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رشد 13.6 درصدی نقدینگی طی 8 ماه امسال

رونمایی بانک مرکزی از
آخرین وضعیت متغیرهای پولی

حجم نقدینگی در پایان آبان ماه به ۱۴۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۲۲.۶ درصدی آن نسبت 
به همین دوره در س��ال گذشته و همچنین رشد ۱3.۶ درصدی از ابتدای امسال بوده است. بر اساس جدیدترین 
جداول آماری که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است، نقدینگی از آبان ماه سال گذشته تا پایان آبان ماه امسال 
۲۲.۶ درصد رشد داشته است. سهم پول از این حجم نقدینگی ۱705.9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به آبان 
پارسال ۱3.9درصد و در هشت ماه امسال ۴.۶ درصد رشد یافته در حالی که شبه پول با ۱۲538.8 هزار میلیارد 

ریال بخش اعظم این نقدینگی را شکل می دهد. میزان شبه پول در ترکیب نقدینگی کشور...

اول بهمن ماه، زمان آغاز به کار معاونت اقتصادی وزارت  امور خارجه

دیپلماسی به خدمت اقتصاد می آید
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رئیس کل بانک مرکزی در دیدار سفیر آلمان در ایران: 

بانک های آلمانی می خواهند در ایران شعبه بزنند

کارآفرینان چگونه با عادت های بد خود کنار بیایند
وقت شما چقدر می ارزد؟ 

بازاریابی مصرفی )B2C( چیست؟ 
انواع بازاریابی که باید بشناسید

10 گام یک تبلیغ تلویزیونی جذاب
جلوگیری از 3 عامل مهم در برندینگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

بیل گیتس:
وقت خداحافظی با فلج اطفال 
برای همیشه فرا رسیده است

7
در حالی معاون حمل و نقل و ترافیک شـهرداری تهران طی 

هفته های اخیر خبر از موافقت اولیه اعضای شورای 
شهر تهران با طرح جدید ترافیک داده بود...

 طرح ترافیک جدید
در »بن بست«

یادداشت
 فراز و فرودهای تورم

در ایران

اقتص��اد ایران پ��س از رکود 
رش��د  دوران  وارد  چهارس��اله 
ش��ده اس��ت، اما برای پایداری 
دوران رش��د ب��ا موان��ع زیادی 
مواجه اس��ت. بس��یاری از این 
چالش  ه��ا از دیرباز ب��ر پیکره 
اقتص��اد پنجه افکن��ده و کار را 
به جایی رس��انده که گذش��تن 
از کن��ار آنها غیرممکن ش��ده 
اس��ت. طی دوره های گذش��ته 
بحران هایی نظیر بدهی دولت، 
کس��ری بودجه و بزرگی دولت 
وج��ود داش��ته و از دولت��ی به 
دولت بعد منتقل ش��ده است. 
برخی از این چالش  ها به نقطه 
انتهایی خود نزدیک شده اند و 
چاره ای جز حل آن باقی نمانده 
است. اصالح نظام بودجه دولت 
یک��ی از این بحران هاس��ت که 
ماموری��ت آن ب��ر دوش دولت 

دوازدهم و مجلس دهم است.
رش��د باالی نقدینگی و نرخ 
تورم باال به عن��وان پدیده های 
تاریخ��ی اقتصاد ای��ران از دهه 
50 خود را ب��ه اقتصاد تحمیل 
کرده ان��د و تاکن��ون دولت  ه��ا 
درم��ان  را  آن  نتوانس��ته اند 
کنند. این شاخص  ها در برخی 
دولت  ها بیشتر کنترل شده که 

نمون��ه آن تک رقم��ی 
2شدن نرخ...

محمد عدلی
کارشناس اقتصادی

دوازدهمین همایش سالیانه اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت،گاز و پتروش��یمی با ش��عار »بخش 
خصوصی، حکمرانی ملی، دیپلماس��ی اقتصادی« ۲۶ 

دی ماه در مرکز همایش های صدا وسیما برگزار شد. 
به گزارش »فرصت امروز«، عباسعلي اسالمي رئیس 
هی��ات مدیره اوپکس در ابتدای همایش، با بیان اینکه 
یکي از مش��کالت اصلي صادرکنن��دگان فرآورده هاي 
نفتي و پتروشیمي براي ورود به بازارهاي جدید، نبود 
اطالعات کافي اس��ت، گفت: متاس��فانه در حال حاضر 
در کش��ور تمامي دستگاه هایي که دس��تي بر تجارت 
خارجي دارند به صورت س��لولي عمل مي کنند و عماًل 
اطالع��ات جامعي از فعالیت هاي تجاري کش��ور وجود 

ندارد.
او با اش��اره به اینکه هیچ 
مکانی��زم مش��خصي ب��راي 
اس��تفاده از این اطالعات در 
پیشنهاد  نیس��ت،  دسترس 
ک��رد: اگر ای��ن اطالعات در 
اختی��ار بخ��ش خصوص��ي 
قرار گی��رد ما مي توانیم نرخ 
تبدی��ل اطالع��ات خ��ام به 
اطالعات کاربردي را افزایش 
داده و در اختی��ار تجار قرار 

دهیم.
چالش  مهم ترین  اسالمي 
پی��ش روي صادرکنن��دگان 
و  نفت��ي  فرآورده ه��اي 

پتروش��یمي را نبود سازمان رگالتوري دانست و افزود: 
اگرچه ش��وراي رقابت با ایجاد نه��اد تنظیم مقررات و 
قوانی��ن در حوزه نف��ت و گاز موافقت ک��رده و دولت 
موظف به تش��کیل یک سیستم رگالتوري شده است، 
اما دولت تاکنون از این کار سر باز زده و با آن مخالفت 

کرده است.
اتحادی��ه صادرکنن��دگان  رئی��س هی��ات مدی��ره 
فرآورده هاي نفت، گاز و پتروش��یمي تاکید کرد: دولت 
براي رفع س��وء تفاهم ها و ایجاد ش��فافیت باید هر چه 
س��ریع تر با اتحادیه و ذي نفعان جلسه اي بگذارد تا در 

این خصوص برنامه ریزي دقیق تري انجام شود.
او یکي دیگر از موانع بخش خصوصي در زمینه نفت، 
گاز و پتروش��یمي را مشکالت در جذب سرمایه گذاري 
خارجي دانس��ت و افزود: سرمایه گذار خارجي نیازمند 
زیرس��اختارهاي نرم اف��زاري، تعدیل قوانین و توس��عه 
زیرس��اخت هاي حقوق��ي و اجرایي اس��ت و از دولت 
مي خواهیم هر چه س��ریع تر با تعدی��ل قوانین و وضع 

سیاست ها و قوانین شفاف این موانع را بردارد.

دو پنل تخصصی در همایش
در ادامه دوازدهمین همایش اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی دو پنل تخصصی 
برگزار شد؛ یکی ساختار یک حکمرانی خوب با تنظیم 
قوانی��ن رگوالت��وری و حمایت از بخ��ش خصوصی و 
اج��رای یک دیپلماس��ی اقتص��ادی برای دس��ت یابی 
مطلوب به بازارهای بین المللی در بخش صادرات نفت، 
گاز و پتروش��یمی به ریاست دکتر حسینی و با حضور 
معاون واگذاری سهام س��ازمان  خصوصي سازي، دبیر 
شوراي گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، مدیر امور 
بین الملل نف��ت و نایب رئیس مرکز ملی رقابت و پنل 
دیگری به ریاست دکتر گلچین و با حضور مدیرانی از 
دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، دفتر صادرات 
گم��رک، س��ازمان حمایت 
از تولی��د و مصرف کنندگان 
ام��ور مالیات��ی  و س��ازمان 
بی��ان مش��کالت  ب��ه  ک��ه 
مش��تقات  صادرکنن��دگان 

نفتی پرداخته شد.
ج��ذب  همچنی��ن 
س��رمایه گذاری خارج��ی و 
آیین نامه ای  تدوی��ن  ل��زوم 
توس��عه  ب��رای  تضمین��ی 
ای��ن بخش، نهادینه ش��دن 
در  رگوالت��وری  مق��ررات 
صادرکنن��دگان  صنع��ت 
فرآورده های نفتی، مشکالت 
بخش خصوصی در صادرات فرآورده ها اعم از گاز، قیر، 
روغن و ... از جمله موضوعات مهم در این همایش بود 
که با س��خنرانی دکتر زمانی نیا معاون امور بین الملل و 
بازرگانی وزارت نفت،  دکتر ش��یوا  رئیس شورای ملی 
رقابت و دکتر سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی صنایع 

و معادن و کشاورزی بررسی و تبیین شد.
ام��ا از مهم ترین برنامه های این همایش، س��خنرانی 
دکت��ر عراقچ��ی معاون حقوق��ی و بین المل��ل وزارت 
خارجه بود که نس��بت به ایج��اد معاونت اقتصادی در 
وزارت خارجه جهت حمایت از صادرات با فعال نمودن 
دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد و گزارش آن در صفحه 

۲ آمده است.
گفتنی اس��ت اتحادی��ه صادرکنن��دگان نفت، گاز و 
پتروشیمي )اوپکس( از س��ال ۱38۲ آغاز به کار کرده 
و درحال حاضر بیش��تر از 300 شرکت فعال در حوزه 
ص��ادرات مش��تقات نفتی عض��و این اتحادی��ه بوده و 
بزرگ ترین تش��کل صنفي و صادرات بخش خصوصي 

کشور محسوب مي شوند. 

با شعار »بخش خصوصی، حکمرانی ملی، دیپلماسی اقتصادی«

 دوازدهمین همایش اتحادیه صادرکنندگان
فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی برگزار شد رئیس جمه��ور با بیان اینکه فضای مجازی با س��رعت 

فوق الع��اده زندگ��ی ف��ردی، خانوادگ��ی، اجتماع��ی و 
اقتص��ادی را دربرمی گیرد و مفاهیم اش��تغال را به ویژه 
در حوزه خدمات به ش��دت تغییر می دهد، گفت: دولت 
باید تالش کند در حوزه توسعه اقتصاد فضای مجازی از 

جهان عقب نماند.
به گ��زارش »فرصت ام��روز« از پایگاه اطالع رس��انی 
ریاست جمهوری، حجت االسالم حسن روحانی در جلسه 
روز چهارش��نبه هیات دولت ب��ا بیان اینکه فهم دقیق از 
تأثیرگذاری گسترده فضای مجازی در اقتصاد، فرهنگ، 
توس��عه کسب و کار و اشتغال، دگرگونی زندگی مردم و 
آینده این تأثیرگذاری بس��یار حائز اهمیت است، اظهار 
داش��ت: این فضا با س��رعت فوق الع��اده زندگی فردی، 
خانوادگ��ی، اجتماع��ی و اقتص��ادی را درب��ر می گیرد و 
مفاهی��م اش��تغال را به ویژه در حوزه خدمات به ش��دت 

تغییر می دهد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: بهره مندی مؤث��ر از این فضا با 
تأکی��د بر تقوی��ت حاکمیت ملی و ت��الش برای افزایش 
ظرفیت ه��ای بوم��ی و پیش��گیری از آس��یب ها نیازمند 
سرمایه گذاری های بیشتر در آن است. روحانی با یادآوری 
اینکه عدم درک درست از سرعت تحوالت فضای مجازی 
و تأثیرات آن موجب شکاف نسلی می شود، تصریح کرد: 
دول��ت باید ت��الش کند در حوزه توس��عه اقتصاد فضای 
مج��ازی از جهان عقب نمان��د. وی همچنین با تأکید بر 
لزوم تحرک بیشتر در این فضا و از جمله توسعه خدمات 
الکترونیک و به ویژه دولت الکترونیک، خواستار افزایش 
این گون��ه خدمات با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای آن برای 

کاهش هرچه بیشتر هزینه ها شد.
همچنین هیات دولت به بررس��ی گ��زارش مرکز ملی 
فضای مج��ازی درخصوص»اقتصاد مج��ازی« پرداخت. 

در گ��زارش مرکز ملی فضای مجازی موضوعاتی از قبیل 
بررس��ی وضعیت موجود فضای مجازی، روندها و آینده 
فضای مج��ازی، تغییر الگوی پیش��رفت، اصول کارکرد 
نظام اقتصادی غربی در فض��ای مجازی، تالش دولت ها 
جهت کس��ب جایگاه خود در فض��ای مجازی و وضعیت 
جمهوری اس��المی ایران در این فضا مورد بررس��ی قرار 
گرفته اس��ت.  بر اس��اس این گزارش، ۶۲درصد از حجم 
اقتصاد فناوری ارتباطات و اطالعات ایران و توزیع آن را 
اپراتورها و 38درصد مابقی را س��ایر ش��رکت ها تشکیل 
می دهند. این گزارش م��ی افزاید که تاکنون ۱3۲ هزار 
و 83۴ ش��غل توسط ۲۱ استارت آپ در ایران ایجاد شده 

است.
در ادامه جلس��ه، تعدادی از پیش��نهادهای دستگاه های 
اجرایی پس از بحث و بررس��ی به تصوی��ب هیات وزیران 

رسید. 

سال آینده 5۲ روز جمعه، ۲5 تعطیل رسمی در طول 
هفته و 5 روز بین التعطیلین دارد. در واقع، س��ال ۱397 
دارای 5۲ روز جمع��ه اس��ت و در طول س��ال، ۲5 روز 
دیگر هفته تعطیل رسمی است. بنابراین 77 روز در سال 
آینده قطعا تعطیل اس��ت؛ اما 5 م��ورد »بین التعطیلی« 
وجود دارد که ممکن است افزایش روزهای تعطیل سال 

آینده را به دنبال داشته باشد.
به گزارش خبرآنالین، آغاز و پایان سال ۱397 با میالد 
امیرالمؤمنین )ع( مقارن ش��ده است. سال قمری به طور 
متوس��ط 35۴ روز و سال شمسی 3۶5 روز است. همین 
اختالف ۱۱ روزه طول س��ال شمس��ی و قمری است که 
سبب می شود ماه های قمری روی تقویم شمسی جابه جا 
شوند و در برخی سال های شمسی، یک مناسبت قمری 

دو بار تکرار شود.
بر اساس محاس��بات کارشناسان مرکز تقویم مؤسسه 
ژئوفیزیک دانش��گاه تهران، سال ۱397 هجری شمسی 
ساعت ۱9:۴5:۲8 روز سه شنبه ۲9 اسفند ۱39۶، مقارن 
ب��ا ۲ رجب المرجب ۱۴39 هجری قم��ری و ۲0 مارس 

۲0۱8 میالدی تحویل می شود.
در س��ال آینده دو رویداد نجوم��ی مهم در پهنه ایران 

قابل مشاهده خواهد بود؛ یکی ماه گرفتگی کلی که گرفت 
کلی رأس نیمه شب جمعه 5 مرداد آغاز می شود و ساعت 
۱:۴3 بام��داد ش��نبه ۶ مرداد به پایان می رس��د. دومی، 
ماه گرفتگی کلی دوش��نبه ۱ بهمن اس��ت که س��اکنان 
نواح��ی غربی ایران می توانند بخش هایی از گرفت جزئی 

را هنگام طلوع خورشید و غروب ماه، ببینند.
روزهای تعطیل

س��ال ۱397 دارای 5۲ روز جمع��ه اس��ت و در طول 
س��ال، ۲5 روز دیگر هفته تعطیل رسمی است. برخی از 
مناسبت های تعطیل رسمی با روز جمعه مقارن شده اند 
و برخ��ی دیگر در آخر هفته یا اول هفته واقع ش��ده اند. 
ماه ه��ای فروردی��ن ب��ا 7 روز، خرداد ب��ا ۴ روز و آبان و 
شهریور با 3 روز تعطیل )غیر از جمعه(، دارای بیشترین 
روزه��ای تعطیل هس��تند. ماه های مه��ر و دی هم جز 

روزهای جمعه، تعطیلی دیگری ندارند.
ب��ا احتس��اب ۲5 روز تعطیل رس��می در طول هفته، 
تعداد روزهای تعطیل س��ال به 77 روز می رس��د، اما با 
بررس��ی توالی روزهای تعطیل سال می توان متوجه شد 
که پنج مورد از این تعطیلی ها، تنها یک روز با آخر هفته 
فاصله دارد و ممکن است ش��رایط »بین التعطیلین« در 

مورد آنها صدق کند. این موارد عبارتند از:
پنج شنبه ۱3 اردیبهشت: بین تعطیلی های چهارشنبه 

۱۲ اردیبهشت و جمعه ۱۴ اردیبهشت
پنج ش��نبه ۱7 خرداد: بین تعطیلی های دوشنبه ۱۴، 

سه شنبه ۱5، چهارشنبه ۱۶ خرداد و جمعه ۱8 خرداد
پنج شنبه ۱ شهریور: بین تعطیلی های چهارشنبه 3۱ 

مرداد و جمعه ۲ شهریور
شنبه 3 آذر: بین تعطیلی های جمعه ۲ آذر و یک شنبه ۴ آذر

یک ش��نبه ۲۱ بهمن: بی��ن تعطیلی ه��ای جمعه ۱9 
بهمن، شنبه ۲0 بهمن و دوشنبه ۲۲ بهمن

در ش��رایطی که بس��یاری از کارشناس��ان نس��بت به 
تع��داد زی��اد تعطیلی های رس��می هش��دار می دهند و 
کاهش آنها را به نفع پیش��رفت کش��ور می دانند، تجربه 
سال های گذشته نشان داده است که روزهای ۱7 خرداد 
و ۲۱ بهمن از پتانس��یل بیش��تری برای تعطیل ش��دن 
نس��بت به دیگر نامزده��ای بین التعطیل��ی برخوردارند؛ 
بنابرای��ن دور از ذهن نیس��ت که با اع��الم تعطیلی این 
روزها، تعداد روزهای تعطیل س��ال ۱397 به 79 برسد 
و س��یل تحلیل ها در مورد ویژگی های عجیب ارقام سال 

»۱397« در شبکه های اجتماعی به راه بیفتد! 

پاسخ رئیس جمهور به منتقدان فضای مجازی

عدم درک درست از فضای  مجازی موجب شکاف  نسلی می شود

سال 1397 چند روز تعطیل دارد؛ 77، 79 یا بیشتر؟

آنچه درباره تقویم سال 1397 باید بدانید

36651889



نزدیک به یک سال پس از طرح 
موضوع تغیی��ر س��اختار وزارت 
امور خارجه از سوی محمدجواد 
ظریف و توجه ویژه به دیپلماسی 
اقتص��ادی، او در ابت��دای دی ماه 
دس��تور اجرای��ی ش��دن چارت 
ساختار جدید دستگاه دیپلماسی 
را اب��اغ ک��رد و ای��ن تغیی��رات 
ساختاری در دو مرحله به تصویب 
سازمان امور اداری و استخدامی 
کشور نیز رسید. ازجمله تحوالت 
مهم در چارچ��وب این تغییرات 
ساختاری، دو معاونت سیاسی و 
دیپلماسی اقتصادی در وزارتخانه 
ام��ور خارجه ایجاد می ش��وند و 
معاونت ه��ای منطق��ه ای منحل 
می ش��وند؛ موضوعی که به دلیل 
رویکرده��ای اقتص��ادی دول��ت 
دوازدهم، مطالبه تعامل گسترده 
با دنیا و استفاده از مزایای برجام 
صورت گرفت��ه و از نق��ش ویژه 
وزارت  ام��ور خارج��ه در ح��وزه 
هماهنگی برنامه ه��ای اقتصادی 
در دول��ت دوازدهم خبر می دهد. 
ح��اال آن طور که عباس عراقچی، 
معاون حقوقی و بین الملل وزارت 
امور خارجه اعام کرده است، اول 
بهمن ماه زمان آغاز به کار معاونت 
اقتص��ادی در وزارت امور خارجه 
اس��ت. عراقچی که سه شنبه شب 
همای��ش  دوازدهمی��ن  در 
اتحادیه صادرکنندگان  سراسری 
و  گاز  نف��ت،  فرآورده ه��ای 
پتروشیمی در مرکز همایش های 
س��خن  صداوس��یما  بین المللی 
می گفت، از شروع به کار معاونت 
اقتصادی وزارت ام��ور خارجه از 
اول بهمن م��اه خب��ر داد و گفت: 
این معاونت اقتصادی، مسئولیت 
تمامی روابط و مراودات اقتصادی 
کش��ور با دنیا را به عهده خواهد 
داش��ت و در راس��تای اقتص��اد 
مقاومت��ی تاش خواه��د کرد تا 
صادرات غیرنفتی و فرآورده های 

مرتبط با نفت را افزایش دهد. 
او همچنی��ن گریزی به حادثه 
نفتکش س��انچی زد  دلخ��راش 
و تعبی��ر کتک خ��وردن را برای 

وزارت ام��ور خارجه به کار برد. او 
گفت: برخی انتظاره��ا از وزارت 
ام��ور خارجه غیرمنطقی اس��ت، 
اگرچ��ه برخی انتظ��ار دارند که 
وزارت امور خارجه کش��تی آتش 
گرفته را خاموش کند و در همه 
موارد ای��ن وزارت ام��ور خارجه 
است که باید کتک بخورد، اما اگر 
بخش خصوصی از وزارت خارجه 
انتظارات منطقی داشته باشد، ما 
برای خودمان تعهد ایجاد کرده ایم 
که به اقتصاد کشور کمک کنیم. 

مع��اون حقوق��ی و بین الملل 
ادام��ه  در  خارج��ه  وزارت 
سخنانش به برجام اشاره کرد و 
با بیان اینک��ه آمریکایی ها برای 
به حداقل رس��اندن بهره مندی 
برج��ام  مزای��ای  از  ای��ران 
داد:  ادامه  کرده ا ند،  برنامه ریزی 
آمریکایی ه��ا در ح��ال حاض��ر 
ب��ه ش��رکت ها و بانک ها فش��ار 
می آورند ت��ا با ای��ران وارد کار 
نشوند و این کار را با ایجاد یک 
فضای س��رگردانی و ابهام انجام 

وعده ه��ای چندماهه  می دهند. 
ترامپ ب��رای خ��روج از برجام 
نش��ان داد ک��ه آمریکایی ه��ا با 
این شیوه یک حصار سرگردانی 
و باتکلیف��ی ایج��اد کرده اند تا 
طرف ه��ای تج��اری نتوانن��د با 

ایران کار کنند. 
او اضافه ک��رد: ما نباید اجازه 
باتکلیفی  فض��ای  ای��ن  دهیم 
ادام��ه یاب��د. باید این ب��ازی را 
هرچه س��ریع تر تم��ام کنیم و 
نباید اجازه داد ترامپ این بازی 
را تا ابد ادامه دهد. آمریکایی ها 
معتقدن��د ایران پ��س از برجام 
قوی تر ش��ده و ای��ران هیچ گاه 
پس از پیروزی انقاب اس��امی 
چنین اقتدار منطقه ای نداش��ته 

است. 

فضای روانی اقتصاد جهانی 
علیه ترامپ

مع��اون حقوق��ی و بین الملل 
وزارت امور خارجه با بیان اینکه 
فضای روانی جامعه جهانی زیر 

بار تهدیده��ای ترامپ نمی رود، 
گف��ت: بع��د از 12 ژانوی��ه یک 
رغبت جدید در شرکت ها برای 
تعامل با ایران دیده می ش��ود و 
م��ا باید از این فرصت اس��تفاده 
کنیم و اجازه ندهیم این فضای 
باتکلیفی همچنان ادامه یابد. 

ک��ه  موانع��ی  داد:  ادام��ه  او 
برجام ق��رار بود ب��ردارد، کامًا 
برداشته شده و حتی یک مثال 
هم وجود ن��دارد که برجام قرار 
بوده اس��ت تحریم ی��ا مانعی را 
بردارد و برنداش��ته است. امروز 
را می فروش��د،  نفت��ش  ای��ران 
پتروشیمی اش را صادر می کند، 
تحریم های اصلی بانکی برداشته 
شده، هواپیمای مان را می خریم 
و آنچنان ثبات سیاس��ی داریم 
که بی��ش از 70 درصد از مردم 
انتخابات ش��رکت می کنند.  در 
آمریکایی ها  که  چیزهاست  این 
را عصبانی ک��رده و می خواهند 
ب��ه هر قیمتی جل��وی برجام را 

بگیرند. 

عراقچی افزود: در حال حاضر، 
در آمری��کا ای��ن تفک��ر وج��ود 
دارد ک��ه ایران پ��س از برجام، 
دستاوردهای زیادی را به دست 
آورده و در مقاب��ل، دس��تیابی 
 ای��ران ب��ه س��اح اتم��ی تنها 
10 س��ال عقب افتاده است. به 
همین دلیل اس��ت که ترامپ از 
برجام به عنوان خسارت محض 

یاد می کند. 

ساخت نخستین بیمارستان 
هسته ای توسط اتریش

مع��اون حقوق��ی و بین الملل 
وزارت امور خارجه با اش��اره به 
وع��ده چهارماه��ه ترامپ برای 
اظهارنظر دوب��اره درباره برجام 
گف��ت: این چه��ار ماه بس��یار 
سرنوشت ساز است و ما باید در 
این چهار ماه، اتصاالت اقتصادی 
خ��ود را با کش��ورهای اروپایی، 
شرق آس��یا و شرکای اقتصادی 
و تجاری خود بیش��تر و بیشتر 
کنیم، زیرا این مس��ئله برجام را 

محکم تر می کند. 
او ادام��ه داد: م��ا در همین 
زمانی ک��ه ترامپ وع��ده داده 
از برجام خ��ارج خواهد  ب��ود 
ش��د، موفق ش��دیم با مذاکره 
ب��ا ایتالیایی ها خ��ط اعتباری 
6 میلی��ارد دالری امضا کنیم. 
همچنین ی��ک میلیارد دالر با 
اتریش��ی ها قرارداد بستیم که 
اجرای��ی هم ش��د و تأس��یس 
اولین بیمارس��تان هسته ای از 
دس��تاوردهای این ق��رارداد با 

اتریشی هاست. 
اتریش��ی ها  حاضر،  حال  در 
با سرمایه خودش��ان در ایران 
بیمارستان هسته ای می سازند؛ 
موضوعی ک��ه تا قبل از برجام 

جزو خطوط قرمز بود. 
عراقچ��ی در پایان با اش��اره 
به س��فر مقام��ات اروپایی به 
ایران گفت: سفر مقامات ارشد 
فرانس��ه به ایران قطعی ش��ده 
و وزی��ر خارجه آلم��ان هم به 
زودی ب��ه ایران س��فر خواهد 
کرد و تا دو ماه آینده چندین 
مق��ام اروپایی به ایران س��فر 

می کنند. 

اول بهمن ماه، زمان آغاز به کار معاونت اقتصادی وزارت  امور خارجه

دیپلماسیبهخدمتاقتصادمیآید

پنج بخش عامل رقم خوردن 
رش��د اقتصادی ۴.۵درصدی در 
نیمه اول امس��ال بوده اند و نفت 
همچن��ان باالترین س��هم را در 
بین س��ایر بخش های اقتصادی 

دارا است. 
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، بان��ک 
مرک��زی ب��ه تازگ��ی آمارهای 
رش��د  تغیی��رات  ب��ه  مرب��وط 
اقتص��ادی در نیم��ه اول س��ال 
ج��اری را اعام کرد. براس��اس 
مس��تندات منتشر ش��ده تولید 
ناخال��ص داخل��ی ب��ه قیم��ت 
پای��ه و ب��ر اس��اس قیمت های 
 ثاب��ت 1۳۹0، از ۳۳۸ ه��زار و

 6۹1 ه��زار میلی��ارد تومان در 
نیم��ه اول 1۳۹۵ به ۳۵۳ هزار 
و ۹0۵ میلی��ارد تومان در نیمه 
اول امسال افزایش یافت که در 
مجموع حاکی از رشد اقتصادی 
 ۴.۵درص��دی همراه ب��ا نفت و 
نف��ت ب��دون  درص��دی   ۴.1 

 ۴.1 درصد است. 
در حالی رش��د اقتص��ادی با 
نف��ت و ب��دون نفت ب��ا کاهش 
اختاف قابل توجهی نس��بت به 
گذش��ته همراه شده  که چندی 
بانک  اقتص��ادی  مع��اون  پیش 
مرکزی گفته بود آمارها نش��ان 
از خروج واحده��ای صنعتی از 
رکود دارد. بنا ب��ه گفته پیمان 
تولید  بررسی ش��اخص  قربانی، 

در کارگاه ه��ای ب��زرگ صنعتی 
درصدی   ۴.۹ رشد  نشان دهنده 
در فص��ل به��ار اس��ت. در عین 
حال ش��اخص رشد در تابستان 
ب��ه ۵.۳درص��د رس��یده که در 
مجم��وع نش��ان دهنده خ��روج 
از رک��ود  واحده��ای صنعت��ی 

خواهد بود. 
او گفت��ه بود برخاف س��ال 
گذش��ته که رش��د نفت��ی بود، 
برای سال جاری این بخش های 
صنعتی هس��تند که توانسته اند 
رش��د را تأمین کنند به عبارتی 
ح��ال  در  صنعت��ی  رش��دهای 

جایگزینی رشد نفتی هستند. 

نفت در صدر
اف��زوده  ارزش  ب��رآورد 
اقتصادی  مختل��ف  فعالیت های 
نش��ان می ده��د عل��ت عم��ده 
افزایش رش��د اقتصادی را باید 
در ارزش اف��زوده فعالیت ه��ای 
»نفت« ب��ا 1.۳درصد،  »حمل 
و نقل، انب��ارداری و ارتباطات« 
رس��توران  »بازرگان��ی،    ،0.7
و  درص��د   0.۵ هت��ل داری«  و 
همچنین »صنعت« 0.۵ درصد 

جست وجو کرد. 
همچنین در نیمه اول امسال 
ارزش افزوده گروه کشاورزی به 
قیمت های سال 1۳۹0 تا بیش 
از ۳۳هزار میلیارد تومان برآورد 

شده که نس��بت به دوره مشابه 
س��ال قبل ۴.2درص��د افزایش 
دارد. برآورده��ا نش��ان می دهد 
و  زراعی0.۳  محص��والت  تولید 
باغ��ی 6.۵ درص��د و همچنین 
تولی��د محص��والت اصلی دامی 
۵.۸ درصد افزایش یافته است. 

بر اساس محاسبات اولیه ارزش 
افزوده گروه »نفت« در نیمه اول 
امس��ال حدود 7۹ ه��زار میلیارد 
 توم��ان بوده ک��ه گویای رش��د
 ۵.۸ درصدی و در نتیجه سهمی 
 مع��ادل یک درصد از نرخ رش��د 
۴.۵ درص��دی اقتص��اد در دوره 
مورد بررس��ی اس��ت. همچنین 
افزایش نرخ رش��د ارزش افزوده 
گروه نفت ناش��ی از افزایش نرخ 
رش��د تولید و صادرات نفت خام، 
تولی��د میعان��ات گازی، تولی��د 
فرآورده های پاالیش��گاهی و نیز 
افزای��ش تولی��د و ص��ادرات گاز 
طبیعی نس��بت به دوره مش��ابه 

سال قبل است. 

  رشد صنعت و معدن
 ۴.۵ درصد شد

گ��روه »صنای��ع و مع��ادن« 
از  نی��ز در نیم��ه اول امس��ال 
نرخ رش��دی معادل ۴.۵ درصد 
برخوردار ش��ده که در مقایسه 
قب��ل س��ال  مش��ابه  دوره   ب��ا 

یافت��ه  افزای��ش  درص��د   ۵.۳  

است. این بخش سهمی معادل 
یک درص��د از رش��د اقتصادی 
خ��ود  ب��ه  را  درص��دی   ۴.۵
اختصاص داده اس��ت. در گروه 
صنای��ع و مع��ادن ارزش افزوده 
مع��دن  ،۴.۸ صنع��ت   بخ��ش 

 0.۴، ساختمان 0.6 و آب و برق 
و گاز 7.۳ درصد رشد دارد. 

»س��اختمان«  بخ��ش  در 
س��رمایه گذاری  ارزش  نی��ز 
مناط��ق  در  بخش خصوص��ی 
قیمت ه��ای جاری  به  ش��هری 
در نیم��ه اول امس��ال نس��بت 
 ب��ه دوره مش��ابه س��ال قب��ل 
12.6 درصد افزایش یافته است. 
با اعمال شاخص های قیمت نرخ 
رش��د ارزش افزوده س��اختمان 
درص��د   0.۳ بخش خصوص��ی 
برآورد شده اس��ت. در مجموع 
با در نظر گرفتن افزایش ارزش 
اف��زوده س��اختمان دولتی، نرخ 
رش��د بخش س��اختمان حدود 

0.6 درصد برآورد شده است. 

سهم خدمات ۱.۸ درصد
آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
می دهد ک��ه ارزش افزوده گروه 
»خدمات« در نیمه اول امسال از 
نرخ رشد ۳.۸ درصدی برخوردار 
ش��ده و س��هم آن از رشد ۴.۵ 
درصدی تولی��د ناخالص داخلی 
ب��ه 1.۸ درصد رس��یده اس��ت. 

