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تنش آبی در 289 شهر ایران

 عبور تهران
از مرز بحران آبی

معاون هماهنگی و پش��تیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گفت در بدترین سناریوی تعریف شده برای 
تابس��تان س��ال ۱۳۹۷ ممکن است اگر شرایط بارندگی به همین شکل باش��د هم در منابع آب سطحی و هم در 
منابع آب زیرزمینی دچار مشکل شویم و شهرهای دارای تنش  آبی از ۲۸۹ شهر هم بیشتر شود.  شاهین پاکروح 

در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که سال گذشته ۲۸۹ شهر در معرض تنش آبی در زمان پیک قرار داشتند...

پیش بینی سازمان توسعه تجارت 
درباره قیمت خودروهای خارجی
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افتتاح آزادراه تهران-شمال باز هم در اما و اگر

نوروز خبری از آزادراه نیست، افتتاح شاید شهریور

ایده هایی در راستای بهبود عملکرد مدیران
سبک یادگیری دیداری

4 ماده غذایی برای کارآفرینان هوشمند
ویدئو مارکتینگ یکی از مؤثرترین روش های بازاریابی

نبرد برندها 
10 راه تبلیغ محصول که همچنان مؤثرند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جان یانگ، نخستین هدایتگر
شاتل فضایی درگذشت 

7

گمرک ایران اعالم کرد بخشنامه جدید واردات خودرو برای 
همـه خودروهایی که قبض انبـار آنها مربوط بـه پس از 21 

شـهریور امسال باشـد، اعمال می شود.  به گزارش 
ایرنا، تعرفه های جدید واردات خودرو که...

ترخیص خودروهای با بیش از 
یک سال ساخت ممنوع شد

یادداشت
چرا شهرک های صنعتی باید 

خصوصی شوند؟ 

در ط��ول دو دهه گذش���ته، 
متوس��ط  و  کوچ��ک  صنای��ع 
را  متعددی  بحران های  کش�ور 
پش��ت سرگذاشته و با وضعیت 
نامطلوبی مواجه ش��ده اند. طی 
ای��ن مدت این صنای��ع کارایی 
خ��ود را از دس��ت داده ان��د و 
اه��داف مورد  به  نتوانس��ته اند 
نظر خود دس��ت پیدا کنند، اما 
س��ؤالی که مطرح می شود این 
اس��ت که چ��را صنایع کوچک 
و متوس��ط از هدف اصلی خود 

دور مانده اند؟ 
اگر نگاهی دقیق تر به گذشته 
کنی��م، به روش��نی درمی یابیم 
ک��ه علت اصل��ی تمام��ی این 
اتفاق��ات آن بوده اس��ت که از 
ابت��دا هی��چ توجهی به نقش��ه 
راه ب��رای ایج��اد ای��ن صنایع 
نشد. به عبارت دیگر، مشخص 
نبوده اس��ت که این صنایع در 
چه نقط��ه ای و بر اس��اس چه 
نیازی احداث می ش��وند، ضمن 
اینک��ه نظارتی نیز ب��ر احداث 
دریافتی  تس��هیالت  و  واحدها 
در  اس��ت.   نگرفت��ه  ص��ورت 
واقع، اس��تراتژی صنعتی برای 
راه ان��دازی ای��ن واحدها وجود 

نداشت، آنچنان که هر 
2فرد به راحتی...

حسین سلیمی
 نایب رئیس کمیسیون 

بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران

جزییات سانحه برای نفتکش ایرانی در آب های چین

سهم 3درصدی ایران از سوانح دریایی جهان
فرصـت امروز: یک نفتکش حام��ل میعانات گازی 
ایران روز گذشته با یک کشتی چینی در دریای شرق 
چین برخ��ورد کرد و آتش گرفت و ای��ن خبر بازتاب 

گسترده ای در رسانه های بین المللی پیدا کرد. 
به گ��زارش رویت��رز، وزارت حمل و نق��ل چین در 
بیانیه ای روز یکشنبه اعالم کرد نفتکش سانچی که در 
پاناما به ثبت رس��یده است، بعدازظهر شنبه با کشتی 
»س��ی ام کریس��تال« در ح��دود ۱۶۰ مای��ل دریایی 
س��واحل نزدیک ش��انگهای برخورد ک��رد و۳۲ خدمه 
این نفتکش ناپدید ش��ده اند. ای��ن نفتکش از ایران به 
مقصد کره جنوبی در حرک��ت بود و حامل ۱۳۶ هزار 
ت��ن میعانات بود که معادل حدود یک میلیون بش��که 
به ارزش حدود ۶۰میلی��ون دالر بر مبنای قیمت های 

کنونی نفت خام در بازار جهانی است. 
ای��ن وزارتخان��ه اعالم ک��رد که س��انچی همچنان 
در آت��ش می س��وزد و یک لک��ه نفتی ایجاد ش��ده و 
تالش های امدادرسانی ادامه دارد و چهار کشتی نجات 
و س��ه کش��تی پاکس��ازی نیز به محل اعزام شده اند. 
ش��بکه دولتی سی س��ی تی وی تصاویری از نفتکش 
آتش گرفته و دودهای سیاهی را که از آن بلند می شد 

نشان داد. 
طبق آمار رویترز، نفتکش س��انچی در س��ال ۲۰۰۸ 
ساخته شد و تحت مدیریت شرکت نفتکش ایران بود. 
مال��ک به ثبت رس��یده این نفتکش، ش��رکت »برایت 
ش��یپینگ« اس��ت. این نفتکش ک��ه از جزیره خارک 
حرکت کرده بود، قرار بود روز یکش��نبه وارد داس��ان 

در کره جنوبی شود. 
کش��تی »س��ی ام کریس��تال« که در هنگ کنگ به 
ثبت رس��یده اس��ت، حامل ۶۴۰۰۰ تن غله از آمریکا 
به اس��تان جنوبی گوانگ دانگ چی��ن بود. ۲۱ خدمه 
»سی ام کریستال« که همگی تبعه چین بودند، نجات 

پیدا کردند. 
ای��ن برای دومین بار در س��ال های اخیر اس��ت که 
یک کشتی تحت اداره ش��رکت نفتکش ایران تصادف 
می کند. یک ابرنفتکش ایرانی در اوت س��ال ۲۰۱۶ با 
یک کش��تی کانتینری در تنگه سنگاپور برخورد کرد، 
اما این حادثه هیچ تلفات انس��انی و آلودگی به همراه 
نداش��ت، همچنین نگاهی به گزارش س��وانح دریایی 
ایران نشان می دهد که در سال ۱۳۹۳ تعداد ۹۸مورد 

س��انحه دریایی در ایران اتفاق افتاده که نش��ان دهنده 
سهم ۳درصدی ایران از سوانح دریایی جهان است. 

به گزارش ایرنا و بر اس��اس گزارش س��االنه سوانح 
آب های جمهوری اس��المی ایران، در س��ال یاد ش��ده 
۲۳ مورد از س��وانح دریایی ایران از نوع بس��یار شدید 
بوده اس��ت که تقریبا ۲۳درصد س��وانح شدید دریایی 
جهان را تش��کیل می دهد. تعداد ۱۶نفر در این سوانح 
مجروح و ۲ نفر کش��ته ش��ده اند که ب��ه ترتیب تقریبا 
۱.۴ و ۲۱درصد آمار جهانی زخمی ها و کشته ش��دگان 
سوانح دریایی هستند. تعداد شناورهای درگیر در این 
س��وانح نیز ۱۱۰ فروند بوده که تقریباً ۳.۲ درصد آمار 

جهانی آن است. 
آمار سوانح دریایی جهان در سال های اخیر

بر اساس گزارش آژانس ایمنی دریایی اروپا در سال 
۲۰۱۴ )۹۳-۱۳۹۲( ۳هزار و ۲5 مورد سانحه دریایی 
در جهان گزارش ش��ده و ۳هزار و ۳۹۹ ش��ناور درگیر 
این س��وانح بوده اند. ۹۹ مورد از این سوانح شدید بوده 
است و تعداد مجروحان و کشته شدگان نیز به ترتیب 

یک هزار و ۷5 و ۱۳۶ نفر ثبت شده اند. 
همچنین بنا بر اع��الم آژانس ایمنی دریایی اروپا، 
تعداد سوانح دریایی جهان در سال ۲۰۱5 با ۹درصد 
افزای��ش به ۳هزار و ۲۹۶ مورد و تعداد ش��ناورهای 
درگیر س��انحه با ۸درصد افزایش ب��ه ۳هزار و ۶۶۹ 
فروند رسیده، درحالی که تعداد مجروحان با ۹درصد 
کاه��ش به ۹۷۶ و تعداد کشته ش��دگان با ۸۰درصد 
کاهش به ۱۱5 نفر رس��یده اس��ت.  آژانس یاد شده 
آمار س��وانح دریای��ی جهان در س��ال ۲۰۱۶ را نیز 
۳ه��زار و ۱۴5 م��ورد و تعداد ش��ناورهای درگیر را 
۳ه��زار و 5۰5 فرون��د اعالم کرده اس��ت که هر دو 
نس��بت به سال پیش از آن ۴.5 درصد کاهش دارند. 
آمار مجروحان و کشته شدگان سوانح دریایی جهان 
در س��ال ۲۰۱۶ نیز به ترتیب ۹۷5 و ۱۰۶ نفر ثبت 
ش��ده که نسبت به س��ال پیش از آن اندکی کاهش 
دارد.  همچنین تعداد سوانح شدید دریایی جهان در 
سال گذشته میالدی به طور محسوسی کاهش یافته 
و از ۹۱ مورد به ۷۹ مورد رس��یده است. بنا به اعالم 
آژانس یاد ش��ده از سال ۲۰۱۱ تا پایان سال ۲۰۱۶ 
به طور متوس��ط ۱۰درصد س��وانح دریایی مربوط به 

نفتکش ها بوده است. 

راه ه��ای متعددی از نظر کارشناس��ان معرفی ش��ده اند 
که در س��ال ۲۰۱۸ می توان از ای��ن راه ها به موفقیت های 
زیادی دست پیدا کرد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
امروزه مردم در سراس��ر دنیا به دنب��ال راه های مطمئن و 
دقیق برای میلیونر ش��دن هستند؛ هر چند تعداد کمی از 
این افراد در راه خود موفق می شوند و شاید تنها دلیل شان 
دید به آینده و یک برنامه ریزی خوب باش��د. شاخص های 
اقتصادی و بازارهای سهامی مهم در آمریکا مانند داوجونز، 
نزدک و جی ان پی به مواردی برای دستیابی به فرصت ها و 
چالش های دنیای تجارت در سال ۲۰۱۸ اشاره کرده اند که 

در ادامه به برخی از آنها می پردازیم: 
روبات ها

روبات ها در آینده به عنوان حالل مش��کالت و مس��ائل 
خواهند بود. به طور مثال، پیام رسان و روبات در فیس بوک 
با افراد افسرده چت می کند. این روبات طوری برنامه ریزی 
شده که گفت وگو های انسانی را تقلید کرده و مشاوره هایی 
س��اده به کاربران می دهد و از این رو کاربران را تشویق به 
بیان احساسات خود می کند. از سوی دیگر برخالف پزشک 
همیش��ه در دسترس اس��ت. روبات ها در حوزه برنامه ها و 

نرم افزارهای کسب و کار هم افزایش خواهند یافت. 
تجارت  الکترونیکی

در سال ۲۰۱۸ تجارت الکترونیکی نیز رشد چشمگیری 

خواه��د یاف��ت. بع��د از پرون��ده فروش ه��ای وی��ژه مثل 
بلک فرایدی و سایبر ماندی )Cyber Monday( احتماال 
شاهد رشد ۲۰درصدی در حوزه تجارت الکترونیک خواهیم 
بود، به طوری که آمازون پرایم با تکیه و فشار فوق العاده بر 
تمام��ی صنایع در نظر دارد تحوی��ل کاال را دقیقا یک روز 
بعد از س��فارش انجام دهد. بر اس��اس تحلیل و پیش بینی 
روزنامه وال استریت در سال ۲۰۱۸، ۸۶۰۰ فروشگاه بسته 

خواهند شد. 
صنایع هوافضا

یک فضاپیمای ناسا در سال ۲۰۱۸ از مریخ دیدن می کند 
و این باعث می ش��ود شرکت های فناوری فضایی و صنایع 
هوافضا مثل اسپیس ایکس، ویرجین گاالکتیک، بویینگ و 
بلو اورجین وارد یک فضای رقابتی بشوند تا برنامه ای ایجاد 
کنند که مسافران بتوانند یک بار به دور ماه بچرخند و این 

رقابت رشد چشمگیری به همراه دارد. 
شبکه های اجتماعی و غول های فناوری

غول های فناوری برتر آمریکا همانند فیس بوک، گوگل و 
آمازون به دلیل مشکالتی که در مورد سانسور، موارد مربوط 
به حریم خصوصی و هک کردن و از دس��ت دادن اطالعات 
وجود دارد با مخالفت کش��ورهایی مثل چین و آلمان و. . . 
روبه رو شده اند و به طور کلی در حال مقابله با واکنش هایی 

از طرف جهان هستند. 

کسب وکارهای کوچک
ش��اخص اعتماد روزنامه وال اس��تریت ک��ه در رابطه با 
اعتماد به کس��ب وکار های کوچک است، نشان می دهد در 
اکتبر ۲۰۱۷ کس��ب وکارهای کوچک رشدی ۱۴درصدی 
نس��بت به سال گذشته پیدا کرده و انتظار می رود در سال 
۲۰۱۸ رشد بیش��تری داشته و درآمد باالتری کسب کند. 
این افزایش نشان می دهد اقتصاد آمریکا در حال ترقی است 

و اعتماد به کسب وکار پیرامون آن رشد خواهد کرد. 
اینترنت  اشیا

مورد بعدی، اینترنت اش��یا است که به ما کمک خواهد 
کرد تصمیمات بهتری بگیریم. بر مبنای تحلیل ش��رکت 
پژوهشی و مش��اوره آمریکایی گارتنر، امروزه ۸.۴ میلیارد 
اشیا از این نوع در دنیا وجود دارد که بر اساس پیش بینی ها 
ساالنه افزایش ۳۰درصدی دارد. از کاربردهای اینترنت اشیا 
می توان به جمع آوری داده از اینترنت اش��یا اشاره کرد که 

برای شرکت ها بسیار مفید است. 
حاال با مطالعه مطالب باال می توان برای برنامه های خود 
در س��ال ۲۰۱۸ تمرکز کرد. با یک برنامه راهبردی و یک 
تیم مدیریتی قوی فناوری را وارد برنامه خود کنید، چراکه 
در آینده نه چندان دور فناوری به زندگی شخصی و شغلی 
مردم نفوذ خواهد کرد تا با استفاده از ابزار های همکاری در 

هر جا و زمانی بتوانید مثمرثمر باشید. 

راه های ثروتمند شدن در سال 2018 را بشناسید

افتتاح آزادراه تهران-شمال باز هم در اما و اگر

نوروز خبری از آزادراه نیست، افتتاح شاید شهریور
قطعه یک آزادراه تهران – شمال پیشرفت ۸۸درصدی 
را رد کرده و با س��رعتی که در س��ال های ابتدایی دولت 
یازده��م پیگیری این پروژه به خود دیده بود، امید برای 
افتتاح تاریخی ترین طرح عمرانی ایران را بیش از هرزمان 
دیگری کرده بود؛ امیدی که حاال برای ثمربخش ش��دن 

به چند ماه وقت اضافه احتیاج دارد. 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در نخستین روزهای 
ورود خ��ود به وزارت راه و شهرس��ازی از طرحی بازدید 
کرد ک��ه برای س��الیان طوالنی چند دول��ت را به خود 
مشغول کرده بود و افتتاح آن برای مسافران شمال ایران 

به خواسته ای اجرا نشدنی می مانست. 
وزیر راه دول��ت یازدهم همان ابتدا اعالم کرد که ارائه 
وعده افتتاح این پ��روژه بدون انجام پیش بینی های الزم 
ممک��ن نخواهد بود، اما با ورود س��عیدی کی��ا به بنیاد 
مستضعفان که ش��ریک دولت در این طرح است اوضاع 
به ش��کلی قابل توجه تغییر ک��رد و با همکاری دو طرف 
ناگه��ان کار س��اخت ای��ن آزادراه جانی دوب��اره گرفت؛ 
موضوعی که با گذش��ت پنج س��ال دوب��اره گرفتار اما و 

اگرها شده است. 
یکی از اصلی ترین ابهام های این طرح فعالیت طوالنی 
مدت پیمانکار چینی طرف قرارداد با بنیاد مس��تضعفان 

ب��ود که پس از چند س��ال، آنچه به پیمان��کاران جدید 
ایرانی سپرد عمال پیشرفت خاصی را نشان نمی داد. پس 
از آن ش��رکت آزادراه تهران – ش��مال ب��ه نمایندگی از 
بنیاد مس��تضعفان با چند شرکت ایرانی کار را ادامه داد 
که نتیجه آن رس��اندن درصد پیش��رفت قطعه یک این 

آزادراه به مرز ۹۰درصد بود. 
باال رفتن س��رعت ساخت این آزادراه کار را به اینجا 
رساند که مسئوالن دولتی در ابتدا زمان افتتاح قطعه 
نخس��ت را ن��وروز ۹۶ اعالم کردند و وقت��ی به دلیل 
برخی مش��کالت طبیعی این افتت��اح عقب افتاد ابتدا 
بهار و س��پس زمس��تان ۹۶ به عنوان زمان احتمالی 
افتت��اح این پ��روژه در نظر گرفته ش��د؛ موضوعی که 
رئیس بنیاد مس��تضعفان نیز در گفت وگو با ایسنا آن 

را تأیید کرد. 
با وجود تمام این وعده ها با عبور از نیمه اول سال ۹۶ 
مشخص شد بنیاد توان رساندن این طرح در سال جاری 
را ن��دارد و از نوروز ۹۷ به عنوان زمان جدید آغاز به کار 
قطعه یک یاد ش��د. اعتمادی، مدیرعامل شرکت آزادراه 
تهران – ش��مال با اعالم این خبر گفت که احتمال دارد 
این قطعه با پیش��رفت ۹5درصدی به بهره برداری برسد؛ 
موضوع��ی که نماینده دولت در این ط��رح آن را به طور 

جدی رد می کند. 
سیدبهلول حسینی، مدیر پروژه آزادراه تهران- شمال 
گفت��ه قطعه نخس��ت آزادراه شانس��ی ب��رای افتتاح در 
نوروز ۹۷ نخواهد داشت و کار در شهریور ماه سال آینده 

به بهره برداری می رسد. 
آنچه در کنار س��ختی کار اجرایی در این طرح مطرح 
اس��ت بحث آورده ه��ای مالی دو ش��ریک حاضر در این 
پروژه اس��ت. در حالی که بنیاد مس��تضعفان اعالم کرده 
آورده دو طرف تقریبا برابر بوده است، اما نماینده دولت 
معتقد اس��ت ک��ه آورده بنیاد عقب تر از دولت اس��ت و 
همی��ن موضوع تأمین مال��ی کار را به خصوص در قطعه 

یک با مشکالتی مواجه کرده است. 
در ش��رایطی که به نظر می رسید بعد از نزدیک به سه 
دهه بالتکلیفی مردم می توانند در نوروز امسال برای فرار 
از ترافیک جاده های ش��مالی به اس��تفاده از این آزادراه 
امید داشته باشند، اما خبرهای جدید حاکی از آن است 
که الاقل زمان رس��یدن این آزادراه هش��ت ماه دیگر به 
تعویق خواهد افتاد. پس از سال های طوالنی انتظار تنها 
ح��دود ۱۰درصد از کار برای افتتاح این طرح باقی مانده 
و مش��کالت به وجود آمده ش��اید درصده��ای پایانی را 

دورانی طوالنی تر کش دهد. 

88936651



خری��د  ق��درت  درحال��ی 
طبق��ه متوس��ط در ی��ک دهه 
اخی��ر کاه��ش یافته اس��ت که 
بررسی ها نشان می دهد متوسط 
هزین��ه خانواره��ا طی هش��ت 
 س��ال دولت ه��ای نه��م و دهم 
372 درص��د رش��د ک��رد، ام��ا 
درآمده��ا تغیی��ر چندانی نکرد 
و ای��ن فاصله هزین��ه و درآمد 
موجب ش��کاف قدرت خرید تا 
امروز ش��ده اس��ت.  به گزارش 
خبرآنالین، ش��تاب ب��االی نرخ 
ت��ورم در ی��ک دهه گذش��ته، 
هزینه ه��ای زندگی را با افزایش 
قاب��ل توجهی مواج��ه کرد؛ در 
کنار ای��ن افزایش، عقب ماندگی 
دس��تمزد و ثابت ماندن قدرت 
خری��د طبق��ه متوس��ط از نرخ 
تورم، سبب ش��د در اوایل دهه 
90، قیم��ت کااله��ای مصرفی 
خانوار با شتاب قابل مالحظه ای 
نسبت به درآمدها افزایش یابد. 
نتیجه چنین اتفاقی باعث ش��د 
ت��ا عوام��ل دیگر بهب��ود اوضاع 
اقتصاد ازجمله رش��د اقتصادی 
ه��م نتوانن��د این بح��ران را به 

سرعت حل و فصل کنند. 
 آمارهای رس��می از ش��کاف 
بی��ن نرخ ت��ورم و دس��تمزد از 
ابتدای ده��ه 90 خبر می دهد. 
در ش��رایطی که به��ای دالر به 
عن��وان ش��اخصی تأثیرگذار در 
قیم��ت کاالها، طی مدت زمانی 
کوتاه تا س��ه برابر افزایش یافت 
و افزایش نرخ کااله��ا را نیز به 
دنبال داشت، میزان دستمزدها 
و درآمد خانوار ایرانی با نس��بت 
بس��یار کمتری رش��د ک��رد تا 
ش��کاف عمیق می��ان درآمد و 
هزینه موجب افول قدرت خرید 
در میان طبقه متوسط و پایین 

جامعه شد. 
همی��ن  از  اقتصاددان��ان   
موضوع به عنوان ریش��ه بحران 
فعل��ی اقتص�اد در کاهش تقاضا 
ی��اد می کنن��د. بن��ا ب��ه گفته 
اقتصاددانان، از آنجا که طبقات 
متوس��ط اصلی ترین تأثیر را در 
ایج��اد تقاضا در اقتص��اد دارند، 
لذا این گروه با داش��تن حداقل 
درآمده��ا در ب��ازار تقاضا ایجاد 
می کنن��د. در واقع ای��ن طبقه 
می توانن��د ب��ه ب��ازار عالم��ت 
بدهد که ک��دام کاالها می تواند 
تقاضای کم یا زیاد داشته باشد. 

ارتقای  نش��انه  ب��اال  تقاضای 
س��طح زندگی اس��ت ک��ه این 
موض��وع تقاضا ب��رای تولیدات 
انجام ش��ده را تقوی��ت می کند. 
در مقابل تقاضای پایین نش��انه 
کاه��ش می��زان درآم��د طبقه 
متوس��ط ب��وده ک��ه نتوانس��ته 
هزینه ه��ای ض��روری را به طور 
در  ده��د.  پوش��ش  کام��ل 
نتیج��ه خانواده ه��ا مجب��ور به 
اولویت بندی و کنترل هزینه کرد 

می شوند. 
ریشه بحران تقاضا

مبن��ای  اقتص��اد  در  تقاض��ا 
برنامه ریزی دولت ها برای توسعه 
را پایه ری��زی می کن��د. بنابراین 
طی س��ال های ابتدای دهه 90 
وقت��ی ت��ورم 40 درص��دی در 
اقتصاد حاکم شد و حتی برخی 
کااله��ا افزایش ه��ای بی��ش از 
100درصدی در قیمت های آنها 
اتفاق افتاد، در مقابل دس��تمزد 
و درآمد طبقه متوسط تغییری 
نک��رد. تنه��ا حق��وق کارمندان 

حدود 15 تا 25 درصد افزایش 
یافت. این اتفاق س��بب ش��د تا 
به دنبال کاه��ش قدرت خرید، 
بح��ران تقاضا و رکود در اقتصاد 

ایران اتفاق بیفتد. 
 بررس��ی تغیی��رات درآمد و 
هزین��ه خان��وار طی ی��ک دهه 
گذش��ته نش��ان می دهد میزان 
هزینه های س��االنه ی��ک خانوار 
ش��هری به طور متوسط بیش از 
یافته  افزایش  تومان  26میلیون 

است. 
بانک  گزارش های  اس��اس  بر 
زندگی  هزینه  متوسط  مرکزی، 
یک خانواده ش���هری در س��ال 
84 مع��ادل 6میلی��ون و 702 
ه��زار توم��ان بوده اس��ت، این 
در حالی اس��ت ک��ه حدود یک 
دهه بع��د، یعنی در س��ال 92 
که دولت تحویل حسن روحانی 
شد، متوسط هزینه زندگی یک 
خان��واده ش��هری 32 میلیون و 

875 هزار تومان بوده است. 
این ارقام نش��ان می دهد طی 

10 سال گذشته، هزینه زندگی 
خانواده ه��ا به طور متوس��ط 26 
میلی��ون و 173 ه��زار توم��ان، 
افزایش  مع��ادل 390 درص��د، 
یافته اس��ت، حال آنکه متوسط 
جمعیت خانوار در این س��ال ها 

روندی نزولی داشته است. 
نش��ان  بانک مرکزی  گزارش 
می دهد متوس��ط درآمد خانوار 
ش��هری در س��ال 84 معادل 6 
میلیون و 651 ه��زار تومان در 
س��ال بوده است که این رقم در 
س��ال 93 به 31 میلیون و 393 

هزار تومان رسیده است. 
مقایس��ه این دو آمار نش��ان 
می ده��د متوس��ط درآمد طی 
احمدی ن��ژاد  دول��ت  س��ال   8
ک��رده،  رش��د  372درص��د 
تغیی��ر  درآمده��ا  درحالی ک��ه 

چندانی نداشته است. 
کارشناس��ان  آنچه  واق��ع  در 
اقتصادی به عنوان ریشه کاهش 
قدرت خرید و کمبود تقاضا در 
شرایط فعلی از آن یاد می کنند، 

مربوط به افزایش محدود درآمد 
طبقه کارگر و کارمند نسبت به 
رش��د هزینه ها در سال های 89 

تا 92 است. 
رکوردشکنی تورم 

ن��رخ ت��ورم در س��ال 92 به 
اوج خود طی 20 س��ال گذشته 
رس��ید و در میانه ه��ای س��ال، 
پیش از اس��تقرار دولت یازدهم 
میزان  رس��ید.  ب��ه 45درص��د 
افزای��ش دس��تمزد کارگران در 
این سال اما 25درصد بود. نرخ 
ت��ورم در س��ال 91 نی��ز 30/5 
درصد به ثبت رسید، درحالی که 
میزان افزایش دستمزد کارگران 

در این سال 18 درصد بود. 
 آمارهای س��ال 90 نیز نشان 
می دهد که با وج��ود نرخ تورم 
21/5 درص��دی در این س��ال، 
میزان افزایش دستمزد کارگران 
تنها 9 درصد بوده است. حقوق 
کارمن��دان دول��ت نیز رش��دی 
دس��تمزد  حداق��ل  از  کمت��ر 
کارگران داشت تا حقوق بگیران 
در س��ال های اوج تورم و رش��د 
چالش  ب��ا  زندگی  هزینه ه��ای 
افول قدرت خرید مواجه شوند. 
در سال های ابتدایی دهه 90، 
رویدادی مه��م در زمینه ارزش 
پول ملی رقم خ��ورد تا کاهش 
ق��درت خرید بیش��تر خ��ود را 
نش��ان دهد. قیمت دالر در بازار 
آزاد، که در طول دهه 80، یعنی 
از سال 1380 تا سال 1389، از 
792 تومان به یک هزار و 100 
تومان رس��یده بود، ب��ه یکباره 
در س��ال های 90 و 91 از ی��ک 
ه��زار و 100 تومان تا 3 هزار و 
500 تومان پیش رفت تا جهش 
سه برابری بهای دالر تأثیر قابل 
توجهی بر افزایش هزینه زندگی 

بگذارد. 
بن��ا ب��ه گفت��ه کارشناس��ان 
اقتصادی، در این فرآیند ارزش 
پول مل��ی به یک س��وم تقلیل 

یافت. 
در چهارس��ال دولت یازدهم، 
قیم��ت ارز تنه��ا نوس��ان 300 
تومان��ی را داش��ت، هرچند در 
ماه ه��ای اخی��ر قیم��ت ارز ت��ا 
4300 توم��ان ب��اال رفت��ه، اما 
دولتی  مقام��ات  ک��ه  آن ط��ور 
موقتی  افزایش  ای��ن  می گویند 
خواهد ب��ود و بازار ارز به زودی 
آرامش خود را بازخواهد یافت. 

شتاب باالی نرخ تورم در یك دهه گذشته

هزینه های زندگی چطور ۳۷۲ درصد رشد کرد؟

رس��یدن میزان رش��د قیمت 
مسکن شهر تهران به 15درصد 
در آذرماه امسال نشان می دهد 
ب��ازده س��رمایه در ای��ن بخش 
هم اکنون با میزان س��ود بانکی 

برابری می کند. 
به گزارش ایس��نا، در 9 ماهه 
امسال شرایط رش��د چهار بازار 
موازی یعنی بورس، سکه، دالر 
و مس��کن حاکی از آن است که 
بورس 27 درصد، س��که 15.5 
و  درص��د   11.8 دالر  درص��د، 
مس��کن 8 درصد رشد را تجربه 
اساس��ی  موضوع  اما  کرده ان��د. 
آن اس��ت که بخش مس��کن از 
ابتدای پاییز روند پرش��تاب تری 
به خود گرفته اس��ت، به طوری 
که مهرم��اه 8.7 درصد، آبان ماه 
10.9 درصد و آذرماه 15درصد 
افزایش نقطه به نقطه قیمت را 
تجربه کرد و پیش بینی می شود 
با ادامه این روند وضعیت جذب 
سرمایه و اشتغال در این بخش 

افزایش پیدا کند. 
ط��ی 54 ماه قب��ل از مهرماه 
در  س��رمایه گذاری  امس��ال، 
بازار مس��کن توجی��ه اقتصادی 
نداش��ت؛ چراک��ه در تمام طول 

این مدت رش��د قیمت مس��کن 
پایین ت��ر از نرخ ت��ورم عمومی 
و در بس��یاری ماه ه��ا پایین ت��ر 
از ت��ورم نقط��ه به نقط��ه قرار 
می گرفت. اما از ابتدای مهرماه، 
همزمان ب��ا کاهش نرخ س��ود 
س��پرده های بانکی به 15درصد 
ش��اهد رش��د مناس��ب قیمت 
مسکن ش��هر تهران بودیم و در 
آذرماه ای��ن میزان به 15درصد 
رسید. این رقم هم اکنون با نرخ 
سود س��پرده های بانکی برابری 
می کن��د. ب��ا افزای��ش بازدهی 
بخش مسکن در ماه های آینده 
احتم��ال خ��روج س��رمایه های 
بلوکه ش��ده در سیس��تم بانکی 
و ورود آن ب��ه حوزه س��اخت و 

خرید مسکن وجود دارد. 
بع��د از اینکه بخش مس��کن 
رشد منفی 14درصد را در سال 
گذشته تجربه کرد، در زمستان 
1395 به رش��د 4 درصد رسید 
و س��پس در هفت ماهه ابتدای 
س��ال جاری رش��د 6.2 درصد 
را تجرب��ه کرد. ش��رایط موجود 
حاکی از آن اس��ت ک��ه برخی 
اقدام��ات دولت ب��رای کمک به 
تقاضای مسکن از جمله کاهش 

نرخ سود تسهیالت مسکن یکم 
به 9.5 درصد و اوراق »تسه« به 
17.5 درصد تأثیر نسبی بر بازار 
مسکن داش��ته و باعث افزایش 
6.3 درص��دی تع��داد معامالت 
و افزای��ش 6.5 درصدی قیمت 
مس��کن در هفت ماهه نخست 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل شده است. 
از سوی دیگر با توجه به اینکه 
بخش مس��کن با 300 حرفه و 
صنع��ت در ارتباط اس��ت رونق 
این بخش می تواند تأثیر مثبتی 
در عملکرد بخش ه��ای مرتبط 
داش��ته باش��د. بخش مس��کن 
ب��ا پای��ان دولت دهم ب��ه دلیل 
عملکرد اقتصادی آن دولت که 
تأثی��ر خود را ب��ر جهش قیمت 
دالر از 900 توم��ان ب��ه حدود 
4000 توم��ان، افزای��ش ن��رخ 
افزایش  تورم به 40.4 درص��د، 
قیم��ت نهاده های س��اختمانی، 
رشد 700درصدی قیمت زمین 
و 500 درصدی قیمت مس��کن 
گذاشت، وارد رکود شد که هنوز 
به طور کامل به رونق نرسیده اما 
در  آن  پیش رون��ق  نش��انه های 
نیمه اول سال جاری بروز یافت. 

تأثی��ر  امس��ال  فروردین م��اه 
شرایط انتخاباتی منجر به کاهش 
معامالت مس��کن  8.5 درصدی 
ش��هر تهران نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ش��د، در اردیبهشت 
م��اه 6.4 درصد رش��د ک��رد، در 
خردادماه 0.8 درصد کمتر ش��د، 
در ماه آغازین فصل تابستان نیز 
معامالت 2.5درصد کمتر از مدت 
مشابه سال قبل بود، در مردادماه 
6.2 درص��د باالتر قرار گرفت، در 
ش��هریورماه ش��اهد افزایش 9.7 
درصدی بودیم، در مهرماه رش��د 
تع��داد معامالت  34.4 درصدی 
نسبت به ماه مشابه سال قبل به 
ثبت رسید، در آبان ماه معامالت 
مسکن 18.5 درصد نسبت به ماه 
مشابه س��ال قبل افزایش یافت و 
در آذرم��اه دیدیم ک��ه معامالت 
مس��کن ش��هر تهران 50 درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
باال رفت. شرایط موجود حاکی از 
آن اس��ت بعد از نوسانات بهاری، 
گروه موسوم به متقاضیان تجهیز 
ش��ده به تس��هیالت »تس��ه« و 
»مس��کن یکم« در تابستان وارد 
بازار مسکن ش��ده اند که به رشد 
تدریجی معامالت کمک کرده اند. 

از س��وی دیگ��ر به ج��ز بانک 
و  برنامه ریزی  دفت��ر  مرک��زی، 
و  راه  وزارت  مس��کن  اقتص��اد 
شهرسازی نیز ماهانه به صورت 
تح��والت  گ��زارش  جداگان��ه 
بازار مس��کن ش��هر ته��ران را 
ارائ��ه می کن��د. طب��ق گزارش 
آذرم��اه ای��ن وزارتخان��ه، در 9 
 1396 س��ال  نخس��ت  ماه��ه 
 قیم��ت مس��کن ش��هر ته��ران 
4.99 میلی��ون توم��ان در ه��ر 
مت��ر مربع بوده که 13.6 درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
1395 افزای��ش یافت��ه اس��ت. 
معام��الت نیز 17ه��زار و 985 
م��ورد بود که نس��بت ب��ه ماه 
مشابه س��ال قبل رش��د 52.4 
درصدی را نشان می دهد. حجم 
ریالی مبایعات انجام ش��ده شهر 
تهران در آذرماه 8 هزار و 410 
میلیارد تومان بوده که نس��بت 
به ماه قبل و ماه مش��ابه س��ال 
قبل به ترتیب 31 و 76.4درصد 
رشد را نشان می دهد. این اعداد 
حاکی از آن اس��ت ک��ه قیمت 
مسکن در آذرماه 6 درصد باالتر 
از نرخ ت��ورم نقطه به نقطه قرار 

گرفته است. 

میزان رشد 4 بازار موازی بورس، سکه، دالر و مسکن نشان می دهد

مسکن هم ردیف بازار پول

گزارش2

آب

تنش آبی در ۲۸۹ شهر ایران
عبور تهران از مرز بحران آبی

معاون هماهنگی و پش��تیبانی ش��رکت مهندس��ی 
آب و فاض��الب کش��ور گف��ت در بدتری��ن س��ناریوی 
تعریف ش��ده برای تابستان سال 1397 ممکن است اگر 
ش��رایط بارندگی به همین شکل باشد هم در منابع آب 
سطحی و هم در منابع آب زیرزمینی دچار مشکل شویم 
و شهرهای دارای تنش  آبی از 289 شهر هم بیشتر شود.  
شاهین پاکروح در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که سال 
گذش��ته 289 شهر در معرض تنش آبی در زمان پیک 
قرار داشتند، بیان کرد: پروژه های متعددی برای کاهش 
این شهرها در نظر گرفته شده همچنین مدیریت مصرف 
کاهش فشار در شبکه از دیگر برنامه هایی است که برای 

این منظور اجرایی خواهد شد. 
او در خصوص پیش بینی های منابع آبی برای تابس��تان 
س��ال 1397، ادامه داد: امیدواریم در ماه های آینده شاهد 
بارندگی های مناس��بی باش��یم ت��ا بتوانیم آب م��ورد نیاز 
مش��ترکان را تأمین کنیم. در بدترین س��ناریو پیش بینی 
می شود که ش��هرهای دارای تنش آبی از 289 شهر فراتر 
رود اما ما به دنبال برنامه هایی هستیم تا بتوانیم آب مورد 
نیاز مش��ترکان را بدون هیچ گونه مش��کلی تأمین کنیم.  
پاکروح با اش��اره به لزوم برنامه ری��زی صحیح در مدیریت 
مصرف، گفت: اولویت تأمین منابع آبی برای ش��رب است، 
لذا با تدبیر برنامه هایی تالش کرده ایم تا 289 ش��هر دارای 
تن��ش آبی را کاه��ش دهیم و امیدواریم با اجرایی ش��دن 
برنامه های در نظر گرفته شده موفق به انجام این کار شویم.  
وی مدیریت مصرف آب را یکی از مهم ترین راهکارها برای 
کنترل منابع آبی دانس��ت و افزود: متأس��فانه مشترکانی 
وج��ود دارند ک��ه به دلیل ارزان بودن آب ق��در این کاال را 
نمی دانند و اقدام به مصرف بی رویه می کنند، لذا خواهش 
ما از مشترکان این است که از منابع آبی بهره وری بیشتری 
داش��ته باش��ند.  معاون هماهنگی و پش��تیبانی ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور ضمن انتقاد به این مسئله 
که قیمت آب در سبد خانوار کمتر از نیم درصد را به خود 
اختصاص داده است، گفت: اگر قیمت آب واقعی شود قطعاً 
می توانیم تنش آبی را بهتر در کشور مدیریت کنیم.  پاکروح 
با اشاره به وضعیت بارندگی ها در ایران، گفت: براساس آمار 
شرکت مدیریت منابع آب، وضعیت خوبی به لحاظ بارندگی 
نداریم به طوری که تا 12 دی ماه میزان بارندگی نسبت به 
سال قبل 39درصد و نسبت به درازمدت 57درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. در فالت مرکزی ک��ه 50 درصد جمعیت 
شهری کشور در آنجا ساکن هستند نیز میزان بارندگی ها 
نسبت به سال قبل 67 درصد و نسبت به میانگین درازمدت 
79 درصد کاهش داشته است.  به گفته معاون هماهنگی و 
پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، وضعیت 
بارندگی در کشور شرایط مناسبی را ندارد و امید می رود در 

روزهای آتی شاهد بارش های مناسبی باشیم. 

تهران از مرز بحران آبی عبور کرد
در کالنش��هر ته��ران با جمعیتی بالغ ب��ر 8.5 میلیون 
نفر س��اکن و در حدود 1.5 میلیون نفر جمعیت ش��ناور، 
س��االنه 1035 میلیون مترمکعب و متوسط در هر ثانیه 
35 هزار لیتر آب مصرف می ش��ود. این در حالی است که 
اس��تان تهران بزرگ ترین پایگاه جمعیتی کش��ور را دارد 
ک��ه در کنار آن هی��چ رودخانه  پرآبی بنا نش��ده و منابع 
آب آن محدود گزارش می ش��ود؛ عالوه بر این، با داش��تن 
س��هم سرانه آب تجدید پذیرغیرمتعارف 350 مترمکعب 
در س��ال از مرز بحران عبور کرده اس��ت، حال آنکه این 
میزان در کل کشور 1666 و در دنیا 6660 مترمکعب در 
س��ال است.  بر اس��اس آمار، 175 عدد ایستگاه پمپاژ در 
استان تهران وظیفه انتقال آب به نقاط مرتفع را با ظرفیت 
224 هزارمترمکعب در س��اعت به عهده دارد، همچنین 
در ش��هر تهران 64 ایس��تگاه پمپاژ، بعد از هشت مرحله 
پمپاژ، اختالف رقوم ارتفاعی بالغ بر 800 متر است که با 
ایستگاه های پمپاژ موجود و ظرفیت 224 هزارمترمکعب 
در س��اعت بعد از هشت مرحله پمپاژ آب به شمالی ترین 
نقط��ه تهران می رس��د.  عالوه بر این، آب مصرفی ش��هر 
تهران از منابع زیرزمینی و سدها تأمین می شود و سرانه 
س��االنه آب تجدیدشونده شهر تهران در سال 1335 بالغ 
ب��ر 1157 مترمکع��ب بوده که این رقم در س��ال 1375 
به 270 مترمکعب و در س��ال 1380 به 255 مترمکعب 
کاهش یافته اس��ت. عالوه  بر این در سال 1377 کل آب 
مصرف��ی تهران، 886 میلیون مترمکع��ب بوده که با نرخ 
رش��د متوسط ساالنه حدود 23.1 درصد به بیش از 990 
میلیون متر مکعب در سال 1386 رسیده است.   مصرف 
ساالنه آب و جمعیت ش��هر تهران در این دوره 10 ساله 
روندی صعودی با نرخ رشد نزدیک به هم داشته اند، نکته 
قابل مالحظه در خصوص سرانه مصرف آب در تهران سه 
و نیم برابر شدن آن در یک دوره 50 ساله است، به طوری 
که س��رانه آب مصرفی روزانه در تهران، از 99 لیتر در روز 
در سال 1345 به 350 لیتر در سال 1392 رسیده است. 
این در حالی اس��ت که جمعیت تهران نیز در این دوره از 
دو میلیون و هفتصد هزار نفر به بیش از هشت میلیون نفر 
در حال حاضر افزایش پیدا کرده اس��ت.  از س��وی دیگر، 
متوس��ط کس��ری آبخوان های ابرفتی در حوزه عملکرد 
 700mcm 150 و در کل کش��ورmcm اس��تان تهران
تخمین زده شده اس��ت و سرانه حجم آب مصرفی 351 
متر مکعب در سال برای استان تهران و 1224 متر مکعب 
در س��ال برای کل کشور تخمین زده شده که به معنای 
28.4 درصد نس��بت حوزه عملکرد تهران به کل کش��ور 
اس��ت. همچنین سرانه حجم آب تجدیدشونده در استان 
تهران 245 متر مکعب در سال و در کل کشور 1850 متر 
مکعب در سال است که 11.6 درصد نسبت کل عملکرد 

تهران به کشور را نشان می دهد. 