همچنی��ن برآوردهای حاصل از 
رش��د اقتصادی بر حسب اقام 
هزینه نهایی نش��ان می دهد در 
نیم��ه اول امس��ال هزینه ه��ای 
بخش خصوصی  نهای��ی  مصرف 
۳.7، هزینه ه��ای مصرف نهایی 
بخش دولت��ی ۳.۵ و تش��کیل 
سرمایه ثابت ناخالص 0.1 بوده 

است. 
مق���دمات��ی   مح���اس��بات 
ش��ش ماهه اول امسال نسبت به 
دوره مشابه سال قبل نشان دهنده 
افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه 
ثاب��ت ناخال��ص ب��ه می��زان 0.1 
درصد اس��ت. تش��کیل س��رمایه 
ثاب��ت ناخال��ص متش��کل از دو 
بخش ماش��ین آالت و س��اختمان 
اس��ت که ب��رای س��اختمان 0.6 
درص��د افزایش و س��رمایه ثابت 
 0.۹ ت��ا  ماش��ین آالت  ناخال��ص 
درصد کاهش دارد. کاهش واردات 
نیم��ه  کااله��ای س��رمایه ای در 
اول امس��ال مهم تری��ن عامل در 
خصوص کاهش نرخ رشد تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص در بخش 
ماش��ین آالت محس��وب می شود. 
در ح��وزه تج��ارت خارج��ی و بر 
اساس برآوردهای اولیه، صادرات و 
واردات کاالها و خدمات طی نیمه 
اول امسال به گونه ای تغییر داشته 
که ۴.۳ درصد در صادرات و 11.۴ 

درصد در واردات رشد دارد. 

جزییات رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال

رشد اقتصادی چگونه ۴.۵ درصد شد؟ 

گزارش2

دریچه

مجمع جهانی اقتصاد اعالم کرد
۵ آسیب جهان در سال 20۱۸

تحقیق��ات مجمع جهانی اقتصاد نش��ان می دهد که 
حوادث اقلیمی شدید و فجایع طبیعی، خطراتی هستند 
که احتمال وقوع آنها در سال 201۸ زیاد است.  به گزارش 
ایرنا، بر اس��اس آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد با 
عنوان »خطرات جهانی«، فجایع زیست محیطی، جرائم 
سایبری، مهاجرت ناخواسته در مقیاس وسیع و تجارت 
غیرقانونی یا قاچاق به ترتیب از جمله مهم ترین خطراتی 
هس��تند که احتمال وقوع آنها در جهان در سال 201۸ 
زیاد اس��ت.  در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نیز 
مانند گزارش پیشین، مهم ترین خطر بین المللی به لحاظ 
میزان اثرگذاری استفاده از ساح های کشتار جمعی بود، 
اما این بار سه خطر زیست محیطی شامل حوادث شدید 
اقلیمی، فجایع طبیعی و شکس��ت در کاهش مهاجرت 
ناشی از تغییرات آب و هوایی نیز به آن اضافه شدند.  بر 
اساس نظرات یک هزار دانشمند و سیاست گذاری که در 
این مطالعه ش��رکت کرده و انواع خطرات از اقتصادی، 
زیس��ت محیطی، ژئوپلیتیکی، اجتماعی و فناوری را بر 
حس��ب احتمال وقوع و مقیاس تأثیرگذاری، رتبه بندی 
کردند؛ وق��وع حوادث اقلیمی ش��دید، فجایع طبیعی، 
حمات سایبری، رشد کاهبرداری و دزدی و شکست 
در کاهش مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی، پنج خطر 
نخس��تی هس��تند که احتمال وقوع آنها در جهان زیاد 
است.  اس��تفاده از ساح کشتار جمعی، حوادث شدید 
اقلیمی، فجایع طبیعی، شکس��ت در کاهش مهاجرت 
ناش��ی از تغیی��رات اقلیمی و بحران آب نی��ز به عنوان 
پنج خطر نخست تهدید کننده جهان به لحاظ مقیاس 
اثرگذاری شناخته شدند.  پنج خطر نخستی که به لحاظ 
احتم��ال وقوع و اثرگذاری جهان را تهدید می کنند نیز 
اقلیم خش��ک، کاهش تنوع زیس��ت محیطی، فروپاشی 
اکوسیستم ها، فجایع محیط زیستی که بشر می آفریند 
و شکست در کاهش مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیمی 

عنوان شدند. 

گزارش »گروه بین المللی بحران« درباره بقای برجام
لزوم چتر حمایتی اروپا در برابر 

تحریم های آمریکا
اندیش��کده »گ��روه بین المللی بحران« در گزارش��ی 
با بررس��ی دومین س��ال اجرای برجام معتقد است: اروپا 
می بایست فرای حمایت لفظی از برجام رفته و بقای آن 
را با ایجاد یک چتر حمایتی از تجارتش در صورت وضع 
تحریم های ثانویه آمریکا تضمی��ن کند.  در این گزارش 
۳۴ صفحه ای آمده است: تصمیم کاخ سفید برای تمدید 
معافیت تحریمی ایران کمی بیشتر از یک تعویق نیست؛ 
ش��رایطی که ترامپ اصرار به برق��راری آن دارد، مغایر با 
برجام اس��ت. امضاکنندگان دیگر این توافق باید در این 
مدت این کش��ور را تش��ویق به ماندن در توافق کرده و 
درعین حال به دنبال راه هایی برای پایدار کردن آن بدون 
توجه به اقدامات آمریکا باشند.  بر اساس این گزارش، از 
دست رفتن این توافق، بحرانی را شعله ور خواهد کرد که 
می تواند منجر به عمیق تر ش��دن تنش ها در این منطقه 
پرآشوب شده و ضربه سختی به دیپلماسی چندجانبه و 
رژیم منع گسترش بزند.  این گزارش ادامه می دهد: تهران 
به نوبه خود به توافق پایبند بوده... اما ممکن است صبرش 
به پایان برسد؛ چراکه موقعیت دیپلماتیک مناسب ایران 
در خارج، اوضاع در داخل کشور را بهبود نبخشیده است.  
این اندیشکده می افزاید: دولت ترامپ می خواهد هماهنگ 
با ش��رکای اروپایی خود عمل کند، اما نه به هر قیمتی و 
ممکن است درصورت مخالفت اروپا، بخواهد راه خودش 
را ب��رود. وضع تحریم های ثانویه آمریکا بر ش��رکت های 
اروپای��ی که با ایران تجارت می کنن��د، می تواند آنها را با 
انتخاب میان س��رمایه گذاری و تجارت هنوز محدودشان 
با ایران یا به خطر انداختن دسترسی ش��ان به بازار بسیار 

بزرگتر و سودآورتر آمریکا مواجه کند. 
طبق یک نظرس��نجی ویژه که گروه بین المللی بحران 
از بیش از 60 مدیر ارش��د در ش��رکت های فراملیتی که 
به صورت فعال به دنبال سرمایه گذاری در ایران هستند، 
انج��ام داده اس��ت، ایجاد ی��ک چتر حمایت��ی در برابر 
تحریم های ثانویه آمریکا قابل دس��تیابی است، چنانچه 
ایران به تعهداتش طبق برجام پایبند بماند.  این گزارش 
در بخش دیگ��ری می افزاید: تاکنون اروپ��ا با احتیاط از 
برداشتن قدمی که ممکن است به جنگ تجاری با آمریکا 
بیانجامد پرهیز کرده، اما اکنون ممکن است احساس کند 
در ص��ورت از بین رفتن برجام، امنیتش در خطر اس��ت. 
اروپا همچنین باید به قراردادهای دوجانبه سرمایه گذاری 
در اقتصاد ایران و شراکت طوالنی مدت در حوزه انرژی با 
تهران دست یابد، درحالی که به تعامل دیپلماتیک با ایران 
در مورد سیاست های منطقه ای و مسائل مربوط به حقوق 
بشر می پردازد.  در ادامه این تحلیل آمده است: ایران نیز 
به نوبه خود باید گام هایی را بردارد. تهران باید مشکات 
داخلی اقتصادش را به خصوص با توس��عه استاندارد های 
بانک��ی و ایجاد یک فض��ای کاری ش��فاف تر و مبارزه با 
فاسد حل کند. این نه تنها برای جذب فناوری و سرمایه 
خارج��ی مهم اس��ت، بلکه برای پرداخت��ن به نارضایتی 
عمومی هم ضرورت دارد.  این گزارش در بخش دیگری 
ادامه می دهد: این نکته که برجام به رغم خصومت ترامپ، 
بیشتر از دیگر توافقات چندجانبه آمریکا در این مدت به 
حیات خود ادامه داده، خود شاهدی است بر سودمندی 
و استحکام این توافق، اما دیگر امضا کنندگان نباید بر این 
گمان باشند که برجام می تواند در برابر تهاجمات بیشتر 
دوام آورد. پی��ش از آن که دیر ش��ود، آنان باید از آن به 

صورت فعاالنه دفاع کنند. 

یادداشت

فراز و فرودهای تورم در ایران

اقتصاد ایران پس از رکود چهارساله وارد دوران رشد 
اقتصادی ش��ده اس��ت، اما برای پایداری دوران رشد با 
موانع زیادی مواجه اس��ت. بس��یاری از این چالش  ها از 
دیرب��از بر پیکره اقتصاد پنجه افکنده و کار را به جایی 
رس��انده که گذشتن از کنار آنها غیرممکن شده است. 
طی دوره های گذش��ته بحران هایی نظیر بدهی دولت، 
کس��ری بودجه و بزرگی دولت وجود داشته و از دولتی 
به دولت بعد منتقل شده است. برخی از این چالش  ها به 
نقطه انتهایی خود نزدیک شده اند و چاره ای جز حل آن 
باقی نمانده است. اصاح نظام بودجه دولت یکی از این 
بحران هاس��ت که ماموریت آن بر دوش دولت دوازدهم 

و مجلس دهم است.
رش��د ب��االی نقدینگی و نرخ ت��ورم باال ب��ه عنوان 
پدیده های تاریخ��ی اقتصاد ایران از دهه ۵0 خود را به 
اقتصاد تحمیل کرده اند و تاکنون دولت  ها نتوانسته اند 
آن را درم��ان کنند. این ش��اخص  ها در برخی دولت  ها 
بیشتر کنترل ش��ده که نمونه آن تک رقمی شدن نرخ 
تورم در دولت حس��ن روحانی اس��ت که البته بخشی 
از این دس��تاورد به دلیل کاهش تقاضا در کشور است 
چراکه نقدینگی در س��ال های اخیر رشد ساالنه باالی 

20 درصد را تجربه کرده است.
گ��زارش معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی در م��ورد رابطه نقدینگی و ت��ورم در اقتصاد 
ایران نشان می                                                                      دهد پس از سال 1۳6۸ و با پایان جنگ 
تحمیلی، سیاس��ت های اقتصادی به اجرا گذاشته شده 
برای آزادس��ازی و تعدیل اقتص��ادی، منجر به افزایش 
دوباره نرخ تورم شد، به طوری که در سال 1۳70 تورم 
از ۹ درصد به 20 درصد رس��ید و تا س��ال 7۴ رکورد 
نرخ ۴۹ درصدی را به جای گذاشت. رشد نقدینگی هم 
همچنان ب��ه روند افزایش خود ادامه داد، به طوری که 
بیشترین درصد افزایش نقدینگی، بین سال های 1۳72 
تا 1۳76 به وقوع پیوست و طی چهار سال نقدینگی با 
22۵ درصد افزایش تقریبا س��ه برابر شد. پس از سال 
1۳76، روند افزایش��ی نقدینگی متوقف ش��د و رش��د 
نقدینگی رو به کاهش نهاد، به طوری که در س��ال های 
1۳7۹ و 1۳۸0 به دنبال رونق اقتصادی و بهتر ش��دن 
وضع بودجه دولت و اعمال مجموعه ای از سیاست های 
اصاحی و تعدیل انتظارات تورمی، نرخ تورم در کشور 
کاه��ش یافت و به حدود 11.۴ درصد در س��ال 1۳۸0 
رسید. در حالی که در سال 1۳۸1 به دلیل اجرای برخی 
سیاست ها، نظیر حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز 
و اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی، نرخ تورم 
مجدداً افزایش یافت و از 11.6 درصد در سال 1۳۸0 به 

1۵.۸ درصد در سال 1۳۸1 رسید.
گزارش وزارت اقتصاد نشان می                                                                      دهد طی سال 1۳۸۳ 
نرخ تورم تقریباً ثابت ماند و سرانجام در سال 1۳۸۴ با 
اتخاذ سیاس��ت های انقباضی از سوی دولت، به حدود 
10.۴ درصد رس��ید. در س��ال 1۳۸۵ با افزایش قیمت 
جهانی نفت خام و افزایش درآمد دولت، دولت با اعمال 
سیاس��ت های پولی انبس��اطی و تزریق مناب��ع فراوان 
دالری و ریالی به طرح های عمرانی سراس��ر کش��ور و 
افزایش اعطای تسهیات بانکی، موجب رشد نقدینگی 
سرگردان در سطح جامعه و متعاقباً رشد تورم شد. نرخ 
تورم به 1۸.۴ درصد در سال 1۳۸6 و 2۵.۴ درصد  در 
سال 1۳۸7 رسید. با توجه به تجربه نرخ رشد پایه پولی 
باال در سال های 1۳۸6 و 1۳۸7 و به تبع آن مواجهه با 
نرخ تورم باال در س��ال 1۳۸7، در سال 1۳۸۸ نرخ رشد 
پای��ه پولی نزدیک منفی 10 درصد برای مقابله با تورم 
سال های گذش��ته در دستور کار قرار گرفت تا تورم به 
10.۸ و 12.۴ در سال های 1۳۸۸ و 1۳۸۹ کاهش یابد.

تحوالت صورت گرفته در بخش ارزی کشور در سال 
1۳۹0، نوسانات و محدودیت های نقل و انتقاالت ارزی، 
تشدید تحریم های اقتصادی و افزایش قیمت حامل های 
انرژی همگام با اجرای قان��ون هدفمند کردن یارانه  ها 
باعث ش��د تا تورم روند افزایشی را در سال 1۳۹0 طی 
کند، به طوری که در این س��ال نرخ تورم با ۹.1 درصد 
افزایش به 21.۵ درصد رس��ید. در سال 1۳۹1 با ادامه 
افزایش نرخ ارز که از نیمه دوم س��ال 1۳۹0 آغاز شده 
بود، نرخ تورم مجددا با روند فزاینده ای همراه ش��د، به 
گونه ای که نرخ رشد متوس��ط 12ماهه شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی از 21.6 درصد در فروردین به 
۳0.۵ درصد در اس��فند 1۳۹1 افزایش یافت. این روند 
افزایشی در سال 1۳۹2 نیز ادامه داشت، به طوری که از 
۳2.۳درصد در فروردین ماه این سال به ۴0.۴ درصد در 
مهرماه رسید. از آبان این سال، روند نرخ تورم با کاهش 
روبه رو شد، به طوری که در اسفند به ۳۴.7درصد رسید. 
با تداوم این روند کاهش��ی و ب��ا کاهش 1۹.7 درصدی 
تورم تولیدکننده در س��ال 1۳۹۳ در مقایس��ه با سال 
1۳۹2، کاهش انتظارات تورمی، انضباط پولی، انضباط 
در بودجه و ثبات نرخ ارز، نرخ تورم با 1۹.1 واحد درصد 
کاه��ش به 1۵.6درصد در اس��فند 1۳۹۳رس��ید و در 
اسفند 1۳۹۴ با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم 
ب��ه 11.۹ درصد کاهش یافت. روند نزولی نرخ تورم در 
سال 1۳۹۵ نیز ادامه یافت و سرانجام در خرداد ۹۵ نرخ 
تورم تک رقمی ش��د و به زیر 10درصد رسید. این روند 
ادامه یافت تا در پایان سال 1۳۹۵ نرخ تورم ۹ درصدی 
برای اقتصاد ایران به ثبت برس��د. بعد از 26 س��ال این 

شاخص در ایران تک رقمی شد.
منبع: آینده نگر 
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 برن��د حالل در همه ج��ای دنیا برای 
مردم شناخته ش��ده اس��ت، حاال هم که 
تقریباً 28درص��د جمعیت روی زمین را 
مسلمانان تش��کیل می دهند، برند حالل 
شناخته ش��ده تر از قبل شده است. البته 
که برن��د حالل تنها مختص مس��لمانان 
نیست و دیگر ادیان هم از این محصوالت 
استفاده می کنند، اما با این حال، مفهوم 
حالل به یکی از مهم ترین و پرکاربردترین 
مفاهی��م در عرصه تجارت و گردش��گری 
به ویژه در میان کشورهای اسالمی تبدیل 
شده است. در دیگر کشورها هم به دلیل 
فراهم کردن خدماتی مانند گردش��گری 
برای مس��لمانان این مفهوم به کار گرفته 

می شود. 
به گزارش اتاق تهران، در همین زمینه 
مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد 
کشاورزی و توسعه روستایی در گزارشی 
به بررس��ی »تولید و صادرات مواد غذایی 
ح��الل در دنی��ا« پرداخته اس��ت. طبق 
این گ��زارش نمی ت��وان از حج��م تولید 
محصوالت حالل برآورد مشخصی داشت، 
ام��ا از طریق بررس��ی مص��رف و تجارت 
محص��والت می ت��وان تا حد زی��ادی به 
وضعیت تجارت غذای حالل دست یافت. 
براس��اس گزارش ارائه ش��ده توس��ط 
ف��اروک و دیگ��ران، ارزش مص��رف غذا 
و نوش��یدنی مس��لمانان جهان در س��ال 
2013 نس��بت به 2012 مع��ادل 10.8 
درصد رش��د یافته و ب��ه 1292 میلیارد 
ریال رسیده اس��ت. بازار غذای حالل در 
این سال 17.7 درصد از مصرف جهانی را 
به خود اختصاص داده اس��ت درحالی که 
س��هم بازار غذای حالل در س��ال 2012 
معادل 16.6درصد از مصرف جهانی بوده 
اس��ت. با این روند انتظار می رود این رقم 
در س��ال 2019 به حدود 2537 میلیارد 
دالر برس��د ک��ه ح��دود 21.2 درصد از 

حجم بازار مصرف جهانی خواهد بود. 
طب��ق این گ��زارش، در س��ال 2013 

اندون��زی ب��ا 190 میلی��ارد دالر، ترکیه 
ب��ا 168 میلیارد دالر، پاکس��تان با 108 
میلیارد دالر و ای��ران با 97 میلیارد دالر 
در صدر مصرف کنندگان اس��المی غذا و 
نوش��یدنی حالل قرار داش��ته اند. تهیه و 
توزیع غذای حالل در س��ال 2013 بالغ 
بر 151 میلیارد دالر هزینه داشته است. 
مؤسس��ه  گ��زارش  در  ک��ه  آن ط��ور 
اقتص��اد  برنامه ری��زی،  پژوهش ه��ای 
کشاورزی و توسعه روستایی نوشته شده 
است و براس��اس گزارش مرکز تحقیقات 
و اطالع رس��انی اتاق اس��المی )به نقل از 
تامس��ون رویت��رز 2013( ارزش اقتصاد 
اس��المی ای��ران در س��ال های 2012 و 
2013 ب��ه ترتیب مع��ادل 318 و 464 
میلیارد دالر برآورد ش��ده است. ایران با 
س��هم 5درصدی جمعی��ت حدود 7 تا 8 

درصد اقتصاد بخش غذا و ش��یوه زندگی 
ح��الل جه��ان را داش��ته و در مجم��وع 
س��همی 10 الی 13درص��دی از اقتصاد 

اسالمی جهانی را داراست. 
ب��ازار غذا با ارزش��ی نزدیک به 1300 
میلی��ارد دالر به تنهایی تقریباً 65 درصد 
از کل ارزش ب��ازار بخ��ش غذا و ش��یوه 
زندگی ح��الل را تش��کیل می دهد و به 
همی��ن دلیل بازار بخش غذا، مرکز توجه 
تجارت حالل است. ارزش بازار بخش غذا 
و ش��یوه زندگی حالل ای��ران در مجموع 
حدود 132 میلیارد دالر در سال 2012 
برآورد شده که در سال 2013 به بیش از 
141 میلیارد دالر رسیده است. بازار غذا 
با ارزش��ی نزدیک به 97 میلیارد دالر به 
تنهایی تقریباً 70درصد از کل ارزش بازار 
بخش غذا و شیوه زندگی حالل در ایران 

را تش��کیل می ده��د و این ماجرا نش��ان 
می ده��د که به ب��ازار بخش غذای حالل 

در ایران باید توجه کافی شود. 
البت��ه پژوهش ه��ای مختل��ف نش��ان 
می دهد ک��ه ایران در می��ان عمده ترین 
کش��ورهای عض��و س��ازمان کنفران��س 
اسالمی که در تجارت فرآورده های حالل 
فعالیت دارند، از سهم و جایگاه به نسبت 
مناس��بی برخوردار است. برآوردها نشان 
می دهد ایران در سال 2005، 21 درصد 
صادرات فرآورده های گوشتی، 3.6 درصد 
صادرات فرآورده های کنسرو و نوشیدنی 
و 1.2درص��د فرآورده های لبنی حالل از 
مجموع ص��ادرات فرآورده های گوش��تی 
کش��ورهای عض��و س��ازمان کنفران��س 
اسالمی را به خود اختصاص داده است. 

همچنین براساس گزارش وزارت جهاد 
کش��اورزی در س��ال 95، کل ص��ادرات 
بخش کش��اورزی در س��ال 1394 برابر 
4756. 93 ه��زار تن مع��ادل 5447.01 
میلی��ون دالر بوده اس��ت ک��ه از میزان 
1.88 ه��زار ت��ن، مع��ادل 4.35 میلیون 
دالر گوش��ت قرمز و 71 هزار تن معادل 
101.01 میلیون دالر گوشت مرغ است. 
طبق این آمار و ارقام گزارش مؤسس��ه 
اقتص��اد  برنامه ری��زی،  پژوهش ه��ای 
کش��اورزی و توسعه روس��تایی می گوید 
که ص��ادرات ح��دود 5.5 میلی��ارد دالر 
محص��والت کش��اورزی ک��ه ب��ا اندکی 
اغماض می ت��وان آن را در زمره صادرات 
حالل در نظر گرفت، سهم بسیار ناچیزی 

از صادرات در بازار حالل دنیا است. 
ای��ن در حالی اس��ت که کش��ورهای 
عربس��تان  اندون��زی، کوی��ت،  مال��زی، 
س��عودی و ام��ارات متح��ده عرب��ی در 
میان کش��ورهای عضو سازمان کنفرانس 
اس��المی و همچنین کشورهای آفریقای 
دارای  اس��ترالیا  و  س��نگاپور  جنوب��ی، 
نظ��ام ص��دور گواهی های حالل بس��یار 

سازماندهی شده هستند. 

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد که 
حذف یارانه پردرآمده��ا در انتظار مصوبه 

مجلس است. 
به گزارش مهر، مدیرکل برنامه و بودجه 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها گفت: تا زمان 
تصویب مجلس، هیچ تغیی��ری در حذف 

افراد یارانه بگیر اتقاق نمی افتد. 
جلس��ات  اف��زود:  پرس��تاری  نرگ��س 
کمیس��یون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
در حال برگزاری است و هنوز هیچ تصمیم 
جدیدی درباره ح��ذف یارانه بگیرها گرفته 

نشده است. 
وی تصریح کرد: هنوز هیچ چیز مشخص 
نیس��ت و هر تصمیمی ک��ه مجلس اتخاذ 
کند، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود. 
پرس��تاری از انجام مطالعات پژوهش��ی 
در راس��تای بررس��ی تأثی��رات منف��ی و 
مثب��ت یارانه ه��ا در حوزه ه��ای فرهنگی 
اجتماعی کش��ور خب��ر داد و گف��ت: این 
 مطالعات در پنج اس��تان تهران، کرمانشاه، 
سیستان و بلوچستان، مازندران و خوزستان 
انجام شده که البته نتایج این پژوهش هنوز 

تحلیل نشده است. 
مدی��رکل برنام��ه و بودج��ه س��ازمان 
هدفمن��دی یارانه ها ادامه داد: این پژوهش 
هی��چ ارتباطی به ح��ذف یارانه پردرآمدها 
ندارد، اما این طرح در تصمیم گیری دولت 

در سرنوشت یارانه ها مؤثر است. 
پرس��تاری با بی��ان اینکه ح��ذف یارانه 
پردرآمده��ا تاکنون بارها ب��ه دلیل تبعات 
اجتماعی و فرهنگی متوقف ش��ده اس��ت، 
اظهار کرد: براساس تحلیل های کارشناسی 
شکی وجود ندارد که نحوه پرداخت یارانه ها 
به شکل فعلی نه تنها مشکلی را حل نکرده، 

بلکه مشکالتی نیز به وجود آورده است. 
وی اضاف��ه کرد: ماهانه 3 ه��زار و 800 
میلی��ارد تومان باب��ت یارانه نق��دی افراد 
پرداخت می شود که این مبلغ می توانست 

در بخش های دیگر سرمایه گذاری شود. 
وی عدم حمای��ت از بخش تولید و عدم 
س��رمایه گذاری در مولدهای ان��رژی را از 
نواقص طرح هدفمندی یارانه ها دانس��ت و 
اظهار داشت: از ابتدا قرار نبود دولت هزینه 
 اضاف��ه ای بابت یارانه ها بپ��ردازد و قرار بود
 50 درص��د از منابع صرف پرداخت نقدی 
و 50 درصد دیگ��ر در حوزه های بهره وری 

انرژی و حمایت از تولید، اشتغال و سالمت 
هزینه ش��ود، این در حالی است که دولت 
ابتدا با حمایت حدود 3 هزار میلیاردی این 
طرح کار را آغاز کرد و در 9 ماهه امس��ال 
بیش از 14 ه��زار میلیارد توم��ان در این 

زمینه هزینه کرده است. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر ض��رورت بازتعریف 
ش��اخص های یارانه بگی��ران و لزوم حذف 
یاران��ه پردرآمدها تصریح کرد: محاس��به 
پرداخ��ت یارانه از ابتدا دقی��ق نبوده و در 
این زمینه بیش برآوردی صورت گرفته که 

منجر به مشکالت کنونی شده است. 
پرس��تاری افزود: از ابتدای طرح تاکنون 
یارانه بیش از 4 میلیون نفر قطع ش��ده که 
یارانه حدود یک میلیون نفر مجددا برقرار 
شده که نشان می دهد میزان خطا در حذف 

افراد زیاد بوده است. 
گفتنی است سخنان این مقام سازمان 
هدفمن��دی یارانه ه��ا درحال��ی مط��رح 
می ش��ود که کمیس��یون تلفیق مجلس 
شورای اس��المی در جلسه روز سه شنبه 
خ��ود با تصویب مصوبه ای به دولت اجازه 
داد ت��ا از طری��ق مکانیزم��ی مش��خص، 
به صورت تدریجی 33 میلیون نفر از افراد 
پردرآم��د دریافت  کننده یارانه نقدی را از 
فهرس��ت یارانه  بگیران در سال 97 حذف 
کن��د. در واقع با این مصوبه، یارانه بگیران 
در دو مرحله تعدیل می شوند؛ مرحله اول 
به صورت اختی��اری می توانند از دریافت 
یاران��ه انصراف دهن��د و در مرحله دوم، 
دولت اجازه دارد وارد مرحله شناس��ایی 

و حذف افراد غیرنیازمند شود. 
براس��اس این مصوب��ه به دول��ت اجازه 
داده ش��ده اس��ت در س��ال 97معادل23 
هزار میلی��ارد تومان از 37 ه��زار میلیارد 
توم��ان درآمد حاصل از محل اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ه��ا را برای پرداخت یارانه 
نقدی هزین��ه کند. همچنی��ن با تصمیم 
کمیس��یون تلفیق، 7هزار میلی��ارد تومان 
از درآمده��ای حاص��ل از این تبصره، برای 
زدودن چه��ره فقر مطل��ق در خانوارهای 
هدف یعنی خانوارهایی که درآمد آنها کمتر 
از خ��ط حمایتی کمیته امداد و س��ازمان 
بهزیستی اس��ت و نیز بیمه اجتماعی زنان 
سرپرس��ت خانواره��ای نیازمند اختصاص 

یافت. 

سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرد

حذف یارانه ها در انتظار تصمیم مجلس

ایران، چهارمین کشور مصرف کننده اسالمی غذا و نوشیدنی حالل

ایران کجای بازار حالل قرار دارد؟ 
اقتصاد کالن

گزارشی از نشست »اصالح بودجه به نفع مردم«
نهادهای فراقانونی در اقتصاد

حس��ین راغفر با انتقاد از عدم پاس��خگویی دولت ها در 
خصوص بودجه عمومی کش��ور گفت که مش��کل با دادن 
آمارهای غلط رش��د و اش��تغال توس��ط رئیس جمهور حل 
نمی ش��ود، مس��ائل ش��ائبه دار اقتصادی، تورم، نارضایتی و 
اغتش��اش به وجود می آورد. به گزارش خبرآنالین، نشست 
»اصالح بودجه به نفع مردم« با حضور حسین راغفر و یاشار 
سلطانی برگزار شد و راغفر در سخنانی گفت: بي سابقه ترین 
فس��ادهای تاریخ معاصر ای��ران در دولت های نهم و دهم از 
طریق چپاول منابع عمومی انجام ش��ده و یکدس��تي سه 
قوه وق��ت موجب عدم نظارت بر دولت ش��د و در مواردی 
هرچه دولت آورده، مجلس تصویب کرده اس��ت. به عنوان 
نمونه بودجه 16 میلیارد تومانی که در روزهای آخر تصدی 
رئیس جمهور سابق به دانشگاه ایرانیان منتقل شد، هرچند 
در مقابل ارقام دیگر رقم ناچیزی بود، اما منش��ا آن این بود 
که در مجلس تصویب ک��رده بودند رئیس دولت به هر که 
بخواهد می تواند بودجه اختصاص دهد. وی با اشاره به اینکه 
بودجه ناش��ی از منابع عمومی اس��ت، گفت: دولت ها باید 
نس��بت به نحوه هزینه کرد بودجه پاسخگو باشند، اما نوعا 
پاسخگو نبوده اند. به عنوان نمونه بودجه ای برای بنیاد موالنا 
مقرر کردند که تصور می شود مخصوص بنیادی مربوط به 
مولوی است، اما بودجه برای بنیاد دکتر حمید موالنا، مشاور 
مطبوعاتی آقای احمدی نژاد بود که در دانش��گاه رس��می 
س��ازمان CIA  حضور داش��ت. این اس��تاد اقتصاد بودجه 
97 را نی��ز دارای برخی ابهامات خواند و گفت: البته اینکه 
رئیس  جمهور این بودجه را شفاف ترین بودجه عنوان کردند، 
به این دلیل اس��ت که قبال بودجه قبل از اینکه به مجلس 
برود، محرمانه بود و به کسی داده نمی شد، اما امسال آن را 
روی سایت و در معرض دید عموم گذاشتند و البته همین 
باعث برخی اطالعات و نارضایتی ناشی از آنها هم شد. راغفر 
در بیان برخی ابهامات بودجه 97، به اختصاص 14.5درصد 
درآمد نفتی برای اکتشاف نفت، 5 میلیارد دالر صادرات نفت 
گاز که در هیچ جا ثبت نمی شود و نامشخص بودن مجموع 
یارانه هزینه ش��ده در کشور اشاره کرد. او در بخش دیگری 
از س��خنانش یکی از ریش��ه های مش��کالت را شکل گیری 
نهادهای فراقانونی و ورود نهادهای نظامی و امنیتی و قضایی 
به اقتصاد دانس��ت و گفت: همه باید توجه کنیم که امنیت 
هزینه دارد و باید تامین شود، اما نوع تامین آن مهم است. 
آیا نظامی ها باید خود وارد اقتصاد شوند یا نظام اقتصادی و 
مالیاتی ما کار کند و منابع مورد نیاز آنها را هم تامین کند؟ 
شکل اول می تواند منجر به بحران های متعددی شود که در 

ناآرامی های اخیر هم نتیجه آن را شاهد بودیم.

ارتباطات

یورو نیوز اعالم کرد
سالمندان کدام کشورها بیشتر 

آنالین هستند؟
یورو نیوز گزارش داد که بررس��ی های جدید نش��ان 
می ده��د س��المندان دانمارک��ی ب��ا فاصله زی��ادی از 
سالمندان سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از خدمات 
بانکی آنالین اس��تفاده می کنند.  از هر پنج ش��هروند 
باالی 65 س��ال دانمارک، چهار نف��ر از خدمات بانکی 
آنالین استفاده می کنند که سه برابر بیشتر از میانگین 
28درصدی کل اتحادیه اروپا است. در سایر کشورهای 
منطقه اسکاندیناوی نیز روند مشابهی به چشم می خورد 
و دو س��وم س��المندان فنالندی و 71درصد سالمندان 
س��وئدی، امور بانکی خ��ود را از طری��ق آنالین پیش 

می برند.
از س��وی دیگ��ر در کش��ورهای بلغارس��تان، یونان، 
کرواسی، مجارس��تان و رومانی، نسبت سالمندانی که 
برای مدیریت پول خود از خدمات بانکی آنالین استفاده 

می کنند کمتر از 10درصد است.
بنابر آمارهای موسسه آمار اتحادیه اروپا، طی یک دهه 
اخیر تعداد افرادی که در اتحادیه اروپا از خدمات بانکی 
آنالین اس��تفاده می کنند دو برابر ش��ده است. به طور 
میانگین 21درصد سالمندان اروپایی از خدمات بانکی 
آنالین استفاده می کنند که در مقایسه با 25درصد سال 

2007 افزایش یافته است.
بررس��ی ها نش��ان می ده��د جوانان تمایل بس��یار 
بیش��تری به استفاده از این خدمات دارند. 55درصد 
اف��راد 16 تا 29 س��ال اتحادیه اروپا اع��الم کرده اند 
از خدم��ات بانکی آنالین اس��تفاده می کنند. جوانان 
هلندی با 93درصد بیش��ترین و بلغاری ها با 6درصد، 
کمترین اس��تفاده کنندگان از این خدمات را تشکیل 

می دهند.
لوکزامب��ورگ تنه��ا کش��ور اتحادیه اروپا اس��ت که 
سالمندان آن بیشتر از جوانان از خدمات بانکی آنالین 
اس��تفاده می کنن��د. 66درصد س��المندان و 63درصد 

جوانان این کشور از این خدمات استفاده می کنند.
در عین ح��ال نباید فراموش کرد افزایش اس��تفاده 
دیجیتالی مردم از خدمات بانکی بدون خطر هم نبوده 
است. فدراسیون بانکی اروپا اعالم کرده است مجرمان 
س��ایبری در تالشند با اس��تفاده از حفره های امنیتی 
اهداف خ��ود را پیش ببرند. این فدراس��یون به نقل از 
پلیس اروپا اعالم کرده که میزان جرائم سایبری در برابر 
جرائم سنتی در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا رو به 

افزایش است.

شکایت دولت از استارت آپ ها پس  گرفته می شود
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای 

کسب وکارهای نوپا
وزیر ارتباطات با اشاره به موافقت رئیس جمهور برای 
اختصاص 500 میلیارد تومان در جهت توسعه خدمات 
کس��ب و کارهای نوپا گفت که در تالشیم تا شش ماه 
آینده در کش��ور سند توس��عه اقتصاد دیجیتال داشته 

باشیم.
به گزارش ایس��نا، آذری جهرمی در حاش��یه جلسه 
روز چهارشنبه هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: امروز در دولت این تصمیم گرفته شد که شکایت 
بدنه دولت از کس��ب و کارهای نوپا قبل از مطرح شدن 
در مراجع قضایی، در کمیته ای به مس��ئولیت معاونت 
حقوقی ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان وزارت 
ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی ریاست جمهوری 
بررسی شود و سپس به دستور قضایی ارجاع شود. این 
تصمیم می تواند تضمینی برای فعالیت کسب و کارهای 

نوپا باشد.
وی خاطرنشان کرد: با موافقت رئیس جمهور بنا شد 
500 میلیارد تومان در دو س��ال پیش رو، برای توسعه 
خدمات کس��ب و کارهای نوپا که در زمینه شبکه ملی 
اطالعات فعالیت می کنند، در نظر گرفته شود  که این 
منابع می تواند مس��تقیم به این بنگاه ها داده شود یا به 
صندوق س��رمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود. در 
س��ه هفته آینده وزارت ارتباط��ات با مرکز ملی فضای 

مجازی در این زمینه به جمع بندی نهایی می رسد.
وزی��ر ارتباط��ات در ادامه با اش��اره به اینکه س��ند 
اس��تراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال در شش ماه آینده 
از طریق وزارت ارتباطات به دولت پیشنهاد می شود تا 
در دولت بررس��ی ش��ود، اظهار کرد: هدف ما این است 
تا ش��ش ماه آینده س��ند اقتصاد دیجیتال را در کشور 
داشته باش��یم. با این اقدامات می توانیم خدمات مورد 
نیاز کش��ور را تامین کنیم. آذری جهرم��ی در ادامه در 
پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات وزارت ارتباطات 
برای تقویت پیام رسان های داخلی گفت: ما در موقعیت 
پیش آمده در اتفاقات اخیر توانستیم نقاط ضعف و قوت 
پیام رس��ان های داخلی را ارزیابی کنی��م و در واقع این 
اتفاقات آزمون خوبی برای پیام رس��ان های داخلی بود. 
در رابطه با تقویت پیام رسان های داخلی شورای فضای 
مجازی سند مصوبی دارد که در آن تکالیف دستگاه های 
مختلف مش��خص شده اس��ت. وزارت ارتباطات عمده 
وظایف خود را در این زمینه انجام داده است و باقیمانده 

وظایف نیز در کوتاه مدت تکمیل می شود.
وزیر ارتباطات در پای��ان گفت: اما موضوع فقط این 
سند نیست، بلکه بحث، بحث تکنولوژی است. استراتژی 
ما باید تقویت ش��بکه های اجتماعی بومی و رقابت در 
بازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی باشد که ما در 

این دو مسیر حرکت می کنیم.



حج��م نقدینگی در پای��ان آبان ماه به 
۱۴۲۴ ه��زار میلیارد تومان رس��یده که 
بیانگر رش��د ۲۲.۶ درصدی آن نسبت به 
همین دوره در س��ال گذشته و همچنین 
رشد ۱3.۶ درصدی از ابتدای امسال بوده 

است.
بر اساس جدیدترین جداول آماری که 
بانک مرکزی آن را منتش��ر کرده اس��ت، 
نقدینگی از آبان ماه سال گذشته تا پایان 
آبان ماه امس��ال ۲۲.۶ درصد رشد داشته 

است.
س��هم پ��ول از ای��ن حج��م نقدینگی 
۱705.9 ه��زار میلی��ارد ریال اس��ت که 
نس��بت به آبان پارسال ۱3.9درصد و در 
هشت ماه امس��ال ۴.۶ درصد رشد یافته 
در حالی که ش��به پول با ۱۲538.8 هزار 
میلیارد ریال بخش اعظم این نقدینگی را 
شکل می دهد. میزان شبه پول در ترکیب 
نقدینگی کش��ور در یک سال منتهی به 
آبان ماه امس��ال ۲3.9 درصد و از ابتدای 
امس��ال تا این ماه ۱5 درصد رشد یافته 

است.
گفتنی است شبه پول همان سپرده های 
مدت دار بانک ها و موسس��ه های اعتباری 
اس��ت که کارشناس��ان اقتصادی بر این 
باورند هرچه س��هم شبه پول در نقدینگی 
کمتر شود و س��پرده های بانکی با بهبود 
فضای کسب و کار به سمت تولید هدایت 
شوند، می توان به تحقق رشد اقتصادی و 
اش��تغال پایدار امیدوار ب��ود و اثر تورمی 

نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می شود.
 رشد 15.6 درصدی بدهی دولت 

به سیستم بانکی
نگاه��ی ب��ه بده��ی بخ��ش دولتی به 
سیس��تم بانکی اع��م از بان��ک مرکزی، 
بانک ها و موسس��ات اعتباری نیز نش��ان 
می ده��د رق��م ای��ن بخ��ش در پای��ان 
آبان ماه امس��ال به ۲5۴۱.3 هزار میلیارد 
ریال رس��یده ک��ه نس��بت ب��ه آبان ماه 
پارس��ال ۲۱.۶ درصد و از ابتدای امس��ال 

۱5.۶درصد رشد یافته است.
از ای��ن رق��م س��هم دولت که ش��امل 
اوراق مش��ارکت دولت��ی نی��ز می ش��ود، 
۲۲۶0.8 هزار میلیارد ریال اعالم ش��ده 
که در یک س��ال منتهی به آبان امس��ال 
۲۶.5 درص��د و از ابت��دای امس��ال ۲۱.7 
درصد رش��د دارد اما بدهی ش��رکت ها 
و موسس��ات دولتی به رقم ۲80.5 هزار 
میلیارد ریال افت کرده که نسبت به آبان 
پارس��ال 7.5 درصد و از ابتدای امس��ال 

۱7.۴ درصد کاهش یافته است.
سهم بانک مرکزی از بدهی های دولت 

به سیس��تم بانکی ۶3۲.8 ه��زار میلیارد 
ریال اس��ت؛ این میزان از آبان پارسال تا 
آبان امسال ۲.۲ درصد و از ابتدای امسال 

9.8 درصد رشد یافته است.
 رشد 10 درصدی بدهی بانک ها 

به بانک مرکزی 
یکی دیگر از ش��اخص های کالن پولی، 
حج��م بده��ی بانک ها به بان��ک مرکزی 
اس��ت؛ بر اس��اس جداول بان��ک مرکزی 
در پای��ان آبان م��اه این می��زان بدهی به 
۱۱0۴.۱ هزار میلیارد ریال رسیده است 
که این حجم بدهی در یک س��ال منتهی 
ب��ه آبان امس��ال 9.۴ درص��د و از ابتدای 

امسال ۱0.8درصد رشد داشته است.

بخشی از افزایش بدهی نظام بانکی به بانک 
مرکزی ناش��ی از خطوط اعتباری اس��ت که 
بانک مرکزی برای تعیین تکلیف سپرده گذاران 
موسسات غیرمجاز باقیمانده در اختیار بانک ها 
و موسس��ات اعتباری عامل گذاشته است که 
 رق��م آن به ح��دود ۱۲5 هزار میلی��ارد ریال 

می رسد.
دارایی های خارجی و سپرده های 

بانکی
در پای��ان آب��ان م��اه امس��ال می��زان 
دارایی ه��ای خارج��ی بان��ک مرکزی به 
3۶۱9.9 ه��زار میلیارد ریال رس��یده که 

ای��ن رق��م در دوره یک س��اله منتهی به 
آب��ان 7.۶ درصد و از ابتدای امس��ال ۶.7 
درصد رشد داشته است. همچنین حجم 
اس��کناس و مس��کوک نزد بانک مرکزی 
نیز 7۴.5 هزار میلیارد ریال اعالم ش��ده 
اس��ت که از ابتدای امس��ال ۴8.7 درصد 

رشد دارد.
نگاهی به س��پرده بانک ها و موسسات 
اعتباری نزد بانک مرکزی نیز گویای آن 
اس��ت که این رقم در پای��ان آبان ماه به 
۱50۶.۴ ه��زار میلیارد ریال رس��یده که 
رشد ۱9.5 درصدی در یک سال منتهی 
ب��ه این م��اه و رش��د ۱۴.7 درصدی در 

هشت ماه امسال را ثبت کرده است.

افزایش 5.5 درصدی تسهیالت 
پرداختی بانک ها

همچنین تس��هیالت پرداختی بانک ها 
طی 9 ماه امسال به بخش های اقتصادی 
مبل��غ ۴03۶.۶ هزار میلی��ارد ریال بوده 
که در مقایس��ه با دوره مش��ابه سال قبل 
مبلغ ۲۱0 ه��زار میلیارد ری��ال )معادل 

5.5 درصد( افزایش داشته است.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، 
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه 
در گردش مبل��غ ۲5۱5.۴ هزار میلیارد 
ریال )معادل ۶۲.3 درصد کل تسهیالت 
پرداختی( اس��ت که در مقایس��ه با دوره 
مشابه سال قبل مبلغ ۶۴.7 هزار میلیارد 

ریال ۲.۶ درصد افزایش داشته است.
سهم تس��هیالت پرداختی بابت تامین 
س��رمایه در گ��ردش بخ��ش صنع��ت و 
مع��دن نیز در 9 ماه س��ال جاری معادل 
۱00۲.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که 
حاک��ی از تخصیص 39.8 درصد از منابع 
تخصی��ص یافت��ه به س��رمایه در گردش 
تمام بخش های اقتصادی )مبلغ ۲5۱5.۴ 

هزار میلیارد ریال( است.
ری��ال  میلی��ارد  ه��زار   ۱۱80.3 از 
تس��هیالت پرداخت��ی در بخ��ش صنعت 
و مع��دن مع��ادل 8۴.9 درصد آن )مبلغ 
۱00۲.۲ ه��زار میلیارد ری��ال( در تامین 
س��رمایه در گ��ردش پرداخت ش��ده که 
بیانگ��ر توج��ه و اولویت دهی ب��ه تأمین 
منابع برای این بخش توس��ط بانک ها در 

سال جاری است.
همچنین تع��داد ۱99 هزار و 73 فقره 
تس��هیالت به بخ��ش صنع��ت و معدن 
ب��ا میانگی��ن پرداختی هر فق��ره 59۲9 
میلیون ریال پرداخت ش��ده که بیشتر از 
میانگین پرداختی سایر بخش ها است. در 
ضمن در بخش خدمات تعداد 3 میلیون 
و ۶۴۲ ه��زار و ۶۲0 فقره تس��هیالت با 
میانگی��ن پرداخت هر فقره ۴۴۱ میلیون 

ریال پرداخت شده است. 

رشد 13.6 درصدی نقدینگی طی 8 ماه امسال

رونمایی بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیرهای پولی برگزاری اولین همایش بیمه های عمر 
و تامین آتیه توسط بیمه پاسارگاد

 اولی��ن همایش بیمه های عم��ر و تامین آتیه با هدف 
بررس��ی تجارب، چالش ها و راهکارهای توسعه بیمه های 

زندگی توسط بیمه پاسارگاد برگزار شد. 
اولی��ن همایش بیمه های عم��ر و تامین آتیه به همت 
شرکت بیمه پاس��ارگاد با حضور دکتر عبدالناصر همتی 
رئیس کل بیمه مرک��زی، حبیب میرزایی معاون نظارت 
و رحی��م مص��دق معاون طرح و توس��عه بیم��ه مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، مدیران عامل شرکت های بیمه، 
دکتر مجید قاسمی رئیس هیأت مدیره، معصوم ضمیری 
مدیرعامل، معاونان، مدیران کل، مدیران مناطق و روسای 
 شعب و نمایندگان شرکت بیمه پاسارگاد در روز سه شنبه 

۲۶ دی ماه برگزار شد. 
مدیرعامل بیمه پاس��ارگاد در اولین همایش بیمه های 
عمر و تامین آتیه که با هدف بررس��ی تجارب، چالش ها 
و راهکارهای توس��عه بیمه های زندگی برپا ش��د، از بیمه 
مرکزی خواست تا با سه اقدام مهم، گام بزرگی برای توسعه 
بیمه های عمر در کشور بردارد. اولین درخواست معصوم 
ضمیری اصالح شرایط عمومی بیمه های زندگی و پوشش 
تکمیلی بیمه های عمر بود. وی تهیه استاندارد حسابداری 
بیمه های عمر و تهی��ه صورت های مالی اختصاصی برای 
این رش��ته بیمه ای را دومین درخواست خود عنوان کرد 
و ادامه داد: تش��کیل سازمان فروش اختصاصی بیمه های 
عمر نیز درخواست دیگری است که می تواند تاثیر مثبتی 

بر روند توسعه بیمه های عمر داشته باشد. 
معصوم ضمیری با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی بیمه 
پاسارگاد در زمان تاسیس توسعه بیمه های عمر بود، یادآور 
ش��د: از ۱0سال پیش فعالیت خود را در صدور بیمه های 
عمر و زندگی آغاز کردیم و آمارهای امروز نشان می دهد 
تمامی برنامه های بیمه پاسارگاد در راستای بیمه های عمر 

و تامین آتیه محقق شده است. 

مدیرعامل بیمه پاسارگاد با اشاره به تجربه خوب بیمه 
پاسارگاد از تاسیس س��ازمان تخصصی فروش بیمه های 
عم��ر، حق بیمه تولی��دی بیمه های عم��ر و تامین آتیه 
پاسارگاد از س��ال ۱38۶ تا پایان آذر۱39۶ را مبلغ ۶30 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: این رقم در پایان امسال 

به بیش از 930میلیارد تومان می رسد. 
ضمیری ب��ا بیان اینکه س��هم بیمه های عم��ر از کل 
پرتفوی بیمه پاس��ارگاد 58درصد است، خاطرنشان کرد: 
یکی از ویژگی های بیمه های عمر تشکیل ذخایر ریاضی 
است و بیمه پاسارگاد در دوره یادشده بالغ بر یک هزار و 
500 میلیارد تومان ذخیره ریاضی دارد که انتظار می رود 
این رقم تا پایان س��ال۱39۶ به ح��دود یک هزار و 700 
میلیارد تومان بالغ شود. در حال حاضر بیمه پاسارگاد به 
بیمه گذاران عمر و تامین آتیه خود از محل ذخایر ریاضی 

نزدیک به ۱70 میلیارد تومان وام داده است. 
در ادام��ه همای��ش دکت��ر مجی��د قاس��می، رئی��س 
هیأت مدیره بیمه پاسارگاد از دست اندرکاران و مسئوالن 
 این ش��رکت بیمه که مس��ئولیت اجتماع��ی خطیری را
 به عهده دارند، قدردانی کرد و هوشمندی و مدیریت بیمه 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران را که موجب ثبات منابع 
در این صنعت شده است بسیار بااهمیت دانست و افزود: 
طبق بند 9 سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی، اصالح 
و تقویت نهادهای مالی پیش بینی ش��ده است که شامل 
بیمه های بازرگانی نیز می شود. شرکت های بیمه از طریق 
مدیریت منابعی که از بیمه های عمر حاصل می ش��ود در 
مسیر توسعه اقتصاد ملی قرار گرفته اند و باید منابع مالی 
بیمه های عمر در بخش واقعی اقتصاد سرمایه گذاری شود. 
رئیس هیأت مدیره بیمه پاس��ارگاد در این همایش بر 
مدیریت سرمایه فکری تاکید داشت و بیان کرد: مدیریت 
سرمایه فکری بحث مهم مدیریتی است و این مبحث در 
سطح بین المللی ش��امل موضوعاتی است که در شرکت 
بیمه پاس��ارگاد به آن توجه ش��ده است. ولی باید در این 
زمینه باز هم مطالعات گسترده تری صورت پذیرد. توجه 
و اعتماد بیمه مرکزی نس��بت به شرکت بیمه پاسارگاد، 
عملکرد سرمایه انس��انی و موارد گسترده دیگر نمونه ای 
از مدیریت سرمایه فکری در شرکت بیمه پاسارگاد است. 
دکت��ر عبدالناصر همتی در مراس��م افتتاحیه همایش 
بیمه های عمر و تامین آتیه به میزبانی بیمه پاسارگاد، راه 
مطمئن برای تامین مالی پایدار اقتصاد کشور را از طریق 
سرمایه گذاری های میان مدت و بلندمدت توسعه بیمه های 

زندگی در کشور دانست. 
رئی��س کل بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران در 
این همایش معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاس��ارگاد 
را پیش��تاز در توس��عه بیمه های عمر در کشور دانست و 
عنوان کرد: ۱۶ سال پیش ایشان خواستار ایجاد سازمان 
فروش تخصصی بیمه های عمر بود و امروز عملکرد بیمه 
پاسارگاد نش��ان می دهد این امر شدنی است و چه تاثیر 
بزرگی در توسعه بیمه های عمر دارد.  همتی با بیان اینکه 
بیمه ه��ای عمر از دو جهت عرضه و تقاضا قابل توس��عه 
است، ادامه داد: نرخ باالی تورم، انگیزه سرمایه گذاری در 
بانک ها و س��ایر دارایی های واقعی موجب ش��د در بخش 
تقاضا گرفتاری هایی داشته باشیم که با کنترل نرخ تورم 

بخش عمده ای از این گرفتاری ها حل شد. 
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بیمهنامه

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۴۴دالر آمریکا

5.5۱0یورو اروپا

۶.095پوند انگلیس

۱.۲۲۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶09.900مثقال طال

۱۴0.800هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۴۶8.000سکه بهار آزادی

۱.50۴.500سکه طرح جدید

7۲7.500نیم سکه

۴۲3.000ربع سکه

۲8۴.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

 افزایش گردش پول نقد
 در 3 اقتصاد بزرگ جهان

حج��م گ��ردش پ��ول نق��د در قالب اس��کناس و 
مسکوکات در سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا، 
اروپ��ا و ژاپن به ۴ تریلیون دالر افزایش پیدا کرد.  به 
گزارش ایبن��ا به نقل از خبرگ��زاری نیکی  ژاپن، در 
حال حاضر حجم اسکناس ها و مسکوکات در گردش 
در ژاپ��ن، آمری��کا و اروپا به تقریب��اً ۴ تریلیون دالر 
افزایش یافته اس��ت؛ درحالی که خانوارها به طرز قابل 
توجهی از برداشت سپرده گذاری های خود در بانک ها 
به دلیل پیش��نهاد افزایش تقریبی نرخ بهره اجتناب 

کرده اند. 
 بر همین اس��اس بانک مرکزی ژاپن اعالم کرد تا 
پایان سال ۲0۱7 میالدی بیش از ۱0۶ تریلیون ین 
معادل 95۶ میلیارد دالر، اسکناس در گردش در این 
کش��ور ثبت شده که در مقایسه با سال قبل ۴درصد 

افزایش نشان می دهد. 

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار سفیر آلمان در ایران: 

بانک های آلمانی می خواهند در ایران شعبه بزنند
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار سفیر 
آلمان در ای��ران از عالقه مندی بانک های 
ایرانی به افتتاح شعبه در آلمان و افزایش 

روابط با بانک های آلمانی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفیر 
آلمان، با اش��اره به حمایت این کشور از 
برجام گفت: روابط سیاس��ی دو کشور در 
س��طح مطلوبی ق��رار دارد هرچند روابط 
اقتصادی همگام با آن پیش نرفته اس��ت. 
بانک ه��ا در مورد رابطه ب��ا ایران احتیاط 
دارند و کارش��کنی های آمریکا نیز ادامه 

دارد. ما باید ش��رایط 
را به گونه ای ش��فاف 
تحلیل  را  ریسک ها  و 
تقویت  ب��ه  که  کنیم 
کند.  کم��ک  رواب��ط 
س��ند  ی��ک  برج��ام 
بین الملل��ی ب��ا هدف 
برقراری آرامش، ثبات 
و امنیت اس��ت. اروپا 
این هدف را به خوبی 
درک ک��رد اما آمریکا 
همچنان مانع تراش��ی 

می کند. 
پول  شورای  رئیس 
و اعتب��ار ب��ا تاکید بر 
اینک��ه رواب��ط بانکی 
رواب��ط  پیش نی��از 

اقتص��ادی اس��ت، تصری��ح ک��رد: هر دو 
طرف باید تالش کنند تا مش��کل روابط 
بانکی حل ش��ود. ایجاد قرارداد فاینانس 
درواقع دومین گام پس از برقراری روابط 
کارگزاری بانکی اس��ت. در حال حاضر ما 
بانک ه��ای ایرانی را از نظر اس��تانداردها 
طبقه بن��دی کرده ای��م و بان��ک مرکزی 
می تواند با معرفی آنها و کنترل ریسک ها 
اطمینان نس��بی را ب��ه بانک های آلمانی 

بدهد. 
سیف سمینار هفته فاینانس فرانکفورت 
را فرصتی مناس��ب برای ایجاد ش��ناخت 
بیش��تر از ایران دانس��ت و بی��ان کرد: با 
توج��ه به روابط خ��وب و قدیمی ایران و 
آلم��ان تنظیم روابط بانکی و مکانیس��م 
تسویه مبادالت امکان پذیر خواهد بود. به 
عقیده ما روابط می تواند تس��هیل شود و 
ه��ر دو طرف باید از ای��ن هدف حمایت 

کنن��د. بانک های ایرانی به افتتاح ش��عبه 
در آلم��ان عالقه مندن��د و آن را بر دیگر 
کشورهای اروپایی ترجیح می دهند. ایران 
در جلسه آینده FATF  اقدامات مثبت 
خود را توضیح می دهد و ما انتظار داریم 

آلمان و اروپا از ایران حمایت کنند. 
همچنی��ن میکایی��ل کلور برش��تولد، 
س��فیر آلمان در این دی��دار گفت: ایران 
رش��د اقتصادی بس��یار خوبی داشت که 
برای ما رویایی اس��ت. معتقدیم ش��رایط 
برای بهبود بیش از پیش روابط اقتصادی 
دو کش��ور مهیاس��ت و در این مسیر نیز 
آلم��ان تالش می کند 

به ایران کمک کند. 

تقدیر از اتریش در 
برابر کارشکنی های 

آمریکا
سیف همچنین در 
دیدار ش��ولتز، سفیر 
گفت:  نی��ز  اتری��ش 
به  اروپا  عزم ج��دی 
برجام  ب��ه  پایبندی 
عام��ل مهم��ی برای 
حفظ منافع و روابط 
طرفی��ن  اقتص��ادی 
ادام��ه این  اس��ت و 
نق��ش کلیدی  رفتار 
و  ثب��ات  حف��ظ  در 
صلح در منطقه و جهان دارد. به عنوان 
نمونه واکنش اخیر کش��ورهای اروپایی 
از جمله اتریش در مقابل کارشکنی های 
دولت ترامپ در تایید پایبندی ایران به 
برجام، قابل تقدیر اس��ت. چراکه ادامه 
این رفتار از س��وی کشورهایی همچون 
اتری��ش موجب خواهد ش��د تالش های 
آمری��کا ب��رای بی اث��ر ک��ردن برج��ام 

بی نتیجه بماند. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه برخ��ورداری ایران 
از نی��روی کار ج��وان و تحصیلک��رده در 
کن��ار فناوری ه��ای نوی��ن اتری��ش فضا 
را ب��رای ایج��اد مناف��ع دوجانب��ه آماده 
کرده اس��ت، گف��ت: در این راس��تا باید 
عوامل بازدارنده گس��ترش همکاری های 
اقتص��ادی شناس��ایی و رف��ع ش��وند تا 
امکان  امضا ش��ده  تفاهم نامه های  اینگونه 

عملیاتی شدن بیابند. 
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فرص�ت ام�روز: ش��اخص 
ب��ورس در آخری��ن روز کاری 
هفت��ه 326 پل��ه رش��د کرد 
و ب��ا ق��رار گرفت��ن در جایگاه 
واح��دی،   923 و  ه��زار   98
آماده ورود ب��ه کانال 99 هزار 
واحدی ش��د؛ چنانچ��ه برخی 
از کارشناس��ان بازار س��رمایه 
معتقدن��د در روزه��ای آینده 
این ش��اخص می توان��د از رقم 
۱۰۰ هزار واح��دی عبور کند 
و برای نخس��تین بار رکوردی 
تاریخی ب��ر جای بگ��ذارد. به 
عبارت بهتر، در حالی شاخص 
کل ب��ازار س��رمایه به رقم 99 
هزار واحدی نزدیک می ش��ود 
ک��ه تع��دادی از کارشناس��ان 
بازار س��رمایه معتقد هس��تند 
که با توجه به رش��د قیمت ها 
در کاالهای اساس��ی از جمله 
فل��زات طی ماه های گذش��ته 
برای  می توان��د  کل  ش��اخص 
اولین بار سقف 99 هزارتایی را 
بشکند و وارد کانال ۱۰۰ هزار 

واحدی شود.
ام��ا نگاه��ی ب��ه وضعی��ت 
معام��ات آخری��ن روز کاری 
هفته نش��ان می دهد برخاف 
روز سه ش��نبه، س��هام گ��روه 
قطع��ات  س��اخت  و  خ��ودرو 
روز  در  نماده��ا  بیش��تر  در 
چهارش��نبه ب��ا افزایش قیمت 
روب��ه رو ب��ود و در ای��ن گروه 
۱6۵میلیون س��هم ب��ه ارزش 
بی��ش از 2۴ میلی��ارد توم��ان 

مورد داد و ستد قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در معامات 
گروه ه��ای  چهارش��نبه،  روز 
فلزات اساسی، کانی های فلزی، 
خودرو و صنایع ش��یمیایی در 
صدر جذابیت برای فعاالن بازار 
استقبال  داشتند.  قرار  سرمایه 
از س��هام شرکت های مرتبط با 
این گروه ها در بورس، س��بب 
رون��ق معامات و ب��ه تبع آن 

رشد شاخص شد.
ب��ر ای��ن اس��اس، نمادهای 
تاپیک��و )س��رمایه گذاری نفت 
و گاز تامی��ن(، ف��والد )فوالد 
مبارکه(، خودرو )ایران خودرو(، 
معدن��ی  و  )صنعت��ی  کگل 
گل گه��ر( و ش��یران )صنای��ع 
ش��یمیایی ایران( در معامات 

دی��روز بیش��ترین تاثیر مثبت 
را بر شاخص داشتند، اما بفجر 
)پتروشیمی فجر(، تاثیر منفی 

بر جای گذاشت.
در معام��ات روز گذش��ته، 
گروه فلزات اساس��ی در صدر 
گروه های بورس��ی قرار گرفت؛ 
در این گ��روه ۱۰۰ س��هم به 
ارزش 32۰ میلی��ارد ریال داد 
و س��تد شد. گروه ش��یمیایی 
ب��ه ارزش 3۰3 میلیارد ریال و 
خودرو به ارزش 2۴3 میلیارد 
ریال جایگاه ه��ای بعدی را به 

خود اختص��اص دادند. در رده 
چه��ارم، گ��روه فرآورده ه��ای 
نفتی ب��ا معاماتی ب��ه ارزش 
ج��ای  ری��ال  میلی��ارد   23۵
گرفت. گ��روه کانی های فلزی 
نیز با معاماتی به ارزش ۱89 
میلیارد ری��ال رده پنجم را از 

آن خود کرد.
شاخص های بازار سرمایه 

روز  آخری��ن  معام��ات  در 
کاری هفته یک میلیارد و 2۰۵ 
میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 3 هزار و ۱63 

میلیارد ریال در 6۴ هزار و 77۰ 
نوبت مبادله شد.

بررس��ی ش��اخص های اصلی 
بازار س��رمایه نشان دهنده رشد 
دسته جمعی آنهاس��ت. بر این 
اس��اس، ش��اخص قیمت )وزنی 
ارزش  آن  در  ک��ه  ارزش��ی(   -
اثر  بزرگ  ش��رکت های  س��هام 
بیشتری بر ش��اخص می گذارد، 
کل  ش��اخص  و  واح��د   ۱۰۴
)ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و 
وزن همه ش��رکت های بزرگ و 
کوچک در محاس��به ش��اخص 

 کل، یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه 
می شود،3۱واحد رشد کرد.

وزن(  )ه��م  قیمت  ش��اخص 
که بیانگر س��طح عمومی قیمت 
پذیرفت��ه  س��هام ش��رکت های 
 ش��ده در ب��ورس اس��ت، نی��ز
 23 واحد و شاخص آزاد شناور 
ک��ه بیانگ��ر بخش��ی از س��هام 
شرکت هاس��ت که قابل معامله 
در ب��ورس باش��د، ۴3۱ واح��د 
باال رفت. ش��اخص بازار اول که 
به ش��رکت هایی اختصاص دارد 
که از نظر س��رمایه، سودآوری و 
درصد سهام آزاد شناور شرایط 
بهت��ری دارن��د، 2۵7 واح��د و 
ش��اخص بازار دوم بورس ۵6۰ 

واحد تقویت شد.
پایان پیش از موعد 

پذیره نویسی طرح برقی 
کردن قطار تهران-مشهد 

میلی��ون   ۱۰ پذیره نویس��ی 
ورق��ه اوراق مش��ارکت دول��ت 
ک��ه با هدف تامی��ن مالی طرح 
تهران-مشهد  برقی کردن قطار 
از سه ش��نبه )بیس��ت و شش��م 
دی ماه( به مدت س��ه روز کاری 
در فراب��ورس ایران آغاز ش��ده 
بود، با اس��تقبال سرمایه گذاران 
در دومی��ن روز از مهلت تعیین 

شده به پایان رسید.
ایران  فرابورس  ش��اخص کل 
روز چهارش��نبه با سبزپوشی و 
ح��دود نیم واحد رش��د، در پله 
ی��ک ه��زار و 93 واح��دی قرار 
گرفت تا به استقبال آخرین روز 

کاری دی ماه برود.
دادوس��تدهای  به  نگاه��ی  با 
روز گذشته مش��اهده می کنیم 
معامله گ��ران نزدی��ک به ۵۵۵ 
میلی��ون ورقه را به ارزش افزون 
بر 3 ه��زار و 3۴۰ میلیارد ریال 

دست به دست کرده اند.
ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نیز 
با جابه جای��ی بیش از 2میلیون 
س��هم همراه بود که ارزش بالغ 
بر 2 هزار و ۱87 میلیارد ریالی 
را نش��ان می ده��د. در نهای��ت 
تس��هیات  اوراق  معامله گ��ران 
مس��کن، اف��زون ب��ر 67 ه��زار 
ورقه تس��ه را به ارزش بیش از 
۴9 میلی��ارد ری��ال در آخرین 
هفت��ه خریدوفروش  کاری  روز 

کردند. 