یادداشت

چرا شهرک های صنعتی باید 
خصوصی شوند؟ 

در ط��ول دو ده��ه گذش���ته، صنای��ع کوچک و 
متوس��ط کش���ور بحران ه��ای متعددی را پش��ت 
سرگذاش��ته و با وضعیت نامطلوبی مواجه ش��ده اند. 
ط��ی این مدت این صنایع کارایی خود را از دس��ت 
داده اند و نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست 
پیدا کنند، اما س��ؤالی که مطرح می شود این است 
که چرا صنایع کوچک و متوسط از هدف اصلی خود 

دور مانده اند؟ 
اگر نگاهی دقیق تر به گذش��ته کنیم، به روش��نی 
درمی یابیم که علت اصل��ی تمامی این اتفاقات، آن 
بوده است که از ابتدا هیچ توجهی به نقشه راه برای 
ایجاد این صنایع نش��د. به عبارت دیگر، مش��خص 
نبوده اس��ت که ای��ن صنایع در چه نقط��ه ای و بر 
اس��اس چه نیازی اح��داث می ش��وند، ضمن اینکه 
نظارتی نیز بر احداث واحدها و تس��هیالت دریافتی 

صورت نگرفته است. 
در واقع، اس��تراتژی صنعتی ب��رای راه اندازی این 
واحدها وجود نداش��ت، آنچنان که هر فرد به راحتی 
می توانس��ت پروانه و مجوز الزم را برای احداث این 
واحده��ا دریافت کند. ف��ارغ از اینکه اصاًل نیازی به 
راه اندازی این واحدها در رش��ته های موجود وجود 
داشته باش��د یا نه؟ چنین اشکاالتی موجب آن شد 
که امروز ش��اهد وضعیت نامناسبی در این واحدها 

باشیم. 
در سال های گذشته بسیاری از واحدهای کوچک 
و متوس��ط در محل هایی راه اندازی ش��د که فاصله 
زی��ادی با مح��ل مصرف داش��ت و همین مس��ئله 
هزینه های زیادی را بر صاحبان این صنایع تحمیل 
ک��رد. در صورتی که اگر از هم��ان ابتدا برنامه ریزی 
درستی صورت می گرفت و کاالها در نزدیکی محل 
مصرف تولید می شد مشکالت به حداقل می رسید. 
این موضوع به خصوص پس از افزایش س��ه برابری 
نرخ ارز سبب ش��د تا بسیاری از این صنایع بدهکار 
شوند و نتوانند تس��هیالت دریافتی برای راه اندازی 
واحدهای خود را بازپرداخت کنند. پس از این اتفاق 
اعمال تحریم ها هم موجب شد که خیلی از واحدها 
نتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و متوقف شدند. 
واقعیت این اس��ت که رش��د واحده��ای صنعتی 
در راس��تای رش��د اقتصادی کش��ور رقم می خورد، 
بنابراین حتی پرداخت تس����هیالت نیز در شرایط 
کنون��ی نمی تواند به خروج از بح��ران رکود در این 
واحده��ا بینجامد. صرفاً در ی��ک مدیریت و جهش 
کالن اقتصادی اس��ت که می ت��وان به رونق گرفتن 
صنایع کوچک امیدوار بود. درعین حال پتانسیل ها، 
ظرفیت ها و امتیازات کش��ور ما برای توسعه صنایع 

کوچک بسیارند. 
جمعیت ب��اال و مصرف کننده، نیروی تحصیلکرده 
ف��راوان در تمامی رش��ته ها، دارا بودن نیروی جوان 
کاری مناس��ب، مدیری��ت چابک در ای��ن واحدها، 
پایی��ن بودن قیمت تمام ش��ده واح��د محصول در 
مقایس��ه ب��ا واحدهای ب��زرگ از جمل��ه مهم ترین 
ظرفیت های کش��ور ما برای توسعه صنایع کوچک 

و متوسط است. 
مقی��اس کوچک ای��ن واحدها، چابک��ی مدیریت 
و نی��روی انس��انی و پراکندگی ای��ن واحدها باعث 
می شود که اشتغال باالیی را در خود جا دهند و در 
یک اقتصاد در حال رش��د و شکوفا، صنایع کوچک 

درصد باالیی از اشتغال را تأمین می کنند. 
از س��ویی از آنج��ا که وضعیت اش��تغال در ایران 
مطلوب نیس��ت و ح��دود 12درص��د از نیروی کار 
کش��ور فاقد شغل به معنای صحیح کلمه هستند، 
ب��ه جرات می توانیم بگوییم ک��ه بیش از 60 درصد 
اش��تغال را صنای��ع کوچک دارد و با افزایش رش��د 
اقتصادی این صنایع شکوفا شده و سهم بیشتری را 

در اشتغال خواهند داشت. 
 از همی��ن رو، ض��روری اس��ت وزارت صنای��ع، 
مع��ادن و تج��ارت ط��رح جام��ع خصوصی س��ازی 
ش��هرک های صنعت��ی را تهی����ه و آنه��ا را واگذار 
کند. در این س��ناریو، کلیه واحدهای موجود در هر 
ش��هرک صنعتی می توانند در شهرک صنعتی خود 

سرمایه گذاری کنند. 
در س��ال های گذش����ته باره��ا بح��ث واگذاری 
شهرک های صنعتی به واحدهای شهرک مطرح بود، 
منتها از آنجا که س��اختار و مالکیت این ش��هرک ها 
دولتی هس��تند، حمایت الزم از واگذاری شهرک ها 
صورت نگرفته اس��ت. در کش��ورهای پیش��رفته و 
حتی در حال توس��عه سال هاس��ت که شهرک های 
صنعت��ی با توج��ه به خوش��ه های صنعتی ش��کل 
می گیرند. مثاًل در چین صنایع خاص در ش��هرهای 
مختل�ف قرار دارند و این همخوانی ها مزایای زیادی 
را هم برای سرمایه گذار و هم برای مشتریان فراهم 

ساخته است. 
فرام��وش نکنیم که اگر واحدهای صنعتی متوقف 
ش��ده از دانش روز و قیمت رقابت��ی و مدیریت روز 
برخوردار نش��وند، محکوم به نابودی هستند. دیگر 
وقت آن رس��یده است که اولویت کار را به بازارهای 
صادراتی بدهیم و کاالی��ی تولید کنیم که بتواند با 

کاالهای سایر کشورها رقابت کند. 
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 نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
18 دی 1396

شماره 973

فرصت امروز: مرکز مطالعات اقتصادی 
دانشگاه میشیگان در مطالعه ای اقدام به 
معرفی ش��اخص جذابیت سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی کرده است تا وضعیت 
بازارهای مختل��ف را از نظر میزان جذب 
س��رمایه های خارجی با یکدیگر مقایسه 
کند. برای تهیه این شاخص، فاکتورهای 
مه��م ب��رای س��رمایه گذاران در کش��ور 
میزب��ان س��رمایه ها در ۱۰۹کش��ور دنیا 
در نظر گرفته ش��د. این ۱۰۹ کش��ور در 
مجموع ۹۷درصد از سرمایه های خارجی 
را جذب کرده اند و به همین دلیل مطالعه 
عملکرد آنها و مقایس��ه می��زان جذابیت 
آنها می تواند تصوی��ری صحیح از جریان 

سرمایه های خارجی در دنیا ارائه دهد. 
آنچ��ه نش��ریه »آینده نگر«  براس��اس 
نق��ل ک��رده اس��ت، این گ��زارش ضمن 
ارائه اطالعات��ی جامع در م��ورد معرفی 
برای سرمایه گذاری  جذاب ترین کشورها 
ب��ه دس��ت اندرکاران  خارج��ی می تواند 
اقتصادی کمک کند تا زمینه مساعدتری 
ب��رای ورود س��رمایه های خارجی فراهم 
کنند و جای��گاه خود را در رده بندی های 
س��ال های بعد بهبود بخش��ند. همچنین 
ای��ن مطالعه می تواند به ما در پاس��خ به 
این پرس��ش ها کمک کند ک��ه چرا روند 
سرمایه گذاری در کشورها اینقدر اهمیت 
بازارهای  خارجی  س��رمایه گذاران  دارد؟ 
هدف خود را چگونه شناسایی می کنند؟ 
چ��را کش��ورهای دیگ��ر ب��رای ج��ذب 
س��رمایه های خارجی ت��الش می کنند و 
ارزیابی میزان جذابیت یک کش��ور برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی تا چ��ه اندازه 

اهمیت دارد؟ 
براس��اس ای��ن گ��زارش که ب��ا عنوان 
مس��تقیم  س��رمایه گذاری  »جذابی��ت 
خارج��ی« تهی��ه ش��ده اس��ت، عوام��ل 
ی��ک  انتخ��اب  در  می توان��د  مختلف��ی 
بازار برای س��رمایه گذاری دخیل باش��د؛ 
عوامل��ی ک��ه ضرورتا اقتصادی نیس��ت، 
بلکه وضعیت سیاسی و اجتماعی و منابع 
طبیعی کشور را هم دربر می گیرد و حتی 
زیرساخت های حمل و نقلی را هم شامل 
می ش��ود. از جمله این عوامل می توان به 
س��طح تکنولوژی در فرآیند تولید کشور 
میزبان س��رمایه، سطح تحصیالت نیروی 
کار در کش��ور میزبان س��رمایه و س��طح 
توس��عه یافتگی بخش مالی و سازمانی در 

این کشورها اشاره کرد. 

شاخص چگونه تهیه شده است؟ 
برای تهیه این ش��اخص، سه عامل در 

نظ��ر گرفت��ه ش��د: اول پیش زمینه های 
اقتصادی، دوم عوامل زیرس��اختی و سوم 

عوامل خارجی. 
پیش زمینه های��ی ک��ه ب��رای ج��ذب 
سرمایه های خارجی اهمیت بسیار زیادی 
دارن��د، عبارتند از: ثب��ات اقتصاد کالن و 
اقتصادی، س��اختار  ثبات سیاس��ت های 
مالی و توسعه یافتگی اقتصادی، مدیریت 
عمومی اقتصاد و در نهایت فضای تجارت 
و کس��ب و کار در کش��ورها که می تواند 
زمینه را برای ایجاد انگیزه و کار بیش��تر 
فراه��م کند. در بخش ثبات اقتصاد کالن 
و ثبات سیاست های اقتصادی هم مسئله 
نوس��انات نرخ رش��د اقتصادی در کشور، 
نرخ تورم، نوس��انات نرخ برابری ارز موثر، 
ش��مار بحران های ارزی در کشور و شمار 
تغیی��رات باالتر از ۲۵درصدی نرخ ارز در 
تاریخ اقتصادی کش��ور میزبان س��رمایه 
اهمی��ت زیادی دارد. این نوس��انات زیاد 
نش��ان می دهد که کش��ور میزبان ثبات 
اقتصادی کافی ن��دارد و از این نظر برای 
س��رمایه گذاری مطلوبیت چندانی ندارد. 
به عالوه نس��بت تراز حس��اب جاری به 
تولید ناخالص داخلی، نسبت تراز مالی به 
تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی های 
ناخالص دولت ب��ه تولید ناخالص داخلی 
هم از فاکتورهایی است که نمایش دهنده 

ثبات اقتصاد کالن کشور است. 
در بخش عوامل زیرساختی نیز پنج دسته 
از عوامل اثرگذار هستند: اول دسترسی به 
بازار و پتانس��یل های بازاری، دوم دارابودن 
منابع طبیعی و انس��انی غنی، سوم هزینه 
تولید در کش��ور میزبان سرمایه با توجه به 
پتانسیل های موجود در آن کشور، چهارم 
عملک��رد لجس��تیکی در کش��ور میزبان 
سرمایه و در نهایت پنجم، وضعیت ارتباطی 
و مخابراتی این کش��ور که در عصر جدید 
اهمیت زیادی برای س��رمایه گذار خارجی 
دارد و امکان ارتب��اط و انتقال اطالعات را 

فراهم می کند. 
همچنین در س��ومین بخش که عوامل 
خارج��ی نام دارد، وضعی��ت کلی اقتصاد 
کش��ور و س��طح حض��ور ش��رکت های 
چندملیتی در کش��ور، سطح فعالیت های 
خالقان��ه و ن��وآوری در کش��ور اهمی��ت 
دارد؛ مس��ائلی که می تواند س��رمایه ها را 
روان��ه بازارهای یک کش��ور خاص کرده 
و س��رمایه گذاران را ب��ه باالب��ودن ن��رخ 
بازگش��ت س��رمایه امیدوار کند. ش��مار 
ش��رکت های چندملیتی فعال در کش��ور 
میزب��ان و س��هم درون ریز س��رمایه های 
خارجی به کل سرمایه گذاری خارجی در 

دنیا، ش��اخص پیچیدگی بازار و شاخص 
پیچیدگی کسب و کارها در کنار شاخص 
اطالعات در کشورهای مختلف از مسائل 
بسیار مهمی است که در این بخش مورد 

مطالعه قرار گرفته است. 
ب��ه هر یک از این فاکتورها عددی بین 
صفر تا ۱۰۰ نس��بت داده ش��ده است و 
برآین��د آنه��ا ش��اخص کل��ی جذابی��ت 
در کش��ور  را  س��رمایه گذاری خارج��ی 
نش��ان می دهد. طبق ای��ن مطالعه نقش 
عوامل زیرساختی در جذب سرمایه های 
خارجی در کش��ور بی��ش از دیگر عوامل 
اس��ت. دومین عامل تاثیرگذار را می توان 
پیش زمینه ه��ای اقتص��ادی و در نهایت 

عوامل خارجی دانست. 

جایگاه ایران در شاخص جذابیت 
سرمایه گذاری خارجی

در ابت��دا بهت��ر اس��ت تصوی��ری کلی 
و  ج��اری  س��ال  در  ای��ران  اقتص��اد  از 
شاخص های تهیه ش��ده توسط این مرکز 
مطالعات��ی در م��ورد فاکتورهای مختلف 
ارائ��ه دهیم؛ ارزش تولید ناخالص داخلی 
ای��ران بر مبنای قیمت ه��ای جاری برابر 
با ۳۶۸.۵ میلیارد دالر آمریکا اس��ت. در 
س��ال جاری ارزش تولید ناخالص داخلی 
ای��ران بر مبنای قیمت ه��ای ثابت با نرخ 
۳.۳درصد نس��بت به س��ال قبل رش��د 
می کند و می��زان هزینه های کلی دولت 
به مرز ۱۷.۹درصد تولید ناخالص داخلی 
خواهد رسید. انتظار می رود نرخ تورم در 
ایران برابر ۱۱.۲درصد باشد و این کشور 
۱۹.۵میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب 

کند. 
در س��ال جاری ش��اخص ثبات اقتصاد 
کالن در ای��ران برابر با ۶۹.۱ اعالم ش��د 
که در میان ۱۰۹ کش��ور دنیا جایگاه ۹۱ 
را ب��ه ایران اختص��اص داد. ایران از نظر 
ش��اخص ثبات اقتصاد کالن نس��بت به 
سال ۲۰۱۶،  هش��ت پله ارتقای جایگاه 
پیدا کرده است. ش��اخص ثبات ساختار 
مالی و توس��عه ایران برابر با ۱۲.۹ بود و 
ایران در س��ال جاری جایگاه ۷۹ دنیا را 
به خود اختصاص داد. در س��ال گذش��ته 
ایران پنجاه و هشتمین کشور دنیا از نظر 
شاخص ثبات ساختار مالی و توسعه بود. 
شاخص عملکرد موسسات در ایران برابر 
با ۲۲.۹ اعالم ش��د و ایران در میان ۱۰۹ 
کش��ور با یک پله ارتقای جایگاه نس��بت 
به س��ال قبل توانس��ت رتبه ۱۰۰ دنیا را 
به خود اختصاص دهد. ش��اخص فضای 
کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۷ برابر 

ب��ا ۶۶.۴ اعالم ش��د و ایران ب��ا دو درجه 
تنزل جایگاه توانس��ت در پله ۷۰ جدول 

دنیا قرار بگیرد. 
برمبنای این مطالعه، شاخص جذابیت 
س��رمایه گذاری برای کش��ور آمریکا برابر 
ب��ا ۷۳.۵ اس��ت ک��ه باالترین ش��اخص 
تهیه شده در دنیا اس��ت. به این معنا که 
س��هم اعظ��م س��رمایه های خارجی دنیا 
تمای��ل دارند وارد ب��ازار آمریکا ش��وند. 
یک��ی از مزایای مهم آمری��کا، حمایت از 
سرمایه های خارجی و سرمایه داران است 
که امنیت سرمایه گذاری در این کشور را 

بیشتر کرده است. 
ب��رای  ج��ذاب  کش��ور  دومی��ن 
سرمایه گذاران خارجی، هنگ کنگ است 
و عالوه بر ثبات اقتصادی، س��طح باالی 
آزادی اقتص��ادی و س��هولت آغاز کار در 
این کشور نیز نقش مهمی در تقویت این 
جذابیت داشته اس��ت. بریتانیا، سوییس 
و آلم��ان در این رده بندی جایگاه س��وم 
تا پنج��م را دارن��د و کش��ورهای هلند، 
س��نگاپور، دانمارک، سوئد و کره جنوبی 
پنج کش��ور دوم این فهرس��ت هس��تند. 
ش��اخص جذابیت سرمایه گذاری خارجی 
در کش��ور امارات برابر با ۵۷.۷ اس��ت و 
این کشور بیست و سومین کشور جذاب 
برای سرمایه گذاران خارجی است. چین 
بیس��ت و پنجمین کش��ور جذاب، مالزی 
س��ی و یکمین و قطر س��ی و هشتمین 
کشور جذاب برای سرمایه گذاران خارجی 

است. 
ترکی��ه در این رده بن��دی جایگاه ۴۷، 
عربس��تان جای��گاه ۴۸، روس��یه جایگاه 
۵۰ و عمان جایگاه ۵۲ را دارد. ش��اخص 
جذابیت سرمایه گذاری خارجی ایران در 
س��ال قبل برابر با ۴۰.۴ بود و این کشور 
در میان ۱۰۹ کشور مورد مطالعه جایگاه 
۷۶ را به خود اختصاص داده بود. جذابیت 
ایران برای سرمایه گذاران خارجی مشابه 
کشورهای مصر، اکوادور، کنیا، گواتماال، 
نامیبیا و درنهایت پاراگوئه بود. ش��اخص 
برای  جذابی��ت س��رمایه گذاری خارجی 
کش��ورهای الجزایر، پاکس��تان، ونزوئال و 
یمن پایین تر از ایران بود. پنج کشوری که 
کمترین جذابیت را برای س��رمایه گذاران 
خارجی داشتند یمن، عراق، سودان، چاد 
و جمه��وری آفریقای مرک��زی بودند که 
اغلب با درگیری ه��ای خارجی یا داخلی 
دس��ت به گریبان هس��تند. این بی ثباتی 
سیاس��ی، مانع از ثبات اقتصادی در این 
کشورها شده و س��رمایه گذاران خارجی 
را از بازار این کشورها خارج کرده است. 

بزرگ تری��ن  از  یک��ی  رئیس جمه��ور 
خدمت ها به کش��ور و مل��ت را تالش در 
راس��تای تولی��د و ایجاد ش��غل آبرومند 
ب��رای جوانان ایران اس��المی دانس��ت و 
گفت که تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ایران��ی باید در مس��یر تولید و اش��تغال 
بیش��تر در کش��ور و معرفی محصوالت و 
برنده��ای تولیدی ایران ب��ه جهانیان، بر 

تالش های شان بیفزایند. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« از پایگاه 
اطالع رسانی دولت، دکتر حسن روحانی 
روز یکش��نبه در نشس��تی سه س��اعته با 
جمع��ی از صادرکنندگان عمده کاالهای 
غیرنفت��ی که مس��ئوالن اقتصادی دولت 
نیز در آن حضور داش��تند، گفت: تالش 
صادرکنندگان غیرنفتی برای ایجاد تنوع 
و اعتم��اد به محص��والت صادراتی ایران، 
اقدام��ی ض��روری و ارزش��مند و درخور 

تحسین است. 
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه خطرات 
صادرات تک محصولی برای اقتصاد کشور 
گفت: بی تردید ایجاد تنوع در محصوالت 
اقتصاد  آسیب پذیری  صادراتی،  غیرنفتی 

کشور را بیش از پیش کاهش می دهد. 
روحانی دستیابی به بازارهای صادراتی 
و در عی��ن ح��ال حف��ظ ای��ن بازارها را 
موضوعی بس��یار مهم در افزایش تولید و 
صادرات کش��ور و در نتیجه اشتغال زایی 
برش��مرد و ادام��ه داد: س��رعت عمل در 
دس��تیابی به بازارهای ص��ادرات و توجه 
دقیق ب��ه س��المت و کیفی��ت کاالهای 
تولی��دی با ه��دف حفظ ب��ازار صادراتی 
بسیار مهم اس��ت چراکه اگر این سرمایه 
اعتماد بازاره��ای صادراتی به یک برند و 
محص��ول تولیدی تضعیف ش��ود، جبران 

آن بسیار دشوار خواهد بود. 

رئیس جمهور تصریح کرد: در صادرات 
ی��ک محصول آنچه بس��یار مهم اس��ت، 
توج��ه ویژه ب��ه خواس��ت مصرف کننده 
و حفظ اعتم��اد او به کااله��ای تولیدی 
اس��ت. اینکه کاالیی با برن��د ایرانی مورد 
اعتم��اد جهانیان باش��د، افتخ��اری برای 
همه ما است و این خود می تواند تبلیغی 
ارزشمند برای کشور و به مفهوم تعهد به 

اخالق و ایمان تولید کننده ما   باشد. 
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان 
خود، جس��ت وجوی راه های صرفه جویی 
در مناب��ع به ویژه آب، کاه��ش هزینه ها 
و ایج��اد اعتم��اد ب��ه س��رمایه گذاری را 
و  تولیدکنن��دگان  ب��رای  مه��م  ام��ری 
صادرکنن��دگان برش��مرد. رئیس جمهور 
در ای��ن جلس��ه همچنی��ن ب��ه وزرای 
صنعت، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 
دس��تور داد تدابی��ری اتخاذ کنن��د تا با 

هدف کاه��ش هزینه ه��ا، صادرکنندگان 
محصوالت تولیدی در بخش های دولتی 
و خصوص��ی بتوانن��د به طور مس��تقیم و 
بی واسطه تولیدات را به کشورهای هدف، 

صادر و ارز مربوطه را دریافت کنند. 
روحانی همچنین خواس��تار شناسایی 
اش��تغال زای  طرح ه��ای  بررس��ی  و 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان معتبر 
غیرنفت��ی و ارائه س��ریع تر تس��هیالت از 
منابع نظ��ام بانکی و ی��ا در صورت لزوم 
منابع ارزی صندوق توس��عه ملی در این 
جهت ش��د. همچنی��ن در این جلس��ه، 
مدی��ران مهم ترین بنگاه های تولیدکننده 
کش��ور ک��ه در ص��ادرات غیرنفتی نقش 
اساس��ی دارند، برخی از موانع پیش روی 
فعالیت های تولی��دی و صادراتی خود را 
بیان کردند و رئیس جمهور نیز دستورات 

الزم را صادر کرد. 

رئیس جمهور در نشست با صادرکنندگان عمده کاالهای غیرنفتی: 

بزرگ ترین خدمت، تالش در مسیر تولید و اشتغال آفرینی است

رشد دوپله ای ایران در شاخص جذابیت سرمایه گذاری خارجی

جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاران خارجی را بشناسید
ارتبــــاطات

دبیر انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی 
اعالم کرد

فعالیت 3۰۰ هزار فروشنده 
اینترنتی در ایران

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت 
بر اس��اس اعالم مراج��ع معتبر، ۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ هزار 
فروش��نده اینترنتی در ایران وجود دارد که ۵۰ هزار 

فروشنده در سایت ها در حال فعالیت هستند. 
رضا الفت نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای 
اینترنت��ی در گفت و گو با ایلنا درباره تأثیر فیلترینگ 
ش��بکه های اجتماعی ب��ر کس��ب وکارهای اینترنتی 
ایران گفت: تعداد بس��یار زیادی از اف��راد در تلگرام 
و اینس��تاگرام ب��ه تبلیغات و ف��روش کاال به عنوان 
یک ش��غل مش��غول بودند، بارها از س��وی نهادهای 
مختلف نیز اعالم ش��د که باید این فضا برای فعالیت 
س��اماندهی شود اما در این مسئله اختالف نظر وجود 
داش��ت. دول��ت معتقد اس��ت ش��بکه های اجتماعی 
بستری مناسب است اما سیستم قضایی کشور اعتقاد 
دارد هرگونه استفاده تجاری از سیستم های خارجی 
ممنوع اس��ت و همین مس��ئله باعث شد تا بسیاری 
از بس��ترهای مارکتینگ در سیستم های خارجی در 

اختیار کاربر ایرانی قرار نگیرد. 
دبیر انجمن صنفی کس��ب و کاره��ای اینترنت با 
اشاره به تعداد فروشندگان اینترنتی و کسب وکارهای 
مجازی در کشور گفت: بر اساس اعالم مراجع معتبر، 
۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار فروشنده اینترنتی در ایران وجود 
دارد و ۵۰ هزار فروش��نده در س��ایت های فروش در 
حال فعالیت هس��تند و بیشتر از ۲۰۰ هزار فروشنده 
در ش��بکه های اجتماعی در حال ارائه کاال یا خدمات 
هس��تند و توانس��تند از این راه، کارآفرینی و کسب 
درآمد کنند. موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی 
ب��ه ص��ورت قطع��ی ب��ه فروش��ندگان اینترنتی در 
ش��بکه های اجتماعی ضرر ج��دی وارد کرده و باعث 
بالتکلیفی آنها ش��ده اس��ت. این مس��ئله حتی برای 

استارت آپ ها هم تبعاتی در بر داشته است. 
الفت نسب در توصیه به کس��ب وکارهای اینترنتی 
کشور گفت: به کسب وکارهای اینترنتی که در شبکه  
اجتماع��ی تلگ��رام فعالیت داش��تند، توصیه می کنم 
عالوه بر تداوم فعالیت در این شبکه  تا زمان مشخص 
ش��دن وضعیت نهای��ی آن در ش��بکه های اجتماعی 

داخلی نیز عضو شوند و کار خود را آغاز کنند. 
دبیر انجمن صنفی کس��ب و کاره��ای اینترنتی با 
بیان این که ش��بکه ملی اطالعات راه حلی برای رفع 
مش��کالت و عدم ایجاد محدودیت برای کسب وکارها 
اس��ت، گفت: در صورتی که ش��بکه مل��ی اطالعات 
داش��ته باشیم می توانیم سایت هایی که نقش مخرب 
برای نظام مقدس جمهوری اسالمی دارند را محدود 
کنیم تا دیگر کس��ب و کارهای اینترنتی کش��ور به 
هر دلیلی دچار محدودیت نشوند و مردم نیز بتوانند 
بدون هیچ مشکلی از فضای مجازی استفاده کنند. 

او در پایان درباره آمار ضرر و زیان کسب و کارهای 
اینترنت��ی و مجموعه فع��االن تلگرام و اینس��تاگرام 
گفت: قطعاً زیان وارد شده، اما هیچ آماری برای زیان 
فیلترینگ تلگرام و اینس��تاگرام در دسترس نیست و 

تأیید نمی شود. 

انتشار بدافزاری در پوشش فیلترشکن
از مراجع نامعتبر دانلود نکنید

به نظر می رس��د بدافزاری در پوش��ش فیلترشکن با 
سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران در حال انتشار است. 

به گزارش ایسنا، مهاجمان در فضای مجازی همواره با 
بهره گیری از فرصت، در تالشند تا ویروس ها و بدافزارها 
را از طریق نرم افزارهای فیلترشکن وارد سیستم کاربران 
کنند. مطالب انعکاس یافته در رسانه ها و مشاهدات در 
فضای سایبری کش��ور حاکی از آن است که بدافزاری 
در پوشش فیلترشکن با سوءاستفاده از ناآگاهی کاربران 
اندرویدی در حال انتش��ار اس��ت. مرکز ماهر )مدیریت 
ام��داد و هماهنگ��ی رخدادهای رایان��ه ای( در گزارش 
خود آورده اس��ت که تحلیل های فنی روی کد مهاجم 
نشان می دهند حمله این بدافزار، با دریافت یک پیامک 
فریبنده که مدعی ارائه فیلترشکن از طریق یک آدرس 
وب اس��ت، آغاز می ش��ود.  با کلیک کردن کاربر روی 
لینک مذکور، بدافزار روی تلفن قربانی دانلود می شود. 
از کاربر در زمان نصب، مجوز دسترس��ی به مواردی از 
جمله فهرست مخاطبان و خدمات پیامک اخذ می شود. 
در ادامه بدافزار لینک انتش��ار خ��ود را برای تمام افراد 
موجود در فهرس��ت مخاطبان از طریق پیامک ارسال 

می کند. پس از آن فهرست مخاطبان حذف می شود. 
همچنین وب س��ایت پلیس فتا در گزارش��ی آورده 
اس��ت: هر فیلترش��کن به محض اجرا روی سیس��تم، 
چندین پورت را برای اجرای دستورات باز می کند. هیچ 
ش��رکت امنیتی در هیچ کجای دنیا، امنیت استفاده از 
vpn و دیگر فیلترشکن ها را تأیید نکرده است. کاربران 
کامپیوتر باید بدانند که ممکن است فیلترشکن ها خود 
نوعی تروجان یا کی الگر باش��ند ک��ه اطالعات مربوط 
ب��ه ن��ام کاربری و رمز عب��ور افراد را در اختیار س��رور 
خارجی قرار دهند.  بر این اساس این روزها هر شرکت 
 vpn تجاری ناامن و نامعتبر ب��ا نازل ترین قیمت یک
را برای ارائه به افراد روی س��ایت خود برای دانلود قرار 
می دهد که اس��تفاده از آنها اصاًل منطقی نیست و هیچ 
توجیه عقالنی ن��دارد. بنابراین اگر به حریم خصوصی 
و محرمانگی داده های کامپیوتر خود اهمیت می دهید، 

نباید از فیلترشکن های ناامن استفاده کنید. 

خبر

مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرد
رشد ۴.۱ درصدی اقتصاد ایران

 مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س ش��ورای اس��المی در 
جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد که رشد اقتصادی 
ایران به ۴.۱درصد و نرخ تورم امس��ال هم به ۱۰.۵درصد 
برس��د.  به گ��زارش مهر، مرکز پژوهش ه��ای مجلس در 
گزارشی جدید پیرامون وضعیت درآمدهای مالیاتی، رشد 
اقتصادی، قیمت نفت و نرخ تورم، عنوان کرد: تغییر عوامل 
اصلی اثرگذار ب��ر درآمدهای مالیاتی، تعیین کننده میزان 
وصولی ه��ای س��ال های آتی خواهند بود. بر این اس��اس، 
قس��مت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی به ویژه از محل 
مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۷ معطوف 
ب��ه عملکرد اقتصادی مودیان در س��ال ۱۳۹۶ اس��ت.  بر 
همین اساس، چنانچه در سال ۱۳۹۶ شاهد رشد اقتصادی، 
افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی و رونق 
کس��ب و کار باش��یم یا قیمت های اس��می از رشد باالیی 
برخوردار باش��ند، افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه 
دور از انتظ��ار نخواهد بود.  برآوردهای مرکز پژوهش های 
مجل��س ش��ورای اس��المی حکای��ت از رش��د اقتصادی 
۴.۱درص��دی برای س��ال ۱۳۹۶ دارد. همچنین برآوردها 
نشان می دهد نرخ تورم ساالنه از ۹درصد در سال ۱۳۹۵ به 
۱۰.۵درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید و قیمت صادرات 
نفت به طور میانگین از ۴۴.۲ دالر در س��ال ۱۳۹۵ به ۵۵ 
دالر در س��ال ۱۳۹۶ خواهد رسید.  با توجه به اندک بودن 
رشد اقتصادی و ارزش افزوده بخش های مختلف، نمی توان 
از ناحیه رش��د اقتصادی انتظار افزای��ش قابل توجهی در 
درآمدهای مالیاتی این بخش ها داش��ت.  براس��اس اعالم 
پژوهشکده پولی و بانکی بر مبنای گزارش بازوی پژوهشی 
مجلس شورای اسالمی، البته با توجه به اثرگذاری مستقیم 
میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش احتمالی 
قیمت نفت در سال آینده می تواند از ناحیه افزایش مالیات 
پرداختی ش��رکت های نفتی و نی��ز افزایش حجم واردات 
به منابع مالیاتی س��ال آینده کمک کند. درخصوص تورم 
نیز واقع امر آن اس��ت که میزان افزایش در سطح عمومی 
قیمت ها در سال ۱۳۹۶ باالتر از میزان تورم در سال ۱۳۹۵ 
پیش بینی می شود که این موضوع نیز می تواند تاثیر مثبتی 
بر رش��د وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به 

سال جاری داشته باشد. 

معاون وزیر کار خبر داد
آغاز ثبت نام از متقاضیان وام 

اشتغال
مع��اون وزیر کار از آغاز ثبت نام متقاضیان دریافت 
وام اشتغال روستایی از طریق سایت »کارا« خبر داد. 
به گ��زارش ایلنا، عیس��ی منص��وری از اختصاص 
۲۰ه��زار میلی��ارد توم��ان ب��رای اش��تغال فراگی��ر 
دانش آموخت��گان خب��ر داد و گفت: بان��ک مرکزی 
۲۰هزار میلی��ارد تومان برای اجرای طرح اش��تغال 
فراگیر دانش آموختگان دانش��گاه ها و مراکز آموزش 
عال��ی اختصاص داد و عالوه بر آن، معادل یک و نیم 
میلیارد دالر برای اشتغال روستاییان اختصاص یافت. 
مع��اون توس��عه کارآفرین��ی و اش��تغال وزارت کار 
ادامه داد: ثبت نام رس��می از متقاضیان برای دریافت 
تسهیالت اشتغال روستایی و اشتغال دانش آموختگان 
از ی��ک روز دیگ��ر در س��ایت »کارا« آغاز می ش��ود. 
همچنین در اجرای طرح اش��تغال فراگیر برای س��ال 
۹۶ ایجاد ۹۵۱ هزار فرصت شغلی در نظر گرفته شده 
است. ۶۵۰ هزار ش��غل از این فرصت ها در رشته های 
پراش��تغال اس��ت و در مش��وق های بیمه ای هم باید 
تمایل به ایجاد اشتغال را بیشتر کنیم.  معاون توسعه 
کارآفرینی و اش��تغال وزارت کار افزود: طرح کارورزی 
دانش آموختگان از تیرماه امسال آغاز شده و این طرح 
می تواند متناسب نبودن تحصیالت دانش آموختگان با 
نیازهای بازار کار را در کوتاه مدت حل کند.  منصوری 
در پایان با بیان اینکه ۸۰درصد کس��انی که دوره های 
کارورزی را می گذرانند در همان واحدها یا واحدهای 
جنبی مشغول به کار می شوند، گفت: دانش آموختگان 
در این طرح چهار تا ش��ش م��اه در واحدهای مرتبط 
با درس ش��ان کارورزی می کنند و ماهانه حدود ۳۰۰ 

هزار تومان به آنها پرداخت می شود. 

چند بیکار ایرانی بیمه بیکاری 
می گیرند؟ 

مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیم��ه بیکاری وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر ۲۲۳ 
ه��زار نفر از کارگرانی که بدون میل و اراده از کار بیکار 
ش��ده اند از مس��تمری بیم��ه بی��کاری برخوردارند.  به 
گزارش تس��نیم، کریم یاوری در کارگاه آموزشی بیمه 
بی��کاری با هدف ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و تعامل 
دس��تگاه های اجرای��ی در قزوین گفت: بیم��ه بیکاری 
مصوب س��ال ۶۶ اس��ت و تا س��ال ۸۱ می��زان منابع و 
مصارف از تعادل خوبی برخوردار بود و مشکلی نداشتیم 
ام��ا از آن پس ب��ا افزایش میزان مص��رف دچار چالش 
ش��دیم. از سال ۹۳ ش��رایط کمی بهتر شد و با تشکیل 
کارگروه تخصصی بین اداره کار، تامین  اجتماعی و فنی 
و حرفه ای موضوع بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفت.  
او ادامه داد: در سال ۹۳ حدود ۲۴۵ میلیارد تومان، در 
س��ال ۹۴ حدود ۲۸۲ میلیارد تومان و سال گذشته ۶۰ 
میلیارد تومان افزایش منابع داش��تیم که این موفقیت 
با همکاری همه دس��تگاه های ذی ربط و مدیریت منابع 
محقق ش��د. مق��رری بیمه بی��کاری از روز اول بیکاری 

قابل پرداخت است. 



اگرچه وزی��ر اقتصاد بر ضرورت فروش 
ام��وال و دارایی های م��ازاد بانکی تأکید 
دارد، ام��ا برآورده��ا حکای��ت از آن دارد 
که فروش تمام اموال مازاد بانک ها، تنها 
۵درصد از کل ترازنامه نظام بانکی را نقد 

می کند. 
به گزارش مهر، مدت هاست که فروش 
ام��وال و دارایی م��ازاد بانک ها به یکی از 
پروژه های عظیم نظام بانکی تبدیل شده 
اس��ت. همه مقامات بانکی بسیج شده اند 
تا بلکه بتوانن��د اموال و دارایی های مازاد 
بانک ه��ا را ب��ه فروش برس��انند و قدرت 
نقدش��وندگی نظ��ام بانکی را ب��اال برند، 
بلکه قفل تس��هیالت دهی گشوده و رونق 
تولید از مس��یرهای دیگ��ری هم دنبال 
ش��ود. حتی رئیس جمهور هم به میدان 
آم��ده و در حک��م وزیر اقتص��اد، یکی از 
ماموریت ه��ای اصلی را ف��روش اموال و 
دارایی های مازاد بانکی عنوان کرده است 
و خود وزیر نیز شرط ضمن عقد مدیران 
بانکی را فروش اموال و دارایی های مازاد 

بانکی عنوان می کند. 
تم��ام اینها اما در ش��رایطی اس��ت که 
مدیران عام��ل بانک ها موانع��ی را پیش 
روی فروش ام��وال و دارایی ه��ای مازاد 
بانک��ی می دانن��د و از قیمت گذاری هایی 
که بعضا کمیته های تشکیل شده دولتی 
ب��رای این ام��وال قرار می دهن��د، گالیه 
دارند. آنها می گویند که قیمت باال و نبود 
مشتری، اکنون چالش��ی است که پیش 
روی بانک ها به خصوص بانک های دولتی 
قرار دارد و بر همین اساس هم به راحتی 
نمی توان این پروژه را به سرانجام رساند. 
اکنون بیش از یک س��ال اس��ت که به 
مدیران عامل بانک ها ابالغ شده تا اموال 
و دارایی ه��ای م��ازاد خ��ود را به فروش 
برسانند، در حالی که سال گذشته، بدون 
کمترین آمار عملک��ردی فروش اموال و 
دارایی ه��ای مازاد بانکی، س��ال به اتمام 
رس��ید و کار به سال ۹۶ موکول شد؛ این 

در حالی اس��ت که امس��ال نیز خبرهای 
خوشی از فروش اموال و دارایی های مازاد 
بانکی به گوش نمی رسد و از همه مهم تر 
اینک��ه، س��ال بعد هم چن��دان نمی توان 
امی��دوار بود که تمام این اموال در مهلت 

مقرر به فروش برسد. 
ف��ارغ از اینکه این برنام��ه چقدر مؤثر 
باش��د و مالک عمل قرار گی��رد، اکنون 
برخی کارشناسان بانکی بر این باورند که 
میزان این اموال و دارایی های مازاد بانکی 
س��هم خیلی باالی��ی در ترازنام��ه بانکی 
ن��دارد که نقد ش��دن آنه��ا بتواند قدرت 
نقدینگی بانک ها را به نحو چش��مگیری، 

افزایش دهد. 
حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک 
مرک��زی در ای��ن رابطه می گوی��د: فروش 
اموال مازاد بانک ه��ا، درآمد آنچنانی برای 
آنها ایجاد نمی کن��د. یعنی اگر این دو قلم 
اموال غیرمنقول و دارایی های ثابت به عالوه 
بنگاه ها و ش��رکت هایی را که بانک ها دارند  
محاسبه کنیم، بیش��تر از ۵درصد ترازنامه 

آنها را دربر نخواه��د گرفت و اگر همه آن 
را هم بفروش��ند، گش��ایش ۵درصدی در 
نقدینگ��ی آنها ایجاد خواه��د کرد که این 
۵درصد ب��ا تصوری که نس��بت به فروش 
اموال م��ازاد بانک ها وج��ود دارد، مخالف 

است. 
وی می افزای��د: واقعیت آن اس��ت که 
این تصور که اگ��ر همه اموال مازاد خود 
را بفروشند حدود ۴۰درصد به نقدینگی 
بانک ها اضافه می ش��ود، صحیح نیس��ت؛ 
بلک��ه ح��دود ۴ تا ۵درصد ب��ه نقدینگی 

بانک ها اضافه خواهد شد. 
همچنین حسین س��لیمی، نایب رئیس 
کمیس��یون ب��ازار پ��ول و س��رمایه ات��اق 
بازرگانی ته��ران نیز می گوی��د: طبق این 
دستورالعمل بانک ها هرسال باید ۳۰درصد 
از بنگاه ه��ا، امالک و دارایی های مازاد خود 
را می فروختند، ام��ا ازآنجایی که ابالغ این 
دس��تورالعمل با تداوم رکود بازار مس��کن 
هم زمان شد، عمال فروش دارایی های بانکی 

را با بن بست مواجه کرد. 