شاخص بورس در آستانه ثبت رکورد تاریخی

روزهای طالیی بورس
خبربینالملل

سهام عدالت خودتان را نفروشید
نماینده ادوار مجلس گفت س��ودی که این روزها 
مشموالن س��هام سهام عدالت دریافت می کنند و از 
آن بهره مند شده اند، موجب خوشنودی و خوشحالی 

اقشار آسیب پذیر جامعه شده است.
حجت االس��ام محمدرضا امی��ری در گفت وگو با 
تسنیم، درخصوص پرداخت سود سهام عدالت گفت: 
سودی که این روزها مشموالن سهام عدالت دریافت 
می کنند و از آن بهره مند شده اند، موجب خوشنودی 

و خوشحالی اقشار آسیب پذیر جامعه شده است.
نماین��ده ادوار مجل��س اف��زود: البت��ه این س��ود 
یک س��وم مبلغ سودی است که قرار است مشموالن 
تا انتهای س��ال دریافت کنند، بنابراین همین مقدار 
سود هم برای برخی مشموالن که نیازمند هستند و 
تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، رقم قابل 

توجهی است.
وی اضافه کرد: البته مش��موالن باید توجه داشته 
باش��ند سودی که دریافت می کنند، متعلق به سهام 
آنها اس��ت و کماکان اصل سهام عدالت شان محفوظ 
اس��ت و در س��ال های آینده نیز می توانند از مزایای 

آن بهره مند شوند.
نماینده سابق کهنوج در مجلس ادامه داد: بر این 
اساس اگر مشموالن در آینده اقدام به فروش سهام 
خود نکنند، می توانند س��الیان س��ال از مزایای آن 
بهره مند ش��وند، ضمن اینکه اصل س��هام آنها نیز با 

افزایش قیمت مواجه خواهد شد.

پیش بینی اقتصاددانان از موفقیت 
سیاست قیمت تضمینی

یک نماینده مجلس با اش��اره ب��ه اینکه پیش بینی 
اقتصاددان��ان از موفقی��ت سیاس��ت قیمت تضمینی 
حکایت دارد، گفت که بر این اس��اس لزوم حمایت از 
عرضه گندم در بورس بیش از پیش احساس می شود.

ب��ه گ��زارش تس��نیم، برنامه ری��زی دول��ت برای 
اص��اح نظام خرید تضمین��ی در حالی با اعام وزیر 
جهاد کش��اورزی جدی تر ش��ده که به گفته محمود 
حجتی از س��ال آینده بخش��ی از ای��ن محصول در 
قالب سیاس��ت قیمت تضمینی از طریق بورس کاال 
عرضه می ش��ود؛ اقدامی که طی بررس��ی ها و تاکید 
اقتصاددان��ان مزای��ای متعددی برای کش��اورزان و 
گندمکاران به همراه داش��ته و می تواند از سنگینی 

بار مالی که سال هاست بر دوش دولت بوده بکاهد.
همچنین این تصمیم که در راس��تای اجرای ماده 
33 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی گرفته 
ش��ده و همانطور که تجربه موفق عرضه ذرت و جو 
در قالب سیاس��ت قیمت تضمین��ی از طریق بورس 
کاال ثاب��ت کرده، ضم��ن حفظ خودکفایی کش��ور 
در ح��وزه تولید این محصول اس��تراتژیک، می تواند 
رضایت کش��اورزان را در پرداخ��ت مطالبات آنها در 

کوتاه ترین زمان ممکن به همراه داشته باشد.
فری��دن،  م��ردم  نماین��ده  ارتب��اط،  همی��ن  در 
فریدونشهر، چادگان و بوئین میان دشت در مجلس 
به خبرنگار تسنیم، گفت: عرضه گندم در بورس کاال 
و اصاح روند خرید تضمینی باید از س��وی نهادهای 

مختلف حمایت شود تا این طرح به ثمر نشیند.

بورس های آسیایی قرمزپوش شدند
بورس های آس��یایی روز چهارشنبه به دنبال کاهش 
بهای نفت و کاالهای مختلف، از رکورد باالی چند روز 

اخیر خود عقب نشینی کردند.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، شاخص »ام. اس. 
سی. آی« بازارهای آسیایی به جز ژاپن پس از کاهش 
بهای نفت و سایر کاالها، نتوانست به روند صعودی اخیر 
خود ادامه دهد و ۰.۱۵درصد کاهش یافت. ش��اخص 
»نی��ک کی 22۵« ژاپن هم ک��ه طی روزهای اخیر به 
باالترین رکورد خود در 26 ساله اخیر صعود کرده بود، 

۰.۴درصد کاهش یافت.
رون��د رو به رش��د بورس ه��ای وال اس��تریت هم با 
 اف��ت  ۱.2درصدی  س��هام گروه انرژی نظیر ش��رکت 

»جنرال الکتریک« متوقف شد.
بازاره��ای جهانی از ابتدای س��ال ج��اری میادی 
تاکنون به دلیل چش��م انداز رشد نیرومند اقتصادی و 
بهبود درآمدها در آمریکا و سایر نقاط جهان روند رو به 
رشدی داشته اند. شاخص »ام. اس. سی. آی« بازارهای 
جهانی روز سه شنبه با ۰.3درصد افزایش موفق به ثبت 
رک��وردی دیگر ش��د و بازدهی خود در ای��ن ماه را به 

۴.2درصد رساند.
در بازار ارز، دالر در شرایط ضعیفی قرار داشت و در 
برابر سبد ارزهای بزرگ جهانی در پایین ترین سطح سه 

سال اخیر قرار گرفت.
مینوری یوش��یدا، تحلیلگر ارزهای خارجی بانک 
میتسوبیشی گفت: در حالی که کشورهای بیشتری 
سیاس��ت های انبس��اطی را کنار می گذارند، بازدهی 
دالر در حال کاهش و رسیدن به سطح سال 2۰۱۴ 

است.
انتظار زیادی می رود که بانک مرکزی کانادا نرخ بهره 
را با 2۵ واحد افزایش، به ۱.2۵درصد برساند. تحلیلگران 
انتظار دارند امسال سه مرتبه نرخ بهره در کانادا افزایش 
پیدا کند. س��رمایه گذاران همچنین انتظار دارند بانک 
مرکزی اروپا به عنوان یک��ی از عوامل مهم اثرگذار بر 
بازار، در نهایت سیاست های تسهیلی خود را رها کند. 
سه منبع آگاه به سیاست گذاری های بانک مرکزی اروپا 
به رویترز گفته اند در شرایطی که سیاستگذاران زمان 
بیشتری برای ارزیابی چشم انداز اقتصادی و یورو دارند، 
این بانک تمایلی به تمدید تعهد خرید اوراق قرضه در 

نشست هفته آینده ندارد.
هرچند که این گزارش تا اندازه ای باعث ش��د قیمت 
ی��ورو کاهش یابد، اما ای��ن ارز در معامات آس��یا به 
۱.2323 دالر رسید و در باالترین سطح سه سال اخیر 
ایستاد. بانک مرکزی اروپا هفته گذشته نشانه هایی را از 
تمایل برای بازنگری در سیاست های خود در اوایل سال 
2۰۱8 نشان داد و اعام کرد که بر وعده خود مبنی بر 
برنامه انتشار 2.2۵ تریلیون یورو تا زمان بازگشت تورم 

به مسیر هدف گذاری شده، پایبند است.
ن��رخ دالر در براب��ر ی��ن ژاپن هم پی��ش از آنکه به 
س��طح ۱۱۰.۵6 ین برگردد به ۱۱۰.۱9 ین رسید که 
پایین ترین س��طح چهار ماهه اخیر محسوب می شود. 
ارزش یوان هم در پی رس��یدن به باالترین سطح خود 
در دو سال اخیر، هم در بازارهای داخلی و هم خارجی 

افزایش یافت.
بهای ه��ر اونس طا در ب��ازار آمریکا ب��ه ۱3۴۰.6 
دالر در هر اونس رس��ید که نزدیک به قله چهار ماهه 

۱3۴۴.7 دالری روز دوشنبه است.
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اگر در ص��ادرات، تولی��د محور اصلی 
باشد، می تواند موجب تقویت برند ایرانی 

در بازارهای خارجی شود.
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
با توج��ه به اینک��ه تولی��دات غیربومی 
و غیرمل��ی تبدی��ل ب��ه اب��زاری ب��رای 
سوءاستفاده دشمنان شده و در بحران ها 
و تحریم ه��ا اقتصاد کش��ور را زمین گیر 
می س��ازد؛ پرداخت��ن به موض��وع تولید 
ملی و بومی س��ازی اقتصاد ضرورت پیدا 

می کند.
در ای��ن راس��تا ابت��دا بای��د جوان��ب 
اقتص��اد مقاومتی و تولید ملی را با تمام 
ظرفیت ه��ای کش��ور برش��مرد و ارکان 
و ملزومات آنها را بررس��ی کرد، س��پس 
رابط��ه اج��زای الزم آن را در راس��تای 
تقوی��ت اقتصاد بومی مورد دقت و توجه 
ق��رار  دهیم تا به این نتیجه برس��یم که 
چگون��ه تولید ملی راهب��رد مقاومتی را 

تقویت و تکمیل می کند.
اما س��والی ک��ه در این می��ان مطرح 
می شود این است که کدام ابزار حمایتی 
می توان��د بیش��ترین کم��ک را به رونق 
تولید ملی ک��رده و موجب از بین رفتن 

رکود در این حوزه شود.
آنچه همیش��ه در ایران مرسوم بوده، 
این اس��ت که تا بحث کمک دولتی ها به 
تولید مطرح می ش��ود، این کمک تحت 
عنوان تسهیالت و منابع مالی ارائه شده 
و به طور معمول هم نتیجه ای کوتاه مدت 
و س��طحی دربر دارد و نمی تواند دارویی 
اساس��ی برای درمان قطع��ی تن رنجور 

تولید کشور به حساب بیاید.
بس��یاری از صاحب نظران معتقدند که 
ب��ه جز تزریق نقدینگ��ی در برهه زمانی 
خاص باید به فکر تدبیر دیگری باشیم تا 

اثرات بلندمدت بیشتری را برای ارتقای 
تولید ملی نظاره کنیم. یکی از راهکار ها، 
فرهنگ س��ازی در اصالح الگوی مصرف 

است.
درواقع باید به این نکته اشاره کرد که 
اقتصاد مقاومتی می  خواهد در ش��رایط 
فش��ار به کش��ور، راه رش��د و شکوفایی 
اقتص��ادی کش��ور را تعیی��ن و رهنمون 
کن��د و تولید از طری��ق تکیه  به مردم و 
مردمی کردن اقتص��اد، مدیریت مصرف، 
کاهش وابستگی به نفت، کار آفرین کردن 
اقتصاد، نو آوری، اس��تفاده حداکثری از 
زم��ان و مناب��ع و امکان��ات، فعال کردن 
واحد های کوچک و متوسط اقتصادی به 

این مهم کمک می کند.

رونق تولید در کشور در گرو حمایت
فری��دون احم��دی، عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی  
اظهار کرد: رونق تولید در کش��ور منوط 
به حمایت همه جانبه تمام اجزای مرتبط 

با تولید در کشور است.
وی در ادام��ه با بی��ان این موضوع که 
توجه ب��ه مقول��ه تولید باید به س��مت 
صادرات هدایت ش��ود، گفت: در صورتی 
که صادرات در کشور، محور اصلی تولید 
باش��د نه تنها می توان��د تولید را تحریک 
کند؛ بلکه موجب تقویت برند ایرانی در 

بازارهای خارجی خواهد شد.
از  یک��ی  ک��رد:  تصری��ح  احم��دی 
برنامه های همیش��گی دولت در راستای 
کمک به رون��ق تولید، افزایش نقدینگی 
از طری��ق واریز تس��هیالت به این حوزه 

بوده است.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس با انتق��اد از این نوع واریز منابع 

ب��ه تولید بی��ان کرد: این ن��وع وام دهی 
به  تولیدکنن��ده ای که کاالی مرغوب و 
مش��تری بازار ندارد به معنای هدررفت 
مناب��ع دریافتی و س��رمایه ملی کش��ور 

است.
احمدی تاکی��د کرد: بای��د تخصیص 
منابع ب��ه ترتیب اولویت بن��دی صورت 
گرفت��ه و بع��د از اعط��ای مناب��ع ب��ه 
صادرکنن��دگان، س��راغ تولیدکنندگانی 
برویم که کاالی مرغوب دارند اما میزان 
س��رمایه در گردش یا سرمایه ثابت آنها 

کم است.
وی در خاتمه با اش��اره به راهکارهای 
رون��ق تولی��د در صنایع کش��ور یادآور 
ش��د: پش��تیبانی و حمای��ت از صنای��ع 
ب��ه  آنه��ا  تجهی��ز  و  صادرات مح��ور 
ماش��ین آالت و دس��تگاه های روز دنیا و 
مشارکت س��اخت با خارجی ها، می تواند 
نویددهن��ده تح��ول مثبت��ی در تولی��د 

صنعتی کشور باشد.

عقب ماندگی تولیدات داخلی با 
حمایت های تعرفه ای دولت

 رضا علیزاده، عضو کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس ش��ورای اسالمی اظهار 
ک��رد: باید بررس��ی ش��ود ک��ه مجموع 
کمک ه��ای مختلف��ی که در س��ال های 
گذش��ته به تولید ملی شده است تا چه 
حد توانسته دردی از تولیدکننده کشور 

را درمان کند.
وی با بیان اینکه نتایج موجود نش��ان 
می دهد که کمک ه��ای صورت گرفته تا 
به ح��ال نتیجه مثبتی نداش��ته، افزود: 
برخالف آنچه بسیاری از تولیدکنندگان 
از آن ش��اکی هس��تند و ادع��ا می کنند 
ک��ه ظرفیت ه��ای دولت ب��رای حمایت 

همه جانبه از تولید، کافی نبوده است اما 
باید در نظر داش��ته باشیم که در بیشتر 
مواق��ع این حمایت های بی��ش از اندازه 
بوده که موجب عدم پیش��رفت تولید در 

کشور شده است.
نماین��ده مردم آذربایجان ش��رقی در 
مجلس با انتقاد از نظام تعرفه ای سنگین 
بر واردات کاال، تصریح کرد: حمایت های 
تعرفه ای دولت موجب ش��ده تا تولیدات 
ایران��ی از پیش��رفت های جهان��ی عقب 
مانده و نتوانند خود را در بازاهای جهانی 

به روز کنند.
وی ادامه داد: اکنون زمان آن رس��یده 
که با روش های درس��ت و کارشناس��انه 
تولی��د ملی را تقویت کنی��م و کمک ها 
فقط به خاطر یک تاثیر کوتاه مدت اتفاق 

نیفتد.
عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن 
مجلس  با اش��اره به هدای��ت صنایع به 
س��متی که پتانس��یل بیش��تری دارند، 
اضافه کرد: در 30 سال گذشته هرگونه 
حمایت��ی ک��ه ممک��ن ب��ود از صنعت 
خودروس��ازی کردیم تا جایی که حتی 
از جیب مصرف کنن��ده داخلی زدیم اما 
خودروس��ازان ما در به روزرسانی صنعت 

خود، موفقیتی کسب نکردند.
علیزاده تاکید ک��رد: باید بپذیریم که 
برخی از صنایع پتانسیل مورد نیاز برای 

تولید در داخل ایران را ندارند.
وی درخاتمه یادآور ش��د: با تخصیص 
درست منابع و حمایت از صنایعی مانند 
فرش دستباف که ظرفیت رشد در ایران 
را دارند،کمک موثرتری به صنعت کشور 
کرده ای��م و می توانی��م امیدوار باش��یم 
کش��تی صنایع کش��ور در آینده به ِگل 

نمی نشیند.

رئی��س کمیس��یون صنع��ت اتاق 
بازرگان��ی ب��ا بی��ان اینک��ه »ام��روز 
صنعتگران کشور مراودات بین المللی 
خود را به س��ختی انجام می دهند«، 
گفت: در انتقال پول، خرید و فروش 
کاال و حت��ی انتق��ال تکنول��وژی با 

مشکالت متعددی روبه رو هستیم.
ابوالفض��ل روغن��ی در گفت وگو با 
تس��نیم، با اب��راز اینکه »با گذش��ت 
برج��ام  اجرایی ش��دن  از  س��ال  دو 
ش��اهد اتفاقات مناسبی برای توسعه 
صنع��ت و جذب س��رمایه گذاری در 
داش��ت:  اظهار  نبوده ای��م«،  کش��ور 
انتظارات مق��ام معظم رهبری، مردم 
و حتی هیات دولت از امضای برجام 
گشایش های زیادی در تمام حوزه ها 
بود، اما متاس��فانه بدعه��دی آمریکا 
عاملی ش��د تا شرکت ها نگران منافع 
خ��ود ش��ده و حاضر به هم��کاری با 

ایران نباشند.
تغیی��رات اینک��ه  بی��ان  ب��ا   وی 
 ریاس��ت جمه��وری در آمری��کا نیز 
عاملی شد تا اهداف برنامه ریزی شده 
در برجام با کارش��کنی های بسیاری 

روب��ه رو ش��ود، اف��زود: ام��روز نی��ز 
نش��ان  آمری��کا  موضع گیری ه��ای 
می ده��د که هنوز اج��رای برجام در 

هاله ای از ابهام قرار دارد.
رئی��س کمیس��یون صنع��ت اتاق 
بازرگان��ی در ادام��ه با اع��الم اینکه 
حتی امروز ش��روط مختلف��ی را در 
برجام مطرح می کنن��د، گفت: امروز 
صنعتگران کشور مراودات بین المللی 

خود را به س��ختی انجام می دهند و 
در انتقال پول، خری��د و فروش کاال 
و حتی انتقال تکنولوژی با مشکالت 

متعددی روبه رو هستیم.
دوران  در  ک��رد:  تصری��ح  روغن��ی 
تحریم ایران همکاری خوبی با کش��ور 
چین داشت، اما اخیرا دولت چین گویا 
با توافقات��ی که با آمری��کا انجام داده 
صنعتگران  برای  س��نگینی  فشارهای 

ای��ران اعم��ال می کند، ب��ه نحوی که 
شرایط سخت تر از گذشته شده است.

وی ب��ا اش��اره به اینک��ه بانک های 
اروپای��ی هن��وز نگ��ران تعامل خود 
ب��ا ای��ران هس��تند، اظهار داش��ت: 
ب��ا  نی��ز  خارج��ی  ش��رکت های 
مالحظ��ه کاری ب��ا ایرانی��ان رفت��ار 
می کنند که همین امر عاملی ش��ده 
ت��ا نتوانیم به توفیق��ات خوبی بعد از 
امضای برجام دس��ت پیدا کنیم. این 
عضو ات��اق بازرگانی ای��ران با تاکید 
بر اینک��ه برجام توافق خوبی اس��ت 
ب��ه ش��رط آنکه ب��ه ص��ورت کامل 
اجرایی شود، گفت: اخیرا ایتالیایی ها 
مذاکرات��ی را ب��رای س��رمایه گذاری 
5میلی��ارد دالری در ای��ران انج��ام 
داده ان��د، ام��ا ت��ا اجرایی ش��دن این 

موضوع فاصله زیادی وجود دارد.
روغنی با اعالم اینکه »برای توسعه 
و  پیشرفت صنعت کشور نیازمند یک 
راهکار اساسی هستیم«، افزود: امروز 
بیکاری و رکود در صنعت کشور غوغا 
می کند که برای این موضوع باید یک 

تصمیم اساسی گرفته شود.

صنعتگران کشور مراودات بین المللی خود را به سختی انجام می دهند

تولید ملی باید بر محور صادرات بچرخد
اخبار

صادرات غیرنفتی ایران به چین 
۲۷درصد رشد کرد

میزان صادرات غیرنفتی ایران به چین در 11 ماهه اول 
س��ال ۲01۷ رشد چشمگیر ارزشی و وزنی را تجربه کرده 
اس��ت. به گزارش تس��نیم به نقل از روابط عمومی سازمان 
توسعه صادرات ایران، سیدمجتبی موسویان ریزی، مدیرکل 
دفتر آسیا - اقیانوسیه اظهار کرد: میزان صادرات غیرنفتی 
ایران به چین در 11ماهه اول س��ال ۲01۷ برابر 6 میلیارد 
و 100 میلیون دالر برآورد ش��ده که در مقایس��ه با مدت 
مش��ابه در سال ۲016، رشد ۲۷درصدی را نشان می دهد. 
وی اظهار داشت: تراز تجاری دو کشور با احتساب نفت در 
11ماهه سال ۲01۷ بیش از 400میلیون دالر به نفع ایران 
مثبت شد که بهبود قابل توجهی نسبت به مدت مشابه در 
سال ۲016 داشته است. بنا بر این گزارش، انتظار می رود 
 مجموع تجارت دوجانبه ایران و چین در س��ال ۲01۷ به 
3۷ میلیارد دالر افزایش یابد که در این میان سهم صادرات 

غیرنفتی ایران بیش از ۷میلیارد دالر پیش بینی می شود

 صرفه جویی ۱6۰ میلیون دالری
 در واردات روغن

مجری طرح دانه های روغنی گفت که امسال 8درصد 
روغن مورد نیاز در داخل تولید می ش��ود، بنابراین حدود 
160 میلی��ون دالر در خروج ارز از کش��ور صرفه جویی 
خواهد شد. علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه های روغنی 
 در گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، از افزایش

 هف��ت برابری تولید کلزا در س��ال های اخیر خبر داد و 
گفت: س��ال 94، 46 هزارتن، سال 95، 68 هزار و 500 
و امس��ال 180 هزارتن کلزا کشت شد که این امر بیانگر 

رشد هفت برابری تولید کلزا نسبت به سال 94 است. 
ب��ه گفت��ه وی، تولید کلزا در س��ال زراعی 9۷-96 به 
350 هزارتن خواهد رس��ید. مهاجر با اشاره به مهم ترین 
علل رش��د کلزا در سال های اخیر افزود: خرید تضمینی، 
پرداخ��ت به موقع مطالب��ات کل��زاکاران، تامین به موقع 
نهاده ه��ا نظی��ر ب��ذر، کود، س��م و ادوات کش��اورزی از 

مهم ترین عوامل افزایش تولید کلزا به شمار می روند. 
مج��ری طرح دانه های روغنی درب��اره تامین بذر کلزا 
افزود: برای کش��ت زمستانه و بهاره کلزا حدود 1600تن 
بذر تدارک دیده ایم و همچنین امس��ال 1500دس��تگاه 
کارنده یارانه دار کلزا جهت برداش��ت مکانیزه در اختیار 
کش��اورزان قرار می گیرد. وی از خوداتکایی ۷0درصدی 
تولید دانه ه��ای روغنی در آین��ده ای نزدیک خبر داد و 
گفت: طی یک برنامه 10ساله در نظر داریم میزان تولید 
را به حدی افزایش دهیم که ۷0درصد روغن مورد نیاز را 
در داخل تامین کنیم. مشاور وزیر جهاد کشاورزی میزان 
کل روغن اس��تحصالی از کشت دانه های روغنی در سال 
زراعی جدید را 150 هزارتن اعالم کرد و افزود: این رقم 
10درصد روغن مورد نیاز کش��ور را تامین می کند.  وی 
با اش��اره به اینکه ساالنه 4 میلیارد دالر ارز جهت تامین 
روغن مورد نیاز از کش��ور خارج می ش��ود، یادآور ش��د: 
امسال 8درصد روغن مورد نیاز در داخل تولید می شود، 
بنابراین حدود 160 میلیون دالر در خروج ارز از کش��ور 

صرفه جویی خواهد شد. 

تراز بازرگانی کشاورزی منفی تر شد
تراز بازرگانی بخش کش��اورزی ط��ی 9ماه اخیر روند 
نزولی داشته است؛ یعنی ماه به ماه منفی تر شده و اعداد 
این تراز بزرگ تر. این در حالی است که مسئوالن وزارت 
کشاورزی همواره به دنبال به صفر رساندن و مثبت کردن 

تراز بازرگانی این بخش بوده اند. 
به گ��زارش ایس��نا، وزیر جه��اد کش��اورزی بارها در 
صحبت ه��ای خود مطرح ک��رده بود ک��ه می خواهد به 
گون��ه ای واردات و ص��ادرات محص��والت کش��اورزی را 
تنظیم و کنترل کند که تراز بازرگانی بخش کش��اورزی 
طی س��ال های پیش رو به صفر برسد و به تدریج مثبت 
شود که البته این روند طی سال های گذشته مسیر نسبتا 
مناسبی را طی کرد، چراکه در سال 139۲ تراز بازرگانی 
بخش کشاورزی بیش از منفی 8میلیارد دالر بود، اما در 
س��ال های پس از آن به تدریج به منفی پنج و درنهایت 

منفی 3میلیارد دالر تا پایان سال گذشته رسید. 
ای��ن روند در حالی مس��یر درس��تی را طی می کرد 
که در س��ال جاری مجموع ص��ادرات و واردات و تراز 
تجاری بخش تجاری نشان می دهد که هر ماه وضعیت 
بدتری نس��بت به ماه گذش��ته به وجود می آید و تراز 
کش��اورزی منفی تر می شود، چرا که به عنوان مثال در 
فروردین  ماه که معم��وال اعداد کوچک تری در مجموع 
صادرات و واردات بخش کش��اورزی و دیگر بخش های 
اقتصادی به ثبت می رسد، منفی 30.۷ میلیون دالر تراز 
بازرگانی بخش کش��اورزی بوده اس��ت و به تدریج این 
روند افزایش یافته تا اینکه در پایان آذرماه و براس��اس 
آمار رسمی منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی به بیش 
از منفی 3میلیارد و 660 میلیون دالر رسیده که حتی 
از ت��راز منفی 3میلیارد و 94 میلیون دالری پارس��ال 
هم منفی تر اس��ت.  البته نگاهی ب��ه آخرین آمارهای 
منتشرش��ده از صادرات و واردات محصوالت کشاورزی 
نش��ان می دهد در پایان 9ماهه امسال صادرات در این 
بخش بیش از ۲.43درص��د از نظر وزنی و 3.36درصد 
از نظر ارزش��ی کاهش را نس��بت به همین بازه زمانی 
در س��ال گذشته تجربه کرده است، درحالی که واردات 
روند معکوس��ی داش��ته و 9.۷9درص��د از نظر وزنی و 
18.6۲درصد از نظر ارزش��ی بیش��تر از 9 ماهه س��ال 

گذشته شده است. 

خبـر

نگاه

عبور ارزش صادرات محصوالت 
پتروشیمی از ۸.۵میلیارد دالر

مجتمع های پتروشیمی کشور از ابتدای سال تا پایان 
آذرماه، بیش از 16 میلی��ون و 400 هزار تن محصول 

به ارزش 8 میلیارد و 581 میلیون دالر صادر کردند.
ب��ه گزارش مهر به نق��ل از وزارت نفت، مجتمع های 
پتروش��یمی واقع در منطقه عسلویه، از ابتدای امسال 
ت��ا پایان آذرماه بی��ش از 8 میلی��ون و 300 هزار تن 
محص��ول ب��ه ارزش 4 میلی��ارد و 303 میلیون دالر و 
مجتمع ه��ای مس��تقر در منطق��ه ماهش��هر بی��ش از 
4میلی��ون و 6۲0 هزار تن محصول به ارزش ۲میلیارد 

و 494 میلیون دالر روانه بازارهای بین المللی کردند.
براس��اس این گزارش، مجتمع های پتروشیمی دیگر 
مناطق نیز در این مدت بیش از 3 میلیون و 400هزار 
ت��ن محصول به ارزش یک میلیارد و ۷83میلیون دالر 

صادر کردند.
در دوره مورد بررسی، باالترین میزان صادرات از نظر 
وزنی به پتروش��یمی زاگرس با صدور بیش از ۲میلیون 
و 109 هزار تن محصول اختصاص داشت و پتروشیمی 
ن��وری با صادرات بی��ش از 95۲ میلیون دالر محصول 
در منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی پارس باالترین میزان 

ارزش صادراتی را به خود اختصاص داد.
در می��ان مجتمع ه��ای منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی 
پتروشیمی نیز پتروش��یمی بندر امام با صادرات بیش 
از ی��ک میلیون و 669 هزار تن محصول بیش از 8۲4 

میلیون دالر ارزآوری داشت.
پتروش��یمی خارک از ابتدای س��ال تا پایان آذرماه 
8۷3 هزار ت��ن محصول به ارزش بیش از ۲95میلیون 
و 6۲۲ ه��زار دالر روانه بازاره��ای خارجی کرد و رتبه 
نخس��ت صادرات را در میان مجتمع های دیگر مناطق 

کشور به خود اختصاص داد.
 

طرح جامع توسعه صادرات ایران به 
عراق تدوین شود

رئیس ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��الم تاکید کرد با توجه به اینکه بیش��تر کش��ورهای 
منطقه به عن��وان رقیب تجارت ما در عراق برنامه های 
خاصی را ت��دارک دیده اند، بنابراین ض��رورت دارد ما 
نیز از این فرصت به نحو شایس��ته ای بیش��ترین بهره 

را ببریم. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ش��عبان فروت��ن در جریان 
دیدار با مع��اون بازرگانی امور هماهنگی و نظارت 
اقتص��ادی و بازرگان��ی رئیس جمه��وری و هیأت 
همراه خواستار تدوین طرح جامع توسعه صادرات 
غیرنفت��ی در مرزهای رس��می فعال کش��ورمان با 

کشور عراق شد. 
وی ب��ا بیان اینکه این طرح جام��ع باید راهبردهای 
کوت��اه، میان و بلندمدت در ح��وزه تجارت مرزی بین 
ای��ران و عراق را به صورت کارشناس��ی ش��ده و دقیق 
مشخص کند، افزود: با توجه به اینکه بیشتر کشورهای 
منطقه به عن��وان رقیب تجارت ما در عراق برنامه های 
خاص��ی را تدارک دیده اند بنابراین ضرورت دارد که ما 
نیز از این فرصت به نحو شایس��ته ای بیش��ترین بهره 

را ببریم. 
رئی��س اتاق ایالم س��رعت در راه اندازی بازارچه های 
جدی��د چنگول��ه و چی��الت در مهران و دهل��ران در 
مجاورت عراق، س��هولت در فعالیت های گمرکی، رفع 
مش��کالت حوزه صادرات، افزایش محوطه گمرکات و 
ارائ��ه خدمات موث��ر از جمله صدور وی��زای متعدد به 
تجار را از جمله درخواس��ت های مرزی این اس��تان از 

مسئوالن دانست. 
فروت��ن عنوان کرد: کاهش تعرف��ه گمرکی از جانب 
عراق در مرز، حمل یکسره کاال از ایران به عراق و ارائه 
تس��هیالت ارزان قیمت به تجار و بازرگانان نیز از دیگر 
درخواست های فعاالن عرصه تجارت از مسئوالن است. 
حیدر نعمتی، سرپرس��ت معاونت اقتصادی استاندار 
ایالم نیز در این نشس��ت گفت: مهم ترین تالش ما این 
اس��ت که مش��کالت بخش تجارت جمع بندی شده و 
در اختیار مقامات کش��ورمان برای پیگیری و رفع آنها 

قرار گیرد. 
نعمتی بی��ان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی در گرو 
حمایت همه  جانبه از صادرکنندگان و تجار است و باید 
در این زمینه برنامه ریزی اصولی و دقیقی انجام گیرد. 
وی ادامه داد: اس��تان ایالم با وج��ود مرز طوالنی با 
عراق تنها دارای یک مرز بین المللی اس��ت که ضرورت 
دارد بازارچه ها و مرزهای جدیدی برای توسعه فعالیت 

با کشور همسایه ایجاد شود. 
 »حجت اله زیار« مع��اون بازرگانی امور هماهنگی و 
نظارت اقتصادی و بازرگانی رئیس جمهوری نیز در این 
نشس��ت گفت: گزارش وضعیت مرز بین المللی مهران 
در مجاورت کش��ور عراق در قالب بازدید میدانی تهیه 

شده است. 
زی��ار تصری��ح ک��رد: ای��ن گ��زارش قرار اس��ت در 
نشس��تی با حضور مسئوالن ارش��د کشوری، استانی و 
بخش خصوصی بررسی ش��ده تا راهکارهای الزم برای 

رفع آنها فراهم شود. 
وی ادامه داد: تالش ما این اس��ت که در نشس��تی با 
محوری��ت بخش خصوصی از ابزارهای قوی و منس��جم 
برای رفع مشکالت مرزی استفاده شود. در نشست های 
تخصصی که با حضور مس��ئوالن ارشد حوزه اقتصادی 
و وزارت امور خارجه تشکیل می شود، زمینه الزم برای 

رفع مشکالت فراهم خواهد شد. 
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وقتی ی��ک نف��ر به طورمثال 
وارد  خ��ودرو  ۵۰دس��تگاه 
می کن��د باید برای آنها گارانتی 
تهی��ه کند، از آنج��ا که میزان 
است،  پایین  س��رمایه گذاریش 
هزینه زی��ادی ندارد و می تواند 
حاش��یه س��ود منطقی تعیین 
کن��د، در نتیج��ه قیمت ه��ای 

پایین تری هم خواهد داشت.
به گ��زارش» اخبار خودرو«، 
دفتر  مدی��رکل  اع��ام  طب��ق 
واردات  و  ص��ادرات  مق��ررات 
تج��ارت،  توس��عه  س��ازمان 
غیرنمایندگ��ی  ش��رکت های 
خودرو، از این پ��س می توانند 
ب��ا انعق��اد ق��رارداد خدم��ات 
پس ازفروش با نماینده رس��می 
همان خودرو ب��ه واردات اقدام 

کنند.
درحالی که براس��اس مصوبه 
هیات  وزی��ران، تنها نمایندگان 
خدم��ات  می توانن��د  رس��می 

مش��تریان  ب��ه  پس ازف��روش 
ثبت س��فارش  کنن��د،  ارائ��ه 
ب��رای ش��رکت های واردکننده 
غیرنمایندگ��ی رس��می مجددا 
فعال شده و امکان ثبت سفارش 
برای این دسته از واردکنندگان 
وج��ود دارد. ام��ا اعام ش��رط 
جدی��د ب��رای واردات خ��ودرو 
توسط ش��رکت های واردکننده 
خودروه��ای  غیرنمایندگ��ی 
خارجی شرایط تازه ای را هم در 
بازار اعم��ال می کند. وجود دو 
با ش��رایط  واردکننده همزمان 
ناهمس��ان به قیمت گذاری های 
متف��اوت می انجام��د. به گفته 
کارشناسان، این موضوع هزینه 
تازه ای بر سر راه واردکنندگان 
ک��ه  می گ��ذارد  غیررس��می 
همان هزین��ه خرید گارانتی از 
رس��می  فروش  نمایندگی های 
است. درعین حال واردکنندگان 
قیم��ت  معتقدن��د  رس��می 

تمام ش��ده غیررسمی ها باز هم 
کمتر خواهد بود و این در بازار، 
رقابتی غیر برابر ایجاد می کند.