وی می افزای��د: با وج��ود اینکه بانک ها 
چندین ب��ار مناقص��ه ف��روش امالک و 
دارایی های خود را اعالم عمومی کردند، 
اما به واس��طه رکود ب��ازاری بخش عمده 
این اموال مازاد به فروش نرس��ید، چراکه 
بازار مس��کن ت��وان جذب ام��الک مازاد 

بانک ها را ندارد. 
س��لیمی با اش��اره ب��ه اینک��ه محمد 
اقتص��اد نیز  کرباس��یان، وزی��ر جدی��د 
دس��تورالعملی به بانک ها ابالغ کرده که 
طبق برنامه زمان بندی ش��ده، دارایی های 
مازاد و بنگاه های خود را بفروش��ند، بیان 
ک��رد: هنوز هم رکود بازاری وجود دارد و 
عمال سد راه خروج بانک ها از بنگاه داری 
است، اما بانک ها به جز دارایی های ملکی 
در حوزه های تجاری، اداری و مس��کونی، 
پرتفوی س��هام در بازار سرمایه نیز دارند 

که می توانند آنها را به فروش برسانند. 
نایب رئی��س کمیس��یون ب��ازار پول و 
س��رمایه اتاق تهران ادام��ه داد: البته در 
مورد فروش س��هام موج��ود در پرتفوی 
بورس��ی بانک ها نی��ز اگر هم��ه بانک ها 
بدون زمان بندی وارد عرضه ش��وند، بازار 
سرمایه توان تحمل عرضه ها را ندارد و با 
کمبود تقاضا مواجه می شود، درحالی که 
کل معام��الت ب��ازار س��رمایه روزانه به 
۲۰۰میلی��ارد تومان می رس��د و طبیعی 
است که عرضه ش��دید بانک ها می تواند 

چالش برانگیز باشد. 
وی، ممنوعی��ت بانک ه��ای دولتی در 
فروش امالک خود زیر قیمت کارشناسی 
را یک��ی دیگ��ر از مش��کالت موجود در 
مسیر فروش اموال مازاد بانک ها برشمرد 
و اف��زود: دارایی ه��ای ملک��ی و تجاری 
بانک ه��ای دولتی متعلق به دولت اس��ت 
و ب��رای فروش باید ارزیابی کارشناس��ی 
ش��وند، اما هیچ کس حاضر نیس��ت این 
اموال را با نرخ ارزیابی شده بخرد. از سوی 
دیگر، بان��ک هم اجازه ندارد اموال را زیر 

نرخ ارزیابی شده بفروشد. 

از ح��دود ی��ک میلی��ون و ۲۰۰ه��زار 
س��پرده گذار تعاونی منحله افضل توس، 
وحدت و البرز ایرانیان و فرش��تگان بیش 
از یک میلیون نفر دارای س��پرده  در حد 
۳میلیون تومان هستند؛ افرادی که حتی 
برای س��پرده های خرد ه��م در قیاس با 
بانک ها و موسسات دارای مجوز سودهای 

کالنی دریافت کرده اند. 
به گزارش ایس��نا، فعالیت موسس��ات 
غیرمجاز در سال های اخیر و پایدار بودن 
آنها اغلب بر اس��اس جذب س��پرده گذار 
بر مبنای پرداخت س��ود ب��اال و خارج از 
ع��رف نظام بانکی بوده اس��ت. نگاهی به 
سودهای پرداختی در موسسات غیرمجاز 
نش��ان می دهد که حتی در برخی از آنها 
اغلب نرخ ه��ای ۳۰، ۵۰ و حتی بیش از 
۸۰درصد وجود داش��ته که خ��ود ارقام 
جذابی برای سپرده گذار به شمار می رود 
و می توان��د مجاز یا غیر مجاز بودن محل 
سرمایه گذاری و وجود تضمین سپرده را 
برای سپرده گذار تا حدی بی معنی کند. 

در ای��ن موسس��ات ارق��ام متفاوت��ی 
سپرده گذاری ش��ده، اما بخش زیادی از 
س��پرده گذاران افرادی هستند که حتی 
ارقام خرد خود را به منظور دریافت سود 
باال به س��مت این تعاونی ها و موسس��ات 
از جری��ان  می ت��وان  را  ای��ن  برده ان��د. 
پرداختی ه��ا در زم��ان تعیی��ن تکلی��ف 
انحالل موسس��ات به خوبی دریافت کرد. 
در م��دت اخی��ر جریان تعیی��ن تکلیف 
تعاونی ه��ای  مرحل��ه ای س��پرده گذاران 
منحله نش��ان داد که بخش قابل توجهی 
از سپرده گذاران تا سقف ۳میلیون تومان 
هستند. گرچه تعداد سپرده گذاران خرد 
بس��یار باالتر از س��پرده های کالن است، 
ام��ا در آن س��و مجموع ارق��ام کالن هم 

بس��یار باالس��ت، به طوری که در فرآیند 
تعیین تکلی��ف تعاونی های منحله زمانی  
ک��ه نوبت پرداخت به س��پرده های کالن 
می رس��د، معموال متوقف شده و مدت ها 
طول می کش��د تا مناب��ع الزم برای آنها 

تأمین شود. 
در جریان اخیر س��اماندهی موسسات 
غیرمج��از و انحالل س��ه تعاون��ی بزرگ 
باقی مان��ده در بازار غیرمتش��کل پولی، 
مس��ئولیت دارایی و بدهی ه��ای تعاونی 
افضل ت��وس به بانک آین��ده، وحدت به 
مؤسس��ه مل��ل و البرز ایرانی��ان به بانک 
تجارت واگذار شد. این بانک های مسئول 
در جریان اق��دام هیات های تصفیه برای 
شناس��ایی و ارزیاب��ی ام��وال از مهرماه 
س��ال جاری و در ادامه ط��ی دو مرحله 
سپرده گذاران را تعیین تکلیف کردند. در 
مرحله اول سپرده های تا سقف ۳میلیون 
تومان در دس��تور کار قرار گرفت و مدتی 
بعد با تصمیمی که در جلس��ه مش��ترک 
نمایندگان س��ران س��ه قوا گرفته ش��د، 
س��پرده گذاران ت��ا س��قف ۱۰۰ میلیون 
توم��ان و باالتر فرصت مراجعه به ش��عب 
و تعیین وضعیت حساب های خود را دارا 

شدند. 
این س��ه تعاونی در مجموع ۷۲۹هزار 
س��پرده گذار دارن��د که نش��ان می دهد 
به رغ��م غیرمج��از ب��ودن و اینک��ه هیچ 
تضمینی نسبت به سرمایه گذاری در آنها 
وجود نداش��ته، توانس��ته اند با ترفندهای 
متف��اوت س��پرده گذاران قاب��ل توجهی 
را ج��ذب کنن��د. از ح��دود ۷۲۹ه��زار 
س��پرده گذار این س��ه تعاونی نزدیک به 
۶۲۳هزار نفر سپرده ای کمتر از ۳میلیون 
تومان و مابقی مبال��غ باالتری در اختیار 

دارند. 

از ای��ن ارقام در تعاون��ی البرز ایرانیان، 
حدود ۴۲ه��زار س��پرده گذار وجود دارد 
که ۳۲هزار نفر آنها سپرده زیر ۳میلیون 
تومان دارند. این تعاونی به بانک تجارت 
واگذار ش��ده و ط��ی فرآین��د مرحله ای 
که پی��ش رفت��ه و در آذرم��اه پرداخت 
تومان  باالی ۱۰۰میلی��ون  س��پرده های 
آن نیز در دس��تور کار ق��رار گرفت. طی 
آخری��ن آمار تاکنون ح��دود ۱۲هزار نفر 
از ای��ن تعداد با مراجعه به ش��عب تعیین 
وضعیت ش��دند. همچنین تعاونی وحدت 
حدود ۳۹۰هزار س��پرده گذار داش��ته که 
۲۸۰هزار نف��ر آن زیر ۳میلی��ون تومان 
هس��تند. ای��ن تعاونی به مؤسس��ه ملل 
واگذار شد و سپرده گذاران آن هم اکنون 
در مرحله ای قرار دارن��د که می توانند تا 
مبلغ ۱۰۰میلیون و باالتر مراجعه و وجوه 
خ��ود را تعیین تکلی��ف و دریافت کنند. 

از س��وی دیگر، در تعاون��ی منحله افضل 
توس ۳۶۰هزار سپرده گذار وجود داشته 
ک��ه ۳۱۱ نفر آنه��ا مبلغ زی��ر ۳میلیون 
تومان داشتند و در جریان تعیین تکلیف 

قرار دارند. 
این روند در مورد تعاونی فرش��تگان به 
زیرمجموعه مؤسس��ه  بزرگ ترین  عنوان 
کاس��پین نی��ز وج��ود دارد، به طوری که 
از ح��دود ۴۵۸ه��زار س��پرده گذار آن تا 
۳۹۷هزار نف��ر کمتر از ۱۰میلیون تومان 
س��پرده دارن��د و مابق��ی باالت��ر از این 
رقم هس��تند. در مجموع چه��ار تعاونی 
فرش��تگان، افضل توس، وح��دت و البرز 
ایرانیان حدود ی��ک میلیون و ۱۸۷هزار 
س��پرده گذار در زم��ان فعالی��ت خ��ود 
جذب کرده اند ک��ه از این تعداد بیش از 
یک میلیون نفر س��پرده گذار دارای مبالغ 

خرد هستند. 
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خطپایانسودهایباالیبانکی

بنبستنقدشوندگیداراییبانکها

انتخابمدیرعاملشرکت آیا تغییر مدیران بانکی ادامه می یابد؟ 
سرمایهگذاریپارسآریانبهعنوان

مدیرشایستهملی
ش��رکت  مدیرعام��ل  امین تفرش��ی،  علی اکب��ر 
پارس آری��ان )هلدینگ س��رمایه گذاری گ��روه مالی 
پاس��ارگاد( موفق به دریافت نش��ان مدیر شایس��ته 
ملی ش��د.  به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، 
در کنگ��ره »مدی��ر شایس��ته مل��ی« که از س��وی 
مرکز پژوه��ش و آموزش مدیریت ای��ران، در مرکز 
همایش ه��ای بین المللی صدا و س��یما برگزار ش��د، 
مدیرعام��ل ش��رکت پارس آریان، به عن��وان یکی از 
نخبگان مدیریت کشور، تندیس و لوح تقدیر »مدیر 

شایسته ملی« را دریافت کرد. 
بر اس��اس این خبر، این مراس��م با حضور جمعی 
از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی، معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و همچنین تع��دادی از 
مسئوالن و مدیران شرکت های برتر حوزه کارآفرینی، 
اس��اتید دانشگاه و دانش��جویان برگزار شد. هدف از 
برگ��زاری نیز تجلیل از نخبگان مدیریت ایران، با در 
نظر گرفتن ش��اخص هایی مانند کارآفرینی، توسعه، 
ابتکار، خالقیت و سابقه عملکرد موفق بود. همچنین 
در این کنگره سخنرانی ها و مقاالتی نیز در خصوص 
ش��یوه های توسعه و رونق کس��ب و کار و همچنین 

راه های رفع موانع موجود ارائه شد. 
گفتنی اس��ت شرکت س��رمایه گذاری پارس آریان 
)س��هامی عام(، نخس��تین س��نگ بنای ایجاد گروه 
مال��ی پاس��ارگاد، با ه��دف بسترس��ازی و راهبری 
فرآیند تش��کیل یکی از بزرگ ترین گروه های مالی و 
اقتصادی کشور از طریق جذب سرمایه های مردمی 
و بخش خصوص��ی و به کارگیری آنها در فعالیت های 
متن��وع و پرب��ازده اقتص��ادی، با آرم��ان گام نهادن 
در مس��یر اعتالی ایران اس��المی در تیرماه ۱۳۸۴ 
ش��کل گرفت و اکن��ون جایگاه یک��ی از بزرگ ترین 
و معتبرتری��ن ش��رکت های هلدین��گ متعل��ق ب��ه 
بخش خصوص��ی در ای��ران را ب��ه خ��ود اختصاص 

داده است. 

نشستمدیرعاملبانکملت
ورئیسستادعمرهوعتبات

دانشگاهیان
مدیرعامل بانک ملت در دیدار با رئیس ستاد عمره و 
عتبات دانشگاهیان، آمادگی این بانک را برای حمایت 

از برنامه های این ستاد اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، محمد بیگدلی 
در این جلس��ه که بهمن اسکندری معاون مدیرعامل، 
مس��عود نصر اصفهانی مدیر امور بانکداری شرکتی و 
محمدرضا جنگجو رئیس اداره کل بانکداری ش��رکتی 
نیز حضور داش��تند، گفت: حمایت از دانشجویان برای 
اعزام به عمره و عتبات عالیات، اقدام معنوی و ارزشمند 
و توفیقی الهی است که نصیب بانک ملت شده است. 

او با اش��اره به ش��روع همکاری بانک ملت و سازمان 
حج و زیارت در س��ال ۸۷ گفت: این بانک با رویکردی 
جدید همکاری با س��ازمان حج و زیارت را کلید زد که 
خوشبختانه مورد اس��تقبال مدیران این سازمان قرار 
گرفت و به تبع آن، تعامالت فی ما بین افزایش یافت. 

بیگدلی با تأکید بر اینکه بانک ملت کارهای بزرگی 
در راس��تای رونق اقتصادی و تولید و ایجاد اشتغال در 
کش��ور انجام داده اس��ت، افزود: هم��کاری و تعامل با 
س��ازمان حج و زیارت، یک اق��دام معنوی و فرهنگی 
و متف��اوت از س��ایر فعالیت ها اس��ت و کاری ماندگار 

محسوب می شود. 
وی حمای��ت از اع��زام دانش��جویان ب��ه عم��ره و 
عتب��ات عالی��ات را اقدامی معنوی در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی بانک ملت عن��وان کرد و 
یادآور ش��د: ای��ن کار بی تردید، ذخی��ره آخرت برای 

دست اندرکاران این بانک خواهد بود. 
مدیرعامل بانک ملت خطاب به مسئوالن ستاد عمره 
و عتبات دانشگاهیان اعالم کرد: ما در بانک ملت در حد 
توان در کنار شما خواهیم بود تا در این مسیر، پررونق تر 

از گذشته حرکت کنیم. 
محمدرض��ا فقیهی، رئیس س��تاد عم��ره و عتبات 
دانش��گاهیان نیز با اش��اره ب��ه اینکه بان��ک ملت در 
بی��ن تعداد زی��اد بانک های کش��ور، توفیق خدمت به 
دانشجویان زائر بیت اهلل الحرام و عتبات عالیات را کسب 
کرده است، گفت: بی تردید این موهبتی بزرگ است و 
کارکنان و مدیران بانک ملت در ثواب تک تک اقدامات 

انجام شده، شریک خواهند بود. 
فقیه��ی ب��ا تأکید ب��ر اینک��ه ب��دون حمایت ها و 
مس��اعدت های بانک ملت، دانش��جویان ق��ادر نبودند 
به راحتی به اماکن مقدسه مشرف شوند، تصریح کرد: 
انجام کارهای بزرگ نیازمند وجود انس��ان های بزرگ 
اس��ت و کارکنان بانک ملت با توانمندی، از عهده این 

مهم به خوبی برآمدند. 
بهمن اس��کندری، مع��اون مدیرعام��ل بانک ملت 
در امور بانکداری ش��رکتی و تجاری هم در س��خنانی 
گزارشی از عملکرد این بانک در تعامل با سازمان حج 
و زیارت ارائه کرد و گفت: این همکاری در س��ه بخش 
عمره مفرده، عتبات عالیات و عمره مفرده دانشگاهیان 
و دانش آموزان انجام ش��ده و بانک ملت در این راستا، 
س��امانه های مختلفی را برای س��ازمان حج و زیارت، 

راه اندازی کرده است. 
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بانک نامه

دربازارطالودالرفریبنخورید
در روزهای گذشته بازار طال، سکه و ارز به دلیل عوامل 
مختلف، با هیجانات قیمتی و افزایش تقاضا همراه شد؛ 
عوامل��ی که برخی از آنها گذراس��ت و به تدریج از بازار 
خارج می شود و وضعیت عرضه و تقاضا به تعادل نسبی 
می رسد، لذا خریداران غیرحرفه ای در این بازارها معموال 
فریب می خورند.  به گزارش ایسنا، در یک هفته گذشته 
افزایش قیمت جهانی طال آن هم به طرز چشمگیری به 
افزایش نرخ این فلز گران بها در بازار داخلی انجامید. از 
سوی دیگر نرخ ارز هم تحت تأثیر بازار طال قرار گرفت 
و افزایشی شد.  در نیمه هفته گذشته قیمت سکه تمام 
طرح جدید به یک میلیون و ۵۴۰هزار تومان رسید، اما 
در هفته جاری و پس از روز پنجشنبه با توجه به کاهش 
قیمت دالر، قیمت انواع س��که با کاهش روبه رو شد. اما 
نکته مهم دیگر در چند وقت اخیر حراج سکه از سوی 
بانک مرکزی بود. برگزاری ۱۸ حراج سکه توسط بانک 
مرکزی نه به منظور کاهش قیمت واقعی، بلکه برای به 
حداقل رساندن حباب سکه انجام شد، اما قیمت واقعی 

سکه به دالیل دیگری افزایش پیدا کرد. 
در آن مقط��ع ب��ا برگ��زاری ح��راج س��که در بانک 
کارگشایی قیمت سکه تا حدود ۱۰۰هزار تومان کاهش 
پی��دا کرد و اق��دام بانک مرکزی در ای��ن زمینه بی اثر 
نبود، اما مجددا بار دیگر قیمت س��که افزایشی شد که 
عمدتا تحت تأثیر قیمت دالر بود، چراکه قیمت دالر در 
روزهای گذشته با تغییر و تحوالت زیادی روبه رو شد و 
از م��رز ۴۳۰۰ تومان عبور کرد تا رکورد جدیدی برای 
دالر هم به ثبت برس��د. به طور طبیعی دالر و س��که از 

یکدیگر تأثیر گرفتند. 
به گفته فعاالن طال و جواهر، حباب ۲۰۰هزار تومانی 
قیمت سکه اکنون به ۱۰۰هزار تومان رسیده است، اما 
در تحلیل بازار س��که باید به ای��ن نکته توجه کرد که 
حباب قیم��ت مانند مرض اس��ت و ناراحتی و التهاب 
ایجاد شده به واسطه این مرض به تدریج از بازار خارج 

می شود. 
 به ط��ور منطقی اگر قیمت جهانی طال و قیمت دالر 
در بازار داخل کاهش پیدا کند، قیمت سکه هم پایین 
خواه��د آمد. در راس��تای افزایش قیمت س��که و دالر 
قیمت طال در بازار داخلی هم افزایش بی سابقه ای پیدا 
ک��رد و طی یک هفته بیش از ۱۰ه��زار تومان افزایش 
داشت که در سالیان اخیر این اتفاق بی سابقه بود و گرم 

طالی ۱۸عیار به حدود ۱۴۰هزار تومان رسید. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۴.۳۵۸دالر آمریکا

۵.۳۱۰یورو اروپا

۵.۹۶۴پوند انگلیس

۱.۱۸۸درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۹۰.۸۰۰مثقال طال

۱۳۶.۳۹۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۳۳.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۴۶۶.۵۰۰سکه طرح جدید

۷۱۸.۰۰۰نیم سکه

۴۱۸.۷۰۰ربع سکه

۲۷۳.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه
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شماره 973

فرصت امروز: در دومین روز معامالت 
بورس تهران در این هفته، حجم معامالت 
نس��بت به روزهای گذشته کاهش یافت، 
ش��اخص کل نیز ش��اهد افت ۳۵واحدی 
بود و خودرویی ها عمدتا با رش��د کمتر از 

2درصد مواجه شدند. 
شاخص کل بورس در جریان معامالت 
روز یکش��نبه بازار سرمایه ۳۵ واحد افت 
ک��رد و به عدد ۹۶ ه��زار و 2۳۴ واحدی 
رس��ید، ام��ا ش��اخص کل ه��م وزن ب��ا 
۱۴۱واحد رش��د تا رق��م ۱۷ هزار و ۶۰۶ 
واحدی باال رفت؛ چنانچه شاخص قیمت 
)وزن��ی- ارزش��ی( ۱۱واحد و ش��اخص 
ب��ازار اول ۶۵ واحد در معامالت دیروز با 
کاهش مواجه شدند و در مقابل، شاخص 
کل )هم وزن( ۱۴۱ واحد، شاخص قیمت 
)ه��م وزن( ۱۰۶ واح��د و ش��اخص آزاد 

شناور ۳۴ واحد رشد کردند. 
در ط��ی معام��الت دومی��ن روز کاری 
هفت��ه، نمادهای ف��والد مبارکه اصفهان، 
مل��ی صنای��ع م��س ای��ران و معدنی و 
صنعتی گل گهر بیش��ترین تاثیر کاهنده 
را روی دماس��نج بازار داشتند. در طرف 
مقابل نیز بانک ملت، پتروش��یمی خارک 
و بانک اقتص��اد نوین به روند افزایش��ی 
دماس��نج بازار س��رمایه کم��ک کردند. 
هرچن��د در نهایت برآیند این تاثیرها ۳۵ 

واحد کاهش در شاخص کل بود. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی نیز ش��اهد 
داد و س��تد ۱۰۶ میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از 2۷ میلیارد توم��ان بودیم. این 
گروه ش��اهد بیش��ترین حجم معامله در 
طی داد و س��تدهای دیروز بود. در گروه 
کانه ه��ای فلزی نی��ز ۳۶ میلیون و ۷۰۰ 
هزار سهم به ارزش بیشتر از ۱2 میلیارد 
تومان دس��ت به دست شد. در این گروه 
فقط قیمت  س��هم ها عمدتا کمتر از یک 
واح��د رو به باال یا پایین بود، اما در گروه 
فلزات اساس��ی تعداد بیشتری از سهم ها 
ش��اهد رشد قیمت بودند و نوسان قیمت 

نیز در عمده سهم ها کمتر از 2درصد بود. 
خودرویی ه��ا اما دی��روز عمدتا با روند 
افزای��ش در قیمت پایانی مواجه ش��دند. 
عمده س��هم ها در این گروه با رشد کمتر 
از 2درص��د همراه بودند. در این گروه در 
مجموع نزدیک به ۹۴ میلیون س��هم به 
ارزش بی��ش از ۱۰ میلی��ارد تومان مورد 

داد و ستد قرار گرفت. 

گروه های ساختمانی و سیمانی بر 
مدار صعود

گروه های س��اختمانی و سیمانی جزو 
گروه های پیش��رو دو روز اخی��ر بودند و 
اکثرا با معامالتی پرتقاضا و مثبت سپری 
شدند تا جایی که نمادهای سپاها، ساروم، 
سصوفی، ثنوسا، ثفارس، ثپردیس، ثباغ، 
کرمان، ثغرب، ثاخت، ثمسکن، وساخت، 
ثتران، س��تران، سهگمت و سرود با صف 

خرید به کار خود پایان دادند. 
ب��ه گ��زارش س��نا، نماد ث��رود پس از 
برگ��زاری مجمع عادی س��االنه صاحبان 
سهام و تقسیم سود نقدی با رشد حدود 
۱۰درصدی مورد بازگش��ایی قرار گرفت. 
همچنین به زودی نماد س��رمایه گذاری 
صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس 
)وپس��ا۱( در تابل��و پای��ه ج ب��ازار پای��ه 

فرابورس ایران گشایش خواهد یافت. 
در گروه ه��ای متعادل با گرایش مثبت 
خودروی��ی و حم��ل و نق��ل، صف خرید 
نمادهای خکمک، خلنت، خوساز، خمهر 
و ختور، معامالت مثبت نمادهای حتوکا، 
حس��یر، ختوقا، خمحرکه و خچرخش و 
دادوس��تدهای متعادل و منفی نمادهای 
خزر، توریل، ختراک، خش��رق، حس��ینا، 
ف��روش(،  )ص��ف  حکش��تی، خپوی��ش 
خفن��ر )صف ف��روش( و حریل از س��ایر 

هم گروهی ها نمایان تر بود. 
در ادام��ه توق��ف اکثر نماده��ای گروه 
بانکی، نماد ونوین با جهش قیمتی، صف 
خرید شد، نماد وبملت با معامالتی مثبت 

و نماد وکار با صف فروش دنبال ش��دند. 
در گ��روه اکثرا متعادل س��رمایه گذاری، 
معام��الت مثبت ت��ر نماده��ای وخارزم، 
وملت، وگستر و وساپا و صف فروش نماد 
وس��بحان جلب توجه می کرد. در آن سو 
و در گ��روه متع��ادل و کم حجم بیمه ای، 
نماد ودی در همان اوایل بازار با افزایش 
عرضه ه��ا به ص��ف فروش رس��ید اما در 
نهایت در کنار اکثر هم گروهی ها متعادل 

و مثبت به کار خود پایان داد. 
همچنی��ن ام��روز ۱8 دی م��اه، بلوک 
۱۰۰درصدی س��هام ش��رکت کشاورزی 
دامپ��روری س��فیدرود ش��امل ۳میلیون 
س��هم، بلوک ۱۰۰درصدی سهام شرکت 
سهامی پرورش کرم ابریشم ایران شامل 
بل��وک ۱۰درصدی  ۳2۵ ه��زار س��هم، 
سهام شرکت مجتمع صنایع پتروشیمی 
دهلران ش��امل یک میلیون سهم و بلوک 
۱۶.۱۵درصدی سهام ش��رکت عمران و 
مسکن سازان استان گلستان شامل ۱۶۱ 
هزار سهم روی میز مزایده خواهند رفت. 
به رغم تثبی��ت قیمت جهانی نفت در 
مح��دود ۶۵دالر )که باالت��ر از میانگین 
اخذش��ده در صورت ه��ای مال��ی اکث��ر 
ش��رکت های مرتب��ط داخل��ی اس��ت(، 
اکث��ر نماده��ای گروه ه��ای ش��یمیایی، 
پاالیش��گاهی و روانکاره��ا همچن��ان با 
دادوس��تدهای متعادلی دنبال شدند که 
در این میان نمادهای ش��لعاب، شفارس، 
شس��ینا و ش��پارس از اقب��ال بیش��تری 
برخ��وردار بودند و با ص��ف خرید مواجه 
ش��دند. انتظار می رود از ی��ک ماه دیگر 
ش��اهد تبدی��ل روزانه ۱2۰ هزار بش��که 
میعان��ات گازی تولی��دی می��دان گازی 
پ��ارس جنوبی به ۱2 میلیون لیتر بنزین 
یورو ۵ و ۳.۴ میلیون لیتر گازوییل یورو۵ 
و ۵۰۰ هزار لیتر گاز مایع در پاالیش��گاه 

ستاره خلیج فارس باشیم. 
در گ��روه فل��زی و معدن��ی ش��روعی 
متع��ادل و مثبت را نظاره گ��ر بودیم، اما 

در هم��ان اوایل بازار، نماد ذوب با جهش 
قیمت��ی به صف خرید رس��ید و در ادامه 
ب��ازار نمادهای کطبس، کش��رق، فنورد، 
هرم��ز، زن��گان، کدما، فای��را و فروس به 

جمع صف خریدهای گروه پیوستند. 
در گ��روه آی ت��ی و انفورماتی��ک که 
اکثرا معامالتی متعادل و مثبت را تجربه 
کردند، نمادهای مداران و مرقام با جهش 
قیمتی ب��ه صف خرید رس��یدند این در 
حالی  اس��ت ک��ه نماده��ای »های وب« 
و آکنت��ور همچنان ب��ا توقف نماد مواجه 

هستند. 
گروه های قندی و غذایی، همسو با جو 
متعادل و مثبت بازار، اکثرا دادوستدهای 
مثبت��ی را تجرب��ه کردن��د ت��ا جایی که 
نماده��ای غدیس، غالبر، غاذر، غش��اذر، 
قثابت، غپاک، غبهنوش، قمرو و قش��کر 

با صف خرید مواجه شدند. 
در همان ش��روع ب��ازار، نم��اد دتولید 
به دلیل نوس��ان بی��ش از 2۰درصد طی 
پن��ج روز متوالی متوقف ش��د و در پایان 
معامالت نماد س��قاین جه��ت برگزاری 
مجامع عادی به ط��ور فوق العاده انتخاب 
اعضای هی��أت مدیره و فوق العاده اصالح 
اساس��نامه و نماد مبی��ن جهت برگزاری 
مجم��ع عادی به ط��ور فوق العاده انتخاب 

اعضای هیأت مدیره متوقف شدند. 
در پایان روز یکش��نبه، ارزش معامالت 
بورس تهران به رقم ۱۶۴ میلیارد تومان 
رس��ید و حج��م معام��الت ع��دد ۷۰8 
میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
آیفکس نیز ۴.۷ واحد رشد کرد و به رقم 
معامالت  ارزش  رس��ید.  ۱۰۶8واح��دی 
فراب��ورس ایران ب��ه رق��م ۱۳۰ میلیارد 
تومان رس��ید که ناشی از دست به دست 
ش��دن ۵۳۰ میلیون س��هم و اوراق مالی 
ب��ود. از جمله نماده��ای تاثیرگذار روی 
آیفکس نیز س��هامی ذوب آهن اصفهان، 
فوالد هرمزگان جنوب و هلدینگ صنایع 

معدنی خاورمیانه بود. 

شاخص بورس ۳5 واحد افت کرد

ادامه رشد سهام خودرویی ها در بازار سهام

محی��ط قانون��ی ورود بانک ها به حوزه 
س��رمایه گذاری و بن��گاه داری، طبق بند 
۳ م��اده ۳۴ قانون پولی و بانکی کش��ور 
مصوب س��ال ۱۳۵۱ تعیین ش��ده است. 
ب��ه اس��تناد بند مزب��ور، خرید س��هام و 
مش��ارکت در سرمایه یک یا چند شرکت 
ی��ا خرید اوراق به��ادار داخلی یا خارجی 
به حس��اب خود، به میزانی کمتر از آنچه 
بان��ک مرکزی ب��ه موجب دس��تورها یا 
آیین نامه های خ��اص تعیین خواهد کرد 

برای بانک ها مجاز اعالم شده است. 
بانک ه��ا ب��ه منظ��ور حمای��ت از بازار 
س��رمایه و ترویج فرهنگ سرمایه گذاری، 
تأس��یس  س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
کردن��د. از دیگ��ر دالیل حض��ور بانک ها 
عملک��رد  ب��ه  بن��گاه داری  فعالی��ت  در 
دول��ت برمی گ��ردد. دولت ه��ای مختلف 
ب��رای کاهش بده��ی به بانک ها، س��هام 
ش��رکت های اقتص��ادی را ب��ه عنوان رد 

دیون به بانک ها منتقل می کردند. 
رک��ود اقتص��ادی به عن��وان مهم ترین 
چرخه اقتص��ادی، بانک ه��ا را مجبور به 
تملک ش��رکت ها در ازای مطالبات معوق 

در تس��هیالت پرداختی کرد. با توجه به 
اینک��ه در کش��ور س��اختار رتبه بندی با 
ندارد،  بین المللی وج��ود  روش شناس��ی 
بانک ها ب��رای جلوگیری از افزایش حجم 
معوق��ات تس��هیالت، به س��رمایه گذاری 

مستقیم سوق داده شدند. 
مجموع��ه دالی��ل فوق س��بب کاهش 
نقدش��وندگی دارایی ها، خروج از رسالت 
اصل��ی بانک ه��ا در طول تاریخ ش��ده و 
ریس��ک س��رایت مالی را در نظ��ام پولی 
کشور افزایش داده است. بانک ها مجازند 
صرفاً تا ۴۰درصد از س��رمایه اولیه را در 
بنگاه داری متمرکز کنند. بر اس��اس آمار 
بان��ک مرک��زی، اکنون این رق��م حدود 
۵۱ درصد اس��ت. از ط��رف دیگر، بخش 
بزرگی از منابع بانک ها توس��ط قانونگذار 
نقد ش��ونده نیست. به عبارت دیگر حدود 
۱۳ درصد از س��پرده های بانک به عنوان 
س��پرده قانونی در نزد بانک مرکزی قرار 

دارد. 
این مسئله از س��رعت عملیات بانک ها 
می کاهد و همواره تغییرات نرخ س��ود بر 
آن مؤث��ر خواهد ب��ود. بنابراین عملکرد 
بانک ها در فضای رقابتی و واقعی اقتصاد 
قاب��ل س��نجش نب��وده و نح��وه کارایی 
بانک ها همواره با پوشش تورم پاسخ داده 

می ش��ود. از مهم ترین مزایای سوق دادن 
بانک ها به رسالت اصلی ش��ان در اختیار 
قرار دادن منابع بیش��تر به بخش تولید و 

واقعی اقتصاد خواهد بود. 
قانون گذار در مس��یر کمک به اقتصاد 
کش��ور و نظم بخش��یدن به نظام پولی 
اق��دام به تصوی��ب مق��ررات متعدد در 
ای��ن حوزه ک��رد. م��اده ۱۶ قانون رفع 
موانع تولید یکی از عوامل س��وق دهنده 
خروج بانک ها از بنگاه داری اس��ت. بند 
۱ م��اده مذک��ور بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری را مکلف می کند تا س��ه سال، 
س��االنه حداقل ۳۳ درص��د اموال خود 
اعم از منقول، غیرمنقول و س��رقفلی را 
که ب��ه تملک آنها و ش��رکت های تابعه 
درآمده و به تش��خیص ش��ورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مازاد اس��ت، واگذار و معادل سود 
حاصل از فروش را برای افزایش سرمایه 

اختصاص دهد. 
همچنی��ن بن��د ب م��اده ۱۴ قان��ون 
برنامه پنج س��اله ششم توس��عه نیز انجام 
هرگونه عملیات بانکی، واسپاری، صرافی 
توس��ط اش��خاص حقیق��ی و حقوقی و 
مش��ارکت بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
و اش��خاص حقوق��ی تابعی ک��ه بانک ها 

بیش از ۵۰ درصد س��هام آنه��ا را دارند 
یا در تعیی��ن هیأت مدی��ره آنها مؤثرند 
در تأس��یس صندوق های سرمایه گذاری 
و ش��رکت های تأمین سرمایه بدون أخذ 
مجوز از بانک مرکزی ممنوع کرده است. 
همچنین دس��تورالعمل س��رمایه گذاری 
ابالغ��ی از بان��ک مرک��زی م��وارد فوق 
را تأکی��د ک��رده اس��ت. ابالغیه ش��ماره 
۹۶/۳22۴۴۱ نی��ز ب��ه صراح��ت خروج 
بانک ها از ش��رکت های تأمین س��رمایه، 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 

سرمایه گذاری را الزام آور دانسته است. 
ف��روش ام��وال و ش��رکت های بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری می توان��د آنها را 
چابک ت��ر ک��رده و س��بب تغیی��ر روند 
سودآوری بانک ها شود. خط فکری لحاظ 
ش��ده از طرف نهاد ناظر، به سالمت مالی 
نظام پولی کمک رسان خواهد بود. بانک ها 
نیز ب��ا واگ��ذاری مدیریت ش��رکت های 
زیرمجموعه، صرفاً ب��ه بانکداری خواهند 
پرداخت و ب��ا جم��ع آوری پس اندازها و 
تخصی��ص منابع به واحده��ای اقتصادی 
تمرکز خ��ود را ب��ر کارم��زد جابه جایی 
پ��ول معطوف و به رون��ق اقتصادی یاری 

خواهند کرد. 
منبع: سنا 

الزام خروج بانک ها از شرکت های تأمین سرمایه

خبــر

مدیرعامل شرکت بورس اعالم کرد
آخرین خبرها از زمان بازگشایی 

نماد بانکی ها
مدیرعامل شرکت بورس می گوید که با اجرایی شدن 
دستورالعمل جدید، توقف و بازگشایی نمادها در کمتر 
از ۹۰ دقیقه انجام می ش��ود. او در عین حال گفت که 
برای بازگش��ایی نماد بانک ها باید مجام��ع آنها برگزار 
و گزارش های مالی ش��ان به بورس تحویل داده ش��ود.  
حس��ن قالیباف اصل در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به 
اینکه آیا با اجرایی شدن دستورالعمل جدید، نمادهای 
متوقف بورسی در کمتر از ۹۰ دقیقه بازگشایی خواهند 
شد، بیان کرد: بله، چنین چیزی در دستورالعمل دیده 
شده؛ مطابق دستورالعمل قبلی اطالعات باید به بورس 
بیاید تا نماد باز ش��ود، ولی در دستورالعمل جدید این 
موضوع دیده ش��ده که نماده��ای متوقف تا قبل از ۹۰ 
دقیقه بازگش��ایی شوند. همکاران س��ازمان بورس در 
ای��ن مورد آموزش های��ی دیده بودند حتم��اً با اجرایی 
شدن دستورالعمل جدید این اتفاق خواهد افتاد.  او در 
پاسخ به سؤالی درباره زمان بازگشایی نمادهای متوقف 
بانکی، گفت: تمام بانک هایی که نمادشان متوقف است 
باید مجمع ش��ان برگزار شود و گزارش هایشان را طبق 
دس��تورالعمل به بورس بدهند تا نمادش��ان بازگشایی 
شود، در نتیجه این موضوع بستگی به خود بانک ها دارد. 

ورود ۲۰۰ سرمایه گذار خارجی 
جدید به بورس ایران در سال ۲۰۱۷

ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در س��ال گذشته 
می��الدی ب��رای ۱۰2 س��رمایه گذاران حقیق��ی و ۹2 
سرمایه گذاران حقوقی کد معامالتی صادر کرد تا شمار 
کدهای خارجی صادر شده در بازار سرمایه ایران به رقم 

۹۷۹ عدد برسد. 
ب��ه گزارش تس��نیم به نقل از س��مات، فریبا اخوان 
گفت: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی س��ال گذشته 
میالدی ۱۰2 کد برای سرمایه گذاران حقیقی و ۹2 کد 
برای سرمایه گذاران حقوقی صادر کرد تا تعداد کدهای 
خارجی صادر ش��ده در بازار سرمایه ایران به رقم ۹۷۹ 
عدد برس��د.  معاون عملیات ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( با بیان 
اینکه عمده کدهای صادر ش��ده برای س��رمایه گذاران 
خارجی بازار سرمایه ایران از کشورهای منطقه و اروپا 
بودند، افزود: ش��رکت سپرده گذاری مرکزی در آذرماه 
امس��ال نیز تعداد شش کد جدید برای سرمایه گذاران 
خارجی صادر کرد که از این تعداد، دو سهامدار حقیقی 
از کش��ور افغانس��تان و یک نفر دیگر از کش��ور عراق 
در ماه گذش��ته با پشت سر گذاش��تن مراحل قانونی، 
کد معامالتی فعالیت خ��ود را دریافت کردند.  معاون 
عملیات س��مات ادامه داد: همچنین سه سرمایه گذار 
حقوق��ی خارجی از کش��ورهای ارمنس��تان، عمان و 
پاکس��تان در آذرماه امسال کد س��هامداری خود را از 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اخذ کردن��د تا تعداد 
س��رمایه گذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه 
ایران به عدد 2۴2 کد برس��د. بر اساس آخرین آمارها، 
درحال حاضر س��رمایه گذاران ۴2 کشور با دریافت کد 
س��هامداری وارد بازار سرمایه ایران شده اند که در این 
فهرس��ت نام ۳۴ س��رمایه گذار ایرانی مقی��م خارج از 
کش��ور نیز دیده می ش��ود.  این گزارش می افزاید: در 
حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، اسپانیا، 
روس��یه، آلمان، سوییس، سوئد، لهس��تان، ازبکستان، 
جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، 
آفریقای جنوب��ی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، ام��ارات، نروژ، 
یونان، اندونزی، مالدیو، لهس��تان، کانادا، جزایر کیمن، 
هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، 
کوی��ت، نیوزیلند، مال��زی، کره جنوبی، گرجس��تان، 
ارمنس��تان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان فعال 

هستند. 