فع��ال  و  واردکنن��ده  ی��ک 
ب��ازار خ��ودرو در ای��ن زمینه 
بیان ک��رد: »تاثیر این ش��رط 
جدی��د در بازار خیلی س��ریع 
خ��ود را نش��ان نمی ده��د، اما 
برای واردکنندگان غیررس��می 
تعه��دی ایج��اد می کن��د ک��ه 
چ��ون از فروش س��ود چندانی 
خدمات  نمی توانند  نمی برن��د، 

خاصی ارائه دهند.«
اینکه  ب��ا بیان  محمود نادی 
تاثی��ر  منتظ��ر  درازم��دت  در 
ای��ن تصمیم بر ب��ازار خواهیم 
اف��زود: »وقت��ی میان دو  بود، 
بخش، رقابتی در واردات ایجاد 
بزرگتر  که  بخش��ی  می ش��ود، 
زی��ادی  هزینه ه��ای  و  اس��ت 
دارد، باید حاشیه سود منطقی 
درنظر بگیرد به طوری که صرفه 

اقتصادی داشته باشد.«
وی اف��زود: »ام��ا وقتی یک 
نف��ر به طورمث��ال ۵۰دس��تگاه 
خ��ودرو وارد می کن��د که باید 
برای آنها گارانتی تهیه کند، از 
آنجا که میزان سرمایه گذاریش 
پایی��ن اس��ت، هزین��ه زیادی 
ندارد و می تواند حاش��یه سود 
منطق��ی تعیین کند، در نتیجه 
ه��م  پایین ت��ری  قیمت ه��ای 

خواهد داشت.«
ن��ادی تاکی��د ک��رد: »ای��ن 
گ��روه  دو  بی��ن  موض��وع، 
ایج��اد  تقاب��ل  واردکنن��ده 
می کن��د.« وی ادام��ه داد: »در 
مواردی هم ممکن است اجبار 
باعث فروش گارانتی ش��ود، اما 
به ارائ��ه خدمات پس از فروش 

نینجامد.«
وی تصری��ح کرد: »همچنین 
ممک��ن اس��ت خری��د گارانتی 
باعث شود بین خودرویی که از 

خود شرکت گارانتی شده است 
و خودرویی ک��ه گارانتی برای 
آن خری��داری ش��ده، در ارائه 
گذاش��ته  تفاوت هایی  خدمات 

شود.«
ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
»آوردن شرکت های خصوصی 
واگ��ذار  و  واردات  بح��ث  در 
پس ازفروش  خدم��ات  کردن 
آن به شرکت های صاحب برند 
تابه ح��ال تجرب��ه خوبی به جا 

نگذاشته است.«
وی اضاف��ه ک��رد: »معم��وال 
قرارداده��ا بن��د و تبصره ه��ای 
زیادی دارد که مشتری وقت و 
حوصله نمی کن��د آن را بخواند 
و امض��ا می کند. ای��ن موضوع 
هن��گام اس��تفاده از خدم��ات 
پس ازف��روش ب��رای مش��تری 
مش��کاتی ایجاد می کند که به 
دلی��ل بی اطاع ب��ودن از مفاد 

قرارداد است.«

در حالی معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران ط��ی هفته های اخیر 
خب��ر از موافقت اولیه اعضای ش��ورای 
ش��هر تهران با طرح جدید ترافیک داده 
بود که اعضای شورا معتقدند در جریان 

این طرح قرار نگرفتند.
به گزارش تس��نیم، محس��ن پورسید  
آقای��ی، معاون حمل و نق��ل و ترافیک 
طی هفته های گذش��ته از طرحی تحت 
عنوان  اجرای ط��رح جدید ترافیک در 
س��ال 97 خبر داد که این موضوع طی 

این هفته ها خبرساز شده است.
در پ��ی رس��انه ای ش��دن ای��ن خبر، 
کارشناس��ان حوزه ترافیک، مس��ئوالن 
 در حوزه ه��ای مختلف مرتب��ط با طرح 
اش��اره ش��ده در این زمین��ه اظهارنظر 
کردن��د که برخ��ی مواف��ق و برخی نیز 

مخالف طرح اشاره شده بودند.
محسن پورسید آقایی، معاون حمل و 
نقل و ترافیک ش��هرداری تهران نیز در 
مصاحبه ه��ای متعدد از موافقت اعضای 
ش��ورای ش��هر ته��ران، پلیس و س��ایر 

بخش ها خبر داده بود.
پورسیدآقایی در نشست خبری خود 
در تاریخ 11 دی ماه در جمع خبرنگاران 
تاکی��د کرد ک��ه پلیس ب��ا کلیات طرح 

ترافیک جدید موافقت کرده است.
معاون ش��هردار ته��ران ب��ا تاکید بر 
اینک��ه کلیات طرح جدید ترافیک مورد 
موافقت وزارت کش��ور، ش��ورای شهر، 
ش��ورای ترافیک و نیروی انتظامی قرار 
گرفته اس��ت، گفت:  در صورت تصویب 
این طرح، شهرداری طرح جدید ترافیک 

را از 1۵فروردین اجرا خواهد کرد.

در حالی معاون شهردار تهران به طور 
قاطع از موافق��ت بخش های مختلف با 
طرح جدید خب��ر داده بود که در ادامه 
پلیس راه��ور نیز در ای��ن زمینه اعام 
کرد که طرح اشاره شده قابلیت اجرایی 

ندارد.
در همی��ن زمینه س��ردار محمدرضا 
 مهمان��دار در گفت وگ��وی تلویزیون��ی

 21 دی م��اه  در خص��وص طرح جدید 
ترافیک��ی پایتخت با تایید ملغی ش��دن 
ط��رح ترافی��ک س��ابق تا ای��ن لحظه، 
 اظه��ار داش��ت: ط��ی هفته ه��ای اخیر 
مطرح ش��دن موض��وع ط��رح ترافیک 
جدی��د و تغییرات در ط��رح زوج و فرد 
باعث نگرانی همش��هریان ش��ده اس��ت 
ول��ی ما این اطمینان خاط��ر را به مردم 
می دهیم که پلیس، شهرداری و وزارت 
کش��ور مهم ترین دغدغه ش��ان آسایش 
مردم است و اجازه نخواهیم داد طرحی 

اجرا ش��ود که باعث فش��ار مضاعف به 
مردم ش��ده و دغدغه های آنان را اضافه 

کند.
وی ب��ا بیان اینکه طوالنی ش��دن کار 
کارشناس��ی در این موضوع رفع نگرانی 
و دغدغه مردم اس��ت، افزود: هنوز هیچ 
چیزی نهایی نش��ده و ما در حال انجام 
کار کارشناس��ی مرتبط ب��ا این موضوع 

هستیم.
رئی��س پلیس راهور ته��ران بزرگ با 
بیان اینکه اج��رای طرح ترافیک جدید 
در مح��دوده زوج و ف��رد منتفی ش��ده 
اس��ت، گف��ت: قطعا در س��ال 97 هیچ 
تغیی��ری در طرح زوج و ف��رد نخواهیم 
داش��ت و م��ا تاکید داریم ک��ه هرگونه 
تغییرات اعمالی نباید به افزایش ترافیک 

در محدوده طرح ترافیک منجر شود.
سردار مهماندار اضافه کرد: همچنین 
در طرح ه��ای مورد نظر اصرار داریم که 

آلودگی هوای پایتخ��ت افزایش نیابد و 
اگر قرار اس��ت طرح جدیدی اجرا شود 
حتم��ا س��ازوکارهای اجرای��ی آن نی��ز 
همچون نص��ب دوربین و امکانات مورد 
نیاز دیگر فراهم باشد تا بتوان به درستی 

بر نحوه اجرای آن مدیریت کرد.
وی با اشاره به نگرانی های موجود در 
خصوص حذف سهمیه های برخی اقشار 
از جمله پزش��کان، جانبازان و معلوالن 
 و خبرن��گاران گف��ت: طب��ق توافق��ات 
انجام ش��ده س��همیه های سابق به قوت 
خود باقی اس��ت.رئیس پلی��س راهور 
تهران بزرگ افزود: مس��ئله کنونی آن 
است که نحوه پرداخت هزینه ها حتما 
به نفع مردم باش��د و اقشاری که پیش 
از این س��همیه ورود به طرح ترافیک 
داش��تند به جای آنکه هزینه ها را ابتدا 
پرداخ��ت و س��پس کارت س��همیه را 
دریاف��ت کنند در هم��ان ابتدا کارت 
س��همیه را دریاف��ت خواهن��د کرد و 
نحوه پرداخت با مدیریت خودش��ان و 
ب��ه ازای تعداد ورودی آنها به محدوده 

طرح ترافیک خواهد بود.
مهماندار با تاکید ب��ر اینکه مبالغ در 
نظر گرفته شده تفاوت چندانی با مبالغ 
سال گذشته ندارد، تصریح کرد: در این 
طرح هیچ تغییری در میزان س��همیه ها 
و ف��روش روزانه ط��رح ترافیک به وجود 
نخواه��د آمد چرا که هم اکنون 2۰ هزار 
برگ تردد روزانه فروخته می شود و این 
تعداد در س��ال آینده نیز بیشتر نخواهد 
ش��د و در نتیجه هیچ تغییر ترافیکی در 
محدوده ط��رح ترافیک به وجود نخواهد 

آمد.

طرحترافیکجدیددر»بنبست«

شرایط تازه بازار با بازگشایی ثبتارش برای نمایندگان غیررسمی
اخبار

گزارش

پژو444هزارخودرو
بهایرانفروخت

تع��داد444  ب��ه   2۰17 س��ال  در  پ��ژو 
فروخ��ت ای��ران  ب��ه  خ��ودرو   6۰۰ و   ه��زار 

 و کاه��ش خری��د انگلیس و چین توس��ط ایران 
جبران شد. 

خبرگزاری فارس به نقل از رویترز نوش��ت: یک 
روز پس از آنکه ش��رکت رنو اع��ام کرد عملکرد 
خوبی در فروش خودرو داشته است، پژو هم اعام 
کرد میزان فروش��ش در جهان 1۵ درصد رش��د 

کرده است. 
بر اساس این گزارش، خرید زیاد از سوی ایران 
و آمریکای التین توانست تا حدود زیادی کاهش 

خرید از سوی چین و انگلیس را پوشش دهد. 
پژو 3میلی��ون و 632 ه��زار و 3۰۰ خودرو در 

سال 2۰17 به فروش رساند. 
پژو 444 هزار و 6۰۰ خودرو در سال گذشته به 

ایران خودرو فروخت. 
ب��ر اس��اس گ��زارش رویترز، س��هم پ��ژو پس 
از اع��ام ای��ن خب��ر 1.9 درصد افزای��ش یافت. 
پ��س از تحریم ه��ای بین الملل��ی و از س��رگیری 
 ف��روش خودرو ب��ه ایران، پ��ژو 444 هزار و 6۰۰ 
خودرو در س��ال گذش��ته به ایران خودرو فروخته 

است. 
رویترز می نویس��د، آمارهایی مبنی بر مقایس��ه 
س��ال به س��ال در ای��ران وجود ندارد ام��ا میزان 
ف��روش پ��ژو در آمریکای التین از س��ال 2۰16، 

12درصد رشد کرده است. 
  
 

99درصدازشکایاتخریداران
مربوطبهقطعاتوارداتیاست

 سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی 
اتومبیل و ماشین آالت مهم ترین دغدغه کنونی بازار 
قطعات یدکی را عرضه قطعات بی کیفیت اعام کرد و 
گفت که با اقدامات نظارتی دولت سهم قطعات یدکی 
 قاچاق در بازار بسیار کاهش یافته و امروز مهم ترین

 نگران��ی عرض��ه قطعات یدکی بی کیفی��ت در بازار 
است. 

س��یدمهدی کاظم��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
خبرخودرو، مهم ترین علت وجود قطعات بی کیفیت 
را ع��دم نظارت و کنترل گم��رک بر جریان ورود 
قطعات به کش��ور دانس��ت و افزود: امروز چنانچه 
قطع��ه بی کیفیت��ی در بازار وجود دارد از مس��یر 
قانونی وارد ش��ده و به عدم نظارت دقیق گمرک 
 ب��ر این جریان بازمی گ��ردد، چراکه بخش زیادی

 از قطعات بی کیفیت، وارداتی اس��ت و در داخل 
تولید نمی ش��وند. وی همچنین با رد موارد مطرح 
در خصوص کیفیت قطعات داخلی اظهار داش��ت: 
در صورت��ی که س��هم بس��یار کم��ی از قطعات 
بی کیفیت موج��ود در بازار نیز از تولیدات داخلی 
باش��د این مس��ئله به کارگاه ه��ای تولیدی فاقد 
مجوز باز می گردد که اخیراً توسط برخی کارگران 

کارخانه های تولیدی ایجاد شده است. 
وی در ادام��ه 99درصد ش��کایات را مربوط به 
قطعات وارداتی اعام کرد و گفت: متأسفانه میزان 
شکایت از قطعات بی کیفیت در سال جاری روند 
صعودی داش��ته، به طوری که هم اکنون 99درصد 

شکایات مربوط به قطعات وارداتی است. 
به گفت��ه وی، در حال حاض��ر درصد زیادی از 
قطع��ات بی کیفیت موجود در بازار از مس��یرهای 

قانونی و گمرکات وارد کشور می شوند. 
س��خنگوی اتحادی��ه صنف فروش��ندگان لوازم 
یدکی اتومبیل و ماش��ین آالت همچنین با توجه 
ب��ه دغدغه عرضه برخی قطعات بی کیفیت و کپی 
در بازار، اظهار داشت: احتمال عرضه قطعات کپی 
توس��ط برخی فروش��ندگان لوازم یدکی در بازار 
وج��ود دارد ک��ه البته این مس��ئله موجب ارجاع 
شکایت های بسیاری به اتحادیه لوازم یدکی شده 

است. 
کاظم��ی تأکی��د ک��رد: هم اکن��ون ب��ه جهت 
رقاب��ت ش��دید و تع��داد ب��االی عرضه کنندگان 
قطع��ات یدک��ی، به نظ��ر می رس��د ارزان ترین و 
س��هل الوصول ترین کاالی مصرفی در بازار قطعه 

یدکی است. 
وی در ادام��ه در خص��وص تأثی��ر ن��رخ ارز بر 
ب��ازار قطعات یدکی گف��ت: به جهت اف��ت بازار 
 مص��رف قطعات یدک��ی تاکنون تح��والت ارزی

 تأثیری بر وضعیت قیمت ها در بازار نداشته است. 
وی بخشی از علت کاهش مصرف قطعات یدکی 
را ع��دم حرکت بخش مهمی از خودروها با جهت 
محدودیت های تردد و مش��کات اقتصادی عنوان 
ک��رد و گفت: با خ��روج خودروها از پارکینگ ها و 
ت��ردد آنها، مس��لما نیاز به تعوی��ض قطعه یدکی 

بیشتر خواهد شد. 

اخبار

طرحدوفوریتیکاهشتعرفه
وارداتخودروکلیدخورد

کمیس��یون اصل 9۰ با ارائه طرح دوفوریتی کاهش 
تعرفه خودروهای وارداتی به هیأت رئیسه مجلس، قصد 
دارد هفت��ه آینده با مطرح ک��ردن این طرح در صحن 
علنی مجلس ش��ورای اسامی به تعیین تکلیف درباره 

تعرفه واردات خودرو بپردازد. 
به گزارش پدال نیوز، در حالی دولت در دستورالعمل 
جدی��د واردات خ��ودرو تعرفه خودروه��ای وارداتی را 
براس��اس حجم موتور افزایش داده که مجلس شورای 
 اسامی معتقد اس��ت دولت عملی خاف قانون انجام 
داده اس��ت. بر این اساس کمیسیون اصل 9۰ مجلس 
ش��ورای اس��امی که اواس��ط آذرماه س��ال جاری در 
جلس��ه ای با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
انجمن واردکنندگان به بسته ماندن سایت ثبت سفارش 
واردات خ��ودرو ورود کرد، حاال در طرحی جدید بحث 
کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را در برنامه خود دارد، 
به ط��وری که بهرام پارس��ایی، رئیس کمیته اقتصادی 
کمیس��یون اصل 9۰ مجلس شورای اسامی می گوید 
افزای��ش تعرفه واردات خودرو بنا ب��ر روالی قانونی که 
مجلس در س��ال های گذش��ته مصوب ک��رده صورت 
نگرفته اس��ت، بنابراین کمیسیون اصل 9۰ در طرحی 
دوفوریتی قص��د دارد کاهش این تعرفه ها را در صحن 

علنی مجلس مورد بررسی قرار دهد. 
 وی معتقد است که اواخر سال 1392 بحث کاهش 
س��االنه ۵ درص��د تعرف��ه واردات خ��ودرو در مجلس 
به تصویب رس��ید، بنابراین در شرایط کنونی به جای 
افزایش تعرفه باید شاهد کاهش تعرفه واردات خودروها 
به کشور باشیم. پارس��ایی می گوید: حمایت تعرفه ای 
از تولید داخل خودرو نباید به صورت دائم باش��د، بلکه 
باید با کاهش تعرفه ش��رایط رقابت در کشور را فراهم 
کنیم تا تولیدات داخلی خودروسازان نیز افزایش پیدا 
کند. به گفته پارس��ایی، در طرح کمیسیون اصل 9۰ 
درباره واردات خودرو عاوه بر اینکه بر بازگش��ت تعرفه 
خودروهای بنزینی به قبل تأکید ش��ده، بحث کاهش 
تعرفه خودروهای هیبریدی نیز مدنظر قرار گرفته است. 

ممنوعیتجدیدبرایواردات
برخیخودروهااعالمشد

بر اساس بخش��نامه جدید گمرک، امکان ترخیص 
خودروهای سواری از محل ثبت سفارش های صادره و 
تمدید شده از تاریخ 2۸ تیرماه تا 9 دی ماه وجود ندارد. 
به گزارش مهر، بر اس��اس بخش��نامه جدید گمرک 
درخصوص واردات خودرو، امکان ترخیص خودروهای 
سواری از محل ثبت سفارش های صادره و تمدید شده 
از تاریخ 2۸ تیرماه تا 9 دی ماه سال جاری وجود ندارد. 
در این بخشنامه خطاب به ناظران و همچنین مدیران 
گمرکات اجرایی سراسر کشور آمده است: پیرو بخشنامه 
موض��وع  م��ورخ 1396.1۰.13   96.266.1124۵27
اصاحات آیین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو 
مصوبه شماره 12۵۵73/ت ۵4۸۰3 مورخ 1396.1۰.9 
بدین وسیله بند 3 بخشنامه فوق االشاره به شرح ذیل 

اصاح می گردد: 
پیرو بخشنامه 23۰/96/96۵17۵ مورخ 1396.9.۸ 
ام��کان ترخی��ص خودروه��ای س��واری از محل ثبت 
سفارش های صادره و تمدید شده از تاریخ 1396.4.2۸ 
لغایت 1396.1۰.9 کماکان وجود نداشته و در صورت 
اظهار، ضمن خودداری از ترخیص، مراتب را به این مرکز 

اعام نمایند. 
بر اس��اس این گزارش بخشنامه مذکور از طرف اداره 
کل مرک��ز واردات و ام��ور مناط��ق آزاد و ویژه گمرک 

جمهوری اسامی ایران اباغ شده است. 

افزایشتعرفهخودروهایخارجی
انحصارایجادنمیکند!

رئی��س ش��ورای رقاب��ت می گوید ص��رف اینکه 
تعرفه ها رفته باال، انحصاری ایجاد بش��ود، نه چنین 
چیزی نیس��ت و هیچ دلیلی بر وجود انحصار وجود 
ن��دارد. خودروس��ازان داخلی با توجه ب��ه افزایش 

تعرفه ها بازار را بگیرند. 
رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای رقابت در گفت وگو با 
خبرگزاری دانش��جو، درب��اره افزایش تعرفه واردات 
خ��ودرو گف��ت: باال ب��ردن تعرف��ه باع��ث انحصار 
نمی ش��ود. کسانی که قش��ر باالی متوسط هستند 
خودروه��ای وارداتی را مص��رف می کنند و قیمت 
این خودروها باالی 4۵میلیون تومان است. شورای 
رقابت دس��تورالعمل قیمت گذاری برای خودروهای 

زیر 4۵میلیون تومان را صادر می کند. 
وی اف��زود: قیمت خودروهای ایرانی بس��تگی به 
تورم بخش��ی دارد ک��ه آمار آن را در پایان س��ال از 
بان��ک مرکزی اخ��ذ می کنی��م و در قیمت ها تأثیر 
می دهیم. در ص��ورت کاهش نرخ ارز امکان کاهش 

تورم بخشی وجود دارد. 
 شیوا تصریح کرد: صرف اینکه تعرفه ها رفته باال، 
انحصاری ایجاد بش��ود، نه چنین چیزی نیس��ت و 
هیچ دلیل��ی بر وجود انحصار وج��ود ندارد. توصیه 
می کنیم خودروس��ازان داخلی ب��ا توجه به افزایش 
تعرفه ها بازار را بگیرند و ممکن است قشری نتوانند 
خودروهای وارداتی بخرند، بنابراین خودروس��ازان 
کیفیت را باال ببرند و مش��تریان بیش��تری را جذب 

کنند. 



مدیرکل دفتر سیاس��تگذاری اش��تغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با 
اش��اره به اینکه الزم است برای اش��تغال اقدام موثری صورت گیرد، گفت که 
بخش عمده شاغالن کشور تحصیالت عالی ندارند.به گزارش مهر، عالءالدین 

ازوجی در همایش بررس��ی موانع و راهکارهای 
توسعه اشتغال پایدار اس��تان یزد، اظهار داشت: 
اقتصاد ایران دچار انباشت سرمایه شده و هرچه 
به سمت تولید بیشتر می رویم با سرمایه گذاری 
بیشتر مواجه می شویم که دالیل خاصی نیز دارد.

وی با بیان اینکه در ایران برعکس کشورهای 
در ح��ال توس��عه س��هم نی��روی کار در رش��د 
اقتصاد اندک اس��ت، ادامه داد: در س��ال جاری 
برنامه اش��تغال فراگیر به عنوان سند باالدستی 
سیاس��تگذاری بخ��ش اش��تغال ب��ا تصوی��ب 
س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومت��ی تدوین و به 
دستگاه های مختلف ابالغ ش��ده است.مدیرکل 
دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون با بیان 

اینکه سیاس��تگذاری ها برای آینده ایران مناس��ب نبوده است، اضافه کرد: در 
کشور به شدت نیازمند اصالح ساختار در عرصه کار و اشتغال هستیم.

وی با اش��اره به اینکه با توجه به برنامه های دولت بخش��ی از اشتغال کشور 

باید از طریق سیاست  های توسعه کسب و کار تحقق باید، عنوان کرد: بخشی 
از برنامه  های اشتغال زایی مربوط به توسعه کسب و کار و مداخالت توسعه  ای 
وزارت کار برای رونق و توسعه در بازار کار است.ازوجی با بیان اینکه در کشور 
ظرفیت ه��ای عظیم��ی داریم که ت��ا امروز در 
برخی موارد مغفول مانده یا به درستی استفاده 
نش��ده اند، افزود: در طول ۴۵ س��ال گذش��ته 
از مناب��ع اقتصادی و نیروی انس��انی به خوبی 
اس��تفاده نشده و در واقع س��طح بهره وری در 
اقتصاد ایران منفی بوده و رشد اقتصادی باالتر 
نرفته اس��ت.وی با بیان اینکه در س��ال جاری 
رس��ته های منتخب و دارای ظرفیت اش��تغال 
هر استان مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار 
داشت: اگر اقتصاد ایران در جهت رشد همراه با 
اشتغال حرکت کند، به طور قطع منتج به ایجاد 
اش��تغال پایدار در کش��ور خواهد شد.مدیرکل 
دفتر سیاس��تگذاری اشتغال وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی بیان داشت: توزیع شاغالن براساس مناطق شهری و روستایی 
خواهد بود و هدف دولت هم ضمن ایجاد اشتغال در کشور، صیانت از مشاغل 

موجود در مناطق روستایی به عنوان یک اولویت است.

سی و پنجمین رویداد ایده شو با عنوان مهارت های  فنی و حرفه ای 
با حمایت س��تاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

برگزار می شود.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ایده ش��و رویدادی اس��ت که در آن افراد، 
توانمندی خود را در ایده پردازی، بیان ایده 
و انتقال آن به دیگران در محیطی دوستانه 

محک می زنند. 
در مجم��وع روی��داد ای��ده ش��و محلی 
اس��ت برای ب��ه اش��تراک گذاری ایده های 
مبتنی بر تجربیات زندگی س��از، موضوعات 
موردعالقه و شوق برانگیز و شنیدن نظرات 
منحصربه  ف��رد داوران در خصوص ایده های 

مطرح شده.
یک ایده خوب باید نوآور، ش��فاف، دارای 

توجیه اقتصادی، امکان پذیری و بازارپس��ند و مهم تر از همه مرتبط با 
موضوع رویداد باشد، به طور کلی ایده ها باید از تنوع موضوعی باالیی 

برخوردار باشند. 

ممکن اس��ت درخواست چندین ایده خوب برای یک موضوع وجود 
داش��ته باش��د ولی برخی از آنها برای حفظ تن��وع موضوعات حذف 
ش��وند؛ درخواس��ت هایی که موضوع آنه��ا دارای بیش��ترین نوآوری، 
جذابیت، هیجان انگیز بودن و کارایی بوده 
و محصول تجربه، دان��ش، تالش و حرفه 
خ��ود صاحب ایده باش��ند در اولویت قرار 

می گیرند.
موضوعات��ی ک��ه قب��اًل ارائه ش��ده اند، 
اولوی��ت کمتری برای تأیی��د نهایی دارند 
مگر آنک��ه وجه تمایز قابل توجهی با ایده 
مش��ابه داش��ته باش��ند. به هر ایده طبق 
ش��اخص های تعریف ش��ده امتی��از داده 
می ش��ود. امتیازات داوران پس از نرماالیز 
ش��دن جهت تعیین پنج ای��ده برتر دوره 

نهایی استفاده می شوند.
سی  و پنجمین رویداد ایده شو با عنوان 
مهارت ه��ای فنی و حرفه ای و ارائه هر ایده در ۳ دقیقه، 27 دی ماه، 
توس��ط ش��هرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و با حمایت ستاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی برگزار می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم افتتاح پروژه 
ایرانوم در دانش��گاه علوم بهزیستی و توانبخش��ی افزود: امروزه با 

پزشکی مبتنی بر فرد اتفاقات مهمی 
در دنیا افتاده است و علم ژنتیک هر 

روز تحول می یابد.
ب��ه گزارش مهر، س��ورنا س��تاری 
افزود: با تولید دس��تگاه های ژنتیک 
و فعالی��ت محقق��ان ایران��ی خارج 
از کش��ور، چندی��ن عل��وم از جمله 
مهندس��ی، پزشکی، هنر و ریاضی با 
هم ادغام ش��ده اند و در این ملغمه، 
ژنتی��ک توانس��ته اس��ت همه ج��ور 

رشته ای را به کار گیرد.
س��تاری ی��ادآور ش��د: ام��ا ای��ن 
سرمایه انس��انی است که می تواند با 
استفاده از علم ژنتیک هزینه ها را از 

میلیون ها دالر به هزاران دالر کاهش دهد.
 روند تولید و ارتقای دس��تگاه های تکنولوژیک در حوزه ژنتیک 
آنقدر س��ریع اس��ت که یک دستگاه بعد از دو س��ال دیگر به درد 

نمی خورد.
وی با اش��اره ب��ه قراردادهای ح��وزه علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری در حوزه NGS گفت: ما 
با هم��کاری محققان ایرانی خارج از 
کشور که ایده های بسیار جدیدی در 
این حوزه دارند فعالیت گس��ترده ای 
را آغ��از کرده ای��م. ح��وزه ژنتیک و 

NGS آینده پزشکی است. 
ح��وزه  ای��ن  در  اکن��ون  اگ��ر 
س��رمایه گذاری نکنی��م، چند س��ال 
دیگر متهم می شویم که چرا این کار 

را انجام نداده ایم.
فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون 
ریاس��ت جمه��وری گف��ت: ه��دف 
 NGS اصل��ی از ح��وزه ژنتی��ک و
و  فوق الع��اده  ثروت آفرین��ی 
 ایج��اد ش��رکت های دانش بنیانی اس��ت ک��ه می توانن��د هزینه ها

 را کاه��ش دهن��د و با آنالیز دیتاها و داده های بس��یار، روش های 
جدید پزشکی را ایجاد کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به موافقت رئیس جمهور برای اختصاص ۵۰۰ میلیارد 
تومان در جهت توس��عه خدمات کسب و کارهای نوپا گفت در تالشیم تا شش 

ماه آینده در کشور سند توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشیم.
به گزارش ایس��نا، آذری جهرمی در حاش��یه 
جلس��ه دیروز هیات دولت در جمع خبرنگاران 
اظه��ار ک��رد: ام��روز در دول��ت ای��ن تصمی��م 
گرفته ش��د که ش��کایت بدنه دولت از کسب و 
کاره��ای نوپا قب��ل از مطرح ش��دن در مراجع 
قضای��ی، در کمیت��ه ای به مس��ئولیت معاونت 
حقوقی ریاس��ت جمهوری و عضویت نمایندگان 
 وزارت ارتباط��ات، وزارت کار و معاون��ت علمی
 ریاست جمهوری بررسی شود و سپس به دستور 
قضایی ارجاع شود. این تصمیم می تواند تضمینی 

برای فعالیت کسب و کارهای نوپا باشد.
وی خاطرنشان کرد: با موافقت رئیس جمهور 
بنا ش��د ۵۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیش رو، 

برای توس��عه خدمات کسب و کارهای نوپا که در زمینه شبکه ملی اطالعات 
فعالیت می کنند، در نظر گرفته ش��ود که این منابع می تواند مستقیم به این 
بنگاه ها داده ش��ود یا به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود. در 

س��ه هفته آین��ده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فض��ای مجازی در این زمینه 
به جمع بندی نهایی می رس��د.وزیر ارتباطات در ادامه با اش��اره به اینکه سند 
استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال در شش ماه آینده از طریق وزارت ارتباطات 
به دولت پیش��نهاد می شود تا در دولت بررسی 
شود، اظهار کرد: هدف ما این است که تا شش 
ماه آینده س��ند اقتصاد دیجیتال را در کش��ور 
داشته باشیم. با این اقدامات می توانیم خدمات 

مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
آذری جهرمی در ادامه در پاس��خ به پرسشی 
درخص��وص اقدام��ات وزارت ارتباط��ات برای 
تقوی��ت پیام رس��ان های داخلی گف��ت: ما در 
موقعیت پیش آمده در اتفاقات اخیر توانستیم 
نق��اط ضعف و قوت پیام رس��ان های داخلی را 
ارزیاب��ی کنی��م و در واقع ای��ن اتفاقات آزمون 
خوبی برای پیام رسان های داخلی بود. در رابطه 
با تقویت پیام رس��ان های داخلی شورای فضای 
مجازی سند مصوبی دارد که در آن تکالیف دستگاه های مختلف مشخص شده 
اس��ت. وزارت ارتباطات عمده وظایف خود را در این زمینه انجام داده است و 

باقیمانده وظایف نیز در کوتاه مدت نیز تکمیل می شود.