بورس تهران در رتبه آخر منطقه
ش��اخص بورس تهران با افت 2 درصدی، کمترین 
بازدهی را نس��بت به برخی از ش��اخص  بورس های 

بین المللی در هفته گذشته به خود اختصاص داد. 
به گزارش تسنیم، در سومین هفته زمستان امسال 
حج��م معامالت در بورس اوراق بهادار تهران ۶۹۰۹ 
میلیون سهم و ارزش آن ۱۴۶2۳ میلیارد ریال بوده 
است که حجم و ارزش معامالت به ترتیب ۳۵ و 2۳ 
درصد افزایش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار 
ته��ران نیز در این مدت به عدد ۳8۳۷۱۴۰ میلیارد 
ریال رس��ید که در مقایس��ه با هفته قبل تر 2درصد 

کاهش داشته است. 
س��ه صنعت »فلزات اساسی« هم در هفته گذشته 
ب��ا 2۱.۱درص��د، »اس��تخراج کانه های فل��زی« با 
۱۹.8درص��د و »فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
و  ارزش  بیش��ترین  ۱۱.2درص��د  ب��ا  هس��ته ای« 
»اس��تخراج کانه های فلزی« با 2۰.۷درصد، »فلزات 
اساسی« با ۱۵.۵درصد و »خودرو و ساخت قطعات« 
ب��ا ۱۵ درصد بیش��ترین حجم معام��الت را به خود 
اختصاص دادند.  بر این اس��اس در ۳۰ روز گذشته 
نی��ز صنعت »اطالعات و ارتباطات« با بازدهی ۳۰.۶ 
درصد، در صدر صنایع بورس��ی قرار گرفت و صنعت 
»کاشی و س��رامیک« با افت با 8 درصدی بیشترین 

افت را تجربه کرد. 

کوچک ترین بورس های دنیا را 
بشناسید

ممکن است ش��ما به عنوان یک فردی که با بازارهای 
س��رمایه س��ر و کار دارید حداقل یک بار نام بورس اوراق 
بهادار نیویورک و بورس نزدک را ش��نیده باش��ید و با نام 
بورس توکیو، لندن، شانگهای و توکیو آشنا باشید، اما آیا 
در خصوص بورس لوساکا، زامبیا، قزاقستان یا مغولستان 

اطالعاتی دارید؟ 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )س��نا(، 
بورس هایی در دنیا وجود دارند که حتی از اندازه بازار آنها 
و ارزش بازار آنها خبری نداریم، ش��اید برای ما مهم نبوده 
و به این دلیل که شرکای تجاری ما محسوب نمی شود از 
آش��نایی با آنها صرفه نظر کرده ایم، اما همین بورس های 
کوچ��ک می توانند گاهی در دنیا اتفاق��ات بزرگی را رقم 

بزنند. 
آی��ا تا به ح��ال درخصوص بورس مغولس��تان و ارزش 
ب��ازار آن مطلب��ی خوانده اید؟ بورس مغولس��تان یکی از 
کوچک ترین بورس های دنیاست که پس از آغاز به کار در 
س��ال ۱۹۹۰  هم اکنون دارای ۶۱۰ شرکت پذیرفته شده 
و ارزش بازاری بالغ بر ۱.۳ میلیارد دالر )تا س��ال 2۰۱2( 
است، اما در این بین بورس ویتنام با عملکرد بهتری نسبت 
به بورس مغولس��تان روبه رو بوده اس��ت و از سال 2۰۰۰ 
میالدی روند رو به رشد را برای جذب سرمایه شرکت های 
آغاز کرده و هم اکنون دارای 8۰۰ ش��رکت پذیرفته شده 

است. 
بازاره��ای نوظه��ور گاه��ی اوق��ات ب��ا ه��دف جذب 
س��رمایه گذاری خارجی و خوش��نامی اقدام به تاس��یس 
بورس اوراق بهادار می کنند. بیشتر این کشورهای کوچک 
با کمک کش��ورهای همسایه و کمک ش��رکای تجاری، 
بازاره��ای بورس را تاس��یس می کنند. ام��ا بعضی اوقات 
ای��ن بورس های کوچک با س��رمایه ک��م فعالیت خود را 
آغاز می کنند و همان اندازه کوچک نیز باقی می مانند که 

دالیلی معقول برای بقا در این حد و اندازه دارند. 
نب�ود نقدینگی: خیلی دش��وار اس��ت که ب��ازاری با 
نقدینگی مناسب با حداقل تعداد شرکت های پذیرفته شده 
را راه اندازی کرد. شرکت ها از بازاری که با کمبود نقدینگی 
مواجه باش��د دوری می کنن��د و در واقع این رفتار با یک 
مثال قابل توجیه اس��ت: نمی توانم شغلی پیدا کنم چون 
تجربه کاری ندارم، نمی توانم تجربه کاری داش��ته باش��م 

چون هیچ شغلی ندارم. 
قانون گ�ذاری: قانون ها در بازارها متفاوت هس��تند. 
سیس��تم های بورس��ی ک��ه دارای قانون ه��ای بس��یار 
سخت گیرانه هستند و بیش از حد سخت گیر بوده یا بیش 
از حد مسامحه به خرج می دهند شرکت ها را از ورود منع 

می کنند و سرمایه گذاران را فراری می دهند. 
سیاس�ت ها: برای دولت ها بس��یار راحت است که در 
بازارها دخالت کنند و اوضاع را به دس��ت بگیرند، اما این 
دخالت ها س��رمایه گذاران را از بازار فراری می دهد. به این 
دلیل که س��رمایه گذاران می دانند که دولت روزانه و با هر 
اتفاقی سیاست های خود را تغییر می دهد و این تغییر در 

سیاست ها می تواند بازارها را به هم بریزد. 
با تمام این محدودیت ها بسیاری از بورس های کوچک 
هنوز به حیات خ��ود ادامه می دهند. کوچک ترین بورس 
دنی��ا که بورس الئوس نام دارد در س��ال 2۰۱۰ میالدی 
فعالیت خود را با کمک بورس کره جنوبی آغاز کرد و تا به 
حال تنها چهار شرکت پذیرفته شده در آن فعالیت دارند. 
بانک تجاری الئو )BCEL(، ش��رکت جنریش��ن پابلیک 
)EDL-Gen(، ش��رکت الئو وورد پابلیک )LWPC( و 

 .)PTL( شرکت پترولیوم الئو
در کن��ار ب��ورس الئ��وس، یک ب��ورس دیگ��ر هم نام 
کوچک ترین بورس دنیا را یدک می کشد. بورس کامبوج 
به عنوان کوچک ترین بورس فعال دنیا دارای دو ش��رکت 
پذیرفته ش��ده اس��ت؛ ش��رکت تامین  کننده آب دولتی 
)PPWSA( و شرکت بین المللی گرند توئینز که در واقع 

یک شرکت تایوانی است. 
در س��ال 2۰۱۱ میالدی کوچک ترین بورس های دنیا 
عالوه بر الئوس و کامبوج، بورس های موزامبیک، کامرون، 
کیپ ورد )کشوری در آفریقا(، ارمنستان، تانزانیا، سوازیلند 
)یک کش��ور پادشاهی در جنوب آفریفا(، نامیبیا، سوریه، 
لیبی هستند. با وجود ناآرامی ها در لیبی و سوریه این دو 
بورس همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند اما ریسک 
حضور سرمایه گذاران موجب کاهش اندازه این دو بورس 

شده است. 

رتبه بندی بازارهای اروپایی در ۲۰۱۷ میالدی
وین در رتبه نخست

سال 2۰۱۷ میالدی برای بازارهای اروپایی سالی 
پر از تنش های سیاسی بود. 

به گزارش س��نا، برگزاری انتخابات در کشورهای 
اروپایی برخی نگرانی های سیاس��ی را وارد بازارهای 
س��هام این منطقه ک��رد. ترس از اینک��ه نامالیمات 
سیاس��ی وارد ب��ازار ش��ود و دارایی های ب��ازار را با 
تهدی��د روبه رو کن��د و بالطبع بازاره��ای جهانی را 
نیز دچار آس��یب کند، تحلیلگران را بر این داش��ت 
تا سال 2۰۱۷ را یکی از پراسترس ترین سال ها برای 

بازارهای اروپایی پیش بینی کنند. 
اما بازارهای اروپایی پس از انتخابات در کش��ورها 
با مس��یر صعودی شاخص ها روبه رو شدند و شاخص 
ی��ورو توانس��ت در نیم��ه دوم س��ال 2۰۱۷ رش��د 
۱۱.۷درص��دی را ب��ه ثبت برس��اند. در ای��ن میان، 
بهترین عملکرد در می��ان بازارهای اروپایی، به بازار 
اتری��ش تعلق گرفت درحالی که ش��اخص اصلی این 

کشور توانست رشد ۵۴.8درصدی داشته باشد. 

یادداشت

بینالملل

علیرضا پاکدین
تحلیلگر بازارهای مالی
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شماره 973

ص��ادرات  توس��عه  دفت��ر  مدی��رکل 
محص��والت صنعت��ی -معدنی س��ازمان 
توس��عه تج��ارت ای��ران گف��ت ک��ه در 
هش��ت ماهه امس��ال 3میلی��ارد و ۵۰۰ 
میلیون دالر اق��ام عمده معدنی به وزن 

۱۸ میلیون تن از کشور صادر شد. 
مس��عود کمالی اردکانی روز یکش��نبه 
اظهار داش��ت: این میزان صادرات از نظر 
ارزشی نیز نسبت به مدت مشابه پارسال 
از رش��د 3,۴درصدی این ن��وع کاالهای 

صادراتی حکایت دارد. 
ب��ه گ��زارش تجارت نی��وز، وی گفت: 
س��نگ آهن و کنس��انتره، س��نگ مس و 
کنس��انتره، ش��مش ف��والد، محصوالت 

آلومینی��وم،  طوی��ل ف��والدی، ش��مش 
شمش روی، کاشی و س��رامیک، چینی 
بهداش��تی، شیش��ه س��اختمانی، سنگ 
تزئین��ی  س��نگ  و  کارنش��ده  تزئین��ی 
کارش��ده از جمل��ه مهم ترین محصوالت 
معدن��ی و صنایع معدنی هس��تند که در 
مدت یادش��ده صادرات آنه��ا بین ۱۰ تا 

3۰۰درصد رشد کرد. 
ت��راز تج��اری  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
محصوالت معدنی غیرفلزی دارای رش��د 
قاب��ل توجهی بوده اس��ت، اضاف��ه کرد: 
ت��راز تج��اری محصوالت عم��ده معدنی 
و صنای��ع معدن��ی غیرفل��زی از لح��اظ 
ارزش ح��دود 3 میلی��ارد دالر و از لحاظ 

وزن��ی بی��ش از ۲۸ میلیون ت��ن مثبت 
بوده اس��ت.  به گفته مدیر دفتر توس��عه 
ص��ادرات محصوالت صنعت��ی – معدنی 
سازمان توسعه و تجارت، بازارهای اصلی 
صادراتی ای��ران در محصوالت صنعتی و 
صنایع معدنی ش��امل کش��ورهای چین، 
عراق، هند، امارات، اندونزی، افغانس��تان، 
ترکیه، تایلند و کره است.  بر پایه آخرین 
آمار ارائه ش��ده گمرک جمهوری اسامی 
ایران، طی هش��ت ماهه امس��ال مجموع 
ص��ادرات غیرنفتی ایران به ۲۸ میلیارد و 
۴۸۸میلیون دالر رسید که در مقایسه با 
مدت مشابه پارسال به میزان ۱,۲۱درصد 
کاهش یافت اما نس��بت به مهرماه بهبود 

داش��ت.  ارزش ص��ادرات غیرنفتی ایران 
در آبان ماه امس��ال نسبت به مهرماه یک 
درصد رش��د یاف��ت. همچنین متوس��ط 
قیم��ت هر ت��ن کاالی صادرات��ی نیز در 
م��دت یادش��ده به 3۶3 دالر رس��ید که 

۸,۰۴درصد افزایش داشت. 
بر این اس��اس طی هشت ماهه امسال 
)منته��ی به آبان( به میزان 3۲ میلیارد و 
۴۱۹ میلیون دالر انواع کاال وارد کش��ور 
شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

۱۷,۵۲درصد افزایش داشت. 
ساماندهی واردات و صادرات از بندهای 
سیاست های اقتصاد مقاومتی است که در 

سال ۱3۹۲ اباغ شد. 

مع��اون توس��عه بازرگان��ی و صنای��ع 
کش��اورزی وزی��ر جه��اد کش��اورزی از 
ب��رای  حجت��ی  جدی��د  دس��تورالعمل 
س��اماندهی بازار برنج که ش��امل کنترل 
واردات و خری��د محص��ول داخلی برای 
تکمیل ذخایر راهبردی است، خبر داد. 

علی اکبر مهرفرد در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار کرد: با توجه ب��ه اینکه برنج داخلی 
وارد رکود ش��ده و مدتی اس��ت که خرید 
و ف��روش آن و قیمتش نس��بت به س��ال 
گذشته در همین بازه زمانی کاهش یافته 
اس��ت، وزیر جهاد کشاورزی دستورالعملی 

اباغ کرد که براس��اس آن بخشی از خرید 
برنج برای ذخایر راهبردی و استراتژیک از 
محل تولی��د داخلی صورت گیرد تا ذخایر 
راهبردی از محل برنج ایرانی تکمیل شود و 

بازار آن از رکود خارج شود. 
وی اف��زود: از س��وی دیگ��ر برخی از 
محموله ه��ای برن��ج در دوران ممنوعیت 
واردات، به گمرکات کشور آمده بودند که 
اجازه آن صادر ش��ده و در حال ترخیص 
هس��تند و به صورت همزم��ان به دنبال 
این هس��تیم که از سویی برنج داخلی از 
رکود خارج شود و تولیدکنندگان داخلی 

متض��رر نش��وند و از س��وی دیگ��ر برنج 
خارجی نیز به اندازه کافی در دس��ترس 

مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد. 
مع��اون توس��عه بازرگان��ی و صنای��ع 
کشاورزی وزیر جهاد کش��اورزی با بیان 
اینکه هدف از صدور این اباغیه از سوی 
حجت��ی تقویت بازار برنج داخلی اس��ت، 
گف��ت: برای خرید برن��ج داخلی به دلیل 
تنوع ارق��ام قیمت ه��ای متفاوتی وجود 
دارد ک��ه البت��ه ای��ن خرید ب��ا نرخ های 
توافق��ی و حمایتی ص��ورت می گیرد که 
بخشی از استان گیان و بخشی دیگر از 

استان مازندران است؛ به گونه ای که برنج 
شیرودی به قیمت کیلویی ۵۴۵۰ تومان، 
برنج ندا و نعمت کیلویی ۴۸۵۰ تومان از 
اس��تان مازندران و برنج صدری هاشمی 
شمال نیز کیلویی ۹۱۰۰ تومان است که 

تنها از کشاورزان خریداری می شود. 
مهرفرد اعام کرد: ب��رای واردات برنج 
نی��ز محموله هایی که در زمان ممنوعیت 
واردات این محصول به گمرکات کش��ور 
آمده بود، تصمیم گرفته ش��د که تا سوم 
آذرماه اگر برنجی به کش��ور وارد ش��ده، 

ترخیص شود. 

دستور جدید حجتی برای بازار برنج

ب��ا تغییر دول��ت و روی کار آمدن حس��ن روحانی 
و بازگش��ت بی��ژن زنگن��ه ب��ه وزارت نفت، توس��عه 
پاالیشگاه ها دوباره در دستور کار قرار گرفت که اولین 

اولویت هم تکمیل پروژه ستاره خلیج فارس بود. 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس دارای 3۰ واح��د 
عملیاتی اس��ت ک��ه ۲۰ واح��د آن فرآین��دی و ۱۰ 
واحد آن جانبی اس��ت. این پاالیشگاه در سه بخش با 
ظرفیت پاالیش روزانه 3۶۰ هزار بشکه میعانات گازی 
و ب��ا تولید 3۶ میلیون لیتر بنزین در روز، بزرگ ترین 

پاالیشگاه  کشور است. 
ب��ه گفته محمدعل��ی دادور، مدیرعامل پاالیش��گاه 
ستاره خلیج فارس »از ابتدای ساخت پروژه پاالیشگاه 
س��تاره خلیج ف��ارس ک��ه به ح��دود ۱۱س��ال پیش 
بازمی گ��ردد و ت��ا به امروز، 3میلی��ارد و ۸۵۹میلیون 

یورو هزینه شده است.«
بیژن زنگنه، وزیر نفت که آغازکننده این طرح بود، 

در اوایل سال ۹۶ اعام کرده بود که »با به مدار آمدن 
فاز نخست پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس، پس از 3۶ 
س��ال پرونده واردات بنزین در ایران بسته خواهد شد 
و پ��س از آن ایران ب��ه صادرکننده این فرآورده نفتی 

استراتژیک تبدیل می شود.«
حدود هش��ت ماه بعد از صحبت ه��ای بیژن زنگنه، 
مدیرعامل پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس می گوید:  
»پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس هم اکن��ون به طور 
میانگی��ن روزان��ه ۱۲ میلی��ون لیت��ر بنزی��ن یورو۵، 
روزان��ه 3میلیون و ۴۰۰ هزار لیت��ر گازوییل معمولی 

و ۵۰۰هزار لیتر گاز مایع تولید می کند.«
به گفت��ه او »تاکنون یک میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون 
لیت��ر بنزین با اکت��ان ۸۷ در این پاالیش��گاه تولید و 
تحویل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ش��ده 
است، اما حجم محموله  های بنزین یورو۵ تا پایان روز 

سیزدهم، به ۱۰۰ میلیون لیتر می رسد.«

 خودکفایی در سرمایه
 دادور ب��ا تاکی��د بر اینک��ه نیازی به س��رمایه گذار 
خارجی در توس��عه این پاالیش��گاه نیست، می گوید: 
»فاینانس��ورها و س��رمایه گذارهای خارج��ی تم��اس 
می گیرند، ولی ما نیازی نمی بینیم و  در تاش هستیم 

با درآمدهای خود پاالیشگاه کار کنیم.«
آنطور که مدیرعامل پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس 
عنوان می کند نخستین محموله ۷۰ هزار تنی نفتای 
ترش پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس به زودی صادر 
خواه��د ش��د. بنا به گفت��ه دادور، هش��تم ژانویه، دو 
محموله 3۵ هزار تنی نفتای ترش به بازارهای جهانی 

صادر می شود. 
مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در گفت و گو 
با خبرآناین نیز تاکید کرد: »با تکمیل ش��دن فازهای 
پاالیش��گاه تا پایان س��ال، صددرصد ب��ه خودکفایی 

بنزین در کشور خواهیم رسید.«

از برهوت تا صادرات بنزین

احیای پروژه از یادرفته

افزایش صادرات صنایع معدنی ایران در 8 ماهه امسال
اخبار

عراق واردات کاهو، کلم و شلغم 
ایرانی را ممنوع کرد

رئی��س می��ز ع��راق در س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران گفت که عراق تا اط��اع ثانوی واردات برخی 
محصوالت کش��اورزی ایران از قبیل کاهو، ش��لغم، 

چغندر، کلم و گل کلم را ممنوع کرده است. 
به گزارش تسنیم، ابراهیم رضا زاده افزود: ممنوعیت 
و محدودیت ه��ای صادراتی به عراق پیش از این نیز 
برای دیگر محصوالت ای��ران از جمله لبنیات اعمال 
ش��ده ب��ود.  وی همچنین اظهار داش��ت: حمایت از 
تولید داخلی مهم تری��ن دلیل عراقی ها از ممنوعیت 
ص��ادرات برخی محصوالت کش��اورزی ایران به این 
کش��ور اس��ت.  رئیس میز عراق در س��ازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: براس��اس اعام رس��می تا اطاع 
ثانوی برخ��ی محصوالت کش��اورزی از قبیل کاهو، 
ش��لغم، چغندر، کلم و گل کلم به عراق ممنوع شده 
است.  وی در ادامه افزود: سال گذشته از محصوالت 
مزبور ۴۸ هزار تن معادل ۱۶ میلیون دالر به کش��ور 
عراق صادر ش��د.  رض��ا زاده اظهار داش��ت: در حال 
حاضر ممنوعیت صادرات سبزیجات و لبنیات )شیر 
خش��ک، ماست و خامه( در مجموع کمتر از 3درصد 

صادرات ایران به عراق را تشکیل می دهد. 
وی همچنین گفت: ارزش صادرات لبنیات )ش��یر 
خش��ک، ماست و خامه( ایران به عراق ۱۶۵ میلیون 
دالر ب��ود که متاس��فانه با محدودی��ت و ممنوعیت 

مواجه شده است. 
رئیس میز عراق در س��ازمان توسعه تجارت ایران 
ضمن اشاره به کشت فراسرزمینی در عراق افزود: با 
توج��ه به کمبود منابع آبی در ای��ران و وفور آب در 
عراق ش��اید در شرایط فعلی به صرفه باشد شرکت ها 
و کش��اورزان ایران��ی در این کش��ور کش��ت و کار و 

محصوالت تولیدی خود را به ایران صادر کنند. 
وی تصریح کرد: هم اکنون قیمت تمام ش��ده تولید 
برخی از محصوالت کشاورزی در ایران بسیار باالست 
بنابراین در بلندمدت واردات این محصوالت به صرفه 
و صاح مملکت اس��ت.  رضا زاده بیان داشت: طرف 
عراقی از کش��ت فراسرزمینی استقبال می کند حتی 
حاضر به ارائه زمین به صورت رایگان به ش��رکت ها و 

کشاورزان ایرانی هستند. 
وی گفت: سازمان توسعه تجارت به دنبال برگزاری 
همایش��ی در جهت اتخاذ راهکارهای جایگزین برای 
عبور از موانع و چالش های پیش   روی صادرات ایران 
و عراق است تا در بلندمدت بتواند حضور خود را در 
بازار عراق تثبیت کند.  رئیس میز عراق در س��ازمان 
توس��عه تج��ارت ایران افزود: کش��ت فراس��رزمینی 
راهکار مناس��بی برای حفظ بازار عراق در بلندمدت 
است، منتها باید تمامی جوانب این موضوع از حیث 
خودکفای��ی، اقتصاد مقاومتی و موارد مش��ابه دیگر 

مورد مداقه و بررسی قرار گیرد. 

مصوبه جدید تلفیق؛ فروش کاالی 
قاچاق آزاد می شود

براس��اس مصوب��ه کمیس��یون تلفی��ق، ب��ا وجود 
مخالفت ه��ای جدی، فروش کاالی قاچاق در س��ال 
۹۷ مجاز ش��ده و ۱۰ هزار میلی��ارد تومان از منابع 

حاصله صرف ایجاد شغل در کشور خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، براس��اس آخری��ن مصوبه 
کمیس��یون تلفی��ق، تبص��ره ۱۸ الیحه ک��ه مربوط 
به درآم��د ۱۷هزار و ۴۰۰ میلی��ارد تومانی از محل 
افزایش حامل های انرژی برای موضوع ایجاد اشتغال 

و تولید در نظر گرفته شده بود، حذف شد. 
براس��اس مصوبه کمیس��یون، منابع حاصل از ۱۰ 
ه��زار میلیارد تومان از ف��روش اموال و کاالهایی که 
در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، برای 
ایجاد اشتغال هزینه خواهد شد. براساس اعام یکی 
از اعضای کمیس��یون تلفیق این پیش��نهاد از سوی 
کات��ب، نماین��ده گرمس��ار مطرح ش��د و در نهایت 
نمایندگان ب��ا وجود مخالفت های مش��خص به این 

طرح رأی دادند. 
تصوی��ب این طرح با رأی حداقلی در حالی صورت 
گرف��ت که براس��اس مباحث مطرح ش��ده از س��وی 
مقام��ات عالی کش��ور کاالی قاچاق نبای��د به هیچ 

طریقی به بازار مصرف وارد شود. 
ای��ن در حالی اس��ت که براس��اس مصوبه اعضای 
کمیس��یون تلفی��ق برخ��اف مباحث مطرح ش��ده 
درخص��وص ممانعت از ورود کاالی قاچاق به س��بد 
مص��رف م��ردم، کاالهایی در اختیار س��ازمان اموال 
تملیکی متش��کل از کاالهای قاچاق، باید فروخته و 
منابع آن تا س��قف ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار 

اشتغال قرار گیرد. 
الهوت��ی، عض��و کمیس��یون تلفیق ضم��ن اعام 
مخالفت خود با این پیش��نهاد، گف��ت: به نظر بنده 
اساسا اشتغال با پول پاشی ایجاد نمی شود حال آنکه 
برخی تصمیم دارند با پول کاالی قاچاق منابع مالی 
برای ایجاد اشتغال را فراهم کنند.  وی ادامه داد که 
نکته مهم آن اس��ت ک��ه ورود کاالی قاچاق به بازار 
مخ��ل تولید ب��وده و عما بازار نحی��ف کاالی تولید 
داخ��ل را نیز با اخال مواج��ه می کند.  به گفته این 
عضو کمیس��یون تلفیق، نمایندگان تاش می کنند 
در صح��ن علن��ی مجلس جلوی تصوی��ب این طرح 
را بگیرن��د چراک��ه مش��خصا ورود کاالی قاچاق به 
ب��ازار مصرف مردم عاوه بر آنکه مخل تولید اس��ت، 

نمی تواند باعث ایجاد اشتغال در کشور شود. 

اخبار

مشابه حادثه زغال سنگ یورت در 
کمین است

رئی��س انجمن زغال س��نگ با بی��ان اینکه معادن 
زغال س��نگ ایمن��ی الزم را ندارند، نس��بت به تکرار 

حادثه یورت هشدار داد. 
به گزارش ایس��نا، محمد مجتهدزاده در نشست 
خبری انجمن زغال س��نگ ای��ران که در محل این 
انجمن برگزار ش��د، با اش��اره به اینک��ه تجهیزات 
مع��ادن زغال س��نگ ایران بس��یار قدیمی اس��ت، 
گفت: دوره شکوفایی زغال سنگ ایران به سال های 
۱3۴۵ ت��ا ۱3۵۵ برمی گردد، چراک��ه در آن زمان 
معادن زغال س��نگ با آخری��ن تکنولوژی های روز 
دنی��ا فعالیت می کردند، اما اکنون بعد از گذش��ت 
۴۰ س��ال از پیروزی انقاب زغال سنگ طبس تنها 
واحد معدنی اس��ت ک��ه از تکنولوژی روز دنیا بهره 
می برد و می توان گفت که مابقی واحدها ش��رایط 

بدتری دارند. 
وی با اش��اره به حجم تولید در سال جاری اظهار 
کرد: براس��اس آمار موجود در سال ۹۶، ۱.۵ میلیون 
تن کنسانتره زغال سنگ حاصل شده است که نسبت 
به سال قبل ۱۵درصد رشد داشته و عمده این تولید 

نیز در واحد طبس صورت گرفته است. 
رئی��س انجمن زغال س��نگ در ادامه با اش��اره به 
ذخایر معادن زغال س��نگ در ایران گفت: با حساب 
نواحی زغال س��نگ خیزی مانند طبس، کرمان، البرز 
ش��رقی و البرز مرکزی مجموعا یک میلیارد و ۲۰۰ 
میلی��ون ت��ن ذخیره قطع��ی زغال کک ش��و و ۱.۵ 
میلیارد تن ذخایر زغال سنگ حرارتی در ایران وجود 
دارد ک��ه البت��ه می توان گفت ۲ ت��ا 3 برابر این رقم 

ذخایر سرزمینی کشور است. 
مجته��دزاده با تاکید بر اهمی��ت ایمنی در معادن 
زغال س��نگ ب��ا اش��اره به جلس��ه هفته گذش��ته با 
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: براس��اس 
پیش��نهادی که مطرح ش��ده ب��ود، طرحی ب��ه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت داده ش��د که طی آن چهار 
مرکز HSE در چهار مرکز اصلی زغال کش��ور یعنی 
نواح��ی کرمان، طبس، البرز ش��رقی و البرز مرکزی 
با مرکزیت زغال س��نگ کرمان دیده ش��ده است که 
قرار است این مراکز به طور کامل با تجهیزات ایمنی 
معادن مجهز ش��وند تا در صورت ورود به حادثه در 
یک��ی از این نواح��ی امکان تامین م��وارد مورد نیاز 

فراهم شده باشد. 
وی با اشاره به تجهیز برخی معادن به کپسول های 
خودنج��ات اظهار کرد: کپس��ول های خودنجات این 
ام��کان را فراه��م می کنند که هنگام ب��روز حوادث 
نیروه��ای حاض��ر در مع��دن ک��ه هر ی��ک یکی از 
کپسول ها را با خود دارند، بتوانند جهت ادامه حیات 

و کاهش تلفات از آنها استفاده کنند. 
رئیس انجمن زغال سنگ با اشاره به حادثه انفجار 
معدن زغال س��نگ زمس��تان یورت آزادشهر گلستان 
گف��ت: عما حادث��ه یورت توجه عمومی را نس��بت 
ب��ه ایمنی معادن زغال س��نگ جلب ک��رد و اکنون 
ارزیابی های ما پس از این حادثه حکایت از این دارد 
ک��ه نقص هایی ک��ه منجر به حادثه زمس��تان یورت 
گلستان شد، در دیگر معادن نیز موجود است و این 
هشدار را به ما می دهد که امکان تکرار مجدد حادثه  

مشابه در چنین فضایی وجود دارد. 
مجتهدزاده با اش��اره به آخری��ن وضعیت قیمتی 
زغال س��نگ گفت: در ح��ال حاضر زغال س��نگ در 
بازاره��ای جهان��ی در ش��کوفاترین وضعیت قیمتی 
خ��ود قرار دارد و مرزه��ای ۲۵۰ دالر را برای هر تن 
درنوردید و در روزهای ابتدایی س��ال جدید میادی 
قیمت آن تا ۲۸۰ دالر هم رش��د کرد، اما تمام اینها 
در حالی اس��ت که با گذشت ۱۰ ماه از سال ۱3۹۶، 
هنوز قیمت س��نگ آهن از س��وی دولت اعام نشده 

است. 

محموله میعانات گازی صادراتی به 
کره جنوبی روی آب، آتش گرفت

در پی برخورد نفتکش ایرانی با یک کش��تی باری 
چینی، یک محموله ۱3۶ ه��زار تنی میعانات گازی 
صادراتی ایران به کره جنوبی روی آب، آتش گرفت 
و از سرنوش��ت 3۲ خدمه نفتکش ایرانی اطاعی در 

دست نیست. 
به گزارش تسنیم، بامداد دیروز یک نفتکش ایرانی 
و یک کش��تی باری چین��ی در ۱۶۰ مایلی آب های 
س��احل ش��رقی چین برخورد کردند. در این حادثه 
3۲خدم��ه نفتکش ایرانی که 3۰ تن ایرانی و دو تن 
بنگادشی هستند، ناپدید شده اند و از سرنوشت آنها 

تا این لحظه خبری مخابره نشده است. 
ای��ن نفتک��ش در اجاره هانووا توت��ال کره جنوبی 
ب��وده و در حال حمل میعانات گازی ایران برای این 

شرکت کره ای بوده است. 
 طبق گفته مدیرکل رواب��ط عمومی وزارت نفت، 
این نفتک��ش ایرانی تحت بیمه یک ش��رکت معتبر 

خارجی بوده است. 
هن��وز خب��ری از علت برخورد و میزان خس��ارات 
اعام نش��ده و بررس��ی ها در این زمینه پس از مهار 
آتش سوزی گس��ترده ای که از آتش گرفتن محموله 
۱3۶ ه��زار تن��ی میعان��ات گازی ح��ادث ش��ده و 
همچنین پس از کس��ب اطاع از سرنوش��ت ملوانان 

مفقودشده، آغاز می شود. 
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در   ۹۶ دی م��اه  دوم  هفت��ه 
حالی س��پری ش��د ک��ه دیروز 
عکس��ی دقیق از آنچه در س��ه 
فصل نخس��ت س��ال ب��ر بخش 
خ��ودروی ای��ران رفت��ه هویدا 
گشت و مش��خص شد همزمان 
با افزایش واردات خودرو، تولید 
اتومبی��ل نیز همزم��ان روندی 
رو ب��ه رش��د دارد. در حقیقت 
درحالی که آمارهای تولید در ۹ 
ماهه نخست سال خبر از تولید 
بیش��تر از ۱,۱میلیون دس��تگاه 
خ��ودرو دارد، واردات اتومبی��ل 
نیز تا انتهای ماه نهم به بیش��تر 
از ۵۷ هزار دستگاه دست یافته 

است. 
به گزارش فرادی��د، این یعنی 
کارک��رد ۹ ماه��ه تولید و فروش 
خ��ودرو در ای��ران افزایش یافته 
و در مجموع چی��زی نزدیک به 
خودرو  دس��تگاه  ۱,۱۶۰میلیون 
به بازار تزریق ش��ده اس��ت. این 
می��زان فروش خ��ودرو که با کل 
کارکرد سال ۹۴ تساوی می کند 
نش��ان از روزه��ای خوب��ی دارد 
که صنع��ت خودروی کش��ور به 
کمک برج��ام در حال تجربه آن 

اس��ت. در عین حال تعداد اندک 
خودروهای پیشرفته پسابرجامی 
در ای��ن گس��تره میلیون��ی که 
ب��ه زحمت ب��ه ۱۰ ت��ا ۱۵ هزار 
دستگاه می رسد، خبر از کم کاری 
مدیران وزارت صنعت در به ثمر 
رس��اندن قرارداده��ای بااهمیت 
خودروی��ی می دهد ک��ه قرار بود 
از اوایل س��ال۹۶ در تیراژی انبوه 
تولید ش��ده و عالوه بر تزریق به 
بازار داخلی، قس��متی از آن عازم 
بازارهای منطقه ای نیز شود. نگاه 
کنیم در دو حوزه تولید و واردات 

خودرو چه اتفاق افتاده است. 
خودروس��ازان ک��ه در س��ال 
۹۵ موفق ش��ده بودند بیش��تر 
دس��تگاه  میلی��ون   ۱,۳۵۰ از 
خ��ودرو تولید کنن��د، به لطف 
ورود فرآورده ه��ای تازه و تداوم 
پرتیراژ موفق  تولید خودروهای 
ش��ده اند در ۹ ماه��ه نخس��ت 
س��ال۹۶ چی��زی مع��ادل یک 
 ۶۳۱ ه��زارو   ۱۰۳ و  میلی��ون 
انواع خودروی سواری،  دستگاه 
وان��ت و تج��اری تولی��د کنند. 
ای��ن می��زان تولید با رش��دی 
۱۶،۱ درص��دی روب��ه رو ش��ده 

تا همس��و با ش��رایط باثبات )و 
اقتصادی،  امیدوارکنن��ده(  ن��ه 
۱,۵۵میلیون  تولی��د  احتم��ال 
دس��تگاه خودرو در انتهای سال 
قوت گیرد. خودروسازان داخلی 
که طی ۹ ماهه نخس��ت س��ال 
گذش��ته تنها ۹۵۰ هزارو ۲۱۰ 
دس��تگاه خ��ودرو تولی��د کرده 
بودن��د، از اوای��ل س��ال کنونی 
میلی��ون  تولی��د ۱,۵۶ ۶  روی 
دس��تگاه خودرو تمرکز کرده اند 
که در این میان به نظر قس��مت 
خودروه��ای چینی ب��ه صورت 
مداوم رو به افزایش است. نگاهی 
به آمار افت و خیز محبوب ترین 
فرآورده های مونتاژ داخل نشان 
می ده��د پنج خ��ودروی چینی 
دانگ فنگ اچ۳۰ کراس، چانگان 
آریو  اس۷،  هایما  س��ی اس۳۵، 
و خودروه��ای خانواده  زد۳۰۰ 
برلیان��س با رش��د وس��یع خود 
مساعدت شایانی به توسعه بازار 
خودرو و رش��د تولید برندهای 
داخلی کرده ان��د. در عین حال 
رش��د تولید دنا، سوزوکی گرند 
ویت��ارا، کیا س��راتو، تیبا و تندر 
۹۰ ه��م باعث ش��ده ش��رایط 

بهتری برای خودروس��ازان رقم 
بخ��ورد. ۶۶درصد تی��راژ پراید 
و ثبات نس��بی )ع��دم افزایش( 
تولی��د دو خودروی پژو پارس و 
پژو ۴۰۵ باعث ش��ده تا نسبت 
به خارج شدن این اتومبیل های 
قدیمی از خط تولید به س��بب 
ع��دم دریافت تأییدیه س��ازمان 
نرم��ال س��ؤاالتی ایجاد ش��ود. 
ی��ک نکت��ه بااهمیت ک��ه بین 
هیاهوه��ای موخر ب��ازار خودرو 
گم ش��د گذر کمپانی س��ایپا از 
مرز تولید ۵۰۰هزار دستگاه بود 
که زنگ تهدید ج��دی را برای 

ایران خودرو به صدا درآورد. 
اما در بخ��ش واردات خودرو، 
وض��ع باثب��ات و بدون س��کته 
پیش می رود و به نظر می رس��د 
بتوان ت��ا انتهای س��ال به آمار 
واردات ۷۰ تا ۷۵ هزار دس��تگاه 
خ��ودرو رس��ید. بر پای��ه اعالم 
گمرک کش��ور، از اوایل سال تا 
حاال اندکی بیش��تر از ۵۷ هزار 
دس��تگاه خودرو به کش��ور وارد 
ش��ده اس��ت که رنو، هیوندای 
و تویوتا در کنار نیس��ان، کیا و 
لکسوس از بیش��ترین اقبال در 

بازار بهره مند بوده اند درحالی که 
خودروها  تعرفه ای  کالس  س��ه 
یعن��ی رتبه تا ۱۵۰۰سی س��ی، 
رتبه ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی س��ی 
و رتب��ه خودروه��ای ۲۰۰۱ تا 
۲۵۰۰سی س��ی ب��ا ارقام��ی به 
و   ۲۵۸۶۷  ،۱۲۳۷۸ ترتی��ب 
۱۸۷۵۵ دس��تگاه خ��ودرو ب��ه 
خوب��ی از ارجحی��ت خریداران 
انتخ��اب  راس��تای  در  ایران��ی 
خبر  خودروی��ی  فرآورده ه��ای 
می ده��د. با توجه ب��ه این آمار 
ایرانی ه��ا  می رس��د  نظ��ر  ب��ه 
عالقه چندانی ب��ه اتومبیل های 
هیبریدی و خودروهای کوچک 
و کم حجم نداشته اند و در عین 
حال ب��ه اتومبیل هایی با موتور 
۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰سی س��ی عالقه 
 زی��ادی دارن��د. واردات ح��دود

 ۱۹ ه��زار دس��تگاه خ��ودروی 
ک��ه  ۲۵۰۰سی س��ی  و   ۲۴۰۰
عمده آنان را س��دان های اندازه 
کامل و شاسی بلندهای مید سایز 
تش��کیل می ده��د، ب��ه معنای 
اقبال ب��االی خری��داران ایرانی 
ب��ه موتورهای حجیم و نیرومند 

است. 

گم��رک ای��ران اعالم کرد بخش��نامه 
هم��ه  ب��رای  خ��ودرو  واردات  جدی��د 
خودروهایی که قبض انبار آنها مربوط به 
پس از ۲۱ ش��هریور امسال باشد، اعمال 

می شود. 
به گ��زارش ایرن��ا، تعرفه ه��ای جدید 
واردات خ��ودرو که ۲۲ آذرماه امس��ال 
به تصوی��ب هیأت وزیران رس��یده بود، 
نه��م دی ماه برای اجرا ابالغ ش��د و روز 
یکش��نبه گمرک ای��ران دس��تورالعمل 
اجرایی آن را به گمرکات سراس��ر کشور 

ارسال کرد. 
بر اس��اس بخش��نامه اعالم��ی مرکز 
واردات گم��رک ایران، ثبت س��فارش و 
واردات خودروهای سواری با ارزش بیش 
از ۴۰ ه��زار دالر )C&F( و همچنین با 
حجم موتور باالتر از ۲۵۰۰ س��ی س��ی 

ممنوع است. 
همچنی��ن با توجه به اینکه طبق ماده 
۷ اصالحی آیین نامه ضوابط فنی خودرو، 
ثبت س��فارش و واردات خودروهایی که 
از س��ال س��اخت آنها یک سال گذشته 
باش��د، ممنوع اس��ت، لذا خودروهایی با 

س��ال س��اخت ۲۰۱۶ در صورت��ی قابل 
ترخیص اس��ت که ضمن رعایت ضوابط 
فن��ی خ��ودرو و ضواب��ط اعالم��ی این 
آیین نام��ه، صدور ثبت س��فارش و ورود 
خودرو به کش��ور )در مهلت اعتبار ثبت 
س��فارش( تا تاری��خ ۱۰ دی ماه جاری 

انجام شده باشد. 
ب��ر اس��اس اع��الم گم��رک، ام��کان 
ترخیص خودروی س��واری از محل ثبت 
س��فارش های صادره و تمدید ش��ده از 
تاریخ ۲۸تیر تا ۹ آذرماه امسال کماکان 
وج��ود نداش��ته و در ص��ورت اظه��ار، 
گمرکات اجرایی بای��د ضمن خودداری 
از ترخی��ص، مراتب را ب��ه مرکز واردات 
گمرک اعالم کنن��د.  همچنین واردات 
خودروهای فاقد ضواب��ط فنی، با حجم 
موتور ب��االی ۲۵۰۰ سی س��ی و ارزش 
باالتر از ۴۰ هزار دالر برای شماره گذاری 

در مناطق آزاد نیز ممنوع است. 
گم��رک تأکی��د کرده اس��ت: با توجه 
به اعالم ممنوعی��ت واردات خودروهای 
باالی ۲۵۰۰ سی س��ی و باالتر از ارزش 
۴۰ه��زار دالر و همچنی��ن خودروهای 

م��ورد نظر در بن��د ۲ نام��ه، در صورت 
متروکه ش��دن آن بر اس��اس مفاد ماده 
۳۵ قانون امور گمرکی اقدام خواهد شد. 
ب��ا توجه به نامه ه��ای وزیران صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و ام��ور اقتص��ادی و 
دارایی، ترخیص تمامی خودروهای ثبت 
س��فارش شده، منوط به پرداخت حقوق 
ورودی ب��ر اس��اس ماخذ ه��ای مصوبه 
ابالغ��ی م��ورد اش��اره ب��وده و ترخیص 
خودروه��ای دارای قبض انب��ار تا تاریخ 
۲۱ ش��هریور امس��ال، عالوه بر پرداخت 
بر اساس ماخذ های مصوبه ابالغی منوط 
به ارائه تعهد رس��می )محضری( مبنی 
بر منظور کردن مبل��غ پرداختی )مبلغ 
اضافه شده بر اس��اس ماخذ های جدید 
مصوبه موصوف( به عن��وان مابه التفاوت 
ب��ه میزان ج��دول من��درج در نامه های 
مورد اش��اره پس از ابالغ مصوبه مربوطه 

)مصوبه شورای اقتصاد( خواهد بود. 
همچنین ه��ر گونه ترخیص خودروی 
س��واری با استفاده از تسهیالت مقرر در 
ماده ۱۱ آیین نامه اجرای قانون مقررات 
ص��ادرات و واردات و تبصره یک ماده ۶ 

قانون امور گمرکی در هر مورد منوط به 
بررسی و اعالم نظر مرکز واردات گمرک 

ایران است. 
م��اده ۱۱ آیین نام��ه اج��رای قان��ون 
مقررات ص��ادرات و واردات به ش��رایط 
ترخی��ص کاالهایی اختص��اص دارد که 
ب��ا تصمیم دول��ت واردات آنه��ا ممنوع 
می ش��ود یا ش��رط ورود آنها با رویکرد 

محدودیت تغییر می کند. 
ب��ر اس��اس آماره��ای گم��رک، در ۹ 
م��اه نخس��ت امس��ال و با وجود بس��ته 
ش��دن ثبت س��فارش خودرو از تیرماه، 
در مجم��وع ۵۸ ه��زار و ۶۳۷ دس��تگاه 
ان��واع خ��ودرو به ارزش ی��ک میلیارد و 
۵۵۹ میلیون دالر وارد کش��ور شد؛ این 
در حالی  اس��ت که در کل س��ال ۹۵ در 
مجموع ۴۵هزار دس��تگاه خ��ودرو وارد 

کشور شده بود. 
گشایش س��امانه ثبتارش پس از ابالغ 
آیین نامه جدید، س��بب ش��د ظرف یک 
روز ۱۹۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش 
شود که سال ساخت اغلب این خودروها 

مربوط به سال ۲۰۱۶ است. 

ترخیص خودروهای با بیش از یک سال ساخت ممنوع شد

حال همه خوب است جز خریداران
اخبار

پیش بینی سازمان توسعه تجارت 
درباره قیمت خودروهای خارجی

 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان 
توس��عه تجارت تأکید کرد با تعرفه های جدید واردات 
خ��ودرو باید قیمت ان��واع خودروی خارج��ی در بازار 
کاه��ش یابد و پیش بینی ما نیز با توجه به باز ش��دن 
سایت ثبت سفارش و ورود خودروهای جدید، کاهش 
قیمت هاس��ت.  علی علی آبادی در گفت وگو با ایس��نا، 
در پاس��خ به این سؤال که به دنبال افزایش تعرفه های 
واردات، س��ایر هزینه هایی که به واردکنندگان تحمیل 
می ش��ود هم افزایش می یابد، این موضوع تا چه اندازه 
می تواند در قیمت انواع خودرو تأثیرگذار باش��د، اظهار 
کرد: این گونه نیست که بگوییم تمام هزینه های واردات 
افزایش پیدا می کن��د. زمانی که به عوارض واردات یک 
خودرو افزوده می شود، برخی موارد دیگر مانند ۹درصد 
مالیات بر ارزش افزوده نیز وجود دارد که این بخش ها 

جدا از تعرفه گمرکی هستند. 
وی افزود: معموالً حقوق ورودی خودروها بر اساس 
ارزش آنها دریافت می ش��ود و بر همین اساس تعرفه 

واردات روی این مسئله تأثیر چندانی ندارد. 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان 
توسعه تجارت اظهار کرد: با توجه به مجموع شرایط 
و اینکه در ماه های گذش��ته قیمت ان��واع خودروی 
خارجی رش��د قابل توجهی داشته، اکنون پیش بینی 
ما این اس��ت که با باز شدن س��ایت ثبت سفارش و 
ورود خودروهای جدید، قیمت ها نس��بت به گذشته 
کاهش می یابد.  علی آبادی تأکید کرد: تعرفه واردات 
انواع خودرو حدود ۱۵ تا ۴۰ درصد افزایش داش��ته 
که این رقم کمتر از افزایشی است که در حال حاضر 

در بازار خودروهای خارجی صورت گرفته است. 
وی در پاس��خ به این سؤال که اگر این گونه است 
آیا در جلس��ات تعیین تعرفه راهکاری برای مبارزه با 
گران فروشی در این بخش دیده شده است؟ توضیح 
داد: اط��الع دقیقی از جلس��ات هیأت وزیران در این 
ب��اره ن��دارم، اما به هر ص��ورت س��ازمان حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین شورای 

رقابت به کنترل اوضاع خواهند پرداخت. 

بازخوانی ارزیابی نادرست خدمات 
پس از فروش عرضه کنندگان خودرو

به عقیده کارشناس��ان، خدمات پس از فروش یکی از 
مهم ترین اقدامات شرکت های عرضه کننده خودرو برای 
حمایت از مشتری و جلب رضایت آنها به شمار می رود. 
نح��وه و کیفیت ارائ��ه خدمات به چن��د دلیل از جمله 
اطمینان از رضایت مش��تری نس��بت به خرید، گرفتن 
بازخورد از مش��تری برای ارتقای س��طح کیفی تولید یا 
عرضه خودرو و نهایتاً ایجاد اطمینان از حمایت مشتری 
حتی در زمان بهره برداری از خودرو به منظور وفادار کردن 
مش��تری و توسعه بازار از این طریق بسیار اهمیت دارد.   
به گزارش پدال نیوز، میزان رضایت مشتریان از دریافت 
خدمات پس از فروش نه تنها باعث وفاداری آنها نس��بت 
به خرید از ش��رکت موردنظر می شود بلکه این موضوع، 
توسعه بازار را برای محصوالت یک شرکت تولید یا عرضه 
کننده به دنبال خواهد داشت. در حالی واردکنندگان با 
ارائه خودروهای به روز می توانند رتبه بهتری در خدمات 
پس از فروش و رضایت مشتری کسب کنند که مقایسه 
خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی از روندی 

منطقی و اصولی برخوردار نیست. 
 یکی از نکاتی که در بحث رضایتمندی مش��تریان از 
خدمات پس از فروش نباید از آن غافل ش��د دش��واری 
فعالیت های ش��رکت های خودروس��از داخل��ی در حوزه 
خدمات پس از فروش نس��بت به شرکت های واردکننده 
خودرو اس��ت.   در حال حاضر یکی از موضوعات مهمی 
که وجود دارد بحث ضریب خدمت است که در سال های 
گذشته به ش��اخص های مورد بررس��ی خدمات پس از 
فروش اضافه شده است؛ این ضریب بیانگر میزان مراجعه 
مشتریان به نمایندگی های مجاز بعد از دوره گارانتی است. 
در صورتی که شرکت ها دارای این ضریب باشند در رتبه 
یک قرار می گیرند. از آنجا که هیچ کدام از ش��رکت های 
خودروس��از در رتبه یک ق��رار ندارند بنابراین هیچ کدام 
از آنها نمی توانند امتیاز ۸۰۰ به باال را کسب کنند. دلیل 
اینکه شرکت های تولیدکننده داخلی نمی توانند ضریب 
خدمت را کسب کنند، این است که بسیاری از مشتریان 
خ��ودرو بع��د از دوره گارانتی یعن��ی در دوره وارانتی به 
ش��بکه خدمات پس از فروش ش��رکت های خودروساز 
مراجعه نمی کنند. این مس��ئله نیز به دلیل آن است که 
مش��تریان ترجیح می دهند بعد از اتم��ام دوره گارانتی، 
خودروهایشان را برای بررسی و تعمیر به تعمیرگاه هایی 
به غیر از نمایندگی شرکت های خودروساز ببرند؛ چراکه 
برای مش��تری داخلی استفاده از تعمیرگاه های بیرون به 
لحاظ اقتصادی به صرفه تر اس��ت، اگرچه می داند ممکن 
است خدمات استاندارد یا قطعات باکیفیت در تعمیرات 
خ��ودرو به کار نرود زی��را در حال حاض��ر مالک اصلی 
مش��تریان در ب��ازار بحث ک��م بودن هزینه اس��ت.   در 
خودروه��ای خارجی نیز به دلیل باال ب��ودن تکنولوژی 
خودروها و عدم اعتماد مشتریان به تعمیرگاه  های خارج 
از نمایندگی و همچنین با توجه به تیراژ واردات، تأسیس 
تعمیرگاه برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، لذا 
شرایط برای مراجعه اجباری مشتریان به نمایندگی های 
وارد کنن��ده وجود دارد به ای��ن ترتیب وجود این ضریب 
موجب ش��ده ضریب خدمت نمایندگی های خودروهای 
وارداتی افزایش پیدا کند و امتیاز آنها باالتر شود و ضریب 

خدمت خودروسازان داخلی کاهش یابد. 

اخبار

مجلس پیگیر مطالبات بحق 
قطعه سازان است

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت در ش��رایط کنونی با توجه 
ب��ه اهمیت تولید و صنعت در کش��ور، بخش مهمی 
از دغدغ��ه مجلس بهبود و ارتق��ای صنعت خودرو و 

قطعه سازی کشور است. 
ب��ه گزارش پدال نی��وز، رضا علی��زاده در خصوص 
مطالب��ات قطعه س��ازان اظهار داش��ت: ب��ا توجه به 
اش��تغال زایی وس��یعی که در صنعت خودروس��ازی 
کش��ور وجود دارد، مجلس ناگزیر به حمایت از این 
صنعت اس��ت تا به اش��تغالی که در این بخش ایجاد 

شده، آسیبی وارد نشود. 
 ای��ن نماینده مجلس اف��زود: البت��ه در کنار این 
حمای��ت، انتظار می رود خودروس��ازان نیز به دنبال 

ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت ها باشند. 
 علیزاده همچنین با توجه به ضرورت رش��د تولید 
و صنعت در کش��ور، به جلس��ات مستمر کمیسیون 
صنای��ع و مع��ادن مجلس در این راس��تا پرداخت و 
تصری��ح کرد: به منظور رفع موانع و ارتقای تولید در 
صنعت خودروسازی کشور، کمیته صنعت کمیسیون 
صنای��ع مجلس به طور مس��تمر جلس��اتی را در این 
زمینه برگزار کرده است، به طوری که اعضای کمیته 
بر اس��اس گزارش های ارائه شده، پیگیر موضوعات و 
مطالبات بحق صنعت خودرو در حوزه کمی و کیفی 
و تصمیمات وزارت صنعت هس��تند و در این جریان 

عملکرد خودروسازان را نیز رصد می کنند. 
 وی در ادامه با اشاره به نقش مهم قطعه سازان در 
چرخه تولید خودروس��ازی کشور بیان کرد: با توجه 
به مشکالت قطعه س��ازان در ارتباط با خودروسازان 
و طرح مس��ائلی چ��ون هزینه تولی��د و قیمت تمام 
ش��ده قطعات، تاکنون در این راستا تعامالت خوبی 
بین مجلس و متولیان ای��ن صنعت صورت گرفته و 
کمیس��یون صنایع مجلس نیز با توجه به خواس��ت 
قطعه س��ازان، به دنبال رفع مش��کالت این بخش از 

صنعت کشور است. 
 ای��ن عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی، همچنین بخش مهمی از نگرانی 
قطعه س��ازان را تأخیر در پرداخ��ت مطالبات و عدم 
اجرای به موقع تعهدات خودروسازان دانست و گفت: 
متأس��فانه پرداخ��ت بلندمدت مطالبات، مش��کالت 
زیادی را در تأمین نقدینگی قطعه سازی ایجاد کرده 
اس��ت، هر چند که به نظر می رسد خودروسازان نیز 

با مشکالت خاصی در این جریان روبه رو هستند. 
 وی با اشاره به برگزاری پنجمین همایش صنعت 
خودرو با محور »زنجی��ره تأمین رقابت پذیر« که در 
۲۴ و ۲۵ بهمن ماه امسال در تهران برگزار می شود، 
اظه��ار کرد: بی تردید برگ��زاری چنین همایش هایی 
تأثی��رات مثبت��ی در ارتقای س��طح کم��ی و کیفی 
صنعت قطعه س��ازی و خودروس��ازی کش��ور خواهد 

داشت. 
 علیزاده در پایان اب��راز امیدواری کرد با برگزاری 
این گونه همایش ها و ارتقای سطح کیفی آنها، بتوان 
کم��ک مؤثری را ب��ه جریان کلی صنع��ت خودرو و 

قطعه سازی کشور کرد. 
 

سرنوشت طرح ترافیک ۹7 مشخص شد
پلیس تأییدیه اجرای طرح را داد

مع��اون نجفی معتقد اس��ت ط��رح جدید ترافیک 
تأیید و اجرا می ش��ود و در صورت عدم تأیید همانند 
گذش��ته س��همیه نمی ده��د و باید در ای��ن زمینه 

بازنگری های جدی صورت گیرد. 
ب��ه گزارش فارس، محس��ن پورس��یدآقایی به جد 
پیگیر است که طرح جدید ترافیک را اجرا کند و اما 
و اگ��ری را هم قبول ندارد. او معتقد اس��ت که طرح 
ترافیک قبلی درست نبوده است و اگر طرح جدید تا 
۱۵ بهمن تصویب نشود طرح قدیم به سبک گذشته 
اجرا نخواهد ش��د. این معاون نجفی که در محدوده 
س��فید زندگی می کند و خ��ودروی زیرپایش تویوتا 
کمری ۲۰۰۷ بنزینی غیر دودزاس��ت معتقد اس��ت 

سهمیه ها باید قطع شود. 
می گوید که ماشین های شهرداری هم باید عوارض 
بدهند. زیرس��اخت ها مهیاس��ت فقط بای��د دوربین 
اضافه کنیم که در حال انجام هس��تیم. به عقیده او 
برای کاهش آلودگی باید هزینه خودروی ش��خصی 
افزای��ش یابد و مردم به س��مت حمل ونقل عمومی 
هدایت شوند. خودش اذعان دارد که کمبود اتوبوس 
و مت��رو داریم ولی با این حال بر اجرای طرح جدید 
ترافیک��ی تأکید دارد و آن را مص��داق کامل عدالت 

اجتماعی می داند. 
محس��ن پورس��یدآقایی در گفت وگ��و ب��ا فارس، 
درباره جزییات اجرای طرح ترافیک جدید در ش��هر 
تهران،اظهار داش��ت: حکایت ما آن فردی اس��ت که 
همه کش��تی هایش را آتش زد و غرق کرد، بعد گفت 

یک راه بیشتر نداریم جز اینکه به جلو برویم. 
آلودگی و ترافیک 2 مشکل کلیدی شهر

وی ادامه داد: در نظرسنجی ها و افکارسنجی هایی 
که ص��ورت گرفت م��ردم ته��ران دو دغدغه اصلی 
ترافیک و آلودگی هوا را داش��تند که دیگر مس��ائل 
مربوط به شهر تهران با اختالف زیادی نسبت به این 
دو مس��ئله قرار می گیرد، بنابراین طبیعی اس��ت که 
شهرداری تهران و مدیریت شهری برای حل این دو 

معضل پایه گذاری های الزم را انجام بدهد. 



کارگاه و استارت آپ کارآفرینی به همت بنیاد نخبگان استان تهران و با 
مش��ارکت بخش خصوصی برگزار می شود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
بنیاد ملی نخبگان، نشست مش��ترک رئیس بنیاد نخبگان استان تهران 

و دبی��ر س��تاد فناوری های نرم و هویت س��از 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری با 

هدف افزایش تعامالت دوجانبه برگزار شد. 
سیدمحمدحس��ین  نشس��ت،  ای��ن  در 
س��جادی نیری، دبی��ر س��تاد فناوری ه��ای 
ن��رم و هویت س��از معاون��ت علمی و فن��اوری 
ریاست جمهوری به محورهای برنامه های این 
س��تاد اش��اره کرد و گفت: توجه به صنایع و 
اقتصاد خالق و نوآور و ایجاد کارگروه ارزیابی 
شرکت های مرتبط و همچنین حمایت از آنها 
به صورت آزمایشی، از مهم ترین اقدامات این 
ستاد اس��ت.  وی بسترسازی برای شناسایی 
و توسعه زمینه فعالیت ش��رکت های صنایع 

خالق به کمک صندوق های خطرپذیر سرمایه گذاری )مؤسسه دانش بنیان 
برکت( و امکان ایجاد ثروت، رفاه و منابع انسانی متخصص در حوزه صنایع 
و اقتصاد اخالق را از دیگر فعالیت های ستاد فناوری های نرم و هویت ساز 

برشمرد.  در ادامه، علیرضا زراسوندی، رئیس بنیاد نخبگان استان تهران 
ضمن اشاره به ضرورت ایجاد هم افزایی بین دستگاهی، مهم ترین برنامه ها 
و فعالیت های این بنیاد را تشریح کرد.  وی با اشاره به تراکم 80 درصدی 
اجتماع نخبگانی در اس��تان ته��ران افزود: 
ایجاد کارگروه ها و نشست های نخبگانی در 
محورهای مختلف با توجه به نیازهای امروز 
کشور و فراهم سازی بستر الزم برای عملیاتی  
ش��دن تفکر نخبگانی خاص��ه در حوزه های 
کارآفرین��ی و توانمندس��ازی ب��رای ایجاد 
کس��ب وکار نوپا، از مهم تری��ن رویکردهای 

بنیاد نخبگان استان تهران است. 
 الزم به ذکر اس��ت در این جلسه موضوع 
برنامه ری��زی ب��رای برگزاری اولی��ن کارگاه 
آش��نایی مس��تعدان  برتر با س��تاد توسعه 
فناوری ه��ای نرم و هویت س��از و همچنین 
نقش و جایگاه نخبگان در صنعت گردشگری 
و صنایع دستی مصوب شد. همچنین مقرر شد اولین استارت آپ نخبگان 
در حوزه صنایع خالق، با همکاری بنیاد نخبگان استان تهران، ستاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز و بخش خصوصی تشکیل شود. 

معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری و صن��دوق نوآوری و 
ش��کوفایی، در راستای توس��عه صادرات و همکاری های بین المللی در 
حوزه ه��ای علمی، فناورانه و نوآورانه ش��رکت های دانش بنیان، پاویون 

ملی محصوالت دانش بنیان را در نمایشگاه 
افغان پالست 2018 برگزار می کنند. 

به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، دومین نمایشگاه بین المللی 
افغان پالس��ت از 17 تا 20 بهمن ماه سال 
جاری در ش��هر کاب��ل افغانس��تان برگزار 
می شود. دوره گذش��ته نمایشگاه در سال 
2017 با مشارکت 93 شرکت در فضایی به 
وسعت یک هزار و 870 متر مربع برپا شد.  
»تجهیزات و ماشین آالت تولید محصوالت 
پلیمر«،  »بازیاف��ت«،  »مواد اولیه و نیمه 
س��اخته پالستیکی«،  »محصوالت ساخته 
شده پلیمر در حوزه های لوله و اتصاالت«،  

»ل��وازم خانگ��ی«،  »مصالح س��اختمانی«،  »م��واد« و »محصوالت 
بس��ته بندی و چاپ«،  »کامپوزیت«،  »پوش��ش های پالس��تیکی«،  
»کفپ��وش و ف��رش«،  »پروفی��ل«،  »رنگ و رزین و پوش��ش های 

مرتبط« و... از جمله مهم ترین زمینه های فعالیت نمایش��گاه مذکور 
است. 

در نمایش��گاه افغ��ان پالس��ت 2017 ح��دود 43 ش��رکت ایران��ی 
ضم��ن حضور در فضایی به وس��عت 870  
مترمرب��ع در کنار مش��ارکت کنندگانی از 
کش��ورهای پاکس��تان، چین، هند، ترکیه 
و افغانس��تان، با مجموعه هایی چون اتاق 
تجارت افغانس��تان، س��ازمان ش��هرک ها، 
وزارت صنای��ع افغانس��تان و ش��هرداری 
کابل جلس��ه و مالقات داشتند. همچنین 
مقامات و مسئوالن ارشد کشور افغانستان 
از جمله مع��اون اول رئیس جمهور، رئیس 
ات��اق تجارت، معاون وزیر تجارت و معاون 
وزیر صنایع از این نمایشگاه بازدید کردند. 
در بازار افغانس��تان بالغ بر 150 شرکت 
افغان��ی در بخ��ش تولی��د و ح��دود 70 
ش��رکت و بازرگان در حوزه تجارت محصوالت پلیمری فعال هس��تند 
و مهم تری��ن قطب های تجارت این محصوالت اس��تان های کابل، بلخ، 

هرات، قندهار و ننگرهار است. 

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی از اعطای 600 فقره 
ضمانت نامه در حوزه خطر پذیر و دانش بنیان از ابتدای سال تاکنون خبرداد.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، علیرضا دلیری، معاون 

توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی 
در نشست علمی انتقال تجربیات موفق ضمانت 
اعتباری در کره جنوبی KODIT  با اشاره به 
وضعیت فعلی صدور ضمانت نامه اعتباری در 
کشور اظهار کرد: تاکنون اقداماتی در خصوص 
حمایت از حوزه فعالیت در مسیر دانش بنیان و 
حوزه های تخصصی کشور صورت گرفته است 
که در این راس��تا بخش تحقیقاتی، پژوهشی 
و فن��اوری کش��ور ک��ه اختیار بخ��ش صدور 
ضمانت نامه های اعتباری را به عهده داشته اند، 
مصوباتی در دولت به آنها اختصاص داده ش��د 
که خوش��بختانه با وضع این مصوبه در چند 
ماه اخیر صدور ضمانت نامه ها رشد قابل توجهی 

پیدا کرده است.  دلیری در ادامه افزود: با تالش های صورت گرفته، نزدیک 
ب��ه 600 فقره ضمانت نامه در چند ماه اول س��ال، برای طرح های مرتبط 
به حوزه خطرپذیر و دانش بنیان صادر ش��ده و این رقم نش��ان دهنده آن 

اس��ت که ایجاد اصالح ساختاری در بخش صدور ضمانت نامه ها در کشور 
و همچنین برقراری ارتباط با کش��ورها درخصوص انتقال تجربیات موفق، 
می تواند بستر توسعه و پیشرفت در بخش صدور ضمانت نامه به شرکت های 
دانش بنیان را فراهم کند.  وی با بیان اینکه 
در کش��ور تمرک��ز روی فناوری ه��ای نوین 
بوده اس��ت، گف��ت: تالش م��ا در یک دوره 
میان مدت این ب��وده که تمرکز خود را روی 
اقتص��اد دانش بنیان پیش ببری��م چراکه با 
پیش بینی ایجاد زیرس��اخت های حمایتی از 
طرح ه��ای دانش بنیان و آسیب شناس��ی در 
بخش صدور ضمانت نامه ها، توانس��ته ایم به 
بررس��ی و برقراری ارتباط با کشورهایی که 
وضعیت مشابهی با ما دارند بپردازیم.  معاون 
توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت 
علمی در این نشس��ت یک روزه با اش��اره به 
فعالیت های صورت گرفته معاونت علمی در 
حوزه تامین مالی گفت: با بررسی نحوه فعالیت در بخش صدور ضمانت نامه 
در کشورهای ژاپن و کره توانستیم به تفاوت هایی در این بخش با کشورمان 

دست  یابیم و جهت رفع این کاهش حرکت کنیم. 

  )VOD(Video on Demand مدت زمان زیادی از عم��ر س��رویس  های 
نمی  گذرد، اما در ایران، دو شرکت آسیاتک و فیلیمو اقدام به همکاری 

بی  نظیر و خدمات مناسبی در این زمینه کرده  اند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت آسیاتک، 
این ش��رکت به عنوان برتری��ن اپراتور ارایه 
کش��ور، دارای  ثاب��ت  خدم��ات  دهن��ده 
گس��ترده ترین ش��بکه خدمات اینترنت در 
سراس��ر ایران اس��ت؛ فیلیمو نیز پیش��گام 
بس��ترهای VOD در ایران اس��ت. این دو 
ش��رکت در راس��تای ترویج فرهنگ و هنر، 
و تس��هیل دسترسی کاربران، طی برنامه ای 
مش��ترک اق��دام ب��ه اش��تراِک غنی تری��ن 
مجموع��ه محتوای فیلم و س��ریال کش��ور 

کرده اند. 
ب��ر همی��ن اس��اس مش��ترکان اینترنت 
آسیاتک در سراس��ر کشور بدون هیچ گونه 

محدودیت��ی می توانند از طریق نش��انی vod.asiatech.ir به صورت 
رایگان به کلیه فیلم ها و س��ریال های فیلیمو دسترسی داشته باشند؛ 
فیلیم��و به عنوان یک س��رویس VOD، دارای محتوای فاخر و غنی 

ش��امل هزاران عنوان فیلم و س��ریال ایرانی و خارجی، به زبان اصلی، 
دوبله یا زیرنویس شده و حتی انحصاری است.

این گزارش حاکی اس��ت کاربران آس��یاتک در سراسر کشور بدون 
نیاز به خرید اش��تراک فیلیم��و و فارغ از 
دغدغه مصرف حجم اینترنت می توانند از 
طریق گوشی تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ، 
تلویزیون هوش��مند یا هر دستگاه دیگری 
که به شبکه آسیاتک متصل باشد، فیلم ها 
و س��ریال های دلخ��واه خ��ود را از طریق 

vod.asiatech.ir تماشا کنند.
بناب��ر این گزارش، باتوجه به اس��تقبال 
کم نظیر کاربران از این طرح و در راستای 
افزایش رضایت کاربران، فیلیمو و آسیاتک 
در اقدامی مش��ترک اع��الم کردند امکان 
تمدی��د دوباره این طرح در س��ال 1397 

وجود دارد.  
در پایان این گزارش آمده است: محتوای vod.asiatech.ir کامال 
مشابه محتوای سایت اصلی فیلیمو است و به طور مستمر و همزمان با 

این وب سایت، فیلم ها و سریال های آن به روز می شود.

به همت بنیاد نخبگان استان تهران

کارگاه و استارت آپ کارآفرینی در تهران برگزار می شود
 پاویون ملی شرکت های دانش بنیان

در نمایشگاه افغان پالست 2018 برپا می شود
فیلیمو - آسیاتک، یک همکاری مطمئن به نفع کاربراعطای 600 فقره ضمانت نامه در حوزه خطرپذیر و دانش بنیان

ش��روع ی��ک کس��ب و کار کوچک هرگز آس��ان نبوده اس��ت. برای 
ش��روع مش��تاقانه کاری بدون آنکه منتظر فهم تمام جزییات بمانید، 
اس��تدالل های درس��تی وجود دارد، اما همانطور ک��ه این ضرب المثل 
می گوید: ش��ما هیچ وقت شانس دوباره ای برای تأثیرگذاری اولیه پیدا 
نمی کنید. یک ش��روع غیر حرفه ای می تواند مانع پیشرفت شما شود و 
ممکن اس��ت کارهایی را که برای انجام آنه��ا برنامه ریزی کرده بودید 
همیشه به تأخیر بیندازید. در این ضمن ممکن است کسب و کار خود 

را نیز از دست بدهید. 

1- یک وب سایت راه اندازی کنید
نیاز نیس��ت وب سایت  ش��ما مجلل باش��د اما اطمینان حاصل کنید 
که کس��ب و کار ش��ما را به طور حرفه ای نشان دهد و شامل اطالعاتی 
باشد که مشتریان به طور کلی باید بدانند اطالعاتی مثل نحوه برقراری 
ارتباط با ش��ما، س��اعات کاری، فهرس��ت خدمات )یا فهرس��ت برای 
ی��ک رس��توران( و... . خدم��ات مختلفی وجود دارد که به ش��ما برای 
ساخت وب سایتی س��اده اما حرفه ای کمک می کند؛ اگر نیازهای شما 
گس��ترده تر باشد، ممکن اس��ت الزم باشد کس��ی را برای ساخت آن 
اس��تخدام کنید. هنگامی که در حال س��اخت آن هستید صفحاتی با 
مضامین »در دست ساخت« یا » به زودی« روی آن ایجاد نکنید، حتی 
اگر س��ایت شما یک صفحه اس��ت آن را طوری بسازید که حرفه ای به 

نظر بیاید. همیشه می توانید صفحات بیشتری را بعداً اضافه کنید. 
چند کس��ب و کار هستند که بدون وب س��ایت فعالیت می کنند و به 
جای آن از صفحه کس��ب و کار فیس بوک یا حتی حس��اب اینستاگرام 
استفاده می کنند. با این حال، به دقت درمورد استفاده از این استراتژی 
فکر کنید. تقریباً هرکسی می تواند به وب سایت دسترسی داشته باشد 
اما همه عضو فیس بوک یا اینس��تاگرام نیستند. هنگامی که وابسته به 
سیاس��ت کاری شخص ثالث ش��وید، کنترل خود بر برخی از تجربیات 

چشم انداز و مشتریان تان را از دست می دهید. 

2- یک آدرس ایمیل حرفه ای بسازید
دندان پزش��ک جدید دخترم از من خواس��ت تا مدارک پزشکی او را 
به یک آدرس ایمیل یاهو برایش بفرستم. آن آدرس ایمیل نه تنها امن 
نیست بلکه حرفه ای هم به نظر نمی رسد. آدرس ایمیلی پیدا کنید که 
با نام دامنه شما مطابقت داشته باشد؛ کاری ساده است و هزینه بر هم 
نیس��ت. میزبان وب سایت شما ممکن اس��ت این سرویس را ارائه دهد 
ی��ا می توانید از ایمی��ل G suite با پرداخت 5 دالر در ماه اس��تفاده 
کنید. )توجه داش��ته باشید که ایمیل  G suite می تواند به شما یک 
 gmail. com@ آدرس ایمیل با نام دامنه تان ارائه دهد که از آدرس

بهتر است.(

۳- از یک شماره تلفن تجاری استفاده کنید
آیا تا به حال به محل کاری زنگ زده اید که با یک س��الم خش��ک و 
خالی به جای یک احوالپرسی رسمی شما را غافلگیر کرده باشند؟ این 
رفتار نشان دهنده اعتماد به نفس نیست. به همین دلیل است که شما 
به یک شماره تلفن تجاری احتیاج دارید: اگر یک تماس تلفنی، پیام یا 

ایمیلی برای شرکت شما بیاید، می توانید به طور مناسب پاسخ دهید. 
خوش��بختانه امروزه اگر مایل نیستید، نیازی نیست که از تلفن های 
ثابت تجاری گران قیمت استفاده کنید. می توانید با کمترین هزینه در 

ماه یک خط دوم به تلفن همراه خود اضافه کنید. 

۴- از یک آدرس تجاری استفاده کنید
امروزه هیچ مش��کلی نیست که کس��ب و کار خود را در خانه، فضای 
کار مش��ترک و یا در هر نقطه از جهان ش��روع کنید، اما با استفاده از 
ی��ک آدرس تجاری می توانید یک الیه حری��م خصوصی و حرفه ای به 
کار خ��ود اضافه کنید. اگر آماده س��رمایه گذاری در یک فضای اداری 
نیس��تید، می توانید صندوق پستی بگیرید و می توانید از آن آدرس به 

عنوان آدرس خیابان استفاده کنید. 

۵- صورتحساب حرفه ای و سریع داشته باشید
اگر حقوق نگیرید مدت زمان زیادی در دنیای تجارت باقی نخواهید 
ماند. حدود 70درصد از کارکنان مستقل گزارش دادند که مشتریانشان 
سرش��ان کاله گذاشتند. دو چیز به شما کمک می کند که از این اتفاق 
اجتن��اب کنید: قرارداد و فاکتور پرداخت س��ریع. برنامه های مختلفی 
برای ایجاد و ارسال فاکتورهای حرفه ای ارزان وجود دارند. برای مثال، 
بسیاری از سیستم های حس��ابداری بدون دردسر کار فاکتور نویسی را 
انجام می دهند. ش��ما از طریق آنها حتی امکان پذیرش وجه به صورت 

آنالین را نیز دارید. 
همچنی��ن ممکن اس��ت بخواهید س��ری به and. co ک��ه قرارداد 

استاندارد مستقل همراه با صورتحساب ارائه می دهد، بزنید. 

6- در شبکه های اجتماعی فعالیت داشته باشید
س��و بی زیمرمن هنگامی که صاحب کس��ب و کار خرده فروش��ی بود، 
شیفته اینستاگرام شد. او به کارکنانش دستور داد مطابق دستورالعمل 
خودش در اینس��تاگرام پس��ت بگذارند و همین باعث پیشرفت سریع 
کس��ب وکارش شد. )او در حال حاضر استراتژی های رشد کسب و کار 

از جمله اینستاگرام را آموزش می دهد.(
الزم نیست کسب و کار شما در هر برنامه رسانه های اجتماعی باشد، 
اما ببینید اکثر مشتریانتان در کجا فعالیت می کنند تا در محبوب ترین 
آنها حضور اساس��ی پیدا کنید. حداقل قبل از آنکه کس��ی دیگر با نام 
تجاری ش��ما در رس��انه های اجتماعی شروع به فعالیت کند این کار را 

انجام دهید. 

۷- برای کسب وکار خود اعتبار ایجاد کنید
ممکن است فروش��ندگان، تأمین کنندگان و حتی برخی وام دهندگان 
حاضر شوند کاالها و خدماتی را که شما بعداً قادر به پرداخت شان هستید 
به ش��ما نسیه بدهند. تأمین منابع با »شرایطی« همچون 30 روزه یا 60 
روزه می تواند به جریان نقدینگی کسب وکار شما کمک کند اما اغلب برای 
دریافت ش��رایط، شما به یک س��ابقه اعتبار مثبت در کسب و کارتان نیاز 
دارید. اعتبار خود را هنگامی که کسب وکارتان نوپا است بسازید و هنگامی 
که به آنها نیاز دارید، می توانید امتیازهای اعتبار کس��ب و کار قوی داشته 
باش��ید. به عالوه، هر کسی که شامل ش��رکای تجاری آینده نیز می شود، 

می تواند اعتبار کسب وکارتان را بررسی کند. 
allbusiness :منبع

باز ش��دن پای ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات به عنوان ش��اخه ای 
کاماًل جدید به حوزه مس��ائل اقتصادی باعث ش��ده است تا حاال بتوان 
فاکتورهای مهم اقتصادی از جمله وضعیت اشتغال را بر حسب میزان 

برخورد با این تکنولوژی ها هم سنجید. 
ب��ه گزارش ایس��نا، فض��ای مجازی به عنوان بس��تر اصل��ی اقتصاد 
دیجیتال��ی دیگر از حالت یک فضای س��رگرم کننده یا صرفاً ارتباطاتی 
خارج ش��ده اس��ت. بخش قابل توجهی از کس��ب و کارهای جدید که 
می��زان قابل توجهی از حج��م گردش مالی را هم ب��ه خود اختصاص 
داده است حاال در این فضای مجازی انجام می گیرد؛ فضای مجازی به 
تناسب همین قابلیت جذب سرمایه ای که دارد برای جذب اشتغال هم 

گزینه بسیار جالبی به نظر می رسد. 
ب��ا این حال فض��ای مجازی همانط��ور که در ایجاد مش��اغل کاماًل 
جدید و متفاوت از گذشته موفق بوده است، در تضعیف برخی مشاغل 
س��نتی هم نقش داشته است. بسیاری از همین فروشگاه های اینترنتی 

توانس��ته اند جای فروش��گاه های اینترنتی و 
مشاغل خرد و پایه ای که قبال رونق داشته اند 
را بگیرن��د. اما این به خ��ودی خود تهدید به 
حس��اب نمی آید، بلکه تهدید زمانی است که 
از ظرفیت مثبت ایجاد اشتغال توسط فضای 

مجازی بهترین استفاده ممکن را نبریم. 
یک مورد از مش��اغلی که در ماه های اخیر 
توس��ط حوزه فناوری اطالعات رشد جهشی 
پیدا کرد، تاکس��ی های تلفن��ی بود که حاال 
توس��ط اینترن��ت به فراگی��ری قابل توجهی 
رسیده است. به راحتی هرچه تمام تر کسانی 
که یک وسیله نقلیه عادی دارند می توانند با 

عضو شدن در باشگاه رانندگان این سرویس ها شغلی معقول و با حقوق 
مکفی برای خود پیدا کنند. فناوری اطالعات در اینجا وظیفه مدیریت 

متمرکز، سریع و گسترده را انجام می دهد. 
 

تثبیت اشتغال با دادن آموزش به شهروندان
اساساً درباره تأثیر فناوری اطالعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد؛ 
نگرش اول به ایجاد مش��اغل جدید در عرص��ه فناوری اطالعات توجه 
دارد و ایجاد مش��اغل در این حوزه را نویدبخش رشد اشتغال می داند. 
براس��اس این دیدگاه فن��اوری اطالعات زمینه س��از ایجاد فرصت های 
ش��غلی جدیدی خواهد بود که بر نرخ اش��تغال می افزاید. نگرش دوم 
هم که ارتقای نقش ماشین ها و سیستم های کامپیوتری در کسب وکار 
را مطرح می کند معتقد اس��ت چنین حرکت��ی حذف تدریجی جایگاه 
انس��ان در مش��اغل موجود و در نتیجه کاهش فرصت های شغلی را به 

دنبال دارد. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس��خ به سؤال ایسنا در مورد 
مسئله بودن یا نبودن ایجاد اشتغال برای دولت در طرح بزرگ حرکت 
به سمت اقتصاد دیجیتال پاسخ داده بود: سوددهی طرح های اقتصادی 
و اقتصاد دیجیتال با ایجاد اشتغال رابطه مستقیم دارد. در بحث کالن 
از جنس��ی از اشتغال )س��نتی( به جنس دیگر )نوین( تغییراتی داریم. 
ما نمی توانیم جامعه را عقب نگه داریم، بلکه باید از امکانات هوش��مند 
نس��ل جدید هم استفاده کنیم، اما باید با فکر به این مقوله وارد شویم 
تا همین افرادی را که در مش��اغل س��نتی هستند توانمند کنیم تا در 

اقتصاد دیجیتال هم نقش داشته باشند. 
آذری جهرمی ادامه داد: اشتغال در فضای جدید را می توان با آموزش 
ب��ه بخش های مختلف تثبیت کرد. به این صورت که کس��انی بیایند و 
در این عرصه فعالیت کنند که خودشان صاحب فن و کسب وکاری در 

حوزه سنتی هستند. 
آذری جهرمی همچنین در جایی دیگ��ر اظهار کرده بود: پروژه ای با 
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان »طرح تکاپو« 
طراحی شده است که در آن مکانیزم های رشد خالقیت های جوانان و 
دانش��جویان در نظر گرفته شده است که در سفر اخیر خود به استان 
سیس��تان و بلوچستان در آن اس��تان مرکز توسعه کسب وکارهای نوپا 
را راه ان��دازی کرده که در آن مش��اوره هایی به جوانان جویای کار داده 

می شود. 
او با بی��ان این که در حوزه صیانت از حقوق مولف در بحث فرهنگی 
متأس��فانه تا حدود زیادی مردم این حقوق را رعایت نمی کنند، گفت: 
اما قانونی توس��ط دولت به مجلس ارائه شده 
که به نظر می رس��د ب��رای حمایت از حقوق 
مولفین و صنف های این حوزه بسیار می تواند 
مؤثر باش��د که هم اکنون در حال طی کردن 
مراح��ل قانونی خ��ود در مجلس و همچنین 

رفع ایراد است. 
پی��ش از ای��ن وزیر ارتباطات ب��ا بیان این 
که برنامه شش��م توسعه به صورت یک سند 
بس��یار جدی پیش روی ما است، اظهار کرده 
بود: در س��ند برنامه شش��م توسعه در حوزه 
 ICT ارتباطات و فن��اوری اطالع��ات تأثیر
روی اشتغال، محیط زیست و مسائل فرهنگی 
سنجیده شده است و در این راستا چند پروژه بسیار مهم مانند شبکه 

ملی اطالعات و دولت الکترونیک را داریم. 