عمده شاغالن کشور تحصیالت عالی ندارند

اغلب تحصیلکرده ها بیکارند
با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی

ایده شو مهارت های فنی و حرفه ای برگزار می شود
اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان برای کسب وکارهای نوپاامکان کسب درآمد شرکت های دانش بنیان از ایده های جدید در حوزه  ژنتیک

شکایت دولت از استارت آپ ها پس گرفته می شود

هرگز به شرایط فعلی بازار دل نبندید؛ شرایط هیچ وقت مانند قبل نمی ماند. 
باید سیس��تم کس��ب و کار شما به گونه ای طراحی ش��ود که توانایی مقابله با 
تغییرات بازار را داشته باشد. یاهو مسنجر را به خاطر دارید؟ پیام رسانی که چند 
سال قبل حرفی برای گفتن داشت. این پیام رسان متعلق به شرکت یاهو است؛ 
شرکتی که زمانی غول دنیای تکنولوژی نامیده می شد. گفتیم »می شد«، چون 
در زمان حال، دیگر خبری از این موتور جس��ت وجوی قدرتمند نیست. یاهو 
کامال از بین نرفته است، ولی دیگر آن یال و کوپال گذشته را ندارد. شرکتی که 
می توانست گوگل را بخرد، به دلیل دست کم گرفتن این استارت آپ از خرید 
آن س��ر باز زد. به نظر شما چرا یاهو شکست خورد؟ چه کنیم که کسب و کار 
ما هم به سرنوشت شوم یاهو دچار نشود؟ جواب این سوال ها را در مقاله امروز 

زومیت، با هم بررسی می کنیم. 
 Formula Ink ای��ن مقاله از زبان ماریا ماتارلی، بنیانگ��ذار و مدیرعامل
نقل می ش��ود. شما برای مقابله با تغییرات س��ریع دنیای اطراف خود، نیاز به 
یک سیس��تم س��ازگار با تغییرات دارید. برای همه ما کامال مشهود است که 
جهان پیش چش��م ما دائما در حال تغییر اس��ت؛ پس نتیجه می گیریم که 
جهان یک موجود زنده است، تغییر و رشد یک ویژگی طبیعی برای موجودات 
زنده به شمار می آید، بنابراین چگونه باید بهترین راه برای سازگاری بیشتر با 
این تغییرات را پیدا کنیم تا مطمئن شویم کشتی کسب و کار یا استارت آپ  ما 
قادر به مقابله با هر صخره ای در دریای بی کران تغییرات خواهد بود؟ به عنوان 
یک مدیر پروژه، شاهد اجرای بسیاری از چارچوب ها و روش ها برای راه اندازی 
محصوالت جدید، گسترش یا به بیان ساده تر قدرتمند نگه داشتن کسب و کارها 
بوده ام. با دیدن این ش��رایط من دریافتم کس��انی که پروژه های شان را با یک 
سیس��تم خشک و بدون انعطاف مدیریت می کنند، در مقابله با تغییرات بازار 
دچار مشکل خواهند شد. بهترین راه برای تعامل با یک دنیای در حال تحول، 
داشتن سیستمی است که با تغییرات جهان تکامل پیدا کند و انعطاف کافی 
برای مقابله با تغییرات آنی داش��ته باشد. یک رویکرد روان شناختی دراین باره 
می گوید که ش��ما باید به اندازه کافی سیس��تمی انعطاف پذیر و چابک داشته 

باشید تا در توفان های ناشی از تغییر، در باالی آن شناور باقی بمانید. 
دنیای در حال تکامل

تقریبا هر صنعتی در طول چند سال گذشته تغییرات سریع، عظیم و گاهی 
اوقات ویرانگری تجربه کرده است، ولی دلیل این تغییرات به نظر شما چیست؟ 
دلیل این تغییرات تکنولوژی ها و اپلیکیشن های جدید هستند. فقط به میزان 
تاثیر Airbnb  بر صنعت مهمان نوازی یا آنچه اوبر و لیفت در صنعت حمل ونقل 
انجام داده اند، دقت کنید. چگونه اسپاتیفای باعث شد که اپل میوزیک ارتقا پیدا 
کند و به دنبال آن پلتفرم آی تیونز را پیش��رفته تر کند؟ همین امر یک نوآوری 
بزرگ برای صنعت موسیقی به شمار می رود. همه این موارد نشان می دهند که 
صنعت دست نخورده باقی نمی ماند و هر لحظه امکان تغییر در آن وجود دارد. با 
تغییر تکنولوژی، صنایعی که از آن استفاده می کنند هم  تغییر می کنند. با این 
تفاسیر به این نتیجه می رسیم که موبایل ها و اپلیکیشن ها در حال رهبری کردن 
تغییرات اصلی در صنعت هستند؛ زیرا آنها مسیر خود را به بازارهای جدید پیدا 

می کنند یا باعث تغییر ارتباط مشتری با بازار می شوند. 
روش قدیمی

برای سال ها »روش آبشاری« برای تولید یک محصول عالی بود. همانطور که 
از نام این روش پیدا است، باید مراحل پشت سر هم اجرا شوند. در روش سنتی 
آبش��اری یک سیستم شامل چند مرحله اس��ت که تا مرحله قبل را به پایان 
نرسانید، نمی توانید به مرحله بعدی بپردازید. ترتیب شروع این مراحل به این 
شکل است که ابتدا مرحله تعیین نیازهای پروژه، سپس طراحی، بعد توسعه 

و درنهایت تست و پیاده سازی انجام می شوند. در این رویکرد، مرحله طراحی 
نمی تواند تا زمانی که نیازهای پروژه تعیین نشده است، شروع شود و همین طور 
تس��ت کردن تا زمانی که مرحله توسعه به پایان نرسیده است، شروع نخواهد 
شد. به همین دلیل، ممکن است برای اجرای تمام مراحل این سیستم، سال ها 
وقت الزم باشد، این  یک مشکل جدی به شمار می رود؛ چون نمی توان مراحل 
را به صورت موازی انجام داد تا نیازهای روز در محصول اعمال شود، در ادامه 
بیشتر توضیح می دهیم.  به این فکر کنید که در دو سال گذشته جهان چقدر 
تغییر کرده است. از برنامه های جدید گرفته تا نوآوری ها و تکنولوژی هایی که 
قد برافراش��ته اند. اگر چند سال پیش پروژه خود را براساس وضعیت قدیمی 
صنعت و بازار ش��روع کرده اید و روش پیش��برد آن روش آبشاری است، باید 
توجه داشته باشید زمانی  که محصول نهایی شما وارد بازار می شود، در قلمرو 
کامال جدیدی پا می گذارد که با توجه به شرایط جدید میزان استقبال از آن در 
هاله ای از ابهام قرار خواهد داشت. یا بدتر از همه، تغییرات جدید ممکن است 
پروژه شما را منسوخ سازد و کسی به محصول پایانی شما اصال نیاز پیدا نکند. 
 سیس��تم آبشاری سال های قبل به خوبی کار می کرد؛ ولی حاال و با شرایط 

جدید باید یک سیستم انعطاف پذیرتر با ویژگی های مناسب داشته باشید. 
کسب و کار خود را به یک سیستم چابک مجهز کنید

همانطور که قبال اشاره کردیم، اصلی ترین موردی که یک روش و سیستم 
را تاثیرگذارتر می کند، خاصیت انعطاف پذیری است. انعطاف پذیری به این 
معنی است که شما در صورت نیاز می توانید با کمترین هزینه تغییر کنید. 
برای بازکردن بیشتر این موضوع باید بگوییم که اگر از این سیستم استفاده 
می کنید، محصول کس��ب و کار شما با توجه به تغییرات بازار و تکنولوژی ها 
چه در مراحل اولیه یا چه در مراحل پایانی باشد، قابلیت سازگارشدن دارد. 
با اس��تفاده از روش چابک )Agile method(، الزم نیست برای رفتن به 
مرحله بعدی، منتظر تکمیل مرحله فعلی شوید. مرحله توسعه می تواند در 
کنار مرحله طراحی آغاز ش��ود، همچنین مرحله تس��ت و امتحان کردن را 
می توانید با مرحله اول انجام دهید؛ از این بهتر هم می شود؟ امتحان کردن 
در اوایل کار می تواند بیش��تر مفید باش��د، ش��ما با ایجاد تغییرات کوچک 
می توانید بفهمید کدام ویژگی  ب��ه درد می خورد یا کدام ویژگی  نمی تواند 
نتیج��ه مطلوب را به ارمغان بی��اورد و نیازهای مخاطبان مورد نظر خود را 
ب��رآورده کند. با این روش قبل از تولید محص��ول نهایی می دانید که باید 
چ��ه ویژگی های��ی در آن اعمال کنید. با این رویک��رد و روش نه تنها باعث 
صرفه جویی در زمان و پول خود می ش��وید، بلکه ب��ه خود اجازه می دهید 
در زمان حال پروژه خود را در جهان بررس��ی کنید و س��پس به تغییرات 
الزم ب��رای حفظ رقاب��ت بپردازید. یک کارآفری��ن ارزش آفرین می داند که 
هیچ کس نمی تواند تغییرات بازار را کنترل کند؛ این کار درس��ت مثل این 
است که شما بخواهید آب وهوا را کنترل کنید. این شرایط بدین معنا است 
که نباید دنبال راهی برای شکست دادن تغییرات باشیم، درواقع باید راهی 
برای نحوه سازگاری با شرایط جدید پیدا کنیم. همانطور که گفتیم، تولید 
یک محصول یا خدمات می تواند باعث تغییر در یک صنعت شود؛ این تغییر 
کسب و کارهای مرتبط با آن صنعت را درگیر خواهد کرد. استفاده از سیستم 
آبشاری در جهان امروز، یعنی یک  خانه کاغذی را برای در امان ماندن مقابل 
شرایط توفانی بسازیم. شما نیاز به یک سیستمی دارید که با نیروی باد خم 
ش��ود، ولی خراب نشود؛ سیس��تمی که انعطاف و سازگاری کافی را داشته 
باشد و تغییرات در سرعت و جهت باد را پیش بینی کند. اساسا، شما نیاز به 

یک سیستم چابک خواهید داشت. 
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وضعیت اقتصادی ایران و مردم موضوع مهمی اس��ت که این روزها هم 
بسیار بیشتر به آن پرداخته می شود و در ایام انتخابات نیز شعار اصلی همه 
کاندیداها را تشکیل می داد. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست و 
بسیاری از کارشناسان و دولتمردان معتقدند که شرکت های دانش بنیان و 
استارت آپ ها می توانند کمک شایانی به وضعیت فعلی اقتصاد کشور داشته 

باشند. 
بس��یاری از مس��ئوالن بارها از لزوم رهانیده ش��دن از وابستگی اقتصاد 
نفتی ایران صحبت به میان آوردند و به تازگی »پرویز کرمی«، دبیر ستاد 
توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی نیز ضمن 
بیان این مطلب، ش��رکت های دانش بنیان را ستون های مستحکم اقتصاد 
مقاومتی دانس��ته و حمایت دولت از این شرکت ها را در دستور کار چهار 
سال آینده دستگاه های مختلف کشور عنوان کرده است:  »برای تحقق این 
مهم، می بایس��ت تمامی دستگاه های قوای مقننه، قضایی و اجرایی به این 
سمت بروند که معضالت و موانع این حوزه نوظهور را شناسایی و برای رفع 

و تعدیل آن گام بردارند.«
کرمی همچنین نقش دانشگاه ها را در موفقیت شرکت های دانش بنیان 
بس��یار مؤثر دانس��ت و باور دارد که عالوه بر نقش آفرینی بازیگران اصلی 
دولتی باید مکان هایی مانند دانش��گاه ها، مراکز نوآوری، ش��تاب دهنده ها، 
پارک های فناوری و... نیز به توسعه این موضوع کمک کنند: »تحقق مصرف 
دانش بنیان، نیازمند دانشگاه هایی است که صرفاً مدرک تولید نمی کنند و 
به انتهای چرخه علم و فناوری و تجاری سازی ایده یعنی تولید دانش بنیان 
توجه دارند. دانش��گاه ها باید حرکت در مسیر ایجاد ارزش افزوده و کسب 
بخش��ی از درآمد خود را از محل فروش فن��اوری و محصوالت یا خدمات 
ش��رکت های فناور دانشجویان و اس��اتید دانشگاه آغاز کنند و برای تأمین 

درآمدها صرفاً به بودجه های دولتی اکتفا نکنند.«
از نظر وی بهبود اقتصاد کشور نیازمند ایجاد زیست بوم کارآفرینی است 
و معتقد اس��ت تا چند س��ال آینده بزرگ ترین شرکت های حوزه خدمات 
کش��ور از همین شرکت ها هستند؛ ش��رکت هایی که خود به عنوان منبع 
سرمایه گذاری در حوزه فناوری مطرح هستند که در نتیجه بخش خصوصی 
باید سرمایه گذاری در حوزه پژوهش را انجام دهد تا شاهد راندمان بهتری 

در کشور باشیم. 
 »نوید  فالحت« کارآفرین اس��تارت آپی ایرانی نیز تأثیرات دانشگاه را در 
این حوزه مثبت می داند ولی از وضع کنونی چندان رضایت ندارد و معتقد 
است تغییراتی باید در سیستم ایجاد شود تا بتوانیم شرکت های دانش بنیان 

را برای پیشروی اقتصاد کشور یک مسئله مؤثر بنامیم. 
وی ب��ه دیجیاتو می گوی��د: »دانش��گاه ها فعالیت های خوب��ی کرده اند 
اما مش��کل همس��و نبودن بافت ذهنی هیات های علمی و اس��اتید با این 
رویدادهای بین رشته ای اس��ت، اگر آگاهی از استارت آپ ها در هیات های 
علمی و سیاست گذاران نظام آموزشی هم روند بهتری داشته باشد ما شاهد 
موج جدی��دی از نیروهای خالق و در نتیجه فصل جدیدی در کارآفرینی 

خواهیم بود.«
او همچنین باور اش��تباه م��ردم درباره اینکه فقط فعالیت دانش��جویان 
رش��ته های فنی و الکترونیکی در اس��تارت آپ ها به موفقیت می انجامد را 
نکوهش می کند و معتقد اس��ت برخی جبهه گیری ها از سمت گروهی از 
افراد بر س��ر این است که مبادا افراد موفق در آینده صرفاً از نخبگان فنی 

و دیجیتالی برگزیده ش��وند. به گفته او، همه افراد با هر قابلیتی می توانند 
به زمینه رشد اقتصادی شرکت های دانش بنیان کمک کنند:  »در صنعت، 
هنر، فرهنگ و بس��یاری از رشته های دیگر هم استارت آپ های خوبی راه 
افتاده که هنوز هم راه درازی در پیش است و نمونه های بارزی از موفقیت 
آنها را در این زمینه نیز می بینیم، ضمن اینکه استارت آپ  جدا از بخش فنی 
قسمت های دیگری هم دارد که هر یک متخصص خود را می طلبد. امروز 
برای توسعه استارت آپ ها ما به منتورهای مولف و تسهیلگرانی نیاز داریم 

که بتوانند این مدل را شکل پذیر کنند«
فالح��ت همچنی��ن بخش ه��ای مختلف ی��ک ش��رکت دانش بنیان را 
مجموعه ای زنجیروار برای رس��یدن موفقیت آنها می داند و باورهای غلط 
دیگری را در این زمینه نکوهش می کند:  »درخواس��ت من از ایده پردازان 
این است که خود را 99درصد کار ندانند، بلکه باید از این توهم دور شوند 

زیرا جایگاه آنها تنها ۵ درصد است.«
وی کارآفرینی را از مهم ترین دالیل رشد اقتصادی کشور می داند و کار 
در زمینه اس��تارت آپ را امروزه در جایگاه نسبتا مناسبی می داند که البته 
هنوز جای پیش��رفت دارد.  از نظر فالحت اس��تارت آپ ویکند ها بیشتر از 
دخالت دولت توانسته در این زمینه نقش مثبتی را ایفا کند: »در سال های 
اخیر که رویدادهای اس��تارت آپ ویکند توانس��ت افراد را با نگرشی جدید 
در کارآفرینی آش��نا کند جهش خوبی ص��ورت گرفت، در ابتدا گروهی به 
بی نتیج��ه بودن این رویدادها و نداش��تن مدل های موفق اصرار داش��تند، 
گروهی اس��تارت آپ ها را صرفاً اتفاقی وارداتی می پنداشتند و در این میان 
این زیست بوم کارآفرینی ایران بود که با تحمل همه سختی ها به پایمردی 
در این راه کوش��ید. امروز در هر ش��هری و هر صنفی کلمه استارت آپ را 
می شنوید. این روند غیر از فرهنگ سازی به رشد پروژه ها و استارت آپ های 
زیادی منجر شده است، هزینه های زیادی را از دوش دولت برداشته و حاال 
وقت نتیجه اس��ت. کارآفرینی با ورود رویکرد استارت آپی جان تازه و طعم 

جدیدی گرفته است.«
مشاور هویت دیداری پارک علم و فناوری خراسان رضوی، حضور دولت 
را ه��م در این زمینه بی تأثیر نمی داند و حمایت های برخی افراد همچون 
سورنا ستاری و پرویز کرمی را در این باره بسیار پررنگ می بیند ولی نظر 
متفاوتی هم درباره دخالت دولت در این امور دارد:  »بی ش��ک حمایت های 
دولت بر هیچ فعالی در حوزه ش��رکت های دانش بنیان پوشیده نیست، اما 
دولت کوزه گری اس��ت که از کوزه شکس��ته هنوز آب می خورد. متأسفانه 
هنوز دولت نتوانس��ته فرهنگ اس��تارت آپی را بر فضای فنی و علمی بدنه 
خودش القاء کند، اما حمایت ها باید بیشتر و توجه های رسانه ای، آموزشی 

توسعه یابد.«
وضع معیش��تی مردم که این روزها در صحبت تمامی مسئوالن دولتی 
دیده می ش��ود، رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی دولت دارد و با توجه 
به پیشرفت روزافزون تکنولوژی، چشمان بسیاری از دولتمردان به سمت 
حوزه ICT کش��ور دوخته ش��ده تا بتواند در اعتالی این زمینه اقدامات 
مؤثری انجام دهد. با این حال باید به این مسئله اشاره کرد که ایجاد یک 
معجزه از سمت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها امری محال به نظر 
می رس��د و تقویت زیرس��اخت ها و. . . اولین قدم برای رسیدن به این امر 
خواهد بود که هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. به نظر می رسد باید این 
اقدام زودتر به مرحله اجرایی برسد تا همانطور که مسئوالن و البته مردم 

انتظار دارند، شاهد شکوفایی اقتصادی کشور باشیم. 
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بیماری فلج اطفال که تا مدت ها کابوس مشترک تمام مردم جهان بود، به پایان داستان تلخ خود 
رسیده است.

برای مدت زمان طوالنی، بیماری فلج اطفال یکی از بیماری های ترسناک در سراسر جهان بود. 
اولین مورد این بیماری در سال ۱۷۸۹ ثبت شده است، اما پیشینه  فلج اطفال قبل از این تاریخ 

است. اکنون به  نظر می رسد که در سال ۲۰۱۷ فلج اطفال به طور رسمی ریشه کن شده است. این 
نویدی است که در پنجمین سالگرد روز جهانی فلج اطفال توسط بنیاد بیل گیتس و ملیندا داده 

شده است. بیل گیتس، بنیان گذار مایکروسافت، در نامه  ساالنه  بنیاد بشر دوستانه اش نوشت: 
پیشرفت های صورت گرفته در مبارزه با فلج اطفال می تواند یکی از دستاوردهای مهم در عرصه  
سالمت جهانی باشد. اگر شرایط در مناطق تحت خطر ثابت بماند، سال ۲۰۱۷ آخرین سال وقوع 

بیماری فلج اطفال خواهد بود.
به گزارش زومیت، دکتر جی ونگر، رئیس بنیاد ریشه کن کردن فلج اطفال امیدوار است پس از 

سال ۲۰۱۷ دیگر خبری از فلج اطفال در هیچ جای جهان نباشد. 
وی می گوید: آنچه در حال حاضر به دنبال آن هستیم، ریشه کن کردن بیماری فلج اطفال است. 
اکنون نزدیک تر از همیشه به این هدف قرار گرفته ایم و امیدواریم که شاهد ریشه کن شدن کامل 

این بیماری باشیم.
فلج اطفال دومین بیماری  پس از آبله است که می تواند از زندگی بشر ریشه کن شود. دکتر ونگر 

در این خصوص می گوید در حال حاضر تنها ۱۲ مورد مبتال به فلج اطفال در جهان وجود دارد که 
تمام این موارد در دو کشور افغانستان و پاکستان مستقر هستند. وی افزود: در دو سال گذشته 

پیشرفت بی سابقه ای در مبارزه با فلج اطفال تجربه کرده ایم. در سال ۲۰۱۵ تنها ۷۴ مورد و در سال 
۲۰۱۶ تنها با ۳۷ مورد فلج اطفال مواجه بودیم که این رقم در سال ۲۰۱۷ به ۱۲ مورد رسید.

این موفقیت حاصل تالش های بی سروصدای قهرمانانی است که در سال ۱۹۵۵ اقدام به انتشار 
واکسن  فلج اطفال کردند.

از زمان آغاز به ریشه کن کردن فلج اطفال توسط مجمع جهانی بهداشت در سال ۱۹۸۸، این 
بیماری به میزان ۹۹.۹ درصد کاهش پیدا کرده است. این حرکت توسط نهادهای متعددی در سر 

تا سر جهان پشتیبانی شد و چنین پیروزی بزرگی را در مبارزه با این بیماری رقم زد. بنیاد گیتس 
در ماه ژوئن ۲۰۱۷ مبلغی معادل ۴۵۰میلیون دالر برای ادامه  حمایت از تالش های مربوط به مبارزه 

با فلج اطفال متعهد شد. دکتر ونگر می گوید: شاید تعجب کنید که چرا با وجود تنها ۱۲ مورد مبتال 
به فلج اطفال، هزینه  زیادی صرف این موضوع می شود. با این حال، ما می خواهیم مطمئن شویم که 

پرونده  این بیماری برای همیشه بسته شده است.
 

چگونه کسب و کار خود را برای دنیای در حال تغییر آماده کنیم سهم شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در اعتالی 
اوضاع اقتصادی کشور

بیل گیتس: وقت خداحافظی 
با فلج اطفال برای همیشه 

فرا رسیده است
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نگاهیادداشت

یک شرکت خودروسازی بزرگ یک اپلیکیشن »مکان یاب پارک خودرو« را 
خریده و قصد دارد آن را برای تمام خودروهایش در سراس��ر جهان اس��تفاده 

کند.
به گ��زارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، یکی از مش��کالت اس��تفاده 
از خودرو در ش��هرها، یافتن مکان مناس��ب برای پارک آن اس��ت. در همین 
راستا BMW  ش��رکت Parkmobile را خریده که بزرگ ترین اپلیکیشن 

»مکان یاب پارک خودرو« در آمریکای شمالی است.
 این برند آلمانی قصد دارد از خدمات این استارت آپ در سراسر جهان برای 
خودروهایش استفاده کند. جالب آنکه به اعتقاد بی ام دبلیو چنین استارت آپی 

به افزایش فروش خودروهایش و البته حل مشکل ترافیک کمک می کند.

 اپلیکیشن »مکان یاب پارک«
 به خودروها افزوده می شود

نشس��ت هم اندیش��ی اجتماع نخبگانی اس��تان قم با رئیس مجلس شورای 
 اسالمی در دهه فجر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد نخبگان استان قم با 
هدف ایجاد و تقویت زمینه های همفکری میان اجتماعات نخبگانی و س��طوح 
مختلف حاکمیتی و به منظور مش��ارکت نخبگان، س��رآمدان و مستعدان  برتر 
در امور مسئله شناس��ی دس��تگاه های اجرایی و برنامه ریزی، دومین نشس��ت 
هم اندیش��ی مس��ئوالن اس��تان با اجتماع نخبگان��ی را با حض��ور دکتر علی 
الریجانی؛ رئیس مجلس ش��ورای  اسالمی و نماینده مردم قم با رویکرد بررسی 
راهکارهای جذب و به کارگیری نخبگان و مستعدان  برتر در استان قم، برگزار 

می کند.

نشست هم اندیشی اجتماع نخبگانی 
با رئیس مجلس برگزار می شود

آرش پارساپور



در مقاله گذش��ته به ارائه توضیحاتی 
تبلی��غ  ی��ک  گام  ب��ا 10  رابط��ه  در 
تلویزیون��ی جذاب پرداختی��م. در این 
مقال��ه و در ادامه باقی م��وارد را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 

5- همه جوانب را قبل از ش�روع 
فیلمبرداری بسنجید

ب��ا آماده س��ازی س��ناریو، انتخ��اب 
بازیگران و تعیی��ن محل فیلمبرداری، 
شما در مرحله عملی کار قرار خواهید 
گرفت. با این حال باید قبل از ش��روع 
فیلمبرداری زمان مورد نیاز را تخمین 

بزنید. 
برای مث��ال در صورتی که ش��رکت 
ش��ما در زمینه تولی��د مبلمان فعالیت 
تمام��ی  اس��ت  ض��روری  می کن��د، 
محصوالت خود را در تصویر بگنجانید. 
این امر بدون شک زمان بر خواهد بود، 
به همین خاط��ر زمان حرکت دوربین 
را باید ب��ا زمانی که در اختی��ار دارید، 

هماهنگ سازید.
 همچنین در این رابطه می توانید به 
نمایش پش��ت س��ر هم چند عکس به 
جای فیلمبرداری از محصول بپردازید.

 با این حال ای��ن امر چندان جذاب 
ب��ه نظر نمی رس��د و ج��ز در مواردی 

مخصوص توصیه نمی شود. 
تأثیرگ��ذاری  راس��تای  در  درواق��ع 
بیش��تر الزم اس��ت حداکث��ر ح��واس 

ممکن را متوجه خود سازید.
 به همین خاطر صرفا نمایش عکس 
کافی نیس��ت و بای��د فردی ب��ه ارائه 

توضیحات الزم بپردازد. 
در همی��ن راس��تا می توانید از نمای 

ب��از ب��رای تحت پوش��ش ق��رار دادن 
حداکثری استفاده کنید.

با این حال در اختیار داش��تن تیمی 
حرف��ه ای و کاربلد می تواند بس��یاری 
از محدودیت ه��ا و نیازهای ش��ما را به 

خوبی برطرف کند. 

6- صدا و تصویر باید هماهنگ و 
مکمل هم باشند 

فرض کنید مش��غول تماشای کلیپی 
هس��تید ک��ه در آن تصوی��ر زودتر از 
ص��دای آن ب��ه نمای��ش در می آید، یا 

عکس این قضیه رخ می دهد.
 ب��دون ش��ک ای��ن امر خوش��ایند 
نخواهد بود و در مخاطب حس جالبی 
را ب��ه وجود نخواهد آورد. همچنین در 
صورت��ی که موضوع فیلم با آهنگی که 
روی آن پخ��ش می ش��ود هماهنگی و 
ارتباط الزم را نداش��ته باش��د، با عدم 

موفقیت مواجه خواهید شد.
 در همین راستا در صورتی که از تیم 
فیلمبرداری خوبی استفاده کنید با این 
حال تیم تصویربرداری شما متشکل از 
اف��رادی تازه کار باش��د، ب��دون تردید 
نتیج��ه کار چی��زی مش��ابه مثال ذکر 
شده خواهد بود. در راستای  جلوگیری 
از ای��ن اتفاق همواره کلی��پ را قبل از 
پخ��ش م��ورد بازبینی ه��ای چندگانه 
قرار دهید تا نس��بت به کیفیت باالی 
آن اطمین��ان حاص��ل کنید. همچنین 
فراموش نکنید که این امر باید توس��ط 
خ��ود ش��ما به عن��وان مدیر ش��رکت 
ص��ورت گی��رد، زیرا در ص��ورت وقوع 
حتی یک اش��تباه این برند شما است 
که مورد نکوهش ق��رار خواهد گرفت. 
این امر یک قاعده کلی اس��ت که صدا 
و تصویر باید با یکدیگر همگام باش��ند، 

با این حال این امر مطلق نیس��ت و در 
راس��تای ارائه خالقیت نوین می توانید 

آن را برهم بزنید. 

7- زمان را فراموش نکنید
تمامی اقدامات شما باید در راستای 
زمانی  که در اختیار دارید باش��د. برای 
مث��ال در صورتی ک��ه هزینه 30 ثانیه 
حق پخش تبلیغ خود را پرداخت کرده 
باش��ید، در صورتی که حتی یک ثانیه 
کلیپ ش��ما بیشتر ش��ود، بدون تردید 

حذف خواهد شد.
 این امر به معنای هدر رفتن سرمایه 
خرج ش��ده خواهد بود که در راستای 
جلوگی��ری از این اتفاق هم��واره باید 

طبق زمان خود گام بردارید. 

8- ابت�دا پیش�نهادی جدید به 
مشتری ارائه دهید

در صورت��ی ک��ه ب��رای اولی��ن ب��ار 
اس��ت وارد عرصه تبلیغ��ات تلویزیونی 
می شوید، الزم است کاری انجام دهید 
ک��ه مخاطب را تحت تأثی��ر قرار دهد. 
با این اقدام ش��ما برای خ��ود در بازار 
رقابت��ی حال حاضر فضا ایجاد خواهید 
ک��رد. برای مثال ارائ��ه تخفیف ویژه یا 
م��واردی نظی��ر آن باعث خواهد ش��د 
افراد توجه بیش��تری به برند ناشناخته 
ش��ما نش��ان دهند. درواقع الزم است 
واقع بین باش��ید، بدون تردید ش��ما از 
محبوبی��ت برندهای��ی نظیر پپس��ی و 
نیس��تید. چنین  برخ��وردار  کوکاکوال 
برندهایی مراحل اولیه تبلیغ را پش��ت 
سر گذاش��ته اند. به همین خاطر عمل 
کردن به ش��یوه حال حاضر آنها برای 
خ��ود نمی توان��د اقدامی هوش��مندانه 

محسوب شود. 

را  محصول ت�ان  اس�تراتژی   -9
مشخص کنید

زم��ان و دفع��ات پخش تبلیغ ش��ما 
دو عامل بس��یار مهم در راستای دیده 

شدن محسوب می شوند.
 درواق��ع این ام��ر بیانگر آن اس��ت 
که ش��ما می خواهید تبلیغ توسط چه 
کس��انی دیده ش��ود و چقدر هزینه را 
ب��ه خود اختص��اص دهد. ب��رای مثال 
پخش یک تبلیغ در ساعات اولیه صبح 
اگرچ��ه هزینه کم��ی دارد با این حال 
در آن زمان افراد بس��یار اندکی پشت 

تلویزیون های خود خواهند بود. 
همچنی��ن ن��وع ش��بکه نی��ز عامل 
تأثیرگذاری محسوب خواهد شد. بدون 
تردید در هر کش��وری برخی کانال ها 
از طرفداران بیشتری برخوردار هستند 
که بدون ش��ک مکان های بهتری برای 

تبلیغ شما خواهند بود. 
ب��ا این ح��ال در صورتی ک��ه حوزه 
فعالیت شما جهانی است بهتر است به 
جای اس��تفاده از شبکه های مخصوص 
کش��وری، از کانال های جهانی استفاده 

کنید. 

10- در راستای بیش�ترین تأثیر 
ممک�ن بدانی�د ک�ه به چ�ه میزان 

تکرار و بازپخش تبلیغ نیاز دارید
آخری��ن توصی��ه در ای��ن رابطه این 
است که بدانید تبلیغ شما تا چه مدت 
و میزانی باید تکرار ش��ود. این امر نیز 
کام��ال تابع ن��وع تبلیغ و نیاز ش��رکت 

خواهد بود، 
همچنین الزم است پل های ارتباطی 
خود با مخاط��ب را تا حدامکان متنوع 

سازید. 
thebalance :منبع

10 گام یک تبلیغ تلویزیونی جذاب )2(
کارگاه برندینگ

 جلوگیری از ۳ عامل مهم 
در برندینگ

برندینگ و طراحی هویت تنها به ایجاد یک نام 
تجاری منحصر به فرد و س��پردن آن به مشتریان 
نیست. این فرآیند شامل همکاری بسیار نزدیک با 
مردمی اس��ت که با آن برند زندگی می کنند و به 
عبارتی هر روزه تحت تأثیر این برند هستند. حتی 
اگر بهتری��ن رابطه همکاری را با مش��تریان خود 
داشته باشید، باز هم امکان خطا وجود دارد. با در 
نظر گرفتن این موضوع در اینجا سه اشتباه را که 
می تواند در پروژه برندینگ ش��ما رخ دهد توضیح 
داده و همراه آن پیشنهادهایی برای مقابله با آنها 

نیز ارائه می کنیم. 