فراهم بودن زیرساخت های اشتغال در حوزه فناوری ارتباطات
همچنین مرتضی براری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این 
باره گفته بود: مجلس در وزارتخانه ارتباطات و فناوری با تصویب یک قانون 
توانست 25هزار میلیارد تومان س��رمایه گذاری در زیرساخت های کشور 
صورت دهد که این نشان دهنده اهمیت مصوبات مجلس شورای اسالمی 
است. 500میلیارد تومان حمایتی و 20 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 
بخش اشتغال و همچنین 1.5 میلیارد دالر بودجه در بخش اشتغال روستا 

و اقتصاد روستایی در قالب تسهیالت اختصاص یافت. 
او با اش��اره به اینکه حوزه فناوری اطالعات در ایجاد اش��تغال نقش 
مهمی دارد و مهم ترین زیرس��اخت توس��عه اس��ت، تصریح کرده بود: 
اولویت کش��ور اش��تغال بوده و در این خصوص زیرس��اخت های الزم 

فراهم شده است. 
با افزایش فناوری اطالعات در برد وس��یع با اس��تفاده از شبکه های 
گس��ترده جهانی، تمام حوزه های کاری کشورها اعم از علمی، صنعتی، 
کشاورزی، صنایع دستی و خدماتی قادر خواهند بود با ارائه محصوالت 
و توانمندی های خود در س��ایت ها سهم منابعی از تجارت جهانی را به 
خ��ود اختصاص دهند و با به دس��ت آوردن ب��ازار محصوالت خود در 
جه��ان رونق اقتصادی همراه با ایجاد فرصت های ش��غلی مناس��ب در 

کشورها به وجود آورند. 

فضانورد »جان یانگ« که در طول خدمت ۴2 ساله خود در ناسا فعالیت های بسیاری را انجام داده 
بود، اخیرا در سن 8۷ سالگی به علت ذات الریه فوت کرده است. 
به گزارش دیجیاتو، یانگ که متولد 2۴ سپتامبر سال 19۳0 است، در طول خدمت خود 
فعالیت های بسیاری انجام داده. او خلبان نیروی دریایی بوده و در جنگ کره خدمت کرده و در 
شش ماموریتی که برخی از آنها در زمره مهم ترین ماموریت های ناسا بوده، به فضا سفر کرده است. 
یانگ همچنین نهمین انسانی بوده که روی ماه قدم گذاشته و اولین شخصی بوده که شاتل فضایی 
را هدایت کرده است. 
یانگ به انستیتو تکنولوژی جورجیا رفت و در سال 19۵2 در رشته مهندسی هوانوردی از این 
دانشگاه فارغ التحصیل شد. پس از آن به نیروی دریایی آمریکا پیوست و در جنگ کره خدمت کرد. 
سپس به مدرسه آموزش خلبانان آزمایشی رفت. در سال 1962 ناسا او را به عنوان یکی از اعضای 
دومین گروه فضانوردان انتخاب کرد. این گروه شامل »نیل آرمسترانگ« و بسیاری از فضانوردان 
مشهور دیگر بود. یانگ در 2۳ مارس سال 196۵ به همراه »گاس گریسوم« اولین پرواز سرنشین دار 
به فضا را با جمینی ۳ انجام دادند. این دو ۳ بار به دور زمین در مدار چرخش کردند. 
یانگ در 18 جوالی سال 1966 به عنوان فرمانده فضاپیمای جمینی10 به فضا رفت. این بار »مایکل 
کالینز« همراه او بود؛ فضانوردی که بعدها با آپوال11 به فضا رفت. در سفر با جمینی 10 این دو سه 
روز را در فضا سپری کردند و موفق شدند ۴۳ بار در مدار زمین چرخش کنند. 
پس از آن یانگ به برنامه آپولو پیوست و به عنوان خدمه پشتیبان برای آپولو ۷ انتخاب شد. در 
برخی از ماموریت های آتی آپولو نیز او به عنوان خدمه پشتیبان انتخاب شده بود. در نهایت در 21 
آوریل سال 19۷2 او موفق به فرود روی ماه در ماموریت آپولو 16 شد تا بدین ترتیب نام خود را به 
عنوان نهمین نفری که روی تنها قمر زمین قدم گذاشته ثبت کند. 
او به همراه فضانورد »چارلیز دوک جونیور« بیش از 90 کیلوگرم سنگ را از سطح ماه جمع آوری 
کردند و با ماهپیمای ویژه ناسا مسافتی 2۵ کیلومتری را در سطح این قمر پیمودند. 
 

۷ روش برای حرفه ای نشان دادن استارت آپ شما گسترش فناوری اطالعات؛ اشتغال زا یا اشتغال زدا؟ 

 جان یانگ
 نخستین هدایتگر
شاتل فضایی درگذشت 
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یادداشـتنگــــاه

برنامه زمانی جش��نواره رویش س��ال 97 توسط بنیاد ملی نخبگان اعالم 
شد. 

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، در ادام��ه برگزاری 
جشنواره های اختراعات و ابتکارات منطقه ای که تحت عنوان رویش، به همت 
بنیاد ملی نخبگان با هدف شناس��ایی، هدایت و حمایت اخترعات برگزیده و 
تس��هیل مسیر تجاری س��ازی تا رس��یدن به نقطه تولید انبوه و ثروت آفرینی 
برگزار می ش��ود، برنامه برگزاری این جش��نواره در س��ال آینده اعالم شد.  بر 
همین اساس، جشنواره رویش »البرز« در تیرماه، جشنواره »دماوند و خاوران« 
در مهرماه، جشنواره »زاگرس و کویر« در آذرماه و جشنواره »خلیج فارس« در 

»اسفندماه« برگزار خواهد شد. 
 

برنامه زمانی جشنواره رویش سال 
9۷ اعالم شد

رویداد کارآفرینی همنت س��المندی به همت بنیاد نخبگان استان اصفهان 
برگزار می ش��ود.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، دوره های 
آموزش��ی طرح توانا و رویداد کارآفرینی همنت س��المندی با هدف آشنایی با 
راه ه��ای ایجاد کس��ب و کارهای نوآورانه با روش تفک��ر طراحی به همت بنیاد 
نخبگان اس��تان اصفهان برگزار می ش��ود.  حضور در ش��ش کارگاه مقدماتی، 
انتخاب موضوع و تشکیل تیم براساس آن و در صورت موفقیت، امکان استقرار 
در مرکز نوآوری دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان و بهره مندی از امکانات آن، 
از مهم ترین برنامه های این همنت اس��ت.  طرح توانا مجموعه ای از دوره های 
آموزشی کاربردی است که جهت ارتقای توانمندی های کارآفرینانه دانشجویان 

و آشنایی با فضای کسب و کار و ملزومات آن طراحی شده است.

رویداد کارآفرینی همنت سالمندی 
برگزار می شود

مترجم: فاطمه زهرا عموزاده



با نزدیکی به پایان  همیش��ه 
س��ال خبرگزاری ه��ای ح��وزه 
کس��ب وکار ش��روع ب��ه ارائ��ه 
از  تحلیل های��ی  و  گزارش ه��ا 
آن  در  کس��ب وکار  وضعی��ت 
معمول  به طور  س��ال می کنند. 
در این مقاله ه��ا روی موفقیت 
برنده��ای کوچ��ک و ب��زرگ، 
شیوه دستیابی آنها به موفقیت 
اس��تراتژی های  همچنی��ن  و 
خالقانه س��ال بحث می ش��ود. 
اگ��ر نگاه��ی هرچند گ��ذرا به 
س��ایت های  مقاله ه��ای  تیت��ر 
معتبر حوزه کس��ب وکار در این 
روزه��ا زده باش��ید، همگی در 
ح��ال ارائه تصوی��ری ایده آل از 
کسب وکارهای مختلف هستند. 
در واق��ع آنها برای جذب هرچه 
بیش��تر مخاطب، راهکار نسبتا 
انتخ��اب کرده اند:  را  س��اده ای 
نمایش نقاط روشن و خوشایند 

تجارت و کسب وکار. 
اگرچ��ه آگاه��ی از نح��وه و 
راهکاره��ای کس��ب موفقی��ت 
دیگر ش��رکت ها دارای اهمیت 
باالیی است، اما با تمرکز صرف 
روی این موارد از دنیای واقعی 
کس��ب وکار دور خواهی��م ماند. 
در دنی��ای واقع��ی همانطور که 
پی��روزی وجود دارد، شکس��ت 
و ناامیدی هم هس��ت. اش��تباه 
نکنی��د، در اینج��ا قص��د ارائه 
محافظه کاران��ه  توصیه ه��ای 
مدنظ��ر قرار نگرفته اس��ت. در 
ای��ن مقال��ه آمان��دا کروس��ر با 
تأکی��د بر ل��زوم ب��ه کارگیری 
خالقی��ت به بررس��ی ایده های 
بازاریابی ناموفق در س��ال اخیر 
پرداخته اس��ت. در این راستا از 
تجربه و مش��اهدات آژانس های 
 Brand و   Brand House
زمین��ه  در  ک��ه    Image
فعالی��ت  بازاریاب��ی محتوای��ی 
دارند، استفاده ش��ده است. در 
مورد نح��وه انتخ��اب ایده های 
رای گیری های  نی��ز  ناکارآم��د 
مدنظر  مختل��ف  س��ازمان های 
قرار گرفته اس��ت. همچنین به 
ج��ای تأکید ص��رف روی ارائه 
ایده های  شکست خورده،  موارد 
جایگزینی هم از سوی آژانس ها 
بازاریاب های صاحب نظر ذکر  و 

خواهد شد. 
بزرگ ترین اشتباه سال: 
استفاده از سلبریتی ها

هم��ه م��ا تبلیغات پرس��تاره 
برندهایی مانند پپسی یا آئودی 
در نخستین سال های قرن 21 
را به خاطر داریم. تا اوایل سال 
2010 استفاده از شخصیت های 
مش��هور در تبلیغ��ات بازاریابی 
یک��ی از راهکاره��ای پرخ��رج 
زمین��ه  در  تضمین ش��ده  ام��ا 
جلب مخاطب بود. بدون ش��ک 

استفاده از سلبریتی های مطرح 
در حوزه ه��ای مختلف نیازمند 
بودجه بس��یار کالنی است. در 
توصیف میزان ب��اور به کارایی 
این ش��یوه بازاریابی اش��اره به 
دریافت وام های کالن از س��وی 
بسیاری از مؤسسه ها به منظور 
تامین مالی ب��رای تهیه چنین 
کافی  ان��دازه  به  کمپین های��ی 
روشنگر خواهد بود. با این حال 
در چند س��ال اخیر این ش��یوه 
بازاریاب��ی دیگر تأثیرگذاری اش 
را از دس��ت داده اس��ت. اگرچه 
روند رشد دستمزد درخواستی 
س��لبریتی ها همچن��ان مس��یر 
تصاع��دی اش را ط��ی می کند، 
بنابراین ش��اید زمان صرف نظر 
کردن از این رویکرد حتی برای 
برندهای مرفه فرا رسیده باشد. 
راهکار جایگزین: استفاده از 

تأثیرگذارهای کوچک
مفهوم تأثیرگذارهای کوچک 
  Micro Influencers ی��ا 
اش��اره به اف��رادی ن��ه چندان 
نام آش��نا ام��ا دارای تخصص و 
ش��هرت فراگی��ر در حوزه های 
ب��ه  دارد.  اختصاص��ی  بس��یار 
عن��وان مثال، برن��د Mec که 
تجهی��زات  تولی��د  زمین��ه  در 
از  دارد  فعالی��ت  کوهن��وردی 
هیچ س��لبریتی ای ب��رای تبلیغ 
تولیدات��ش اس��تفاده نمی کند. 
در ع��وض ای��ن برند ب��ا تمرکز 
حرف��ه ای  کوهن��وردان  روی 
در ت��الش برای ارائ��ه تصویری 
وی��ژه از کس��ب وکارش اس��ت. 
به  شاید  کوچک  تأثیرگذارهای 
اندازه سلبریتی ها دهها میلیون 
فال��وور در ش��بکه های مجازی 
نداشته باشند، با این حال همان 
چند هزار فالوورشان نیز ارزش 
هزینه ش��ما را خواهد داشت. از 
یکسو این افراد با مبالغی بسیار 
کمتر با شما همکاری می کنند 
و از س��وی دیگر، تأثیر بس��یار 
بیشتری روی افراد عالقه مند به 
حوزه های تخصصی شان دارند. 

تجربه برن��د Mec یا هارلی 
دیویدسون در استفاده از اینگونه 
4درصدی  رش��د  تأثیرگذاره��ا 
در  آگهی های ش��ان  تماش��ای 
مقایس��ه با 1.7 درصد همکاری 

با س��لبریتی ها را در پی داشته 
است، بنابراین تغییر رویکرد به 
سوی این استراتژی کم هزینه تر 
و در عی��ن حال پربازده یکی از 
ضرورت های سال جدید خواهد 

بود. 
بدترین اشتباه بازاریابی 
آنالین: توجه به الگوریتم 
کالسیک جست وجوگرها

و  اینترن��ت  ورد  زم��ان  از 
بع��د از آن ش��بکه های مجازی 
بازاریاب��ی، هم��ه  دنی��ای  ب��ه 
ای��ن عرص��ه  دس��ت اندرکاران 
در ت��الش ب��رای س��ازگاری با 
چارچوب ه��ای ای��ن تکنولوژی 
بوده اند. یک��ی از مهم ترین این 
چارچوب ه��ا ضرورت اس��تفاده 
از کلیدواژه ه��ای مش��خص به 
منظور کس��ب جای��گاه باال در 
جس��ت وجوهای کاربران است. 
به ای��ن ترتیب در بس��یاری از 
زمینه ه��ا ش��اهد تک��رار برخی 
از تیترها از س��وی ش��رکت ها 
هس��تیم. ای��ن ام��ر ب��ه دلیل 
موتورهای  قدیم��ی  الگوریت��م 
جس��ت وجوگر  ب��ود ک��ه تنها 
برخی کلیدواژه ها را پر اهمیت 

جلوه می دادند. 
این  در  تکنولوژی  پیش��رفت 
مرحله کمک شایانی به پویایی 
آنالین  بازاریابی  بیش��تر عرصه 
ک��رده اس��ت. برای��ن اس��اس، 
که  تازه ای  هوش��مند  الگوریتم 
در اغل��ب موتوره��ای مش��هور 
در ح��ال اس��تفاده اس��ت، ب��ه 
ج��ای توجه ب��ه کلیدواژه ها، با 
تکیه بر ه��وش مصنوعی خود، 
مفهوم کل��ی مق��االت را مورد 
بازخوانی ق��رار می دهد. به این 
ترتی��ب در نهای��ت طبقه بندی 
بس��یار دقیق و هوش��مندی از 
مق��االت و آگهی ه��ای مختلف 
در اختی��ار مخاطب قرار خواهد 
گرف��ت. نتیج��ه ای��ن تح��ول 
رفع ضرورت  بازاریاب ه��ا  برای 
تأکید مداوم ب��ر روی برخی از 

کلیدواژه هاست. 
راهکار جایگزین: آگهی در 

خدمت مشتری
ب��ا توج��ه ب��ه آنچ��ه گفت��ه 
ش��د، دیگر نیازی ب��ه تأکید به 
نیست،  کلیشه ای  کلیدواژه های 

بنابراین تیترهای خالقی را که 
برای مد ت ها در ذهن مان مانده 
باید به عرص��ه بازاریابی آنالین 
وارد کنی��م. معیار جدید هوش 
موتورهای جست وجو  مصنوعی 
میزان  پس��ند آگهی ها و به طور 
کل��ی مطالب از س��وی کاربران 
اس��ت. به این ترتیب باید تمام 
توان م��ان را برای نگارش متنی 
جذاب و خالقانه به کار بگیریم. 
آنچ��ه در این می��ان از اهیمت 
باالی��ی برخوردار خواهد ش��د، 
بازاریابی محتوایی خواهد بود. 
انقراض سال: آگهی های 

تصاعدی
گمان نمی کنم کس��ی تجربه 
اس��تفاده از اینترنت را داش��ته 
باش��د و از آگهی های تصاعدی 
از  منظ��ور  نباش��د.  ناراض��ی 
آگهی های تصاعدی آن دسته از 
تبلیغاتی است که با کلیک روی 
به طور  مش��خص  صفح��ه  یک 
خودکار برای کاربر به نمایش در 
می آین��د. از همان زمان که این 
نوع تبلیغات در دنیای اینترنتی 
رواج یاف��ت، اعتراض هایی بدان 
صورت گرفت. در واقع نخستین 
کارب��رد این ن��وع تبلیغ��ات از 
سوی یک شرکت تولید ساعت 
برای تعیی��ن تصاعدی برندگان 
قرعه کش��ی اش در سال 2007 

بود. 
عالوه  تصاع��دی  آگهی های 
س��وی  از  نادیده ان��گاری  ب��ر 
می��زان  مخاطب ه��ا  اغل��ب 
اعتماد آنها ب��ه برندتان را نیز 
کاهش خواه��د داد. همچنین 
موتوره��ای جس��ت وجوگر نیز 
طرح هایی ب��ه منظور مقابله با 
این نوع تبلیغات در دست اجرا 
دارند. به عنوان مثال، گوگل با 
استناد به حقوق کاربران خود 
راس��تای  اقدام ش��رکت ها در 
بازاریاب��ی مبتنی بر آگهی های 
حری��م  نق��ض  را  تصاع��دی 
خصوصی اف��راد تلقی می کند. 
ب��ه این ترتیب در صورت رصد 
تیم پشتیبان گوگل در مرحله 
نخس��ت آگهی ش��ما و سپس 
سایت تان از روی موتور گوگل 

حذف خواهد شد. 
راهکار جایگزین: آگهی 

کوتاه و صریح
براس��اس آمار رسمی گوگل و 
MSN میزان اس��تقبال کاربران 
از آگهی هایی که تیترش��ان بین 
50 تا 70 کلمه اس��ت، نس��بت 
ب��ه دیگ��ران بیش��تر اس��ت. به 
ای��ن ترتی��ب زمان ایج��اد تفکر 
صرفه جوی��ی در انتخ��اب تیت��ر 
فرا رسیده است. اگر به آگهی های 
تصاع��دی با دقت توج��ه کنید، 
اغلب آنها تنها ش��امل تیترهای 
بلن��د هس��تند. در واق��ع خبری 
از مت��ن آگه��ی در ای��ن م��دل 
برهمی��ن  نیس��ت.  تبلیغ��ات  از 
اس��اس در رویک��رد جایگزین با 
کم حجم س��ازی تیت��ر اگه��ی به 
س��راغ ایجاد متن خواهیم رفت. 
متن آگهی نباید بیش��تر از 150 
یا حداکثر 200 کلمه باش��د. در 
غیر این صورت مخاطب حوصله 
مطالعه متن تان را نخواهد داشت. 

حماقت قرن: استفاده از 
سیستم تولید محتوای 

خودکار
سیستم تولید محتوای خودکار 
س��رویس های  از  مجموع��ه ای 
مدیری��ت  زمین��ه  در  کمک��ی 
اجتماعی  یا شبکه های  وب سایت 
اس��ت که کارهایی نظیر ارس��ال 
مطالب یا پاسخگویی به مشتریان 
را به طور اتوماتیک انجام می دهد. 
ت��ا همین چند س��ال پیش اغلب 
چت ه��ای آنالینی که مش��تریان 
با بخش پشتیبانی سایت ها انجام 
می دادند، از سوی همین روبات ها 
هدایت می شد. نکته جالب اینکه 
هن��وز ه��م برخی برنده��ا از این 
ش��یوه اس��تفاده می کنند. هزینه 
اس��تفاده از چنی��ن ش��یوه هایی 
دس��تاوردش  ب��ا  مقایس��ه  در 
متضمن ضررهای فراوانی اس��ت. 
تش��خیص تیم پش��تیبان واقعی 
از روبات ه��ا آنقدر س��اده اس��ت 
که بیش��تر کارب��ران در 20 ثانیه 
نخس��ت متوجه آن می شوند. در 
زمین��ه وب س��ایت و ش��بکه های 
اجتماعی نیز ادمین های روباتیک 
تأثیرگ��ذاری بس��یار کمتری در 
مقایس��ه ب��ا متخصص ه��ای این 

حوزه دارند. 
راهکار جایگزین: استفاده از 

ادمین های واقعی
اگ��ر ت��وان و وق��ت تولید و 
ارس��ال مطلب روی وب س��ایت 
ش��بکه های  اکانت ه��ای  و 
مجازی ت��ان را ندارید، همکاری 
با ادمین های خبره در این حوزه 
بهترین راه��کار خواهد بود. به 
این ترتیب با پرداخت هزینه ای 
نس��بتا اندک، امکان استفاده از 
محتوای نو و خالقانه را خواهید 
داش��ت. از هم مهم تر اینکه در 
ای��ن روش دیگ��ر مخاطب را با 
محتوا و پاس��خ های خش��ک و 

رسمی اذیت نخواهیم کرد. 
Inc. com :منبع

بررسی ایده های شکست خورده حوزه بازاریابی و تبلیغات در سال 2017

نبایدهای دنیای بازاریابی و تبلیغات
کارگاه برندینگ

نبرد برندها 

بیشتر نام های بزرگ در کسب وکار، رقبای مستقیمی هم 
دارند که محصوالت مش��ابه را ب��ه روش های کامال متفاوتی 
عرضه می کنند. آنها با توجه به شیوه های ارتباطی شان، عموما 
بخش های مختلف��ی از بازار را هدف قرار می دهند. نبرد بین 
برندها در هر نقطه از آمیزه بازاریابی رخ می دهد: در محصول 
)معرفی محصوالت مشابه(، در قیمت گذاری )ارائه محصوالت 
ارزان ت��ر یا گران تر(، در توزیع )ب��ا توزیع انحصاری در برخی 
فروش��گاه ها و محل ها( یا در فعالیت ه��ای ارتباطی )معرفی 
محصول با روش��ی کامال متفاوت(. در این مطلب قصد داریم 

برندهای بزرگ را در نبرد با یکدیگر بررسی کنیم: 
مایکروسافت در مقابل گوگل

اگر چند س��ال به عقب برگردید، متوجه می شوید که آن 
وقت ها مایکروسافت و گوگل رقیب مستقیم یکدیگر نبودند. 
مایکروسافت نرم افزار کامپیوتر تولید می کرد و گوگل موتور 
جست وجو بود، اما حاال در بسیاری از بازارها سر جنگ دارند؛ 
ه��ر دو موتور جس��ت وجو دارند، ه��ر دو تلفن و تبلت تولید 

می کنند و هر دو سیستم عامل دارند. 
اس��تراتژی برند گوگل از آرکی تایپ فرزانه پیروی می کند 
)البت��ه با یعض��ی از عالئ��م آفریننده(. گ��وگل می خواهد با 
فناوری اش دنیا را به ج��ای بهتری برای زندگی تبدیل کند 
و ب��ه مردم در یافت��ن اطالعات مورد نیازش��ان کمک کند، 
فعالیت های ارتباطی برند نیز بر کمک به دانستن بیشتر درباره 
دنیای اطراف متمرکز است. مایکروسافت اما تصویر متفاوتی 
دارد، پیش از این فقط یک برند حاکم بوده، اما اکنون بعضی 
از ویژگی ه��ای آرکی تایپ قهرم��ان را وارد برندینگش کرده 
اس��ت. بیانیه ماموریت مایکروسافت دلیل خوبی بر این ادعا 
اس��ت: »توانمند کردن هر فرد و هر سازمان روی زمین برای 

دستیابی به داشته های بیشتر.«
فعالیت های ارتباطی این دو برند، روش ها و بازاریابی شان با 
هم متفاوت است. گوگل هیچ گاه در فعالیت های ارتباطی اش 
مستقیما به مایکروسافت حمله نکرده است، اما این گفته در 
مورد مایکروس��افت صدق نمی کند. مایکروسافت چند سال 
قب��ل در یک کمپین تبلیغاتی به گوگل تاخت و وب س��ایت 
Scroogled. com را راه  انداخت )این وب سایت مردم را به 
وب سایت »چرا مایکروسافت بهتر است« هدایت می کرد( تا 

معایب محصوالت گوگل را به نمایش بگذارد. 
نایکی در مقابل  آدیداس  

نایک��ی و  آدیداس  دو رقیب بزرگ در دنیای ورزش��ند و 
هر کدام اس��تراتژی برندینگ خود را برای دس��تیابی به بازار 
مورد نظرشان دنبال می کنند. آرکی تایپ برتر نایکی قهرمان 
اس��ت و داستان مهار کردن ضعف ها برای رسیدن به بزرگی 
و افتخار، مفهوم اصلی فعالیت های تبلیغاتی این برند اس��ت. 
نایکی الهام بخشی و نوآوری را در زندگی همه مردم کره زمین 
الزم می داند و همه انس��ان ها را به چش��م ورزشکار می بیند. 
در مجموع، برند توانس��ته است تصویر قدرتمندی برای خود 
بس��ازد، البته اغلب ردپای طن��ز در لحن گرم و دلگرم کننده 

نایکی به چشم می خورد. 
 آدیداس به دلیل پیام های تشویق کننده اش شباهت هایی 
به نایکی دارد. با این حال نایکی از چیرگی به ضعف س��خن 
می گوی��د و  آدی��داس   از جهان��ی حرف می زن��د که در آن 
»ورزش ق��درت تغییر زندگی ه��ا را دارد.«  آدیداس   لحنی 
ج��دی را دنب��ال می کند، مس��تقیم و صریح اس��ت و وقتی 
س��خن از ورزش به میان می آید، چندان بخش��نده نیست و 
چشم پوش��ی نمی کند. آدیداس  هم تا ح��دی از آرکی تایپ 
قهرمان ساخته ش��ده، با این حال بخش بزرگی از استراتژی 
برند، آفریننده اس��ت؛ برند ورزش را ابزاری برای خودسازی 
می بین��د و خود را در مرز ورزش و خالقیت در نظر می گیرد. 
)ردپای این تفکر در کمپین  »ورزش به افراد خالق نیاز دارد« 

دیده می شود.(
Huggies در مقابل Pampers

ای��ن دو برند رقیب اصلی یکدیگر در ح��وزه مراقبت های 
کودکند. هر دو محصوالت مشابهی تولید می کنند، ولی فرق 
بزرگ شان، مخاطبان هدف متفاوت  اس��ت. Pampers در 
س��طح کاربردی، با اتکا به نوآوری های محصولی اش مفهوم 
آس��ایش و راحتی برای نوزادان را مطرح می کند. در س��طح 
احساسی نیز استراتژی برند حول رشد توام با سالمت و شادی 
نوزادان متمرکز است؛ در یک کالم Pampers سعی می کند 
دنیا را از نگاه نوزاد ببیند. برند در نهایت آسایش خاطر را برای 
مادران به همراه دارد. با این روش اس��ت که Pampers به 
س��راغ پدرها و مادرهایی می رود که ب��رای اولین بار بچه دار 
شده اند، نگرانی زیادی برای فرزندشان دارند و نیاز به محصول 
Hu g  نناسب برای امنیت و آسایش او را حس می کنند، اما

gies برعک��س رقیبش، بخش دیگری از ب��ازار مراقبت های 
کودک را هدف قرار داده اس��ت؛ پ��دران و مادران باتجربه و 
 Pampers آرام تر. محص��والت این برند عموما ارزان ت��ر از
هستند، پس Huggies به راحتی می تواند والدینی را که به 
تازگی فرزند دوم شان به دنیا آمده، قانع کند، زیرا آنها عذاب 

وجدان کمتری از خرید جنس ارزان تر دارند. 
Wilkinson Sword در مقابل Gillette

اس��تراتژی برند Gillette درباره »بهترین« اس��ت، حال 
فرقی نمی کند که از خ��ودش حرف بزند یا از مصرف کننده. 
برند با ارتقای فناوری اصالحش، دائم خود را از نو می س��ازد 
 Gillette و همین مس��ئله محور تمام فعالیت های ارتباطی
را تش��کیل می دهد. Gillette با ب��ه کار بردن زبانی محکم 
و تصمیم گیرن��ده تصوی��ری قدرتمند و مردان��ه دارد؛ همان 
آرکی تایپ حاکم رایج. Wilkinson Sword )در آمریکا با 
نام Schick شناخته می شود( مسیر دیگری را دنبال می کند. 
این برند در فعالیت های ارتباطی اش رویکردی احساس��ی را 
دنبال می کند. کشف خود، خودابرازگری و اصالت، مضامین 
اصلی به کار گرفته شده در فعالیت های ارتباطی اش هستند. 
mbanews/brandstruck :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

10 راه تبلیغ محصول که 
همچنان مؤثرند )2(

در مقال��ه گذش��ته به پنج روش نخس��ت برای 
تبلیغ محصوالت اش��اره کردیم و به بررس��ی هر 

یک پرداختیم. 
در ای��ن مقاله به ادامه بررس��ی و تحلیل موارد 
موجود خواهیم پرداخت. توجه داش��ته باشید که 
موارد معرفی شده به ترتیب اهمیت نبوده و مالک 
برتری نیز مطلق نبوده و کامال وابسته به خواست 

و شرایط شما است. 

6- بازاریابی آنالین
در ای��ن روش تبلیغ ش��ما در وب س��ایت های 
متعدد قرار خواهد گرفت. با این کار ش��انس دیده 
شدن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع با رشد 
اینترنت امروزه افراد ساعات زیادی را در این فضا 
س��پری می کنند و به همین خاطر ش��انس دیده 
ش��دن در ای��ن محیط بس��یار باال اس��ت. در این 
رابطه بهتر است به جای رقابت با سایر برندها در 
راس��تای بیشتر دیده شدن، اقدام به تعامل کنید. 
درواقع می توانید تبلیغات دوجانبه داشته باشید. 

نح��وه انجام ای��ن کار به این صورت اس��ت که 
ش��ما تبلیغ برندی دیگر را در س��ایت خود انجام 
می دهید و در مقابل شرکت مذکور نیز این کار را 

برای شما انجام خواهد داد.
 با این حال توصیه می ش��ود این اقدام در رابطه 
با ش��رکت های فعال در حوزه کاری ش��ما صورت 

نگیرد. 

7- تبلیغات اینترنتی
روش ه��ای آنالین چن��دان تفاوتی ب��ا یکدیگر 
ندارند، با این حال تبلیغات اینترنتی برخالف باور 
عموم، بر این امر تمرکز دارد که از س��رویس های 

تبلیغاتی استفاده کنید. 
درواقع در بسیاری از موارد مشاهده شده است 
که اف��راد خود به دنب��ال س��ایت ها و مکان های 
مناس��ب برای درج تبلیغات خود می روند که این 
امر به علت عدم ش��ناخت کافی همواره با ریسک 

همراه است.
 با این حال ش��رکت های حرفه ای در این رابطه 
تمام��ی کارها را بر عهده افراد خبره در این زمینه 
گذاش��ته و خود تنها نظارت کلی را بر نحوه انجام 
ام��ور دارند. این امر باعث می ش��ود ت��ا در زمینه 
صرفه جوی��ی در زم��ان ب��ه توفیقات ب��ه مراتب 
بیش��تری دس��ت پیدا کرده و انرژی خود را برای 
کاری که در آن سررشته ای ندارید، تحلیل ندهید. 
از جمل��ه مزیت های تبلیغات اینترنتی نس��بت به 
س��ایر روش ه��ا می توان به س��ازگاری بیش��تر با 
محیط زیس��ت، عدم محدودیت به مکان و زمان و 

قیمت به مراتب کمتر اشاره کرد. 

8- ایجاد محتوا 
از جمل��ه اقدام��ات خالقان��ه ک��ه خصوصا در 
چندس��ال اخیر مورد توجه بس��یاری قرار گرفته 
این اس��ت که افراد اطالعات آموزش��ی در اختیار 

مخاطب قرار دهند. 
این امر به وسیله ساخت کلیپ، ایجاد پادکست و 
همچنین دانشنامه های اینترنتی صورت می گیرد. 
درواقع ش��ما به جای آنکه محصول خود را تبلیغ 
کنید، تمامی مشخصات آن را برای مشتری بدون 
توضیحات جانبدارانه ش��رح می دهید. این امر به 
نوعی بیانگر س��طح توانایی های شماس��ت و تأثیر 

بسزایی بر آنها خواهد گذاشت.
 ب��ه همین خاطر این امر نی��ز به عنوان یکی از 

روش های تبلیغ محصول معرفی می شود. 

9- تبلیغات ایمیلی
این امر ش��باهت بس��یاری با تبلیغات پیامکی 
دارد. ب��ا این ح��ال از طریق خط��وط اینترنت و 
در قالب پس��ت الکترونیکی ص��ورت می گیرد. با 
توجه به رایگان بودن هزینه آن ش��ما در ارس��ال 
ایمیل خود از محدوده عملکرد به مراتب بیشتری 
برخوردار هس��تید، با این حال توجه به این نکته 
ضروری اس��ت که نباید ب��ه نحوی رفتار کنید که 

زمینه ساز نارضایتی ها باشد.
 درواق��ع یک ن��گاه منفی تا مدت ه��ا در ذهن 
مخاطب نقش خواهد بست، به همین خاطر الزم 
است از وقوع چنین رویدادهایی جلوگیری کرد. 

10- اسپانسری
حامی مالی یک رویداد آخرین اقدامی است که 
ش��ما می توانید برای تبلیغ محص��ول خود از آن 

استفاده کنید. 
در ای��ن رابطه بهتر اس��ت ورزش م��ورد عالقه 
عم��وم مردم منطقه مورد نظر خود را مدنظر قرار 
دهید. برای مثال در مناطق کوهس��تانی، حمایت 
از یک دوره ورزش های زمستانی به مراتب نتیجه 
بهتری را به نس��بت حمایت از تنی��س به همراه 

خواهد داشت.
 مراس��م های مذهبی و جش��ن ها نی��ز می تواند 

پایگاه مناسبی برای عمل شما باشد. 
smallbusiness :منبع

BRAND

مترجم: نازنین کی نژاد

مترجم: امیرآل علیترجمه: علی آل علی  
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و  اطالعات��ی  مناب��ع  ک��ه  دنیای��ی  در 
ارائه دهن��دگان خدم��ات مختلف به ش��دت 
متن��وع هس��تند، اس��تفاده از اس��تراتژی و 
اص��ول مش��خص به منظ��ور ایج��اد مزیتی 
رقابتی برای ش��رکت و مؤسسه مان ضروری 
به نظر می رس��د. اکنون هر فعالیتی، هرچند 
پیش  پا افتاده، اصول و قواعد مش��خصی یافته 
است. از چیدن میز پذیرایی گرفته تا تجارت 
بین الملل، همگ��ی تئوریزه ش��ده اند. با این 
حساب صحبت از اصول بازاریابی به طور کلی 
و شیوه های بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
چندان تعجب آور نخواهد بود. فعالیت اصولی 
و برنامه ریزی در شبکه های اجتماعی به دلیل 
ماهیت س��یال و پیوستگی کامل آن اهمیت 
دوچندانی دارد. به عبارت س��اده، حتی یک 
گام اشتباه جزئی نیز در شبکه های اجتماعی 
عواقب بسیار خطرناکی به دنبال دارد. نگاهی 
ب��ه آمار س��ال گذش��ته در زمینه شکس��ت 
ش��رکت های کوچ��ک  و ب��زرگ در بازاریابی 
مبتن��ی بر ش��بکه های اجتماع��ی به خوبی 
بیانگر خطرهای فعالیت در این حوزه اس��ت. 
به گزارش بیزینس اینسایدر، در سال گذشته 
از ه��ر 10 اکانت مرتبط با کس��ب وکار هفت 
مورد تا پایان سال دست از فعالیت کشیده اند. 
برهمین اساس س��ارا داولی در این مقاله به 
بررسی سازوکار مورد استفاده برندهای بزرگ 
در بازاریابی مبتنی بر ش��بکه های اجتماعی 
پرداخته اس��ت. باتوجه به تنوع ش��بکه های 
اجتماعی محلی در کش��ورهای مختلف، این 
مقاله تنها به ش��بکه های اجتماعی بزرگ و 

بین المللی توجه کرده است. 
ضرورت شناسایی مخاطب

اس��تفاده از ش��بکه های اجتماع��ی بدون 
آگاهی از ویژگی کاربران آن مانند شرط بندی 
روی یک مس��ابقه ورزشی ناش��ناخته است. 
بدون ش��ک هیچ ک��دام از م��ا در جمعی که 
نمی شناسیم مس��ائل بحث برانگیز اجتماعی 
و اقتص��ادی را مطرح نخواهیم کرد. برهمین 
اساس در شبکه های اجتماعی نیز باید ماهیت 
دوطرف��ه اش را به خاطر داش��ته باش��یم. در 
واقع مزیت اصلی شبکه های اجتماعی امکان 
برقراری دیالوگ بین گوینده و مخاطب است. 