تغییر خواسته ها در زمان طراحی برند
یکی از ش��ایع ترین مشکالت در پروژه برندینگ 
می توان��د تغیی��ر خواس��ته ها و نیاز ها در پروس��ه 
طراحی باش��د. برای مقابله با این کار، تنها راه حل 
این اس��ت که طراحان باید قبل از ش��روع پروژه 
به ط��ور واض��ح اه��داف کار را مش��خص کنند و 
توافقات اولیه حاصل شود و سپس پروژه را شروع 
کنند. عدم انجام این کار می تواند تأثیر مخربی بر 
فرآیند کار ایجاد کند. بسیار مهم است که طراحان 
ارتباط نزدیکی با مش��تریان خود داشته باشند تا 
بتوانند آنچه را مشتریان شان می خواهند و تمایل 
به آن دارند تهیه کنن��د. پس باید توافقات نهایی 
صورت گی��رد. این به معنای همکاری مش��ترک 
به ص��ورت یک تیم و درک اهداف مش��تریان آن 

کسب وکار است. 

وجود چندین صاحب نظر در یک پروژه
ارتباط داش��تن با چندین نفر در پروژه طراحی 
برن��د می توان��د بس��یار چالش برانگیز باش��د که 
متأس��فانه در بیش��تر مواقع نیز ای��ن حالت پیش 
می آید ک��ه بیش از یک نفر تصمیم گیرنده وجود 
دارد، بنابراین الزم است که از همان ابتدا مشخص 
ش��ود چه کس��ی باید به عنوان هسته تیم باشد و 
تصمیم گیری نهایی برعهده چه کسی است. تالش 
برای متقاعد کردن همه معموال غیرممکن اس��ت 
و در بیش��تر مواقع ارتباط با چندین سرمایه گذار 
و راضی نگه داش��تن همه آنها بسیار بحث برانگیز 
است. به همین دلیل بسیار مهم و حیاتی است که 
در مورد اولویت س��رمایه گذار تصمیم گیری شود 
و از هم��ان ابت��دا تصمیمات زیر نظر آن ش��خص 

اتخاذ شود. 

پیاده سازی کار
طراح��ی برند م��ورد نظر تنها نقطه ش��روع کار 
اس��ت و الزم به یادآوری است که طراحی برند و 
آماده شدن آن پایان کار نیست و می باید پا به پای 
دیگر بخش های کسب وکارتان پیاده سازی شود تا 
موفقیت نهایی حاصل ش��ود. افراد تحصیلکرده و 
باهوش در پیاده س��ازی برند جدید و هیجان انگیز 
کردن آنها با توجه به فرصت های پیش آمده بسیار 
مهم است. پیروی از راهنمایی ها در مورد چگونگی 
انجام کارها نیز بس��یار مهم است. طراحان خالق 

نیز عوامل مهم دیگر هستند. 
brandabout :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

مهم ترین کلمه در تبلیغات چیست؟ )1(

به نظر شما مهم  ترین کلمه در تبلیغات چیست؟ مجانی، 
مخصوص، تخفیف، فروش، جدید، بهبود یافته، بزرگ تر، 

بهتر…؟ 
بسیاری از واژه ها به دلیل استفاده  نابجا یا سوءاستفاده، 
که گزینه چندان مشهودی نیست، معنای خود را از دست 
داده  اند یا تحریف ش��ده  اند. واژه  ی »لوکس«، »منحصر به 
فرد« و »در س��طح جهانی« پس از آنکه برای هر چیزی، 
از رستوران های مجلل گرفته تا غذاخوری  هایی که غذای 
یخ زده را با مایکروویو س��رو می  کنند، مورد استفاده قرار 
گرفتند، کم کم معنای خود را از دس��ت دادند و بی معنی 
ش��دند. دیگ��ر حت��ی نمی توان ب��ه واژه های »س��بک«، 
»رژیمی« یا  »کم چرب« که روی بس��ته بندی  ها نوش��ته 

می شود، اعتماد کرد. 
آنچ��ه بازاریابان انجام داده  اند ب��ازاری با درجه  باالیی از 
بدگمانی به وجود آورده، جایی که مخاطبان به آنچه برای 

فروش محصوالت تان می گویید، ایمان ندارند. 
ام��ا وب با تأکیدش بر محتوا، ب��ه بازاریابان این فرصت 
را می  ده��د ت��ا آزادانه تمام اطالعات معن��ادار و الزم را به 

مخاطبان شان برسانند. 
هر محتوایی تبلیغ است، هر تبلیغی محتوا نیست

ش��اید برخی از این محتواها بسیار متفکرانه و علمی به 
نظر بیایند، اما در تحلیل نهایی هر محتوایی نوعی تبلیغ 
محسوب می  ش��ود. محتوا به ندرت، اگر نگوییم هیچگاه، 
بی طرفانه نوش��ته می  ش��ود، حتی اگر آشکارا محصول یا 
تبلیغی را ترویج نکند. محتواها همیش��ه به دنبال تحقق 
هدفی هس��تند یا می خواهند ایده ی��ا موقعیتی را بهبود 
بخشند. از این رو الزم است بدانید بازاریابی محتوا چیست 

و چگونه عمل می کند. 
اگر محتوا دیدگاهی خاص و دانشی با معنی فراهم نکند، 

آیا واقعا به عنوان محتوا مورد تأیید است؟ 
 همین م��ورد را می توان برای تبلیغات عنوان کرد، اگر 
تبلیغی توضیح نده��د، آگاهی ایجاد نکند و تعامل برقرار 
نکند، فقط صداهای بی پایه و اساس��ی اس��ت که شنیده 

می  شود. 
مهمترین کلمه در تبلیغات چیست؟ 

ش��اید بهتری��ن واژه ب��رای تبلیغ��ات کلمه س��اده و 
بی ضرر »مانند« باش��د: کلمه  ای غیرتوصیفی که با تمام 
مفهوم س��ازی  ها و تصورات قدرت که برای ساخت هویت 
کس��ب وکارتان نیاز دارید همراه می  ش��ود تا ش��خصیت 
برن��د را بس��ازد و جایگاه محصول و خدمت ش��ما را در 
ذهن مخاطبان تان مش��خص کند. مثال در شعاری گفته 
می شود »طعمی مانند …«، در این جای خالی هر واژه 
یا مفهومی می  تواند قرار گیرد و با استفاده از قدرت کنایه  
و اس��تعاره ایده   اصلی پیام را در ذهن مخاطبان واضح و 

مشخص کند. 
اما ش��اید هنگام مشخص کردن اس��تراتژی بازاریابی و 
تعیین ش��عار تبلیغاتی، برای انتخاب شعاری که کمپین 
تبلیغاتی را موفق کند دچار مش��کل شویم. در ادامه چند 
روش را به شما معرفی خواهیم کرد که با کمک آنها قادر 
باشید بهترین واژگان را برای تبلیغات خود انتخاب کنید. 

 استعاره، تمثیل، داستان: بهترین دوستان 
تبلیغاتچی ها     برای انتخاب مهم ترین کلمه تبلیغات

استعاره مفاهیم پیچیده و فرآیندهایی را که به سختی 
درک می  ش��وند به وسیله مقایس��ه آن با دانش معمول و 
روزانه، توضیح می  دهد. ما هر روز از اس��تعاره  ها اس��تفاده 
می  کنیم، بدون اینکه حتی متوجه باش��یم که این کار را 
انجام می  دهیم. اس��تعاره  ها برای شیوه  برقراری ارتباط با 
یکدیگ��ر و موفقیت ارتباطات بازاریابی و تبلیغات، حیاتی 
هستند. استعاره  ها می  توانند با توسعه یافتن به تمثیل بدل 
ش��وند و تمثیل ها هم به داس��تان و داستان به کمپین و 
کمپین  هایی که به این ش��کل توسعه می  یابند با احتمال 
قوی  ت��ر قادر خواهند بود پیام��ی را تهیه کنند که معانی 
پیچیده را در ذهن هوش��یار جمعی مخاطبان ش��ان، قرار 
دهند و به این طرق به وضعیت مطلوب دست یابند. هیچ 
راهی برای غلبه بر اعتراضات مشتریان، بهتر از آن نیست 

که این اعتراضات را در قالب داستانی کنایه  ای درآوریم.
 غلب�ه ب�ر اعتراض�ات و اهمی�ت آن در تعیی�ن 
مهم تری�ن کلمه تبلیغ�ات: چه مدت زم�ان، زمان 

زیادی محسوب می  شود؟
 قبل از آنکه تکنولوژی به پیش��رفت امروزی خود برس��د 
افراد مجبور بودند هفته  ها صبر کنند تا عکاس��ی ها، عکسی 
را ک��ه آنها با دوربین خ��ود گرفتهإاند چاپ کنند و تازه بعد 
از چاپ متوجه می شدند عکسی که گرفته  اند خوب بوده یا 
خیر. اما تکنولوژی کم کم پیشرفت کرد، بعدها دوربین  هایی 
تولید شد که ۶0 ثانیه بعد عکس گرفته شده را چاپ می کرد 
و به عکاس تحویل می  داد، پیشرفت هایی از این دست منجر 
به حیرت کاربران ش��د و مرحله  ای جدید توام با خشنودی 
آنها آغاز ش��د. اما با این حال برخی کاربران پس از دریافت 
عکس  هایی ک��ه بعد از ۶0 ثانیه ظاهر می  ش��دند، اعتراض 

می کردند که »چرا ظهور عکس اینقدر طول می کشد؟«
مشکل تکنولوژی نیست؛ مشکل ادراک و آگاهی است. 
درس��ت مانند افرادی که ظهور ۶0 ثانیه  ای عکس را کند 
می  پنداشتند. به همین دلیل کاربران اینترنت چون انتظار 
دارند در عرض چند ثانیه با سراسر جهان در ارتباط باشند 
و حتی ب��ه دقیقه  هم راضی نمی ش��وند، گمان می کنند 
سرعت اینترنت کند است. درحالی که شاید به واقع اینگونه 
نباش��د، ارتباط با سرتاس��ر جهان دس��تاورد تکنولوژیک 
خارق العاده  ای اس��ت، حتی اگر در عرض چند ثانیه شما 

را به مقصودتان نرساند. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع
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ب��ه  »تج��ارت  الکترونی��ک  تج��ارت 
مصرف کنن��ده« )مش��تری( یا تج��ارت بین 
کارخانجات )شرکت ها( و مصرف کننده هاست. 
این مدل، مصرف کننده یا مشتریان را درگیر 
جمع کردن اطالع��ات در مورد کاال و خرید 
کاالی فیزیکی ی��ا کاالی اطالعاتی، اجناس 
الکترونیکی از جمله کتاب های الکترونیکی و 
نرم افزارها می کند که برای کاالهای اطالعاتی، 
دریافت محصول از طریق شبکه الکترونیکی 

صورت می گیرد. 
تج��ارت الکترونی��ک B2C ابتدایی ترین 
روش تجارت الکترونیک و دومین روش مدل 
از جهت اس��تفاده در میان روش های تجارت 
الکترونیک است.  )اولین آنها  B2B است( 

تجارت الکترونیک B2C فروش محصوالت 
به ص��ورت آنالین اس��ت. در فروش��گاه های 
مج��ازی تولیدکنن��دگان و خرده فروش��ان، 
محصوالت و خدمات خود را بدون واسطه به 

مصرف کننده می فروشند. 
منشا این مدل را می توان خرده فروشی های 
الکترونیکی دانس��ت، در نتیجه متداول ترین 
ش��رکت های   b2c تج��ارت  مدل ه��ای 
 Amazon. خرده فروشی الکترونیکی مانند
 com, Drugstore. com ,Barnes
از  هس��تند.   ToyRus و   and Noble
ش��رکت های b2c که به ف��روش »کاالهای 
 E-trade اطالعاتی« مش��غولند، می توان به

و Travelocity اشاره کرد. 
تجارت الکترونیک b2c هزینه معامالت را 
)به خصوص هزینه ای که صرف گشتن دنبال 
کاال و خدمات می شود( کاهش می دهد. این 
کاهش هزینه ها توس��ط افزایش دسترس��ی 
مشتریان به اطالعات و همچنین این فرصت 
برای مش��تریان که قیمت ها را با هم مقایسه 

کنند، صورت می گیرد. 
ب��ه  بازاریاب��ی ش��رکت  از  چ��ه کس��ی 

مصرف کننده استفاده می کند؟ 
همه کس��انی ک��ه محصول را ب��ر مبنای 
مصرف کننده به فروش می رس��انند، معموال 
به نوعی از بازاریابی شرکت به مصرف کننده 

استفاده می کنند. برای مثال،

- شرکت های کامپیوتری و ابزارآالت اغلب 
محصوالت جدید و ابزارهایی را به بازار عرضه 
می کنند که با اس��تفاده از آنها زندگی ش��ما 
ساده تر و کارآمدتر می شود. آنها مشکالتی را 
حل می کنند که شما حتی از وجودشان نیز 

مطلع نیستید. 
- ش��رکت های نرم افزاری و بازی، عالوه بر 
راهبردها و اس��تراتژی های معمول بازاریابی 
خ��ود، از گردهمایی ها و نمایش��گاه ها )مثل 
نمایشگاه الکامپ، نمایشگاه بازی های رایانه ای 
و …( ب��رای تبلیغ و عرضه محصوالت خود 

استفاده می کنند. 
- رستوران ها نه تنها غذای خود را بازاریابی 
می کنن��د و ب��ه ف��روش می رس��انند، بلکه 
اعتبار، فضا و محیط خود را نیز به مش��تری 

می فروشند. 
- فروش��ندگان لباس، جواهرآالت و لوازم 
آرایش��ی بیش��تر بازاریابی خ��ود را از طریق 
مفهوم مد و فشن انجام می دهند که در زمان 
ارائه محصول جدید، مد می تواند تغییر کند 
و از محص��ول قدیمی تر ب��ه محصول جدید 

منتقل شود. 
- ش��رکت های داروی��ی در ایاالت متحده 
در م��ورد محص��والت جدید خ��ود تبلیغ و 
اصرار می کنند که »از پزشک تان بپرسید آیا 
فیکسیتول برای تان مناسب است یا نه؟« )در 
برخی کشورهای دیگر، فروش مستقیم دارو 
به مصرف کننده غیرقانونی است و شرکت ها 
بای��د محصوالت دارویی خود را به پزش��کان 

بفروشند(.
- شرکت های خودروس��ازی با استفاده از 
کمپین های تبلیغاتی B2C تالش می کنند 
همواره خالق و نوآور باشند. مثال در مسیرها 
و جاده ه��ا، ماکت هایی از بش��که های بنزین 
می س��ازند تا به ش��ما نش��ان دهن��د که با 
خودروهای تولیدش��ده آنها چقدر در مصرف 

سوخت صرفه جویی کرده اید. 
- ش��رکت های غذای��ی در فروش��گاه های 
خواربارفروش��ی، محصوالت خود را نه تنها از 
طریق تبلیغات، بلک��ه از طریق پکیج کردن 
مجموع��ه ای از محصوالت و نمایش��گاه های 

داخل فروشگاهی عرضه می کنند. 
چ��ه  ب��رای    )B2C( بازاریاب��ی 

مصرف کنندگانی مفید است؟ 
از آنجایی که مفه��وم »مصرف کننده« به 
تمامی خریداران محصوالت و خدمات اشاره 
دارد و انتظار نمی رود که هیچ محصولی برای 
تمام افراد مناسب باشد و بتواند توجه آنها را 
جلب کند، بازاریابان B2C  مصرف کنندگان 
را به قسمت ها و بخش های هدف می کشند؛ 
مثال مردان مجرد ۱۸ الی ۲۵ ساله. هدف این 
اس��ت که پیام بازاریابی را برای هر دس��ته و 
هر بخش هدف س��ازگار کنند. زیرا بخش ها 
و دسته های مختلف مصرف کننده ها به نحو 
متفاوتی به پیام های بازاریابی پاسخ خواهند 
داد و هر دس��ته پیام و روش بازاریابی خاص 

خود را می طلبد. 
بازاریابی شرکت به مش��تری بیشتر برای 
مشتریانی مفید است که قبال تجربه مثبتی 
از محصول یا ش��رکت داشته اند. از مشتریان 
راضی و خرسند احتمال بیشتری می رود که 
اق��دام به خرید دوباره محصول کنند و حتی 
آن را ب��ه دوس��تان خود نی��ز معرفی کنند. 
تجارت مکرر کلید یک کسب وکار موفق و رو 
به رش��د است و رویه ها و روش های بازاریابی 
B۲C هم به دنبال ایجاد وفاداری در مشتری 
و مشتری مداری برای دستیابی به این هدف 

است. 

B2C مزایای تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک B2C مزایای بسیاری 
دارد.  خری��داران  و  فروش��ندگان  ب��رای  را 
فروش��ندگان با اس��تفاده از این نوع تجارت 
الکترونیک می توانند محصوالت خود را عالوه 
بر فروش��گاه خ��ود به طور مج��ازی از طریق 
وب سایت ش��ان در اختیار کاربران قرار دهند 
که این موضوع باعث فروش بیشتر محصوالت 
آنه��ا می ش��ود و خری��داران ه��م می توانند 
اطالعات مربوط به چند محصول را داش��ته 
باشند و آنها را به راحتی با هم مقایسه کنند. 

در ابت��دا که این نوع تج��ارت الکترونیک 
مرس��وم ش��د هزاران نفر ش��روع ب��ه ثبت 

دامنه های خود کردند که بعد از آن مشکالت 
امنیتی به وجود آمد، ولی با توسعه SSL ای�ن 
م�شکل ب�رطرف ش�د و م�صرف ک�نندگان ب�ا 
ام�ن�یت ب�یشتری خ�ری�د های خ�ود را انجام 
می دهند. مرورگرهای وب بر اساس گواهینامه 
SSL می توانند نش��ان دهند یک سایت قابل 
اعتماد است. این نوع تجارت الکترونیک ایده 
مناسب و بس��یار خوبی برای کسب وکارهای 

کوچک به شمار می رود. 
وب س��ایت هایی ک��ه در زمین��ه تج��ارت 
الکترونی��ک B2C فعالیت دارن��د باید برای 
تبدیل شدن به سایتی کاربرپسند بهینه سازی 
ش��وند و برای داش��تن بازدیدکننده بیشتر 
وقت و هزینه صرف کنند. بیش��تر مشتریان 
از موتورهای جس��ت وجو ب��رای پیدا کردن 
محصوالت مورد نظرشان استفاده می کنند، 
پس مدیران و طراحان وب سایتB2C  باید 
به قوانین س��ئو آشنایی کافی و کامل داشته 
باش��ند یا با مدی��ران بازاریابی و متخصصان 
مشورت کنند تا بتوانند همیشه در صفحات 

اول موتورهای جست وجو بمانند. 
تج��ارت الکترونی��ک B2C با گس��ترش 
تلفن های هوش��مند رو به تکامل و گسترش 
اس��ت و فض��ای جدی��دی را ب��رای این نوع 
تجارت فراهم کرده و بسیاری از وب سایت ها 
و شرکت های مش��هور در این زمینه با تهیه 
اپلیکیشن های مخصوص تلفن های هوشمند 

کار را برای کاربران خود آسان کرده اند. 
ش��ما به عنوان صاحب شرکت تولیدی یا 
خدماتی می توانید با راه اندازی یک س��ایت و 
ش��روع فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک 
B2C اطالع��ات زی��ادی از محص��والت و 
خدمات خ��ود را به راحتی در اختیار کاربران 
قرار دهید تا مشتریان شما بتوانند به راحتی و 
براساس ویژگی هایی مانند نوع، رنگ، قیمت، 
ان��دازه و …. . به مقایس��ه کاالها بپردازند و 
در انتها با انتخاب محصول مورد نظر خود به 
آسانی خرید کنند. تمامی این مراحل با صرف 
زمان��ی کم انجام می گیرد ب��دون اینکه وقت 
زیادی در خیابان ها و فروشگاه ها از بین ببرد. 
bigwallet :منبع

لیست 136 نوع بازاریابیبازاریابی مصرفی )B2C( چیست؟ 
انواع بازاریابی که باید بشناسید)5(

در ای��ن مقال��ه ان��واع بازاریابی ها را برای ش��ما 
جم��ع آوری کردیم ت��ا یک دید کل��ی از بازاریابی 
داش��ته باش��ید. قبال نیز خود بازاریاب��ی را تعریف 
ک��رده بودیم. در ش��ماره های قبل ب��ه ۱00 مورد 
اشاره کردیم و در این شماره۱7 مورد دیگر را مرور 
خواهیم کرد. لیس��تی که در ادامه می بینید خیلی 
کامل نیس��ت و برای تکمیل شدن نیاز به تالش و 
بسط و توس��عه بس��یار زیادی دارد. برای اینکه تا 
حدودی این لیست قابل مدیریت شود، سعی شده 
تنها به عباراتی اشاره  شود که به کلمه »بازاریایی« 
ختم می ش��دند، بنابراین مواردی از قبیل تبلیغات، 
برندسازی، روابط عمومی، بسته بندی و بسیار دیگر 
از حوزه های وابس��ته به آن حذف شده است. چون 
بازاریاب��ی خیلی وس��یع تر از تصورات شماس��ت و 
نمی شود در یک پست به صورت کامل توضیح داد. 
 :)pull marketing( بازاریابی کششی  -۱0۱
فرستادن پیام به سمت مخاطبان موردنظر، معادل 

و مشابه با بازاریابی ربایشی. 
 push( ۱0۲- بازاریاب��ی ه��ل دادنی- فش��اری
marketing(: مش��تریان ی��ا مخاطب��ان بالق��وه 
پیام ه��ای بازاریاب��ی را از ش��ما ب��ه س��مت خود 
می کشند که معادل بازاریابی برونگرا قرار می گیرد. 
 real-time( ۱0۳- بازاریاب��ی در زم��ان واقعی
marketing(: س��رعت بخش��یدن ب��ه فرآین��د 

بازاریابی در عصر سرعت
 referral( ارجاع��ی  بازاریاب��ی   -۱0۴
marketing(: تشویق و پاداش دادن به مشتریان 

فعلی برای جذب مشتریان جدید. 
 relationship( رابط��ه  بازاریاب��ی   -۱0۵
marketing(: تأکی��د بر س��اخت و ایجاد روابط 

دوسویه بلندمدت با مشتریان. 
 :)remarketing( مج��دد  بازاریاب��ی   -۱0۶

معنای امروزی: تبلیغات رفتار محور. 
 :)reply marketing( ۱07- بازاریابی پاس��خ
پاس��خ دادن به تک ت��ک کاربران نهای��ی از طریق 

پیام های شخصی سازی شده. 

 reverse( معک��وس  بازاریاب��ی   -۱0۸
marketing(: در ای��ن ن��وع از بازاریابی به جای 
اینکه ش��رکت به دنبال به دس��ت آوردن مشتری 
باشد، مشتری در پی به دست آوردن محصوالت و 

خدمات یک شرکت است. 
 :)scientific marketing( ۱0۹- بازاریابی علمی
استفاده از آزمایش های تحلیلی / روش های آماری در 

بازاریابی. 
 search( ۱۱0- بازاریابی موتورهای جست وجو
ترفی��ع  و  تروی��ج   :))engine( marketing
پرداخت��ی و ارگانیک از طریق س��ایت های گوگل، 

یاهو، بینگ و …
 :)self-marketing( خودبازاریاب��ی   -۱۱۱
بازاریابی خودتان ک��ه از آن تحت عنوان بازاریابی 

شخصی هم نام برده می شود. 
 services( خدم��ات  بازاریاب��ی   -۱۱۲
marketing(: رویکردهایی برای فروش خدمات 

به جای محصوالت. 
 shadow( س��ایه  بازاریاب��ی   -۱۱۳
marketing(: بازاریاب��ی غیرمنتظ��ره ک��ه اغلب 
خارج از کنترل دپارتمان بازاریابی انجام می شود. 

 :)shopper marketing( ۱۱۴- بازاریابان خریداران
درک چگونگی انجام شدن خرید توسط مصرف کنندگان 

در کانال ها و شکل های مختلف بازاریابی. 
 social( اجتماع��ی  بازاریاب��ی   -۱۱۵
marketing(: تغیی��ر رفت��ار مردم برای کس��ب 
نتیج��ه بهتر، ب��ا بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی 

متفاوت است. 
 social( ۱۱۶- بازاریاب��ی ش��بکه های اجتماعی
media marketing(: ایجاد تعامل با مشتریان 

بالقوه در کانال های شبکه های اجتماعی. 
 sports( ورزش��ی  بازاریاب��ی   -۱۱7
marketing(: اس��تفاده از رویدادهای ورزش��ی، 
تیم های ورزش��ی و قهرمانان ب��رای ترویج و ترفیع 

محصوالت و خدمات. 
bigwallet :منبع

 قدرتمند ترین کلمات 
در فروش چه هستند؟ 

برای اینکه بتوانید یک فروش��نده خوب باشید 
قب��ل از هر چیز بای��د بتوانید ب��ا مخاطب رابطه 
مناس��بی برقرار کنید. اگر مقاالت گذش��ته بنده 
را در ی��اد بگی��ر دات کام مطالع��ه کرده باش��ید 
خاطرنش��ان ک��رده بودم که بای��د در مورد کاال و 
خدمات خود اطالعات کافی داش��ته باشید. مانند 
ی��ک متخصص، ول��ی اکنون می خواه��م کلمات 
جادویی را در فروش به شما معرفی کنم که شما 
را شگفت زده خواهد کرد، این کلمات عبارتند از: 

من نمی دانم! 
چگون��ه اس��ت که ش��ما باید اطالع��ات زیادی 
داش��ته باش��ید و آنگاه کلم��ات قدرتمند فروش، 

»من نمی دانم« است! 
ول��ی ب��ه ش��ما اطمین��ان می ده��م ک��ه این 
قدرتمند تری��ن کلمات��ی هس��تند ک��ه در فروش 

می توانید استفاده کنید اما چرا؟ 
همانطور که گفتم به عنوان یک فروشنده خوب 
ش��ما کاال و خدمات خود را به خوبی می شناسید 
و احس��اس می کنید همه چیزدان هستید و همه 
پاس��خ ها را دارید و زمانی ک��ه چنین پیش فرضی 
داری��د زیاد صحب��ت و فرام��وش می کنید که به 
عنوان یک فروشنده خوب باید بیشتر گوش کنید 

و بیشتر بپرسید. 
به عنوان یک فروشنده خوب شما کاال و خدمات 
خود را به خوبی می شناس��ید و احساس می کنید 
همه چیزدان هس��تید و همه پاس��خ ها را دارید و 
زمانی که چنین پیش فرض��ی دارید زیاد صحبت 
و فرام��وش می کنید که به عنوان یک فروش��نده 

خوب باید بیشتر گوش کنید و بیشتر بپرسید. 
ب��ه عنوان یک همه چی��زدان کنترل مکالمه از 
دس��ت ش��ما خارج خواهد ش��د و حوصله طرف 
مقابل را بدون ش��ک س��رخواهید آورد! به عنوان 
یک قانون کلی ۲0درصد از زمان گفت وگو به شما 

تعلق دارد و ۸0 درصد به خریدار! 

تفاوت فروش��نده حرفه ای و آماتور در این است 
که ت��ازه کار می فروش��د، اما فروش��نده حرفه ای 
کاری می کن��د که در مش��تری تمای��ل به خرید 
ایجاد ش��ود. باید کاری کنید ک��ه آنها خود اقدام 

به خرید کنند! 
کلمات قدرتمند فروش چه بودند! من نمی دانم! 
آنها چقدر بودجه دارند! شما نمی دانید! آنها برای 
خرید چه آمده اند؟ شما نمی دانید! آیا کیفیت کاال 
برایشان اهمیت زیادی دارد؟ نمی دانید! پس نباید 
این پرس��ش ها را با پیش داوری پاسخ دهید! شما 
در حال سفر به اعماق ذهن آنها هستید تا آنها را 

وادار به خرید کنید! 
در فروش همیش��ه یک پرس��ش را با پرس��ش 

دیگری پاسخ دهید! 
س��عی نکنید حرف خود را به دیگران بقبوالنید. 
توضیح دادن را متوقف کنید. شاید از شما بپرسند 
چرا جنس ش��ما آنقدر گران اس��ت؟ ب��ه آنها چه 

می گویید. 
بسیاری از فروش��نده ها تالش می کنند توضیح 
دهن��د که چرا قیمت آنها باالتر اس��ت و یک ربع 
س��اعت در این مورد توضیح می دهند. چرا از آنها 
نمی خواهید خودشان حدس بزنند و در این میان 

با زیرکی آنها را راهنمایی نمی کنید؟ 
فروش��ندگی مهارتی مانند تردس��تی است. در 
پایان همه این تالش ها، نباید اجازه دهید مشتری 
ذهن شما را بخواند، بلکه این شما هستید که باید 
با پرس��ش های خود کنترل ذهن آنها را به دس��ت 

گیرید و برنده این بازی باشید! 
مکالمه فروش��نده نباید یک مکالمه لذت بخش 
برای مشتری شما باشد. شما باید درباره بسیاری 
چیزها از آنها اطالعات بیرون بکشید و نقش همه 
چیزدان را هم بازی نکنید و فراموش نکنید کسی 
که به پرسش ها پاسخ می دهد در حقیقت در حال 
کنترل مکالمه است. نیازهای آنها را دریابید و آنها 

را به جلو پیش برانید. 
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ایستگاه بازاریابیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

علی یزدی مقدم



37راه قدرتمند برای خالق تر 
شدن کارآفرینان )5(

م��ن )نویس��نده اصلی مت��ن( بر اس��اس آنچه 
امتح��ان کردم و آنچه برایم مؤثر بوده اس��ت، 37 
راه قدرتمند برای خالق تر ش��دن کارآفرینان پیدا 
کردم. همه این راه ها برای شما مؤثر نیستند، ولی 
اگر تع��دادی از این تاکتیک ه��ا را امتحان کنید، 
در مدتی کوت��اه دوباره می توانید خالقیت خود را 
به دس��ت آورید. در شماره قبل به 31 مورد اشاره 
کردیم و در مطلب حاضر به تعدادی دیگر خواهیم 

پرداخت. 
 32. زمانی را به خانواده اختصاص دهید

معاش��رت با خانواده اس��ترس ش��ما را کاهش،  
انرژی تان را جهت دس��تیابی به ایده های خالقانه 

افزایش می دهد. 

33. موسیقی گوش کنید
تحقیق��ات بس��یار زی��ادی ثاب��ت کرده اند که 
رابطه ای عمیق بین موس��یقی و ایده های خالقانه 
وج��ود دارد. البته، س��بک های موس��یقی زیادی 
وجود دارد که برخی برای کسب ایده های خالقانه 
مناس��ب تر از س��ایرین هس��تند. موزیک می تواند 
ذهن ش��ما را تازه کند. برخ��ی حتی آواز خواندن 
را راهی مناسب می دانند، شاید دلیل آواز خواندن 

در حمام نیز همین باشد! 

34. بازی کنید
شما می توانید با بازی کردن به ایده هایی خالقانه 
دس��ت پیدا کنید. یک بازی گروهی طراحی کنید 
تا همه در آن شرکت کنند و ایده های جدید خود 
را به اشتراک بگذارند. اگر بقیه نیز با بازی سرگرم 
شوند، تالش خواهند کرد ایده های جدید و بسیار 

خالقانه ای ارائه دهند. 

35. به سینما بروید
به تماش��ای فیلم بنش��ینید و چند ساعت ذهن 
خود را از کار و مشکالت دور کنید. احساس گناه 
نکنی��د. احتماال زمانی که س��ر کار ب��از می گردید 
تمرک��ز خود را دوباره به دس��ت آورده اید. لحظات 
هیجان انگیز ی��ک فیلم به من، درس��ت به اندازه 
سخنرانی های تد و پادکست ها، در تولید ایده های 

خالقانه کمک می کنند. 

36. از قص�د در وس�ط انج�ام ی�ک پروژه 
توقف کنید

ارنس��ت همینگ��وی راهی جالب برای کس��ب 
خالقیت داش��ت. او جمالت خود را هنگام نوشتن 
متوقف می کرد. ش��ما نیز می توانید در صورتی که 
احس��اس می کنید ایده خالقان��ه ای ندارید از این 
ابزار قدرتمند اس��تفاده و پ��روژه خود را نیمه کاره 
رها کنید و بعدا و با انگیزه ای بیش��تر دوباره روی 
آن کار کنید – یعنی به ذهن ناآماده خود فش��ار 
وارد نکنید تا نتیجه ای تولید کند. مهم نیست که 
یک فنجان چای می نوشید یا می خوابید، به ذهن 
خ��ود اجازه دهی��د که هنگام اس��تراحت یا انجام 
کاری جانبی به مش��کل فکر کن��د، مطمئنا نتایج 

بسیار خوبی کسب خواهید کرد. 