البته این رویکرد در حوزه کس��ب وکار صادق 
است. در اصل ش��بکه های اجتماعی فضایی 
ب��رای گفت وگوی کاربران به عن��وان افرادی 
برابر اس��ت. کارهایی ک��ه در این مرحله باید 
انجام دهی��م، پژوهش به منظور شناس��ایی 
مخاطب ها، انتخاب بهترین زمان برای ارسال 
پست ها، س��ایز مناسب تصاویر یا کلیپ های 
ارس��الی و همچنین امتناع از کاربرد جمالت 
و عبارت های نامناس��ب است. شاید در میان 
اصول ذکر ش��ده، مورد آخ��ر اندکی عجیب 
باشد. با این حال اگر جمع مخاطب های مان را 
فراتر از یک کشور در نظر بگیریم، آنگاه امکان 
سوءبرداش��ت از عبارت های م��ا در زبان های 
دیگر چندان دور از ذهن نخواهد بود. صفحه 
رس��می اینس��تاگرام، با توجه به تعداد باالی 
فالوورهایش، تالش قاب��ل توجهی در زمینه 
امتناع از کاربرد عبارت هایی که در زبان های 
مختلف معنای گوناگونی دارند، نش��ان داده 
اس��ت. یکی از راهکارهای مناسب در زمینه 
با س��لیقه های  هماهنگ��ی پس��ت های مان 
مخاطبان توجه به نظر آنهاست. به این ترتیب 
کانال های ارتباطی ب��ا مخاطب ها از اهمیت 
باالیی برخوردار می شود. ایجاد تیم پشتیبانی 
قدرتمن��د و فعال به ش��ما در زمینه دریافت 
سریع تر مخاطب ها و اعمال توصیه های شان 

در تولید محتوای آتی کمک خواهد کرد. 
پایان دوره روبات ها

اگرچ��ه سیس��تم های مدیری��ت خودکار 
ش��بکه های اجتماعی در برخی موارد کمک 
شایانی به افراد در مدیریت حساب های شان 
می کن��د، با این حال باید اس��تفاده از آنها را 
فرام��وش کنیم. این به معن��ای خداحافظی 
ب��ا نرم افزاره��ای تولی��د خ��ودکار توئی��ت، 
بررس��ی پیام های فیس بوک و پاس��خگویی 
به کامنت های کاربران در اینس��تاگرام است. 
ام��روزه م��ردم توانایی باالیی در تش��خیص 
مدیریت اتوماتیک حساب ها از نحوه عملکرد 
ادمین های واقعی دارن��د. عالوه بر این نکته، 
اقدام اغلب ش��بکه های اجتماع��ی مبنی بر 
ح��ذف و مسدودس��ازی اکانت ه��ای دارای 
مدیری��ت خودکار را نیز باید مدنظر داش��ت. 
براین اس��اس در صورت شناسایی اکانت تان 
در ای��ن طرح ها باید ب��ه کلی قید فعالیت در 
آن ش��بکه اجتماعی را بزنید. تهیه محتوای 

رس��انه ای جذاب یک��ی از ناتوانی های بزرگ 
سیس��تم های خ��ودکار در زمین��ه مدیریت 
ش��بکه های اجتماع��ی اس��ت. در واقع این 
سیستم ها براساس هوش مصنوعی یا اطالعات 
از پی��ش داده شده ش��ان فعالی��ت می کنند. 
برهمین اس��اس پژوهش مؤسسه تحقیقاتی 
هاروارد بیزینس از کاهش محبوبیت صفحات 
دارای مدیریت خ��ودکار حکایت دارد. نحوه 
عملک��رد برن��د Mec در زمینه تولید محتوا 
تحسین برانگیز است. این شرکت که در زمینه 
تولید تجهیزات طبیعت گردی و کوهنوردی 
فعالی��ت دارد، از کوهن��وردان و عالقه مندان 
به طبیعت ب��رای تولید محتوای خود کمک 
می گیرد. به این ترتیب عالوه بر معرفی افراد 
مطرح در زمین��ه طبیعت گردی، با هزینه ای 
اندک تصاویر و ویدئوهای باکیفیتی از سراسر 

دنیا در اختیار مخاطب ها قرار می دهد. 
 رستگاری با پاسخگویی سریع

به کامنت ها
تخصص��ی  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
econsultancy بیش از 53درصد کس��انی 
که در توییتر پرسش هایی در صفحات مرتبط 
با کسب وکار طرح می کنند، انتظار پاسخگویی 
در کمتر از یک س��اعت را دارند. در این آمار 
در مواقعی که مخاطب اعتراضی را ارائه کرده 
باش��د، به 72درصد خواهد رسید. حضور در 
ش��بکه های اجتماعی به معنای ایجاد فضایی 
بزرگ به منظور برقراری ارتباط مستقیم میان 
کسب وکارتان و مش��تریان است. در این فضا 
نباید وقت مخاطب ها را تلف کرد. اگر این فضا 
برای شما حوزه بازاریابی است، برای بسیاری 
از کارب��ران دیگ��ر تنها س��رگرمی کوچکی 
محس��وب می ش��ود. برهمین اس��اس انتظار 
توجه و همراهی مداوم از س��وی کاربرانی که 
به شبکه های اجتماعی تنها به چشم سرگرمی 
نگاه می کنند بیش از اندازه آرمان گرایانه است. 
به عنوان مثال، در اینستاگرام حفظ فالوورها 
یا تالش برای افزایش آنها مشروط به توانایی 
ما در پاسخگویی سریع به مخاطب است. در 
غیر این صورت، طرف مقابل انگیزه اش برای 
همراهی با ما را از دس��ت خواهد داد. صحبت 
پیرامون اهمیت پاسخگویی سریع به کاربران 
ب��دون آزمایش این اصل در م��ورد برندهای 
بزرگ چن��دان جالب نخواهد ب��ود. برهمین 

 ،Bmw ،اساس به اکانت رس��می اپل، تسال
مایکروس��افت و تیم پشتیبانی اینستاگرام در 
فیس ب��وک، توییتر و اینس��تاگرام پیام دادم. 
برای اپل و اینس��تاگرام زمان پاسخگویی در 
کمال تعجب تنها 8 دقیقه بود. این آمار برای 
Bmw و تس��ال 11 دقیقه و مایکروسافت 16 
دقیقه است. بدترین آمار آزمایش من متعلق 
به صفحات تیم های ورزشی است. این اکانت ها 
به طور میانگین 35دقیقه پس از ارس��ال پیام 
پاس��خ ش��ما را خواهند داد. برای بس��یاری 
از کس��ب وکارها پاس��خگویی به پرسش های 
کارب��ران روزه��ا و ش��اید هفته ها ب��ه طول 
می انجامد. نگاهی به تفاوت مدت پاسخگویی 
ش��ما با برندهای برتر به خوبی دلیل شهرت 
و موفقیت بیش��تر آنها در عرصه ش��بکه های 
اجتماعی را بازگو خواهد کرد. با توجه به این 
اطالعات شاید اکنون زمان بازبینی در ساختار 

تیم پشتیبانی تان فرا رسیده باشد. 
جادوی هشتگ ها

هشتگ ها راهکار بسیار مؤثری در راستای 
افزایش بازدید مطالب در شبکه های اجتماعی 
اس��ت. با این ح��ال در برخی م��وارد همین 
ج��ادوی فوق العاده امکان گمراهی کاربران را 
فراهم می کند. انتخاب نادرس��ت هشتگ ها 
در برخی موارد جس��ت وجو و دسترس��ی به 
آنها از س��وی کاربران را دش��وار خواهد کرد. 
برهمین اساس انتخاب دقیق آنها از اهمیت 
باالی��ی برخوردار اس��ت. همچنی��ن باید به 
خاطر داش��ت که اس��تفاده از هش��تگ های 
بیشتر به معنای بیش��تر دیده شدن نیست. 
اینکه پست های ش��ما در اغلب هشتگ های 
محبوب توییتر یا اینس��تاگرام حضور داشته 
باش��د، هوی��ت کس��ب وکارتان را در دیدگاه 
مخاطب کلیش��ه ای خواهد س��اخت. به طور 
معمول در هر کسب وکاری برخی کلیداژه ها 
برای جلب نظ��ر مخاطب وجود دارد. توصیه 
من در اینجا استفاده از همین هشتگ هاست. 
به عنوان مثال خبرگزاری واشنگتن پست در 
زیر هر مطلبش تنها از حداکثر چهار هشتگ 
استفاده می کند. همچنین باید توجه داشت 
که هش��تگ ها را در دل متن ب��ه کار ببریم. 
اینکه برخی از اکانت ها هشتگ ها را در پایان 
مطلب به صورت پشت سرهم درج می کنند از 

زیبایی بصری مطلب خواهد کاست. 

از BMW و Mec تا واشنگتن پست و اپل

 استراتژی های بازاریابی B2B برندهای بزرگ چگونه در شبکه های اجتماعی بازاریابی می کنند؟ 
 در کشورهای توسعه یافته

 و در حال توسعه

عالقه مندی به بازارهای در حال توسعه مانند چین، 
هند، برزیل و روس��یه در 10 س��ال گذشته به سرعت 
در حال افزایش است، به این معنی که تحقیقات بازار 
و س��ازمان های اطالعاتی در حال بررسی انواع مناطق 
جغرافیایی نس��بت به زمان های گذشته است. این امر 
چالش های متع��ددی را در فرآیند تحقیق بازار، برای 
کارکنان میدانی، مدیران و تحلیلگران به وجود می آورد. 
این مقاله به اهمیت این موضوع )نظرات مختلفی که در 
مناطق جغرافیایی مختلف نمایان می شود( می پردازد. 

به وی��ژه اینکه عوامل مهم موفقی��ت در بازاریابی 
در دنی��ای در ح��ال توس��عه و توس��عه یافت��ه، چه 

تفاوت هایی با هم دارند؟ 
 

محصول
در بیش��تر بازاره��ای B2B، مش��تریان کیفیت 
محص��ول و دوام آن را ب��ه عنوان ی��ک الزام در نظر 
می گیرن��د؛ عملک��رد نیز باید خوب باش��د تا تأمین 
 کننده محصول در نظر گرفته شود. شرکت هایی که 
کیفیت پایینی دارند، مدت زیادی در کس��ب و کار 
حضور نخواهند داش��ت و فرصت را ب��رای بازیگران 
جدی بازار که پیش��نهادهای گس��ترده – خدمات، 
برن��د و … را ارائ��ه کنن��د، فراه��م می س��ازند. در 
بازارهای در حال توسعه، کیفیت خوب اغلب الزامی 
نیس��ت. 80 تا۹0درصد خریداران محصوالت پمپ 
و ابزار دقیق در روس��یه و چی��ن، وقتی محصوالتی 
می خرند که 18تا 2۴ ماه دوام می آورد، خوش��حال 
می ش��وند، اما همتایان غربی آنها تقاضای دوام 6 تا 
7 س��ال یا بیش��تر را دارند. این امر در بازارهای در 
حال توس��عه منجر به غلبه خریداران کیفیت پایین 
می ش��ود و کیفیت، به یک عام��ل اصلی برای گروه 

کوچکی از مشتریان تبدیل می شود. 
ب��رای ش��رکت های غربی با محص��والت قیمت باال 
و دارای کیفی��ت باال، بهترین اس��تراتژی در بازارهای 
در حال توس��عه، هدف ق��رار دادن 10 ت��ا 20درصد 
خریدارانی اس��ت که ب��ه کیفیت اهمی��ت می دهند. 
در بازارهای توس��عه یافته، به تأمین کنندگان توصیه 
می ش��ود که بر کیفیت خدم��ات، دانش و افراد تمرکز 
کنند و البته استانداردهای کیفی باال را نیز حفظ کنند. 

قیمت
قیمت گذاری ارزش افزوده در بازارهای توسعه یافته 
رایج اس��ت. بدین معنی که خری��داران مایلند هزینه 
بیش��تری بابت پیشنهادات برتر، شامل سرویس، برند، 
مش��اوره و مزایای دیگر محص��ول، پرداخت کنند. در 
اقتصادهای در حال توس��عه، تمایل به پرداخت بیشتر 
بابت پیشنهادات برتر، بسیار کمتر است، زیرا برای اکثر 

مشتریان B2B  قیمت مهم تر از کمیت است. 
مش��تریان غربی در بازارهای در حال توسعه تمایل 
ب��ه ارائه قیمت های باال دارن��د و محصوالت / خدمات 
ب��ا کیفیت باال را به بخش کوچک��ی از بازار با توجه به 
حاشیه سود باال، ارائه می کنند. حتی شرکت هایی که 
در بازارهای خانگی خود نس��بتا ناشناخته اند، اغلب با 
ارائه محصوالت و خدمات با قیمت باال در کشورهای در 
حال توسعه خوب نتیجه می گیرند. برندهای مصرفی 

مانند Pizza Hut با این استراتژی موفق بوده اند. 
ای��ن امر در بازارهای توس��عه یافته، به مراتب کمتر 
واضح اس��ت و به طور کلی مشتریان پیچیده تر بوده و 
رقابت بر س��ر کیفیت باال شایع اس��ت. در این بازارها، 
قیمت گذاری بر پایه اطالع��ات رقابتی یا تکنیک های 
مبتنی بر مدل مانند SIMALTO و تجزیه و تحلیل 

متقابل است. 
 

مکان
کس��ب و کارهای غربی، اغلب مش��کالت مربوط به 
مس��یرهای دسترسی به بازار در کش��ورهای در حال 
توس��عه را دست کم می گیرند. با اینکه کانال های بازار 
در بازار داخلی این ش��رکت ها ممکن است بلند مدت و 
مشخص باشد، اما کانال بازارهای در حال توسعه ممکن 
است غیرقابل تش��خیص، تفکیک شده، کوتاه مدت و 
بس��یار وابس��ته به ارتباطات و اطالعات محلی باشد. 
شرکت های صنعتی برای کسب دانش سرعت کمتری 
داشته اند، اما هنوز بس��یاری از آنها متکی به صادرات 
واردات و نیروی فروش غیرمتخصص هس��تند. اشتباه 
رایج دیگر، کم ارزش تلقی کردن حضور دائمی و حتی 

توانایی صحبت به زبان محلی است. 
 

تبلیغات
پیام ه��ای تبلیغات��ی در ه��ر ب��ازار B2Bباید در 
بازاره��ای در حال توس��عه روی کیفی��ت محصول 
ی��ا قیم��ت آن و در بازارهای توس��عه یافته بر روی 
خدمات، برند، مشاوره و دیگر پیام های ارزش افزوده 
تمرکز کنند. مسیرهای تبلیغاتی نیز در آنها متفاوت 
خواه��د ب��ود. با اینک��ه در اغلب بازاره��ای در حال 
توسعه، پیام های مستقیم در حال افزایش است، اما 
هنوز از این روش به ندرت اس��تفاده ش��ده و روش 
ناکارآمدی برای بازاریابی در این کش��ورها به شمار 
می رود. تبلیغات ارتباط محور، مانند نمایش��گاه های 
تجاری و بازدیدهای س��ایت، مهم است، زیرا عرضه 

کم سبب اعتماد به برندها می شود. 
brandabout :منبع

ویدئو مارکتینگ یکی از مؤثرترین 
روش های بازاریابی

ویدئو مارکتینگ یکی از جریان های موفق سال 2016 
بوده اس��ت و نش��انه ای برای اف��ول آن در س��ال 2017 

نمی بینیم. 
آمارها از موفقیت روند پیشرفت ویدئو مارکتینگ حکایت 
دارند. یک پژوهش نش��ان می دهد افراد پس از دیدن یک 
ویدئو در مورد محصول، 6۴ تا 85درصد بیشتر عالقه مند 
به خرید آن می شوند و 71درصد بازاریابان اظهار کرده اند 
ک��ه ویدئومارکتینگ بیش از هر روش بازاریابی دیگری به 

تصمیم نهایی برای خرید محصول منجر می شود. 
اگر منافع اولیه کافی نبودند، یک رس��انه غنی می تواند 
با الگوریتم های موتور جست وجو بهتر دیده شود، بنابراین 
وجود ویدئو در وب سایت شما می تواند وضعیت سئوی آن 

را بهبود دهد.
آیا ویدئو برای کسب وکار شما مفید است؟ 

به طور خالصه پاس��خ این سؤال مثبت است. دسترسی 
آنالی��ن در بازاره��ای توس��عه یافته تقریبا ام��ری جهانی 
محسوب می شود. 8۴درصد بزرگساالن آمریکایی کاربران 
اینترنت هس��تند و برای متولدین بعد از دهه 50میالدی 
این رقم به ۹5درصد می رسد. ۹2درصد کاربران موبایل ها 
ویدئو تماش��ا می کنند و مهم تر اینکه ویدئو به اش��تراک 
می گذارن��د. پیام های متنی روی گوش��ی های کوچک تر 
به ندرت نتیجه می دهد، اما ویدئو برای موبایل عالی است. 

کس��ب وکار ش��ما هر اندازه ای باش��د و هرچه بخواهید 
بفروش��ید، به احتمال قریب به یقین افراد بازار هدف شما 
روی اینترنت آماده و منتظر شما هستند و اگر از محصول 
یا خدمت ش��ما راضی باش��ند، پیام ش��ما را به اشتراک 
می گذارند. ویدئومارکتینگ نسبت به تبلیغات تصویری و 
متنی به مراتب پیچیده تر اس��ت و همین موضوع می تواند 
دردسرس��از شود، به ویژه اگر بخواهید این کار را به تنهایی 
یا به عنوان بخش��ی از یک تیم کوچک غیرتخصصی انجام 
دهید. تولید ویدئوهای تبلیغاتی مفید با تجهیزات س��اده 
تا حد زیادی بس��تگی به مهارت ه��ا و تجهیزات موجود و 
اهداف شما دارد. یک ویدئوی شش ثانیه ای سریع می تواند 
به راحتی با یک موبایل گرفته شود؛ درحالی که یک دوربین 
حرف��ه ای ۴00دالری روی س��ه پایه می توان��د ویدئوهای 
با ظاه��ر حرفه ای تری بس��ازد. قطعا با تولی��د ویدئوهای 
حرف��ه ای نتایج بهتری می گیری��د. ویدئوهای باکیفیت و 
خوش ساختی که گرافیک، متن، طرح و صدای باکیفیتی 
دارد )آماتورها به ندرت تمام این موارد را پوشش می دهند( 
مش��تریان بالقوه را راحت تر تحت تأثیر قرار می دهند. به 
آنچه می خواهید از طریق ویدئو به آن برس��ید، فکر کنید. 
یک ویدئوی باکیفیت متوسط مشکلی ایجاد نمی کند، اما 
اگر هدف ش��ما نمایش کسب وکار یا محصول تان در یک 
ویدئوی واقعی و جدی باشد، کیفیت اهمیت پیدا می کند. 
یک ویدئوی بی کیفیت می تواند مشتریان بالقوه را منصرف 

کند. 
هزینه های ویدئو

اگر خودتان این کار را انجام می دهید و ابزارهای الزم را 
در اختی��ار دارید، بخش تولید بدون هزینه خواهد بود. در 
واقع تنها هزینه ش��ما از دس��ت دادن ساعات مفید کاری 
اس��ت که می توانس��تید به وظایف دیگری بپردازید، ولی 
اگ��ر بخواهید ضبط ویدئو را حرفه ای انجام دهید، بس��یار 
پرهزینه خواهد بود. با اینکه ممکن است برای ویدئوی به 
این کوتاهی، مبالغ دریافتی یک تیم حرفه ای زیاد به نظر 
برسد، ولی شما با در اختیار گرفتن این ویدئو می توانید آن 
را در ده ها زمینه مختلف برای تبلیغ کسب وکارتان به کار 
ببرید و به یاد داش��ته باشید که برای رشد کسب و کارتان 
هی��چ پلتفرمی بهتر از ویدئو نیس��ت. بای��د حواس تان به 
هزینه های پنهان هم باش��د؛ برای مثال ممکن است الزم 
باش��د هزینه های بیشتری برای تبلیغ و معرفی این ویدئو 
متحمل شوید. این نوع محاس��بات باعث می شود برآورد 
اولیه مناسبی در مورد هزینه ها به دست آورید و در نهایت 
تنه��ا برای خدماتی که واقعا ب��ه آنها احتیاج دارید هزینه 

کنید. 
محاسبه میزان بازگشت سرمایه 

بع��د از س��رمایه گذاری روی ویدئو، اولویت اول ش��ما 
اندازه گیری نتایج اس��ت ت��ا ببینید آیا ف��روش اضافه ای 
که ایجاد ش��ده اس��ت، هزینه ه��ای تبلیغ��ات را توجیه 
می کن��د. تعیین دقیق علت هر فروش غیرممکن اس��ت، 
ام��ا ابزاره��ای فراوانی وج��ود دارند ک��ه می توانند میزان 
اثربخشی ویدئوها ی تان را نشان دهند. گوگل ابزاری دارد 
که از طریق آن می توانید تگ هایی را به لینک ها بیفزایید 
که به وب سایت  ش��ما ارجاع داشته باشند )این تگ ها به 
پارامترهای UTM  مش��هورند(. بنابراین شما با حساب 
گ��وگل آنالیتیکس خود می توانید متوجه ش��وید بیننده 
وب سایت  ش��ما از چه منبعی به آن دسترسی پیدا کرده 
است که در این مثال، منبع همان ویدئوی تبلیغاتی خواهد 
بود. یوتیوب و فیس بوک هم ابزارهای رایگان خودش��ان را 
برای ردیابی رفتار مخاطبان ش��ما دارند و وب سایت های 
تجاری مانند ویزیتیا امکانات کاملی برای ردیابی مشتری 

در اختیار شما قرار می دهند. 
شروع کنید

روزبه روز کسب وکارهای بیشتری برای رساندن پیام شان 
به مشتری به ویدئو روی می آورند و از آنجایی که استفاده 
از موبایل های هوش��مند همیش��ه در حال افزایش است، 
اهمیت ویدئو هم همواره بیش��تر می شود. انتظار موفقیت 
آنی نداشته باش��ید. هرچند ممکن است نخستین تالش 
ش��ما به موفقیت چش��م گیری منجر ش��ود یا شاید باید 
منتظر چهارمین یا پنجمین ویدئوتان بمانید تا به س��ود 
واقعی برسید.  کافی است به کار ادامه بدهید، حتما نتیجه 

می گیرید. 
zoomit/forbes :منبع

ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین

بازاریابی خالق

ترجمه: پژمان پاکدامن 
مشاور و برنامه ریز استراتژی برندسازی 

ترجمه: علی آل علی  



4 سبک اصلی آموزش و چگونگی استفاده 
از این سبک ها )1(

سبک یادگیری دیداری

یافتن س��بک یادگی��ری منحصر به فرد خودتان 
می تواند به رشد و توس��عه شما و کسب وکارتان 

کمک کند. 
کارآفرینان جدید می دانند که در مسیر پر پیچ 
وخم موفقیت اس��تارت آپ ها، موانع، سرعت گیرها 
و محدودیت های یادگیری بسیاری وجود دارد. هر 
شکس��ت، یک تجربه  یادگیری به همراه می آورد 
و هر تجربه  یادگیری، دری را به س��وی بهره وری 
و سوددهی شرکت شما می گش��اید. راهبردهای 
تجاری که ش��ما آنها را توس��عه می دهید نه تنها 
مختص اهداف تجاری شما هستند، بلکه منحصر 
به رویکرد ش��ما نسبت به شرکت و ماموریتی که 

شرکت شما بر عهده دارد نیز هستند. 
احتم��اال ش��ما در زم��ان تحصی��ات خ��ود، 
س��بک های یادگیری منحصر به ف��رد خودتان را 
کش��ف کرده اید و متوجه ش��ده اید که چگونه به 
اطاعات و داده ها دس��ت پیدا کنید. بس��یاری از 
اف��راد این س��بک ها را با هم تلفی��ق می کنند تا 
رویکردهای مخصوص به خ��ود را برای یادگیری 

در اتاق کارشان به وجود بیاورند. 

ام��ا اگر س��بک یادگیری خود را برای توس��عه 
کس��ب وکارتان به کار ببرید چه اتفاقی می افتد؟ 
از آن جایی که راه اندازی یک کس��ب وکار جدید 
تا حدی به حداکثر اس��تفاده از قدرت مغز مرتبط 
اس��ت، کارآفرین��ان جدید می توانن��د گزاره های 
تجاری خود را با اس��تفاده از سبک های یادگیری 
متناس��ب با خود تقویت کنن��د. در اینجا به چند 

مورد از سبک های یادگیری اشاره می کنیم. 

افرادی که سبک یادگیری دیداری دارند 
ف��ردی که از طریق مش��اهده یاد می گیرد و به 
عبارتی، سبک یادگیری دیداری دارد از آن دسته 
فناوری ه��ای یادگیری اس��تفاده می کند که به او 
کمک می کند ت��ا اطاع��ات را از طریق کلمات، 
مفاهی��م و ایده هایی های��ی که ب��ا تصاویر ارتباط 
دارن��د، درک و حفظ کند. س��بک های یادگیری 
دی��داری به ای��ن معنا هس��تند که ام��کان دارد 
افراد، ترکیبی از حافظه عکاس��ی، آگاهی فضایی، 
کنتراست روشنایی/ تون/ رنگ و اطاعات بصری 
دیگر را ب��رای یادگیری ب��ه کار ببرند. تحقیقات 
نش��ان می دهد ک��ه بس��یاری از دانش آموزان در 
کاس درس های معمولی نیاز دارند تا اطاعات را 
ببینن��د تا بتوانند آنها را درک کنند و یاد بگیرند. 
در واقع، منابع نش��ان می دهند ک��ه 65درصد از 

جمعیت، حافظه دیداری دارند. 

نکاتی که در تجارت و کسب وکار می توان از 
آنها استفاده کرد

ب��ه عن��وان ی��ک رهب��ر تج��اری، از طری��ق 
داس��تان گویی خود را درگیر کنید. یک نقاش��ی 
بکش��ید یا یک نقشه بصری از چگونگی دستیابی 
به اهداف تج��اری خود تهیه کنی��د. برای مثال، 
اگر ش��ما می خواهید یک تاریخ مشخص، سرمایه 
اولیه ش��رکت خود را افزایش دهید، با اس��تفاده 
از تصاوی��ری از تمام آیتم ها ی��ا اطاعاتی که نیاز 
دارید، نقش��ه ای در این خص��وص طراحی کنید 
ک��ه چگونه ای��ن کار را به انجام خواهید رس��اند. 
به عاوه، اگر می خواهید درخواس��تی را از س��ایر 
رهبران تجاری داشته باش��ید، تاش کنید تا در 
یک کنفرانس ویدئویی یا با اس��تفاده از اسایدها، 
اطاعاتی را ک��ه در مورد صنعت خود آموخته اید 

ارائه کنید. 
هنگامی که در حال یادگی��ری اطاعات درباره 
توسعه کس��ب وکار خود هستید، س��عی کنید از 
ویدئوه��ا و نمودارها نیز اس��تفاده کنید. از آن جا 
که اکثر افراد از این شیوه برای یادگیری استفاده 
می کنن��د، محتوای ویدئویی و ارائه بصری داده ها 
می تواند به شما کمک کند تا بازار خود را ارزیابی 
کنید و متوجه ش��وید که چه عاملی باعث جذب 

شدن مصرف کنندگان به شرکت شما می شود. 
ادامه دارد...
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شماره 973

در مقاله گذشته به ذکر شش 
مورد اول از 12 ایده مدنظر در 
راستای بهبود عملکرد مدیران 
پرداختیم. در ادامه باقی موارد 
را مورد بررس��ی ق��رار خواهیم 

داد. 

7- الگ�وی 3 بر 1 را مورد 
استفاده قرار دهید

هم��واره در راس��تای حفظ 
انگی��زه و نش��اط در کار الزم 
اس��ت حس و حال خوب خود 

را حفظ کنید.
 یکی از بهترین راهکارها در 
این رابطه این اس��ت که نقاط 
مثب��ت را هم��واره نس��بت به 
موارد منفی بیشتر مورد توجه 

قرار دهید. 
رابط��ه توصی��ه  در همی��ن 
الگ��وی 3 ب��ر 1  از  می ش��ود 

استفاده کنید.
 درواق��ع این ام��ر بیانگر آن 
اس��ت که هم��واره در ازای 3 
موهب��ت و امتی��از کاری خود 
یک مورد نفی را در ذهن مرور 

کنید.
 ای��ن امر باعث خواهد ش��د 
تا خود را درگی��ر موارد زیاد و 
مش��کات متعدد ندانسته و با 
خیالی آس��وده اقدام به اصاح 

هریک کنید. 

مکالم�ات  ت�رک   -8
دشوار و ش�انه خالی کردن 
از تعه�دات س�خت را کنار 

بگذارید
همواره مش��اهده شده است 
که افرد به مح��ض تغییر روند 
جلس��ات و خارج ش��دن آن از 
مسیری که مطلوب آنها است، 

اقدام به ترک سالن می کنند.
 ای��ن ام��ر یک رفت��ار کاما 
غیرحرفه ای بوده و ش��خصیت 
ش��ما را ب��ه عنوان ی��ک مدیر 
کارآمد و با سیاس��ت به شدت 

تخریب خواهد کرد. 
ای��ن ام��ر اگرچه ش��ما را به 
صورت موقت از یک دش��واری 
ره��ا خواهد س��اخت و ممکن 
است به علت در اختیار داشتن 
ش��رکت،  جای��گاه  باالتری��ن 
مش��کلی را متوجه شما نسازد، 
با این حال توجه داشته باشید 
که عدم توجه به صدای مخالف 
و م��واردی ک��ه ممکن اس��ت 
نباشد  چندان خوش��ایند شما 
در درازمدت منجر به نارضایتی 
عمومی خواهد ش��د که در این 

صورت از هم پاش��یده ش��دن 
از  دور  م��وردی  کاری  تی��م 
ذه��ن نخواهد ب��ود. به همین 
خاطر الزم اس��ت خ��ود را در 
برابر مواردی که حتی نس��بت 
به انجام آنه��ا کمترین تمایلی 
را نیز ندارید کاما مس��ئول و 

متعهد بدانید. 

را  خ�ود  مطالع�ات   -9
افزایش دهید

ذهن ش��ما هم��واره باید در 
یادگیری  و  پیش��رفت  مس��یر 
باشد، به همین خاطر است که 
توصیه می شود افراد با مطالعه 
و درگیر ساختن ذهن خود به 

تقویت آن کمک کنند.
 با ای��ن حال برای ش��ما به 
عن��وان ی��ک مدیر چ��ه چیز 
خوان��دن هم بای��د مدنظر قرار 

گیرد. درواق��ع بهترین تصمیم 
در ای��ن رابط��ه این اس��ت که 
مورد منتخب ارتباطی با حوزه 

کاری شما داشته باشد. 
برای مث��ال کتابی در زمینه 
می توان��د  درس��ت  مدیری��ت 

گزینه ای مطلوب باشد.
 ب��ا این حال در ای��ن رابطه 
ب��ه  مح��دود  تنه��ا  را  خ��ود 
و  نک��رده  چاپ��ی  کتاب ه��ای 
مجات، مقاالت، پادکست ها و 
هرآن چیزی را که می تواند به 
دانش شما بیفزاید مورد توجه 

قرار دهید. 

10- تیم خود را به مطالعه 
بیشتر تشویق کنید

ی��ک مدی��ر موفق هم��واره 
باید دلس��وز تیم خود باش��د. 
بدون تردی��د این ام��ر تنها با 

توجه به بهبود خود به دس��ت 
نخواهد آمد. ب��ه همین خاطر 
الزم اس��ت همواره برنامه هایی 
برای ارتقای س��طح کارمندان 
خود داش��ته باش��ید. در مورد 
گذش��ته بیان ش��د که س��طح 
مطالعات خود را افزایش دهید، 
این امر اگرچه مطلوب است با 
این حال وجود یک ابرس��تاره 
در ش��رکتی که باق��ی افراد از 
برخ��وردار  کم��ی  درخش��ش 
هس��تند، نتیجه کافی را در بر 
نخواهد داشت. به همین خاطر 
هم��واره تیم خود را به افزایش 
حج��م دان��ش خ��ود در حوزه 

کاری که دارند تشویق کنید. 

زمان�ی  برنام�ه   -11
مش�خصی برای خود و تیم 

کاری داشته باشید

ش��رکت ها  از  بس��یاری  در 
و  برنامه ری��زی  مس��ئولیت 
امری  زم��ان  در  صرفه جوی��ی 
اس��ت که برعهده خ��ود افراد 
امر  ای��ن  می ش��ود.  گذاش��ته 
اگرچ��ه از این منظ��ر که افراد 
را در نحوه انجام کارهای ش��ان 
آزاد می گذاری��د، نتایج مطوبی 
را ب��ه هم��راه خواهد داش��ت، 
ب��ا این حال تنه��ا زمانی مفید 
خواهد ب��ود که تمام��ی افراد 
تیم نس��بت به چگونگی انجام 
این کار درک درس��تی داشته 
باش��ند و بتوانن��د به ش��کلی 
موفق عم��ل کنند. در غیر این 
به  بسیاری  ناهماهنگی  صورت 
چش��م خواهد آمد. یک تیم به 
عل��ت عملکرد سیس��تمی که 
دارد ضع��ف حت��ی ی��ک عضو 
کاما بر سایر افراد نیز تأثیرات 
مخرب خود را خواهد گذاشت. 
در همین راس��تا ضمن تعیین 
برنامه زمان��ی برای خود، اقدام 
ب��ه تعیین آن ب��ه صورت کلی 
و ب��رای تمام��ی اف��راد حاضر 
در ش��رکت کنید. ب��ا این حال 
برنام��ه ش��ما بای��د از انعطاف 
افراد  تا  کافی برخوردار باش��د 
در صورت تمایل یا بروز مشکل 
بتوانند تغییرات مدنظر خود را 
با هماهنگی شما اعمال کنند. 

و  موفقی�ت  در   -12
شکس�ت ها هم�واره همراه 

تیم خود باشید
یکی از باورهای غلط این است 
ک��ه موفقیت به دلی��ل عملکرد 
خود مدیریت بوده و شکست ها 
هیچگونه ارتباطی به آنها ندارد. 
درواق��ع بس��یاری از مدیران به 
ای��ن ش��کل عم��ل ک��رده و به 
موفقیتی  کوچک تری��ن  محض 
خ��ود را در مرک��ز توج��ه قرار 
می دهن��د، به نح��وی که تصور 
می ش��ود تنها فرد تأثیر گذار در 
رس��یدن به ای��ن موفقیت مدیر 
شرکت بوده اس��ت. با این حال 
در رابطه با شکست ها سیاستی 
کاما متفاوت را در پیش گرفته 
و تقصیره��ا را ب��ر دوش فردی 

دیگر می اندازند. 
تردی��د  ب��دون  ام��ر  ای��ن 
نمی توان��د حاص��ل رفتار یک 
مدیر موفق باش��د و در صورتی 
ک��ه می خواهی��د ب��ه باالترین 
نق��اط مدیریت��ی دس��ت پیدا 
کنید الزم است از انجام چنین 

اقداماتی فاصله بگیرید. 
 www. :منبع
thebalance. com

آموزشایده هایی در راستای بهبود عملکرد مدیران )2( کارآفرینی

4 ماده غذایی برای کارآفرینان 
هوشمند

خوردن آجیل، انواع توت ها و س��بزیجات برگ دار برای 
س��امت مغز مفید است. معموال اکثر چیز هایی که مردم 
می خورند اینگونه نیس��ت. غذای انس��ان ماهیت انس��ان 
را می س��ازد. این امر هم برای بدن و هم برای ذهن ش��ما 
است. رژیم غذایی شما می تواند تأثیر زیادی بر نوروپاستی 
یعنی توانایی مغز برای عملکرد بهتر داشته باشد. همچنین 
می تواند بر س��طح انرژی ش��ما در ط��ول روز کاری تأثیر 
بگذارد. بس��یاری از رهبران کسب وکار و کارآفرینان اغلب 
غذاهای بسته بندی شده یا نوش��یدنی کافئین دار را برای 
تغذیه در ط��ول روز کاری خود انتخ��اب می کنند. با این 
ح��ال، این غذا ه��ا اغلب ارزش تغذی��ه ای الزم برای حفظ 
سطح انرژی و ذهن پربار را فراهم نمی کنند. خوشبختانه 
تحقیقات زیادی در مورد تأثیر تغذیه بر سامت مغز انجام 
شده است، به ویژه در زمینه بهبود قسمت هایی از مغز که 
با هوش، یادگیری و حافظه کاری در ارتباط هستند مانند 
مهارت هایی که هر روز برای موفقیت در کسب وکار به آنها 
تکیه می کنید. بنابراین کدام غذاها بیش��تر مغز را تقویت 
می کنند؟ در اینجا نگاهی به چهار مورد برجسته می اندازیم. 
نکت��ه خوبی که وجود دارد این اس��ت که می توانید از این 
غذا ها به روش های مختلف اس��تفاده کنید؛ مثا به عنوان 

بخشی از وعده های روزانه خود یا به عنوان میان وعده. 
1- گردو

گردو یکی از غنی ترین غذاها از نظر اس��یدچرب امگا3 
است که اس��یدآلفا لینولنیک)ALA(  نامیده می شود و 
ممکن اس��ت به محافظت از بافت مغ��ز کمک کند. یک 
مطالعه نش��ان داد افرادی که مقادیر زیادی گردو خوردند 
در آزمون های ش��ناختی که حافظه، سرعت پاسخ، توجه 
م��داوم و حافظ��ه فضایی بص��ری را مورد س��نجش قرار 
می دهند، عملکرد بهتری داش��تند. ب��ه چیز دیگری نیاز 
ندارید. یک چهارم فنجان گردو حاوی 113 درصد امگا3 
برای مصرف روزانه است. از گردو به اندازه یک کف دست 
به عنوان میان وعده بع��د از ظهر لذت ببرید، کمی روی 
ساالد بریزید یا یکی دو قاشق غذاخوری گردوی خرد شده 

را به جوی دو سر یا ماست اضافه کنید. 
2- انواع توت ها

می خواهی��د خاطرات خ��ود را نگه دارید؟ ت��وت بخورید. 
محققان دریافتند که انواع توت ها مانند توت فرنگی و بلوبری 
می تواند کاهش حافظه را تسکین دهد. مطالعه روی افراد مسن 
نشان داد افرادی که حداقل یک فنجان بلوبری یا یک فنجان 
توت فرنگی در هفته مصرف کردند پیری شناختی خود را 2.5 
سال به تأخیر انداختند. توت ها سطح باالیی از آنتوسیانیدین ها 
دارند، یعنی آنتی اکسیدان هایی که قسمت هایی از مغز مانند 
هیپوکامپ را تحریک می کنند که در یادگیری و حافظه نقش 
دارد. این بخش از مغز برای رهبران کسب وکار با حجم کاری 
زیاد بس��یار مهم است که از جلسه ای به جلسه دیگر می روند 
و ب��ه مهارت های حافظه خود برای ی��ادآوری جزییات بعد از 
جلسه، زمان جمع آوری مشخصات محصول، پیشنهاد مشتری 

یا برنامه خدماتی نیاز دارند. 

3- چای سبز
نوش��یدن چای س��بز بیش��تر می تواند حافظه کاری شما 
را افزای��ش دهد. در یک مطالعه، مردم یا عصاره چای س��بز 
یا یک نوش��یدنی پاسبو نوشیدند و س��پس سعی کردند از 
حافظه کاری خود اس��تفاده کنن��د، درحالی که فعالیت مغز 
آنها ب��ا MRI تحت نظارت قرار گرف��ت. محققان دریافتند 
که مصرف کنندگان چای در مقایسه با گروه پاسبو فعالیت 
بیشتری در لوب های موضعی و پیشانی خود داشتند، مناطقی 
که در پ��ردازش زبان و حافظه کوتاه مدت درگیر هس��تند. 
مشخص نیس��ت که چرا چای سبز ممکن اس��ت این اثر را 
داشته باشد، اما ممکن است به میزان باالی تیامین )ویتامین 
B1 که نقش مهمی در حفظ عملکرد مغز دارد( مرتبط باشد. 
سعی کنید صبح به جای قهوه چای سبز بنوشید یا وسط روز 
برای استراحت یک فنجان بنوشید. با این حال، در نظر داشته 
باشید که بطری چای سبز حاوی مقادیر کمتری چای است، 

بنابراین بهتر است چای سبز خود را دم کنید! 
4- سبزیجات با برگ سبز

سبزیجات با برگ سبز مانند اسفناج، کلم، کوالرد سبز و 
سبزی خردل ممکن است به حفظ آنچه محققان »هوش 
کریس��تالی« می گویند، کمک کنند. هوش کریس��تالی 
توانای��ی اس��تفاده از مهارت ه��ا و دانش افراد اس��ت. این 
س��بزیجات همچنین دارای امگا3 هس��تند، اما عنصری 
کلیدی ممکن اس��ت مقدار غنی لوتئین باشد. مطالعه ای 
در مورد عادات غذایی افراد انجام و مش��خص شد افرادی 
ک��ه س��طوح باالیی از لوتئی��ن دارن��د، در آزمون ها برای 
اندازه گیری هوش کریس��تالی، بهتر عمل می کنند. عاوه 
بر این، س��بزیجات لوتئین در زرده تخم مرغ و سبزیجات 
مانند کلم بروکلی فراوان است. درحالی که بسیاری از این 
تحقیقات در حال انجام است، نگه داشتن این قبیل غذا ها 
در محل کار به عنوان میان وعده هیچ نکته منفی ندارد و 
مزایای بالقوه ای برای سامتی دارد. به غذا های مغذی به 
عنوان یک س��رمایه گذاری بی خطر برای مغز، کسب وکار 
و کارکن��ان خ��ود فکر کنی��د تا محیط کاری س��الم تر و 

سازنده تری را خلق کنید. 
entrepreneur :منبع

مترجم: امیرآل علی

مترجم: مژده حیدری منفرد
مترجم: نداحسن زاده
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اخبار

اه�واز - ش�بنم قجاوند- یک ه��زار و 700 میلی��ارد ریال 
پروژه های ش��رکت برق منطقه ای روز دوش��نبه با حضور معاون 
وزیر نیرو در ش��هرهای ایذه و باغملک افتتاح و کلنگ زنی ش��د. 
معاون وزیر نیرو در امور انرژی و برق در حاشیه کلنگ زنی احداث 
پست 33/ 132 کیلو ولت میداوود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: 
حدود هفتصد میلیارد ری��ال پروژه در ایذه کلنگ زنی و یک هزار 
میلیارد ریال نیز در باغملک کلنگ زنی و افتتاح ش��ده که هدف 
از اجرای آنها تکمیل زیرساخت ها و رفع مشکالت برق در این دو 
شهرستان است. هوشنگ فالحتیان با ابراز امیدواری از مساعدت و 
همکاری مسئولین استانی و وزارت نیرو در به نتیجه رساندن این 
پروژه های بزرگ برای منطقه، گفت: با فاز نخست پست 33/132 
کیلو ولت میداوود به ظرفی��ت 100 مگا ولت آمپر ضمن افزایش 
پایداری و کاهش احتمال خاموشی مشترکین خانگی و صنعتی، 
امکان مکانیزه شدن کشاورزی، استقرار صنعت و دیگر خدمات برق 
محور را برای رونق فضای کس��ب و کار در منطقه فراهم می شود. 
وی گفت: با پیگیری های انجام شده به وسیله مسئوالن استانی این 
زمینه فراهم شده تا شرکت برق منطقه ای خوزستان این امکان را 
داشته باشد که با سرعت زیرساخت های الزم را برای منطقه ایجاد 
کند. در ادامه، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس میزان اعتبار 
یک هزار و 700 میلیارد ریالی پروژه های امروز حوزه انتخابیه خود 

را برابر با بودجه چندسال این شهرها خواند و گفت: امروز یک روز 
شادی بخش برای مردم ایذه و باغملک در بحث توسعه صنعت برق 
بودکه امید است این توجه ویژه به شهرستان های ایذه و باغملک، 
مشکالت زیرساختی برق را در دو سال آینده در این شهرستان ها 
رف��ع کند. هدای��ت اهلل خادمی، نماینده مردم ای��ذه و باغملک در 
مجلس ش��ورای اسالمی با تشکر از همکاری مجموعه وزارت نیرو 
و پیگیری های مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، اضافه 
کرد: دش��ت بزرگ از مدیرانی است که به صورت شبانه روز پیگیر 
مسائل هستند و گزارش عملکرد خود و میزان پیک بار هر منطقه را 
به صورت شفاف به مسئوالن و مردم اطالع رسانی می کند که این 
درجه از مسئولیت پذیر بودن جای تقدیر و تشکر را دارد. مدیرعامل 

ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان نیز در خصوص احداث پست 
33/132 کیل��و ولت میداوود گفت: اعتبار این پروژه 210 میلیارد 
ریال بوده که از محل اعتبارات ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
تامین و پرداخت می شود. محمود دشت بزرگ ادامه داد: در کنار 
افتتاح این پس��ت، اتصال پست 132 کیلو ولت میداوود به شبکه 
سراس��ری از طریق ورود و خروج خ��ط 132 کیلو ولت رامهرمز- 
باغملک توسط پست میداوود نیز احداث و هفت کیلومتر خط 132 
کیلو ولت دو مداره تک س��یمه نیز آغاز می ش��ود. وی اضافه کرد: 
ارزش س��رمایه گذاری این پروژه 50 میلیارد ریال بوده و هدف از 
اج��رای آن، برق دار کردن پس��ت 132 کیلو ولت میداوود، تامین 
انرژی مشترکین جدید خانگی، صنعتی، کشاورزی و تجاری و ایجاد 
زیر ساخت های الزم جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در راستای 
پایداری و تقویت ش��بکه برق ناحیه مارون بوده است. مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: تمام مراحل طراحی و 
خدمات مهندسی پست و ورود و خروج رینگ مذکور و همچنین 
ساخت تجهیزات و اجرای عملیات توسط شرکت های داخلی انجام 
شده است. گفتنی است هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی در سفری دور روزه به خوزستان و با حضور مسئوالن 
استانی پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان را در شهرهای 

اهواز، ایذه و باغملک کلنگ زنی و افتتاح کرد.

اصفهان - قاس�م اسد- هفدهمین همایش نظام پیشنهادهاي 
ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با محوریت نظام پیشنهادها و ارزیابي 
عملکرد  برگزار گردید. فلسفه وجودي نظام پیشنهادها، ایجاد و تداوم 
حرک��ت براي ارتقا عملکرد اس��ت. چاوش��ي در هفدهمین همایش 
نظام پیشنهادهاي شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: یکپارچگي و 
هماهنگ بودن تمام اجزاء سیستم شرکت،  منوط به ارزیابي مطلوب 
عملکرد است که به تبع آن، تعالي سازمان تحقق مي یابد. وي با بیان 
اینکه کل فلسفه خلقت حیات نیز ارزیابي بشر است،  به آیه 2 سوره 
ملک » الّذي خلق الموت و الحیوه لیبُلَونُکم اَیُُّکم احَس��ُن عمالً و هو 
العزیز الغفور« اشاره نمود و گفت: خداوند مرگ و زندگي را پدید آورد 
تا بندگان خود را بیازماید که کدام نیکوکارترند. شیوه قرآن نیز به دو 
صورت بش��ارت و تنذیر اس��ت؛ خداوند به پیامبرش مي فرماید: » انّا 
ارسلناك بالحق بشیراً و نذیراً«. ارزیابي عملکرد نیز در همین راستاست.  
چاوشي افزود: ارزیابي عملکرد باید منجر به اقدامات اصالحي و تعالي 
سازماني گردد و در صورتي که قبول کنیم ارزیابي عمکرد، قوه محرکه 
نیروي انساني است، باید مراحل ارزیابي به طور صحیح انجام شود؛ فرد 

ارزیابي ش��ونده چندین بار مصاحبه شود؛ همچنین به منظور کامل 
نمودن این چرخه، اجراي  دوره هاي آموزشي تکمیلي براي روسا نیز 
الزامي به نظر مي رس��د.  مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان  با 
اش��اره به دیدگاه ویژه مدیریت بر کیفي سازي و توانمندسازي نیروي 
انساني با تاکید بر شرح وظایف، اظهار داشت. زماني که همه کارکنان 
یک س��ازمان، ش��رح وظایف خود را بدانند و کارکنان آموزش الزم را 
دیده باشند ولي به سمت بهبود مستمر حرکت نکنند، این سازمان 

در یک س��طح ثابت حرکت خواهد کرد و متعالي نخواهد شد ولي با 
ارائه پیشنهادهاي کایزني مي توان همیشه پویا بود. چاوشي با اذعان به 
اینکه در سنوات گذشته ارزیابي عملکرد آن چنان که شایسته است 
صورت نگرفته، تصریح نمود:  الزم است از نظام پیشنهادها، مدیریت 
دانش،ثبت تجربه ها و سایر سیستم هاي مدیریتي به عنوان ابزارهایي 
براي رسیدن به تعالي س��ازماني و به منظور ارزیابي اثربخشي آن ها 
از نظام هاي ارزیابي عملکرد اس��تفاده نمود.  با دو پیش��نهاد سخنان 
خود را به پایان رساندند: 1- ادامه دوره هاي آموزشي ارزیابي عملکرد 
براي مدیران و مسئولین و پیگیري بهبود در فرآیند ارزیابي عملکرد 
و 2- تغییر عنوان همایش به همایش تعالي سازماني در این همایش 
سمیتئاتري )سمینار+تئاتر( نیز با عنوان ارزیابي عملکرد و ارتباط آن با 
نظام پیشنهادها اجرا شد  که در حین اجراي برنامه دکتر حمید دوازده 
امامي متخصص و مشاور مدیریت و برنامه ریزي فرهنگي و عضو هیات 
علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان به تشریح ارزیابي عملکرد، 
اهداف، مراحل، مهارت هاي م��ورد نیاز و در نهایت خطاهاي ارزیابي 

عملکرد پرداخت. 

ارومی�ه- خبرن�گار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز 
استان آذربایجان غربی گفت : شرکت گاز استان با جدیت تمام در 
تالش است تا مردم شایسته استان از این نعمت خدادادی بهره مند 
شوند. علیرضا شیخی با اشاره به اینکه هم اکنون 50 درصد خانوار 
روس��تایی از نعمت گاز برخوردار هس��تند اظهار کرد : گازرسانی 
به روستاها نقش بس��یار مهمی در افزایش کیفیت زندگی خانوار 
روستایی استان داشته و از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها 
نیز کاسته است. شیخی تعداد روستاهای بهره مند از گاز طبیعی 
اس��تان را 671 روس��تا عنوان و تاکید کرد : در دهه مبارك فجر 

عملیات گازرسانی به  تعدادی از روستاهی آذربایجان غربی آغاز و 
گازرسانی به برخی از روستاها نیز به بهره برداری خواهد رسید. وی 
به عملیات گازرسانی به شهرها نیز اشاره کرد و ادامه داد: از 43 شهر 
استان 37 شهر به شبکه گازرسانی کشور متصل شده و 6 شهر نیز 
در مراحل مختلفی از اجرا قرار دارد. مدیر عامل شرکت گاز استان 
آذربایجان غربی گفت: عملیات گازرسانی عالوه بر تامین اعتبار به 
همکاری نهادهای خدمات رسان نیز وابسته است که امیدواریم با 
همکاری و حمایت این نهادها رساندن این نعمت خدادادی به مردم 

شایسته استان با سرعت بیشتر ادامه یابد. 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی 
اس��تان هرمزگان خواستار پیشقدمی و نقش آفرینی پررنگ تر بانک 
ها برای توس��عه و رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری دریایی در 
این اس��تان شد. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرم��زگان، "اله مراد عفیفی پور" در 
نشستی که به میزبانی بندر شهید رجایی و با حضور حجت االسالم 
"ذوالقدر" نماینده مردم شهرستان های ساحلی شرق هرمزگان در 
مجلس ش��ورای اسالمی و همچنین سرپرست امور شعب بانک ملی 
و مدیران ارش��د این بانک در اس��تان برگزار شد، به تشریح ظرفیت 
ها و پتانس��یل های باالی گردش��گری دریایی و ساحلی در هرمزگان 
پرداخت. وی از خورهای "آذینی" س��یریک، "خالصی" جاسک و 
"تیاب" میناب در شرق استان، جنگل های حرای قشم و بندر خمیر 
در غرب اس��تان و همچنین جزایر زیبای قشم، هرمز، هنگام و الرك 

در مرکز اس��تان به عنوان بخش��ی از ثروت های خدادادی استان در 
بخش توریسم دریایی و جاذبه های شاخص گردشگری هرمزگان نام 
ب��رد. به گفته عفیفی پور، هرمزگان با دارا بودن 12 بندر مس��افری و 
چندین اسکله تفریحی و گردش��گری در جزایر به عنوان غنی ترین 
استان کشور به لحاظ جاذبه ها و زیرساخت های گردشگری دریایی و 
ساحلی محسوب می شود. وی اضافه کرد: بنادر این استان با پشتیبانی 
از 95درصد حجم کل ترابری مس��افران دریایی کشور، کانون اصلی 
فعالیت های مرتبط با صنعت سفرهای دریایی به مقصد جزایر ایرانی 
و بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس و همچنین کروز توریسم در ایران 
ش��ناخته می ش��ود. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان به 
رقابت های گسترده بانک ها در زمینه تامین مالی طرح های سرمایه 
گذاری در استان از جمله در بنادر بازرگانی و تجاری اشاره کرد و گفت: 
خوشبختانه در این زمینه فعالیت ها و اقدامات خوبی از سوی بانک ها 

برای تحرك چرخ های اقتصادی کشور و حمایت از متقاضیان سرمایه 
گذاری در حوزه فعالیت های بندری صورت گرفته است اما در مباحث 
دریایی باید این حضور، پررنگ تر شود. وی خواستار پیشقدمی و نقش 
آفرینی پررنگ تر بانک های عامل برای توس��عه صنعت گردش��گری 
دریایی در این اس��تان ش��د و افزود: از طرح ها و پیشنهادات بانک ها 
برای رونق هر چه بیشتر این صنعت مهم، اشتغالزا و سازگار با توسعه 
پایدار استقبال می کنیم. این مقام مسئول در همین رابطه تصریح کرد: 
ما در مجموعه بنادر و دریانوردی طرح ها و ایده های زیادی در زمینه 
گردشگری دریایی داریم که باید با ایجاد یک ساختار منسجم، موارد 
قابل اجراو کاربردی برای پاسخ به نیازهای مردم شناسایی، ترغیب و 
تا مرحله وصول به نتیجه، پیگیری شود. عفیفی پور خاطرنشان کرد: 
مطمئناً عملی شدن این طرح ها زمینه ساز اشتغال پایدار در بخش 

اقتصاد دریا پایه و رونق معیشت ساحل نشینان خواهد شد.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس در حاشیه کلنگ زنی پست میداوود با حضور معاون وزیر نیرو: 

 به اندازه بودجه چندین سال شهرستان های ایذه و باغملک 
در زیر ساخت های برق سرمایه گذاری شد 

مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان عنوان کرد

ارزیابي عملكرد مي تواند و باید قوه محرکه سازمان باشد

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی عنوان کرد

535 روستای استان آذربایجان غربی تحت پوشش عملیات گازرسانی قرار دارد 

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواستار شد

بانک ها برای توسعه گردشگری دریایی در هرمزگان پیشقدم شوند

س�اری – جرگونی : مهدي عبوري در جلس��ه ش��وراي اداری 
شهرداری س��اري با اش��اره به اجراي پروژه هاي مختلف در سطح 
شهر گفت که ایجاد اشتغال براي جوانان مرکز استان از دغدغه هاي 
مدیریت شهري است. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط 
عمومي و امور بین الملل ش��هرداري س��اري ، جلسه شوراي اداري 
شهرداري مرکز استان با حضور شهردار ، معاونان ، شهرداران مناطق 
س��ه گانه، مدیران عامل س��ازمان هاي تابعه و مسئوالن واحدهاي 
مختلف در آزمایش��گاه فني مکانیک خاك شهرداري ساري برگزار 
گردید. در این جلس��ه مهدي عبوري شهردار ساري ضمن محکوم 
کردن اغتشاشات اخیر و نیز بحق دانستن مطالبات اقتصادي مردم 
اظهار داشت: در سالي که مقام معظم رهبري به نام اقتصاد مقاومتي، 
تولید و اشتغال نامگذاري نموده است ، مدیریت شهري براي تحقق 
فرمایش معظم له اقدامات موثري را انجام داده است. در ادامه عبوري  
آزمایش��گاه فني مکانیک خاك شهرداري را در کشور برتر دانست و 
گفت: باید از ظرفیت و امکانات این آزمایشگاه در راستاي ایجاد درآمد 
پایدار بهره برداري نمود و مدیریت شهري در این زمینه حمایت هاي 

الزم را انجام خواهد داد. شهردار ساري اجراي هر پروژه عمراني را با 
نگاه ویژه به ایجاد اش��تغال عنوان کرد و ادامه داد: با بهره برداري از 
فاز دوم بوستان ملل براي 5000 نفر از جوانان ساروي اشتغال ایجاد 
خواهد ش��د. وي ضمن تاکید بر پیگیري مطالبات بحق شهروندان 
ساروي افزود: تالش مجموعه ش��هرداري ساري براي ایجاد توسعه 
پایدار مرکز استان و ایجاد اشتغال براي جوانان  بوده و مدیریت شهري 
با نیازسنجي مطالبات بحق شهروندان اقدامات الزم را براي پیگیري 
و اجرایي نمودن مطالبات آنان انجام خواهد داد. این مسئول تامین 

منابع مالي مناسب براي اجراي پروژه ها را از دغدغه هاي مجموعه 
مدیریت ش��هري دانست و گفت: با حمایت اعضاي شوراي اسالمي 
ش��هر و پیگیري هاي معاونت اداري مالي اداري ، شهرداري ساري 
در این زمینه توانسته با جذب اعتبار هاي الزم و ایجاد درآمد پایدار 
پروژه هاي متعددي را اجرایي نماید. شهردار ساري به احداث نیروگاه 
زباله س��وز اشاره نموده و بیان کرد: احداث این نیروگاه که پروژه اي 
ملي محس��وب مي شود ، مطالبه بحق شهروندان ساروي  بوده و با 
پیگیري هاي الزم و نیز تامین اعتبار از منابع دولتي  پیشرفت فیزیکي 
مناسبي داشته است. این عضو شوراي شهرداري ها و دهیاري هاي 
کشور تامین آب مورد نیاز این نیروگاه را مورد توجه قرار داد  و افزود: 
با تمهیداتي که در نظر گرفته شده 15 لیتر بر ثانیه  آب مورد نیاز این 
نیروگاه از محل انتقال فاضالب به تصفیه خانه عالیواك و از این آب 
تصفیه ش��ده تامین خواهد شد. عبوري  از فاز نهایي  تدوین بودجه 
 س��ال 97 خبر داد  و خاطر نشان کرد: بودجه سال آینده با افزایش 
10 درصدي نس��بت به امس��ال در زمانبندي مش��خص شده براي 

بررسي و تصویب نهایي به شوراي اسالمي شهر ارسال خواهد شد. 

شهردار ساري : با جدیت پیگیر مطالبات بحق شهروندان ساروي هستم

استاندار البرز:
ترافیک اداری در استان البرز کاهش یابد

کرج- خبرنگار فرصت امروز- استاندار البرز با بیان اینکه برخی از روندها سبب درگیری بین 
ارباب رجوع با س��ازمان ها می ش��ود،گفت: شرایطی فراهم ش��ود تا ترافیک اداری کاهش یابد و اتاق 
بازرگان��ی در ای��ن روند نقش مهمی دارد.  محمدعلی نجفی در جلس��ه گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی که صبح دیروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد اظهار داشت: باید کارهای 
بیشتری جهت استفاده از توان حسابرسی استان البرز شود و البته کارهای کارشناسی خوبی نیز در 
اتاق بازرگانی اس��تان البرز انجام گرفته است. استاندار البرز با تاکید بر اینکه جایگاه اتاق بازرگانی و 
تعاون البرز باید افزایش یابد، افزود: روند پیگیری در سازمان ها و ادارات دولتی و غیردولتی یکی از مشکالت مردم است که یکی از 
کارهای ضروری اتاق بازرگانی شناسایی امور مزاحم و زاید است. نجفی با بیان اینکه برخی از روندها سبب درگیری بین ارباب رجوع با 
سازمان ها می شود، گفت: نیازی نیست مردم و بخش خصوصی به تمام سازمان ها رجوع کنند و سردرگمی های مردم باید کاهش یابد. 
وی به پیشرفت مسائل تکنولوژی، دانش بنیان و اینترنتی اشاره کرد و بیان داشت: شرایطی فراهم شود تا ترافیک اداری کاهش یابد 
و اتاق بازرگانی در این روند نقش مهمی دارد. استاندار البرز با تاکید بر اینکه برخی سیستم اداری و عدم پاسخگوی ها سبب خستگی 
مردم می ش��ود خاطرنش��ان کرد: باید اتاق بازرگانی شناورهای خوبی در حوزه اشتغال و اقتصادی به کارگیری کند و بیمه ها، تامین 
اجتماعی، اداره کل مالیاتی و بانک ها شرایط خوبی را برای تولیدکننده ها ایجاد کنند. وی ادامه داد: با وجود تحریم ها و شیطنت های 
دشمنان و استکبار،  سازمان ها باید نقش مشاور بخش خصوصی را ایفا کنند تا مشکالت بخش خصوصی انباشته نشود و بانک ها در 
این شرایط به کمک مردم بیایند. نجفی با تاکید بر اینکه باید اختیارات تعاونی هایی که به نوعی بخش خصوصی هستند تقویت شود 
اظهار کرد: با توجه به مشکالت اشتغال و اقتصادی در استان البرز باید اتاق بازرگانی به یک اتاق فکر اقتصادی و اشتغال مبدل شود. 
وی با بیان اینکه ایجاد 45 هزار شغل سهم البرز در سال جاری است که بیش از 12 هزار نفر آن داوطلبانه پذیرفته شد، خاطرنشان 

کرد: نمایشگاه های دائمی با محوریت اتاق بازرگانی ایجاد شود تا الگوی برای استان های دیگر شود.

فرمانده دریابانی استان بوشهر خبر داد
افزایش 22 درصدی کشفیات دریابانی استان در یک ماه اخیر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- فرمانده دریابانی استان بوشهر از افزایش 22 درصدی کشفیات 
دریابانی استان بوشهر در یک ماه اخیر خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی فرماندهی دریابانی استان 
بوشهر، سرهنگ پاسدار ,ولی ا... رضایی نژاد, فرمانده دریابانی استان بوشهر از آمار یک ماه گذشته در این 
استان خبر داد و گفت: آنچه که براي دریابانی از اهمیت بسزایي برخوردار است، بستن ورودي کشور و 
مبارزه با قاچاق کالن و سازمان یافته مي باشد. پرونده هاي قاچاق در یک ماهه گذشته )آذرماه( نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته، نزدیک به 22 درصد افزایش داشته است. وی در این رابطه تصریح کرد: در 
این مدت اخیر، پوشاك، لوازم آرایشی بهداشتی، دارو، موبایل، تبلت، فرآورده های شیالتی، پتو، لوازم التحریر، اسباب بازی، لوازم یدکی 
خودرو، آالت عکاسی و سینمایی، لوازم جانبی رایانه، اقالم مخابراتی، ادوات و ابزارآالت صیادی و صدها قلم کاالی قاچاق کشف و ضبط 
شده است. فرمانده دریابانی استان بوشهر با اشاره به دستگیري 16 متهم در این رابطه، گفت: توقیف 26 شناور متخلف و توقیف 11 

خودرو، از دیگر اقدامات دریابانان استان بوشهر طي یکماهه گذشته بوده است. 

درخشش روابط عمومی منطقه مرکزی در پنجمین جشنواره 
روابط عمومی های مخابرات ایران

اراک - مینو رس�تمی - پنجمین جشنواره روابط عمومی های مخابرات 
مناطق سراسر کشور با هدف  بررسی کارکردهای روابط عمومی ستنی و روابط 
عموم��ی مدرن به منظور افزایش حرفه ای گرایی در مجموعه روابط عمومی و  
معرفی روابط عمومی های برتر، در مشهد مقدس برگزارشد.   در این جشنواره 
که با حضور مهندس قنبری رییس هیات مدیره ، دیانی مدیر منابع انس��انی و 
همچنین مدیران و کارشناس��ان برگزیده روابط عمومی های مخابرات مناطق 
سراسر کشور برگزار شد، اداره روابط عمومی منطقه مرکزی دربخش کارشناس برتر موفق به کسب رتبه نخست کشوری گردید واز 

آقای امید مهدوی پور با اهدای لوح تقدیر وتندیس افتخار تجلیل وتقدیر به عمل آمد .

نشست مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری با پرسنل اداری آزادشهر
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و فرمانده یگان حفاظت این اداره کل در جمع پرسنل 
اداری کارکنان منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آزادشهر حضور یافتند.در آغاز این نشست رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان آزادشهر ضمن خیر مقدم به مدیرکل و هیات همراه گزارشی از فعالیت ها و رویکرد حفاظتی با وجود شرایط بحرانی در نقاط 
حساس منطقه وهمچنین در خصوص همکاران اداری و حفاظتی نکاتی را جهت حضور بموقع در زمان و مکان و بهتر مدیریت کردن 
بحران متذکر شدند. قزلسفلو، حفاظت از منابع طبیعی را یک امر کلی در تمام موارد مثل آفات درختان، قاچاق چوب، آتش سوزی، 
حفظ خاك، زمین خواری، و ....را مصداق بارز حفاظت بیان نمودند.در ادامه ایشان اظهار داشتند: بحث آفات و بیماریها در جنگل نیز یک 
تهدید جدی خواهد بود که از وظایف نیروها در امر حفاظت می باشد.در ادامه مهندس قزلسفلو، افزایش جرایم و تخلفات در عرصه های 
منابع طبیعی را ناشی از عدم آگاهی از اهمیت منابع طبیعی یا مسائل اقتصادی دانستند و دسته دوم را افراد متخلف حرفه ای دانستند 
که با توجه به اندك بودن این افراد نیاز به صحبت و ارش��اد این نفرات می باش��د.همچنین ایشان در خصوص گشت زنی در منطقه 
متذکر شدند حتما مامورین وسایل اطفای حریق را به همراه داشته باشند تا با دیدن کوچکترین آتش در کف جنگل آن را مهار کنند.

برگزاری دوره آموزشی »همیاران طبیعت و نقش آنها در مدیریت پایدار 
منابع طبیعی« در بندرگز

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مجریان، بهره برداران و همیاران طبیعت در محل سالن جلسات اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری شهرستان بندرگز دوره آموزشی با عنوان همیاران طبیعت و نقش آنها در مدیریت پایدار منابع طبیعی برگزار گردید.مدرس 
این دوره  آقای عبدالجلیل حزبی کارشناس آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی مطالب آموزشی با عناوین :مفهوم مدیریت- سیر 
مفهوم مدیریت در زمان- مدیریت پایدار منابع طبیعی- همیار طبیعت- اهداف کلي طرح همیاران طبیعت- اهداف اجرائي طرح 
همیاران طبیعت- گروه های هدف در طرح همیاران طبیعت- شرح وظائف همیاران طبیعت- وضعیت فعلی همیاران طبیعت- لزوم 
حضور و همکاری مردم در مدیریت موفق- مشارکت مردم در مدیریت منابع طبیعی- فرهنگ سازی و تربیت نسل- نمونه ای از 
طرحهای موفق با مشارکت مردم- اهداف، افق ها و چشم انداز مردم و منابع طبیعی را مطرح و تدریس نمودند.این دوره با مشارکت 

حضار و طرح مباحث و اظهار نظرهای شرکت کنندگان نیز همراه بود.

شهردار قدس: عملیات تخریب و آزادسازی 110متر از طول خیابان مبارزان انجام شد
ش�هرقدس - خبرنگار فرصت امروز - مسعود مختاری گفت عملیات اجرایی تخریب و آزاد 
س��ازی 110متر از طول خیابان مبارزان در راس��تای تعریض معبر و تسهیل در تردد وسائط نقلیه و 
عابرین پیاده در هفته گذشته انجام و به پایان رسید. وی افزود : این عملیات طی توافق صورت گرفته 
شده میان شهرداری و مالکین بر روی ملکی به مساحت بیش از 7500متر مربع در منطقه کاووسیه 
– ابتدای خیابان مبارزان انجام شد که طی آن با همکاری عوامل معاونت خدمات شهر و دفتر فنی 
شهرداری قدس پس از تخریب و آزاد سازی ملک مورد نظر در نهایت 568 متر مربع از این ملک جهت 

انجام عملیات عمرانی تعریض خیابان و پیاده رو سازی در تصرف شهرداری قدس قرار گرفت.

کسب رتبه برتر کشوری توسط دو نفر از کشاورزان استان ایالم 
ایالم - خبرنگار فرصت امروز - مدیر هماهنگی ترویج سازمان  گفت با عنایت به سی و دومین دوره انتخاب ، معرفی و تجلیل 
 )tapeازنمونه هاي ملی بخش کشاورزي، دو نفر از تولید کنندگان برتر به اسامی محمود راهداری)بهره بردار نمونه آبیاري موضعی نوار
از شهرستان چرداول و خانم تهمینه صفري تسهیلگر  نمونه زن روستایی از شهرستان بدره در این همایش مورد تجلیل قرار گرفتند. 
وی شاخص ها و دالیل موفقیت خانم صفري را این گونه بیان نمود : 1- اعتقاد عمیق به نقش مردم در تولید روستایی و مقبولیت و 
محبوبیت زیاد در میان جوامع روستایی 2- ارتباط قوي با نهادهاي دولتی )بهزیستی، کمیته امداد، بسیج و سپاه، هالل احمر و نهادهاي 
دیگر( 3-  زمینه سازي و تسهیل جهت بهبود وضعیت معیشت و درآمد زنان روستایی )ایجاد صندوق اعتبارات خرد، ایجاد شرکت هاي 
تعاونی تولید زنان روس��تایی، اقدام براي تش��کیل تعاونی حبوبات کاران و... ( 4-  کس��ب آموزشهاي ترویجی و مهارتی در زمینه هاي 
کش��اورزي، تولید محصول س��الم و ارگانیک، هالل احمر، صنایع دس��تی، کارآفرینی و.... 5-  اشاعه و ترویج توصیه هاي کارشناسان 
تخصصی به کشاورزان و روستاییان و راه اندازي فرش بافی )فرش بر( فراموش شده در منطقه. گلشنی مدیر هماهنگی ترویج سازمان  
همچنین دالیل  و شاخص های  موفقیت آقاي رهداري را به شرح ذیل عنوان نمود : 1-رعایت قطعه بندي آبیاري مطابق با طراحی 
انجام شده 2- اصالح الگوي کشت جهت استفاده از محصوالت با نیاز آبی کمتر و کود آبیاري مناسب در سیستم آبیاري؛ 3- بهره برداري 
و نگهداري مناسب از سیستم آبیاري و کاهش برداشت آب از منابع آبی؛ -4-مدیریت صحیح آبیاري طبق توصیه هاي فنی کارشناسان 
طراحی، کارشناسان مدیریت آب و خاك و ترویج )آبیاري به موقع و به اندازه(؛ 5- ارتباط مفید و موثر با مراکز جهاد کشاورزي و مدیریت 

هماهنگی ترویج کشاورزي.



این روزها ش��بکه اجتماعی یک بحث بسیار مهم در 
ح��وزه دیجیتال مارکتینگ اس��ت و تمامی برندها به 
دنب��ال برنامه ریزی برای حض��ور مؤثرتر و موفق تر در 
آن هستند.  ترند شبکه های اجتماعی از محبوب ترین 
روندهای بازاریابی برای افراد فعال در حوزه تبلیغات و 

بازاریابی برای برندها و کسب و کارها است. 
وقتی بحث در مورد تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
پیش می آید،  ترند جهانی با ایران بسیار متفاوت است. 
با فاصله بس��یار زیادی فیس بوک سردمدار شبکه های 
اجتماعی اس��ت، این در حالی اس��ت که این ش��بکه 
محبوب در ایران فیلتر اس��ت و عمال برندها هیچگونه 
فعالیت متناس��ب و برنامه ریزی شده ای در آن ندارند. 
در ای��ران ب��ه نظر می رس��د که محبوب ترین ش��بکه 
اجتماعی اینستاگرام با بیش از ۱۸میلیون کاربر فعال 

ایرانی است. 

براساس آخرین نظرسنجی که مؤسسه سوشال فرش 
Social Fresh از نظر بازاریابان به دست آورده است، 
فیس بوک بهترین شبکه اجتماعی برای تبلیغات است 
و پس از آن توییت��ر در جایگاه دوم قرار دارد. این در 
حالی است که اینستاگرام در حال رشد بسیار سریعی 
اس��ت و با توجه به بهینه سازی هایی که انجام می دهد 
به زودی جایگاه سومی خود را با توییتر تغییر خواهد 

داد. 
)Statista( براس��اس آماری که مؤسسه استاتیستا

منتش��ر کرده اس��ت بیش از ۶۰درص��د بازاریابان به 
تبلیغ��ات در فیس بوک تکیه می کنند و این آمار برای 
توییتر ۳۲درصد و اینس��تاگرام ۳۰درصد است. نباید 
فراموش کرد که شبکه اجتماعی لینکدین با ۲۳درصد 

در جایگاه چهارم این فهرست قرار دارد. 
براس��اس آخرین گزارشی که فیس بوک اعالم کرده 

است، بیش از ۲۰۰ هزار کسب و کار به شکل ماهانه در 
اینستاگرام تبلیغ می کنند.

 این درحالی اس��ت که این س��رویس ب��رای ایران 
مس��دود و امکان دسترس��ی به آن از راه های آس��ان 

وجود ندارد. 
البته روش ه��ای تبلیغاتی دیگری همچون تبلیغ از 
طریق انتش��ار پست در صفحات محبوب و همکاری با 
اینفلوئنسرها راهکارهایی است که برندها و آژانس های 

تبلیغاتی در ایران به سراغ آن می روند. 
تبلیغات در شبکه های اجتماعی  ترند جدیدی است 
که برندهای خارجی و داخلی از آن در س��ال آینده به 
میزان بسیار بیشتری اس��تفاده خواهند کرد، اما باید 
نشس��ت و دید به نسبت اس��تفاده از این ابزار، دانش 
مرتبط با آن نیز در ایران افزایش پیدا می کند یا خیر. 
imarketor :منبع

آیا به تبلیغات در شبکه های اجتماعی می توان اتکا کرد؟ 

مدرسه تبلیغات

برای مطالعه 876 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توصیه نخست آن است که 
به این موضوع توجه کنید که شاید شما در اشتباه 

باشید. 
لزوما پافش��اری شما روی سیاس��ت انقباضی به 
معنی آن نیس��ت که هیات مدیره اش��تباه می کند. 
گروهی از مش��اوران را به خدمت بگیرید و نظر آنها 

را هم جویا شوید. 

ب��دون آنکه اختالف خود را ب��ا هیات مدیره بیان 
کنید از آنها بخواهید اوضاع را بررسی و نظرشان را 

کتبا اعالم کنند.
 اگر نظرات به نفع ش��ما بود، کافیس��ت گزارشی 
در دفاع از سیاس��ت های خود تهی��ه کنید. در این 
گزارش همه مس��تندات و دالیل کارشناس��ی خود 
را ب��ه وضوح و با جزییات در دفاع از سیاس��ت های 

انقباضی ارائه کنید. 
در انتها نظر مشاوران استخدامی را هم ذکر کنید 

تا قوت گزارش بیشتر شود. گزارش را برای تک تک 
اعض��ای هیات مدیره ارس��ال کنید و ب��ا چند روز 
تأخیر جلس��ه هیات مدیره را برای بررس��ی گزارش 
مربوطه تش��کیل دهید. به ای��ن ترتیب به احتمال 

زیاد هیات مدیره قانع خواهد شد. 
اما اگر نظرات کارشناسان و مشاوران استخدامی 
ه��م نظ��ر هیات مدی��ره را تایی��د ک��رد، ضروری 
اس��ت ش��ما رویه خود را تغییر دهید و دس��ت از 

محافظه کاری بکشید.

اتهام محافظه کاری

پرس�ش: مدیرعامل یک شرکت فنی -مهندسی هستم که مدتی است سیاست انقباض بودجه را در پیش گرفته است. 
چند وقتی می شود که از سوی هیات مدیره به محافظه کاری متهم شده ام، اما احساس می کنم در شرایط فعلی بهتر است 

زیربار ریسک نروم. می گویید چطور باید این مشکل را حل کنم؟
کلینیککسبوکار

ساده ترین راهکار برای آن که ذهن 
خود را قوی تر کنید

همه عضالت در باش��گاه قوی تر نمی شوند، به خصوص 
زمانی ک��ه پ��ای عضله مغزی در میان باش��د. خبر خوب 
اینک��ه برای قوی تر ش��دن ذهن الزم نیس��ت خود را در 

معرض تمرینات ذهنی خسته کننده قرار دهید. 
میلیاردها نفر در سراس��ر جهان در ش��هرهای بزرگ و 

متوسط زندگی  می کنند.
 ف��ارغ از اینک��ه ای��ن ش��هرها در کدام ق��اره یا کدام 
کش��ور واقع ش��ده اند و چگونه اداره می شوند، مشکالت 
یکس��انی در آنها وجود دارد و س��اکنان این ش��هرها را 
تهدید می کند. اس��ترس یا فشار روانی اجتماعی یکی از 
مهم ترین مشکالتی است که عمدتا در شهرها گریبانگیر 

انسان ها می شود.
 انس��ان ها روز به روز وقت کمتری را به خود و آرامش 
زندگ��ی خود اختصاص می دهند، درحالی که این یکی از 
اساس��ی ترین نیازهای آنها به ویژه در زندگی های شهری 
اس��ت. به گزارش سایت شبکه با وجود اینکه تمرین های 
زی��ادی وجود دارن��د که می توانید ه��ر روز برای تقویت 
ذهن خود انجام دهید، اما یکی از س��اده ترین کارها این 
است که وقت خود را در طبیعت بگذرانید.  چه برای قدم 
زدن ب��ه پارک و جنگل بروید یا برای صرف غذا، این کار 

می تواند ذهن شما را قوی تر کند. 

وقت گذرانی در طبیعت سالمت ذهنی شما را بهبود 
می بخشد

مطالعات نشان می دهد که گشت و گذار و وقت گذرانی 
در طبیعت می تواند ش��ادی شما را افزایش دهد، اما یک 
مطالعه که در سال ۲۰۱5 توس��ط محققین استندفورد 
انجام گرفت، نش��ان داد که قدم زدن در جنگل می تواند 
خطر افس��ردگی را پایین بی��اورد. تحقیق دیگری هم در 
این زمینه نش��ان داد در افرادی که در مناطق روستایی 
زندگ��ی می کنند، خط��ر ابتال به اضط��راب ۲۰درصد و 
ریس��ک اختالالت خلقی 4۰درصد کمتر از افرادی است 
که در مناطق ش��هری ساکن هس��تند. شاید فضای سبز 

بی ارتباط به این موضوع نباشد. 

پیاده روی در فضای سبز، خستگی ذهنی را کاهش 
می دهد

یک مطالعه در س��ال ۲۰۱5 در مجله پزشکی ورزشی 
بریتیش ژورنال منتش��ر شد که نش��ان می داد نیم مایل 
راه رفتن در پارک، خس��تگی ذه��ن را کاهش می دهد. 
دانش��مندان دریافتند که توانایی مغز انسان برای تمرکز 
کردن محدود اس��ت و سر و صداهای و ملزومات زندگی 
ش��هری منجر به خس��تگی ذهنی می ش��وند. به هر حال، 
طبیع��ت یک اث��ر آرامش بخ��ش دارد و در مقایس��ه با 
خیابان های ش��لوغ شهری، مستلزم توجه ذهنی کمتری 
است، بنابراین یک پیاده رودی نیمروزی تند در پارک یا 
رفتن به فضاهای س��بز در آخر هفته موجب جوان سازی 
ذهنی شما می شود، به خصوص زمان هایی که برای انجام 

یک پروژه دشوار به تمرکز نیاز دارید. 

نگاه کردن به مناظر، دردهای فیزیکی و احساسی 
را کاهش می دهد

اگر در یک منطقه ش��هری زندگ��ی می کنید و پارک 
یا فضای س��بزی در نزدیک محل زندگی ش��ما نیست، 
باید بگوییم که بدش��انس نیس��تید. ش��ما با نگاه کردن 
به تصاویر منظ��ره هم می توانی��د از مزیت های طبیعت 
بهره مند شوید.  محققان کشف کرده اند بیماران بستری 
در اتاق های��ی ک��ه پنجره هایی رو به فضای س��بز دارند، 
س��ریع تر از دیگر بیماران بهبود می یابند و از آنجایی که 
تمام بیماران نمی توانند اتاق هایی با نمای منظره داشته 
باشند، محققان بررس��ی کردند وقتی بیماران به تصاویر 
منظ��ره نگاه می کنن��د، چه اتفاقی می افتد. آنها کش��ف 
کردند که نگاه کردن ب��ه مناظر طبیعت می تواند درد و 

اضطراب بیماران را کاهش دهد. 

نگاه کردن به دریا اضطراب را کاهش می دهد
اگر خوش  شانس هس��تید و در نزدیکی ساحل زندگی 
می کنید، زمانی را صرف تماشای دریا کنید. یک مطالعه 
منتش��ر ش��ده در Health & Place در سال ۲۰۱۶، 
نش��ان داد که تماش��ای دریا، افس��ردگی و اضطراب را 
کاه��ش می ده��د.  آب، عالوه بر آنکه احس��اس آرامش 
درون��ی را افزایش می دهد، موج��ب ارتقای خالقیت هم 
می ش��ود. با توج��ه به این موضوع، ممکن اس��ت این بار 

بخواهید اتاق هتل خود را رو به دریا بگیرید. 

عضله مغز خود را تقویت کنید
هر کس��ی این توانای��ی را دارد تا عضله مغز را پرورش 
دهد. و این قوی تر ش��دن گاهی اوقات شامل رها کردن 
عادت های بد روحی اس��ت که ش��ما را عقب می اندازند، 
همچنین می توانید با برخی از انتخاب های ساده روزمره 
ق��درت آن را افزای��ش دهید.  بنابراین، بی��رون بروید و 
زمانی را با طبیعت س��پری کنید. ای��ن کار نه تنها برای 
سالمت جسمی شما مفید است، بلکه یک راه ساده برای 

بهبود سالمت روانی شماست. 
shabakeh-mag :منبع
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مسیر موفقیت

 تفاوت بین بازاریابی
 و فروش به زبان ساده

اگر یک کس��ب وکار کوچک یا متوسط داشته باشید، احتماال 
فرق چندانی بین بخش بازاریابی و فروش قائل نیستید. بازاریابی 
یا فروش کدام مهم تر است؟ در اصطالح عامه، خیلی اوقات واژه 
بازاریابی و فروش معادل یک دیگر استفاده می شود، اما واقعیت 
این است که این دو با یکدیگر متفاوت هستند. در این مقاله به 
تف��اوت بازاریابی و فروش می پردازی��م و نقش آنها را در افزایش 

سود شرکت ها مورد برسی قرار می دهیم. 
فروش = محصولی را که موجود است بفروشید

کار بخش فروش س��اده است. این بخش باید آنچه را موجود 
است به پول نقد تبدیل کند. یعنی سرنخ های فروش را تبدیل به 
مشتریانی می کند که به شرکت شما پول می دهند و این کار، با 
تعامل مستقیم با مشتریان بالقوه برای متقاعدسازی آنها به خرید 
انجام می ش��ود. اگر بخواهیم فعالیت های شاخص یک فروشنده 

حرفه ای را نام ببریم، می توانیم به کارهای زیر اشاره کنیم: 
- مالقات یا تماس تلفنی با تصمیم س��ازان خرید در ش��رکت 

خریدار
- مالقات یا تماس تلفنی با تصمیم گیرندگان خرید در شرکت 

خریدار
- طراحی شیوه معرفی و همچنین تهیه مطالب جهت معرفی 

و ارائه محصول یا خدمات به مشتری
- مالق��ات یا تماس تلفنی با اعضای ش��بکه ارجاع یا معرفی 

فروشنده به مشتریان احتمالی
- ارتباط با مش��تریان جهت پیگیری و پیشبرد پروژه های در 

دست اقدام
- تش��کیل جلسات هماهنگی در داخل ش��رکت برای تهیه، 

تولید و تحویل به موقع کاال به مشتری
به صورت خالصه: فروش عبارت است از فعالیت برای متقاعد 

کردن مشتری به انجام خرید. 
بازاریابی = هم اکنون و در آینده، با مش��تریان خود همس��و 

شوید
هدف معمول بازاریابی این است که مشتریان بالقوه را به محصول 

یا خدمات شما عالقه مند کند و سرنخ فروش به وجود آورد. 
بنابراین فعالیت های آن شامل موارد زیر می شود: 

- تحقیق مصرف کننده برای شناخت نیازهای مشتریان
- توسعه محصوالت خالقانه که بتوانند نیازهای فعلی و آینده 

مشتریان را برآورده کنند
- تبلیغات محصوالت و خدمات برای باال بردن آگاهی و ساختن برند

- قیمت گ��ذاری محصوالت و خدمات برای به دس��ت آوردن 
بیشترین سود در طوالنی مدت

بازاریاب باید به برند کمک کند تا پیشنهادهای قیمت گذاری 
و روابط خود را به نحوی تغییر دهد که نیازهای مشتریان را بهتر 

برآورده کند و در نتیجه، فروش شرکت افزایش یابد. 
ب��ه صورت خالص��ه: بازاریابی عب��ارت اس��ت از فعالیت های 
کشاندن مش��تری به پای میز مذاکره یا به فروشگاه های عرضه 

محصوالت.
bigwallet :منبع

مجله آنالین سفر
نام استارت آپ: جهانگرد

com .جهانگرد .www :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹4

موضوع: مجله آنالین سفر، گردشگری و جهانگردی
توضی�ح بیش�تر: جهانگردی به س��بک »جهانگرد« 
جاذبه های گردش��گری جهان، ایران گ��ردی، مکان یاب، 
راهنمای س��فر، دانلود نقش��ه های توریس��تی، خدمات 

مسافرتی، زیباترین هتل های جهان.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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