37. زود به رختخواب بروید
اینکه شما می توانید با کمتر خوابیدن، راندمان 
خود را باال ببرید اصال درست نیست. خوابیدن به 
شما کمک می کند تا سرحال شوید و احتماال پس 
از بیدار شدن ایده های بسیار خوب و جدیدی هم 

خواهید داشت. 
م��ن از اکث��ر این روش ه��ا برای دس��تیابی به 
ایده های خالقانه استفاده کرده ام و می توانم بگویم 
که ش��ما نیز با انجام این کاره��ا حداقل از لحاظ 
روحی و ذهنی بسیار آماده تر از قبل خواهید شد. 
این برای کارآفرینان به معنای ایده ها، انگیزه ها 
و بینش ه��ای جدیدی اس��ت ک��ه می تواند باعث 
بهب��ود عملکرد کاری ش��ان ش��ود. از اینکه برای 
مدتی کوتاه ب��ه کار و تجارت خود فکر نمی کنید 
احس��اس گن��اه نکنید، چ��ون در نهای��ت نتیجه 
رس��یدگی به خالقیت، بهبود و پیشرفت وضعیت 

ذهنی شماست. 
thebalance :منبع

وقت شما چقدر می ارزد؟ 

این یک کلیشه قدیمی است که همه ما می دانیم 
و درک��ش می کنیم، اما واقعا تا چ��ه حد آن را در 
کسب وکارمان به کار می بندیم. با خودتان روراست 

باشید، وقت تان چقدر ارزش دارد؟ 
شما به عنوان یک دارنده کسب وکار این توانایی 
را ندارید که وق��ت گرانبهای تان را صرف کاری به 
ازای 10 دالر در س��اعت کنید، درحالی که برای به 
سود رسیدن ش��رکت در پایان هر هفته الزم است 
بازدهی  ش��ما 50 دالر در س��اعت باش��د. درست 
همین جاس��ت که مدیریت فرصت ب��ا بهره مندی 
از یک سیس��تم بهره وری با مقررات س��ختگیرانه و 
بج��ا و آمادگی کمک گرفتن از دیگران وارد میدان 

می شود. 
ب��رای مثال، وقت��ی ایمیل هس��ت و کارها را به 
هم��ان خوبی تلفن انجام می دهد، ش��ما به س��راغ 
تلف��ن می روی��د؟ درس��ت اس��ت، ب��رای برقراری 
ارتباط دوستانه با مشتری های تان باید کمی زمان 
بیشتری بگذارید و بیشتر صحبت کنید، اما تماس 
تلفنی اغلب 10، 20، یا 30 دقیقه طول می کش��د، 
درحالی ک��ه با صرف پنج دقیقه وقت برای ارس��ال 
ایمی��ل کار تمام می ش��د. به یاد داش��ته باش��ید، 
مشتریان و شریک های راهبردی شما خودشان هم 
گرفتار هس��تند. آنها به خوب��ی متوجه کارایی یک 

ایمیل به جای تماس تلفنی خواهند شد. 
از س��وی دیگ��ر، آیا ش��ما ی��ک »آدم ایمیلی« 
هس��تید. اگرچه بدیهی اس��ت برای رف��ع و رجوع 
یک مس��ئله تماس تلفنی ضروری اس��ت، اصرار به 
بحث و مذاکره از طریق ایمیل دارد؟ اگر موضوعی 
نیاز به مذاک��رات فراوان دارد، تماس تلفنی ممکن 
اس��ت بیشتر مفید باشد. اگر در تالش هستید تا بر 
س��ر موضوعی به توافق برسید و تا به حال بیش از 
دو دور بین ش��ما و طرف مقابل تان ایمیل ردوبدل 
شده، زمان آن رسیده که گوشی تلفن را بردارید. 

درمورد رفتن و گرفتن چک از مشتری ها چطور؟ 
به نظر می رس��د کارآفرینان همیش��ه برای گرفتن 
پول خود عجله دارند، اما این بار هم برای برقراری 
ارتباط دوس��تانه با مش��تری بای��د موضوعی برای 

صحبت وجود داشته باشد. 
ام��ا اغلب رفتن و گرفتن چک از مش��تریان ش��اید 
به این معنا باش��د که تنها کس��ی که ش��ما واقعا با او 
صحبت می کنید، منشی دفترشان است. واقعا می ارزد 
که ی��ک س��اعت از وقت تان را ص��رف صحبت با آن 
منش��ی کنید ت��ا فقط یکی دو روز پول ت��ان را زودتر 
بگیرید؟ از آنها بخواهید تا چک را برایتان پست کنند. 
وق�ت ش�ما چق�در م�ی ارزد؟ پاس��خ این را 
می دانی��د؟ اگر نه، پس باید بدانید. برای محاس��به 
کمتری��ن ارزش وقت خ��ود، درآمد س��االنه تان را 
محاس��به و آن را تقس��یم بر 2000 کنید، 2000 
تقریبا تعداد س��اعاتی اس��ت که هر فرد عادی در 
س��ال کار می کند. برای محاس��به باالترین ارزش 
وقت تان، حس��اب کنید ک��ه در پربازده ترین زمان 
خود- مانند انعقاد قرارداد، ش��رکت در س��خنرانی، 
ارائه خدمات پولی به مشتری و غیره- چقدر کسب 
درآمد می کنید. ارزش واقعی زمان ش��ما، جایی در 

این میان است. 
یادم هس��ت در جایی گفته معروفی خواندم که 
می گف��ت )گمان می کن��م از گفته ه��ای »هاروی 
مک کی« باش��د، اما نتوانس��تم نقل ق��ول اصلی را 
پیدا کنم.( برای کاری که س��اعتی 7 دالر می ارزد، 

ساعتی 25 دالر نپرداز.«
اع��داد خودت��ان را در ای��ن جمل��ه جای گذاری 
کنید. ش��اید الزم اس��ت جمله به این صورت باشد 
»ب��رای کاری ک��ه 20 دالر می ارزد، س��اعتی 50 
دالر نپرداز«. عدد دوم متعلق به شماس��ت. ارزش 
وقت ش��ما هر چقدر که هس��ت، درب��اره تک تک 
فعالیت های��ی ک��ه به ط��ور مرتب برای ش��ان وقت 
می گذاری��د، فک��ر کنید. آی��ا می توانید آنه��ا را به 
دفتردار، دس��تیار مجازی، طراح وب، آگهی نویس، 
کارمند پاره وقت، همسر یا حتی یکی از فرزندان تان 
بسپارید؟ برای اکثر کارآفرینان چشم پوشی از این 
مدیریت و محول کردن آن به دیگران بسیار دشوار 
اس��ت، اما این کار یکی از بهترین راه هایی است که 
با آن می توانید در عین کاستن از ساعات کار خود، 

سرانجام درآمدتان را افزایش دهید. 
اگر آزادکار هستید: 

به یاد داش��ته باش��ید که بیش��تر مناب��ع به طور 
بالق��وه نامح��دود هس��تند. هی��چ محدودیتی در 
مق��دار پولی ک��ه می توانید به دس��ت آورید وجود 
ن��دارد )این یعنی یک نف��ر می تواند از بیل گیتس 
هم جلو بزند(. هیچ محدودیتی )جز آن دس��ته ای 
که خودخواس��ته هس��تند( برای تعداد مشتریان، 
کارکن��ان، جاها، محص��والت و هر چیز دیگری که 
می توانید داش��ته باشید، وجود ندارد. این در حالی 
اس��ت که در هر روز فقط 24 س��اعت، در هر هفته 
فقط 7 روز و در هر س��ال فقط52 هفته وجود دارد 
و ش��ما باید بخش��ی از این زمان را صرف خواب و 
خوراک، تفریح و آرامش و بودن با خود، دوس��تان 
و خانواده تان کنید. زمان ارزش��مندترین اندوخته 
هر کارآفرین اس��ت، چرا که تنها چیزی اس��ت که 
واقعا نایاب اس��ت؛ پس در استفاده از آن خساست 

به خرج دهید. 
thebalance. com :منبع
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شماره 982

 یادگی��ری نح��وه برخ��ورد 
ب��ا عادات ب��د به عن��وان یک 

کارآفرین بسیار مهم است. 
س��ازمان  گ��زارش  طب��ق 
 ،)WHO( جهانی  بهداش��ت 
تقریب��ا 6میلی��ون نف��ر بر اثر 
مص��رف م��واد مخ��در و 2.5 
میلیون نفر بر اثر س��وءمصرف 
الکل هر سال در سراسر جهان 
ای��ن آم��ار کامال  می میرن��د. 

باورنکردنی است. 
که  می دانیم  خودم��ان  م��ا 
عادت ه��ای بد ب��رای ما خوب 

نیستند. 
ای��ن  ک��ه  می دانی��م  م��ا 
بعض��ی  ب��د  عادت ه��ای 
اوق��ات رون��د پیش��رفت ما را 
کن��د می کنن��دT ی��ا حت��ی 
مان��ع از رس��یدن ب��ه اهداف 
بلندپروازان��ه ای می ش��وند که 
ب��رای خودمان تعیی��ن کرده 
ایم، اما مش��کل اینجاست که 

عادت کرده ایم. 
هم��ه م��ا بای��د در بعض��ی 
از مقاط��ع زندگ��ی ب��ا عادات 
خ��وب و بد خود کن��ار بیایم. 
عادت های ب��د معموال حداقل 
در اغل��ب م��وارد، ب��ه خودی 
نمی رون��د، بی��ن  از   خ��ود 

 مگ��ر اینک��ه فعاالنه ب��ا آنها 
مقابله کنیم. 

عادت ه��ای ب��د هم��ه ج��ا 
هستند، حتی افراد موفقی که 
می شناس��یم یک یا دو عادت 

بد دارند. 
ب��رای اینکه ببینی��د ما در 
زمین��ه عادت ه��ای ب��د مانند 
روی  کار  انداخت��ن  عق��ب 
ناتوانی در  ب��زرگ،  پروژه های 
انجام کار به دلیل حجم بسیاز 
زی��اد کار و تلف کردن وقت با 
ایمیل تنها نیس��تیم، با شش 
کارآفرین موفق صحبت کردم 
و هم��ه آنه��ا حداق��ل یکی از 
عادت های بد خود و چگونگی 

مقابله با آن را گفتند. 
هالیگ�ن،  برای�ان   -1
مدیرعام�ل  و  بنیانگ�ذار 

 HubSpot شرکت
برایان در پاس��خ به س��ؤال 
در م��ورد یک ی��ا دو عادت بد 
خود گفت: »اینکه ایمیل شما 
اولویت ه��ای ش��ما را تعیی��ن 

کند، عادت بدی است.
 با انجام این کار، اولویت های 
دیگ��ران را ب��ه اولوی��ت خود 

تبدیل می کنید.«
ب��ه  م��ا  اوق��ات،  گاه��ی 
ایمیل های م��ان بی��ش از حد 

وابسته هستیم. 
اینک��ه ه��ر زمان کس��ی به 
کمک شما نیاز داشت، شما در 
دسترس باش��ید، خیلی خوب 
اس��ت، به ویژه اگر ش��ما یک 
تیم ب��زرگ را اداره می کنید، 
اما به اولویت های خودتان فکر 

کردید؟ 
می کند:  بیان  اینگونه  براون 

»ش��ما باید در مورد فهرست 
اولویت ه��ای ماهان��ه خ��ود و 
رعای��ت آنه��ا منظ��م و مرتب 

عمل کنید.«
کارآفرین،  ی��ک  به عن��وان 
س��طح موفقیت ش��ما تا حد 
زیادی به این بستگی دارد که 
در راه رس��یدن به اهداف مهم 
کسب وکار وقت خود را چگونه 

می گذرانید. 
پاس��خ دادن به ایمیل ها در 
تمام طول روز باعث می ش��ود 
شما منفعل ش��وید و هفته ها، 
ماهها ی��ا حتی س��ال ها برای 
رس��یدن به اهداف خود تالش 

نکنید. 
س��عی کنید در تقویم خود 

در ط��ول روز زمان��ی را 
ب��رای خواندن و پاس��خ 
کنار  ایمیل ها  ب��ه  دادن 
بگذارید و از اینکه چقدر 
می ش��وید،  کارآمد ت��ر 
شگفت زده خواهید شد. 

رای�ان   -2
بنیانگ�ذار  کارس�ون، 

 Treehouse
 »عادت بدی که دارم 
این اس��ت که پروژه های 

انج��ام  نمی توان��م  را  ب��زرگ 
دهم«.

این اتفاق برای بسیاری از ما 
می افتد. 

اوق��ات حت��ی فکر  گاه��ی 
ک��ردن به وظایف بی ش��مار یا 
پروژه های��ی که بای��د روی آن 
تکمی��ل کنی��د،  را  و آن  کار 
کافی اس��ت تا شما را خسته و 

آشفته کند. 
وقتی رایان گفت که چگونه 
با آن مقابل��ه می کند، یکی از 
س��اده ترین ن��کات به��ره وری 
را آموخت��م:  »ب��رای غلبه بر 
بزرگ  پروژه های  این ع��ادت، 
را ب��ه چند قس��مت از مراحل 
کوچک ت��ر تقس��یم می کنم و 
س��پس هر روز ب��ه چند مورد 

می پردازم.«
ساده اس��ت. مثال فکر کنید 
باید یک مقاله 3000 کلمه ای 
ب��رای پس��ت بع��دی وبالگ 

بنویسید. 
در واقع شما مجبور نیستید 
کل پست وبالگ را در یک روز 

بنویسید. 
بس��ته به اینکه چقدر خوب 
یا س��ریع می نویسید چند روز 
را ب��ه این کار اختصاص دهید 
و برای خود هدف بگذارید که 
مثال هر روز 100ه��زار کلمه 
بنویس��م. اگر در ابتدا کار های 
بزرگ را به چند کار کوچک تر 
اه��داف  و  کنی��د  تقس��یم 
واقع بینانه و در دسترس برای 
خودتان تعیین کنید، محصول 
نهایی بسیار بهتر خواهد بود. 

این تکنیک تا حد زیادی به 
شما کمک می کند تا به عنوان 
یک کارآفرین خسته و آشفته 

نشوید. 

پات�ل،  س�وجان   -3
 Narrow. io، موس�س 
 Contentmarketer. io

Quuu. co و
به عنوان متخصص  سوجان 
ب��ا  دیجیت��ال،  بازاریاب��ی 
بس��یاری از شرکت های بزرگ 
جه��ان  در  فورچ��ون   500 
کار می کن��د. لینکی��دن، یاهو 
و اکس��پدیا چند مورد از آنها 

هستند.
 او همچنی��ن در نش��ریات 
معتب��ری مانن��د فوربس، وال 
 ،)WSJ( ژورن��ال  اس��تریت 
مجله کارآفرین و... مش��ارکت 
دارد. من با س��وجان صحبت 
کردم و از او خواس��تم حداقل 

یک��ی از اصلی ترین عادت های 
بد خود را به اش��تراک بگذارد 
و اینک��ه چگونه تالش می کند 

تا بر آن غلبه کند.
 او گف��ت ک��ه کام��ال بلند 
ای��ن باع��ث  پ��رواز اس��ت و 
می شود عادت های بد جدیدی 
 پی��دا کند و مجبور می ش��ود

 همیش��ه با آنها دست و پنجه 
نرم کند. 

با این حال، به نظر می رسید 
عادت دیگری دارد که از همه 
مهم تر است: درگیر مکالمه در 

ایمیل می شوم. 
به گفته خود او، »بزرگ ترین 
عادت ب��دی ک��ه در چندین 
کس��ب وکار خ��ود دارم، ای��ن 
است که حواسم پرت می شود 
و اس��یر مکالمه ه��ای ایمیلی 

می شوم. 
در  آنچ��ه  پیگی��ری  اگ��ر 
کسب وکار شما اتفاق می افتد، 
مهم اس��ت، اقدام و اجرا از آن 

مهم تر است.« 
آنچه برای جلوگیری از این 
عادت بد انجام می دهد، کاری 
اس��ت که اکثر م��ا می توانیم 
به راحتی از آن ی��اد بگیریم و 
تقلید کنی��م: »کاری که برای 
مقابل��ه ب��ا این ع��ادت بد در 
انجام می دهم  زندگی خ��ودم 
این اس��ت، که دو، س��ه بار در 
روز حداقل یک تا دو س��اعت 
دوری  ارتباط��ی  هرگون��ه  از 

می کنم.
 به این ترتی��ب می توانم بر 
روی اج��رای ی��ک ت��ا دو کار 
از  ناش��ی  ب��دون حواس پرتی 
ایمیل تمرکز کن��م. به عنوان 
تکنیک پوم��ودورو به آن نگاه 

می کنم.«

ترنب�ول  الک�س   -4
Groove بنیانگذار

 »بدترین عادتم این اس��ت 
ک��ه گاه��ی عجول می ش��وم. 
باع��ث می ش��ود معام��الت را 
بده��م، هزینه های  از دس��ت 
بپردازم  استخدام  برای  زیادی 
)و اس��تخدام های بدی داشته 
باش��م( و ب��ه نتای��ج بی حد و 
حص��ر نامطلوب دیگ��ر منجر 
می ش��ود. در ط��ول س��ال ها 
خیلی بهتر ش��ده ام، اما هنوز 
هم باید ه��ر روز به طور فعال 

روی آن کار کنم.«
پ��س چگونه الک��س با این 
عادت بد خود مقابله می کند؟ 
 »چن��د راه مفید برای مقابله 
با آن پی��دا ک��رده ام، اما 
این  راه  مؤثر ترین  ش��اید 
است که با خودم در مورد 
در  که  کاری  پیامده��ای 
نظر دارم صادق باشم. به 
وسوسه  اگر  مثال،  عنوان 
ش��دم روی چی��زی بپرم 
به ج��ای اینک��ه بخوابم، 
خ��ودم را مجبور می کنم 
به ط��ور صری��ح ب��ه چند 
سؤال س��اده پاسخ دهم. 
الکس اضافه کرد:  »واقعا 
بد تری��ن چیزی که می تواند رخ 
دهد، چیست؟ بهترین چیست؟ 
احتمال کدام یک بیشتر است؟ 
اگر ب��ه جای صبر کردن همین 
االن اق��دام کند، ک��دام حالت 

روی می دهد؟«
 »س��ؤال آخر به ویژه به من 
کم��ک کرد تا خودم را کنترل 
کنم و در بسیاری موارد صبور 

باشم.« 
هنگامی که ش��ما برای کار 
اضطراب  پروژه ای  روی  کردن 
دارید ک��ه می دانی��د نیازمند 
اس��ت، صرفا  زی��ادی  توج��ه 
بررس��ی نکات مثبت و منفی 
بالقوه اقدامات به ش��ما کمک 
می کند ت��ا روی تصمیم گیری 

خود متمرکز شوید.
 

5- روی م�ن، بنیانگ�ذار 
 DaPulse

»بای��د  داد:  توضی��ح  روی 
عادت  مهم تری��ن  ک��ه  بگویم 
بد م��ن از دس��ت دادن زمان 
ی��ا نرس��یدن ب��ه جلس��ات و 
کارهاست.  سررسید  فراموشی 
من به کس��انی ک��ه چیزها را 
به خاط��ر می س��پارند و موعد 
کارها را به یاد دارند، حسادت 
می کن��م. وقت��ی بح��ث زمان 
مط��رح می ش��ود اغلب حرفی 

برای گفتن ندارم.«
وی گفت: »ای��ن نوع عادت 
بد، زمانی ک��ه مدیریت تیم یا 
یک شرکت را در دست دارید، 
حت��ی بد تر اس��ت. تأس��یس 
DaPulse  ب��ه آرزوی م��ن 
ب��رای ح��ل مش��کل مدیریت 
پ��روژه مؤث��ر برای خ��ودم و 

دیگران ارتباط دارد.«
در اینج��ا چگونگ��ی مقابله 

روی ب��ا عادت بد خ��ود در از 
دست دادن جلس��ات و تاریخ 

سررسید ها می آید: 
»صرف نظر  می افزاید:  روی 
ب��ا  توانس��تم   ،DaPulseاز
استفاده از تقویم و نگاه کردن 
به آن هر روز صبح و در طول 
چش��مگیری  پیش��رفت  روز 
داشته باش��م. در پایان، همه 
چیز در مورد ایجاد یک روال 
و رعایت آن اس��ت. احساس 
می کن��م ای��ن دقیق��ا همان 
چیزی است که برای مدیریت 

تیم نیز مناسب است.«

6- برن�دان وایل�د، مدیر 
 Umbrellar. بازاریابی در 

 nz
 »تعوی��ق - م��ن ب��ا عقب 
انداختن کار ها مقابله می کنم. 
من همیش��ه کارهای��ی را که 
می توانس��تم برای مدت زمان 
طوالنی انج��ام دادم، آنقدر به 
انجام  که  می انداخت��م  تعویق 

آنها غیرممکن می شد.«
عقب انداخت��ن کار ها یکی از 
بزرگ ترین عادات بد کارآفرینان 
اس��ت. با توجه ب��ه اینکه خودم 
نیز کار ه��ا را عق��ب می اندازم، 
می دان��م ک��ه غلب��ه ب��ر آن به 
تالش ه��ای آگاهانه نی��از دارد. 
ندای درونی به صورت مداوم به 
شما می گوید که راحت باشید و 

کار ها را بعدا انجام دهید. 
برن��دان نیز ای��ن تجربه را 
داش��ته و می گوید که چگونه 
با آن مقابله می کند: »چیزی 
ب��ه م��ن می گوید بای��د این 
کار را انج��ام ده��م. این امر 
به ناچ��ار بر توانای��ی من در 
انج��ام کاره��ای معنی دار در 
کس��ب و کار تأثیر می گذاشت 
و می توانس��تم درست پس از 
تغیی��ر ذهنیت خود در مورد 
آنچ��ه اهمی��ت دارد و آنچه 
بای��د انج��ام ش��ود و غلبه بر 
این عادت ب��د کار هایم را به 

درستی پیش ببرم.«
کارآفرینانی  خالصه،  به طور 
که در این پس��ت مطرح شده 

اند، دو چیز مشترک دارند: 
- آنه��ا در کار خ��ود موفق 

هستند. 
- همه آنها حداقل یک عادت 
ب��د دارند. اما ی��ک ویژگی های 
کلیدی دیگ��ری در هر یک از 
آنها وج��ود دارد؛ آنها راه هایی 
ب��رای مقابله ب��ا عادت های بد 
خود پیدا کرده اند و این درسی 

است که باید بگیریم. 
موف��ق،  »کارآفرین��ان 
فوق الع��اده ای  انس��ان های 
نیس��تند. در واق��ع، چی��زی 
ب��ه عنوان اب��ر انس��ان وجود 
ندارد. آنه��ا فقط آموختند که 
چگون��ه با کاس��تی های خود 
مقابل��ه کنند و رش��د کنند.« 
 Zoo دن دن��ون، مدیرعام��ل

Printing
thebalance. com :منبع

تجربیات 6 کارآفرین موفق

کارآفرینان چگونه با عادت های بد خود کنار بیایند
کارآفرینی دریچه

کارآفرینان موفق، انسان های 
فوق العاده ای نیستند. 

در واقع، چیزی به عنوان ابر 
انسان وجود ندارد. 

آنها فقط آموختند که چگونه با 
کاستی های خود مقابله کنند و 

رشد کنند

مترجم: مژده حیدری منفرد

مترجم: نیما جوادی
مترجم: نسیم حسینی 
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اگر از آن دس��ته افرادی هس��تید که دقیقا 
نمی دانید بازاریابی محتوا چیس��ت و فرصتی 
هم پی��ش نیامده ت��ا اطالعات��ی در مورد آن 
کس��ب کنید، مقاله زیر پاس��خگوی این نیاز 

شما خواهد بود.
 به گزارش فوربس، »موسسه بازاریابی محتوا« 
  )Content Marketing Institute(
س��ایتی اس��ت که به صورت آنالی��ن هرگونه 
اطالعات��ی مرتبط ب��ا بازاریابی محت��وا را در 
اختی��ار عالقه مندان ق��رار می دهد. در صفحه 
اینترنتی این موسسه آمده: »بازاریابی محتوا، 
روش��ی از بازاریابی اس��ت که در آن سازمان، 
به منظور ج��ذب و دس��تیابی ب��ه مخاطبان، 
محتوایی ارزشمند، متناسب با شرایط )شامل 
فرهنگ، عالیق مخاطب و...( به صورتی مستمر 
ایجاد و منتشر می کند، با این هدف که اعمال 
مش��تریان تبدیل به رفتاری س��ودبخش برای 

سازمان شود.«
کلم��ه  تعری��ف،  ای��ن  در  کلی��دی  واژه 
»ارزش��مند« اس��ت؛ واژه ای ک��ه تقریبا کلیه 
فعالیت های بازاریابی و تبلیغات را تحت تاثیر 
خ��ود قرار می ده��د. یک محتوای ارزش��مند، 
هنگامی می تواند رنگ بازاریابی محتوا به خود 
بگی��رد که مردم خواس��تار آن بوده، برای آنها 
ایجاد مطلوبیت کرده و به جای اجتناب، قصد 

استفاده از آن را داشته باشند.
ف��رض کنی��د اطالع��ات مرب��وط ب��ه یک 
بنگاه اقتص��ادی از طریق یکی از رس��انه های 
اجتماعی به تع��داد کثیری از بازدیدکنندگان 
منتقل ش��ده اس��ت، در این صورت آیا تصور 
می کنید بازاریابی محتوا صورت گرفته اس��ت 
یا تبلیغات؟ برای پاس��خ، باید بررس��ی ش��ود 
اش��خاص چگونه اطالعات مربوطه را دریافت 

کرده اند و در معرض آن قرار گرفته اند.
همین شرایط را می توان برای دیگر محتواها 
نیز تعمیم داد. هنگامی یک بسته از اطالعات 
در قال��ب بازاریابی محتوایی جای می گیرد که 
برای مخاطب ارزش به همراه داش��ته باش��د. 
بنابراین در بازاریابی محتوا، هدف، ارائه ارزش 

تا حد ممک��ن به مخاطبان مورد نظر اس��ت. 
ش��اید با این تعاری��ف و توضیحات کمی گیج 
ش��ده باش��ید، لطفا برای روشن شدن موضوع 

و درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید.
روش ه��ای زیادی ب��رای بازاریاب��ی محتوا 
وجود دارد به طوری که در این مقاله مختصر 
نمی ت��وان به همه آنها رس��یدگی ک��رد، اما تا 

جایی که توانستم توضیح داده ام.
اما آنچ��ه در این مقاله آم��ده، مقدمه ای بر 
آش��نایی شما با این مفهوم است، با این هدف 
ک��ه طرز فک��ر و تلقی ش��ما از محیط اطراف 
مانند یک بازاریاب محتوا شود، در این صورت 
هر روز با ایده های بی ش��ماری روبه رو خواهید 
شد که می توانید در مس��یر بازاریابی خود، از 

آنها بهره ببرید.
۴ روش آغاز بازاریابی محتوا

در زیر، به چهار روش به عنوان نمونه اشاره 
ش��ده اس��ت که می تواند نقطه مناسبی برای 

آغاز بازاریابی محتوا باشد.
1- اطالعات گرافیکی )اینفوگرافیک(:

عموم��ا این ن��وع از گرافیک ه��ا، عمودی و 
ش��امل اطالعات متفاوتی مانن��د آمار و ارقام، 
جداول، نمودار ها و دیگر اطالعات اس��ت. اگر 
اطالعات گرافیکی مناس��ب باشند، می توانند 
برای سال ها روی سایت ها باقی بمانند یا اینکه 
از طریق رسانه های اجتماعی در فضای مجازی 
منتش��ر شوند و به این ترتیب اثری عمیق تر و 
ماندگارتر بر مخاطب خواهند گذاشت. می توان 
به اطالعات گرافیک��ی داده های دیگری مانند 
اس��تراتژی س��ازمان، اهداف آت��ی، تحقیقات 
انجام ش��ده و همچنین ح��ق کپی رایت )حق 
گرفت��ن تبلیغات( اضافه کرد. حتی می توان از 
طریق س��ایت Pinterest اطالعات گرافیکی 
خود را در میان کسب و کارهای مرتبط توزیع 

کرد. این کار هزینه ای جز صرف زمان ندارد.
۲- صفحه اینترنتی:

تف��اوت اساس��ی بین یک صفح��ه معمولی 
اینترنت��ی و صفح��ه ای ک��ه در آن بازاریاب��ی 
محتوای��ی صورت می گیرد، تنه��ا در جذابیت 

صفحه و محتوای آن است. همین عامل است 
که سبب می ش��ود نه تنها بازدیدکننده صفحه 
را نبندد بلکه اطالعات موجود را مطالعه کند.

3- پادکست یا پادپخش:
از آن ب��ا ن��ام رادی��وی اینترنت��ی نی��ز یاد 
می شود. این روش ارائه محتوا، در سال ۲۰۰۴ 

محبوبیت و گسترش یافت.
۴- ویدئو:

از آنج��ا ک��ه عموم م��ردم تص��ور می کنند 
اس��تفاده از پادکست و ویدئو دش��وار و گران 
اس��ت، این دو روش کمتر در بازاریابی محتوا 
ب��ه کار گرفته ش��ده اس��ت. ام��ا صرف نظر از 
هزینه تجهیزات صوت��ی- تصویری با کیفیت، 
بهره ب��ردن از ای��ن دو روش، آس��ان تر از آن 
چیزی است که تصور می شود و از سوی دیگر 
می تواند از تاثیرگذاری مناسبی هم برخوردار 

باشد.
چرا بازاریابی محتوا؟

ش��اید به جای اینکه به دنب��ال فهم معنای 
بازاریابی محتوا باشیم، بهتر باشد بفهمیم چرا 
بازاریابی محتوا برای کس��ب و کار مفید است، 
اما پی��ش از آن به چهار مرحله خرید اش��اره 

می کنیم:
۱- آگاه��ی: قبل از اینکه مش��تری آگاهی 
داش��ته باش��د، به »نیاز« خود پ��ی می برد اما 

نمی دان��د برای رفع نیاز خود، چه راه حل هایي 
وجود دارد.

۲- تحقیق: پس از آگاهی نس��بت به وجود 
راه حل های احتمالی، مش��تری برای اشراف به 
راه حل های موجود، تحقیق می کند. به عنوان 
مث��ال قبل از خرید خودرو، مش��تری تحقیق 
می کند که چه مدل هایی در بازار وجود دارد و 

کدام یک، نیاز وی را برطرف می کند.
۳- بررس��ی جوانب: در این مرحله مشتری 
محص��والت ش��رکت های مختل��ف را ب��ا هم 
مقایس��ه می کند تا مطمئن ش��ود کدام یک، 
محصوالت خود را با قیمت و کیفیتی مناسب 

ارائه می دهند.
۴- خرید: س��رانجام مش��تری ب��ا اطالعات 
کافی و اطمینان خاط��ر، تصمیم خود را برای 
خرید می گیرد. در بازاریابی و تبلیغات سنتی، 
تمرکز روی مراحل ۳ و ۴ اس��ت، اما آنچه در 
بازاریاب��ی محتوا اهمیت ویژه دارد مراحل ۱ و 
۲ است؛ جایی که بازاریاب، آگاهی مشتریان را 
نسبت به راه حل ها باال می برد و اطالعات الزم 
و مفی��دی را که قبال مش��تری در نظر نگرفته 

بود در اختیار وی قرار می دهد.
در یکی از ش��رکت ها، طی س��ال گذش��ته 
حج��م بازاریابی محتوا بی��ش از ۱۰۰۰ درصد 
رشد داش��ته است و در این مس��یر مشتریان 

احتمالی، محتوا و ارزش های حاکم بر سازمان 
را درک و حتی گاهی اوقات نیز آمادگی خود را 
برای همکاری با سازمان اعالم کرده اند. در این 
شرایط دیگر نیازی به روش های فروش تحت 
فش��ار نیست، فقط کافی اس��ت روی جزئیات 
کار ش��ود، به توافق رسید و کار را شروع کرد. 
در این صورت، حتی پیش از اینکه مش��تریان 
را بشناسیم، اعتماد حاصل شده، اعتمادی که 
برای حصول آن در روش های سنتی بازاریابی، 

نیاز به یک دوره فروش محصوالت است.
اگر بازاریابی محتوا به درس��تی اجرا ش��ود 

بازده سرمایه غیرقابل باوری خواهیم داشت.
این در حالی است که نیازی به صرف هزینه 
یا زمان زیادی نیس��ت. با بررسی موفقیت های 
یک ش��رکت که از طری��ق بازاریابی محتوا به 
دست آمده است، مش��خص شد ۹۵ درصد از 
این موفقیت، تنها حاصل مقاالتی است که در 
این مسیر به مشتریان ارائه شده است و به یاد 
داش��ته باش��ید که هزینه نوشتن این مقاالت، 

فقط صرف ۲۰ ساعت زمان است.
عالوه  ب��ر آنچه در باال گفته ش��د، بازاریابی 
محتوا، با پش��تیبانی که از کانال های دیجیتال 
بازاریاب��ی به عمل م��ی آورد، فواید دیگری نیز 
دارد، زی��را می تواند آنچه را ک��ه در بازاریابی 
از طریق رس��انه های اجتماعی ارائه می ش��ود 
پربارت��ر، راه رس��یدن به صفح��ه اینترنتی از 
طریق موتور های جس��ت وجوگر را هموارتر و 
همچنین صفحه اینترنتی شما را نیز جذاب تر 

و مفیدتر کند.
چگونه باید آغاز کرد؟

شرکت های زیادی، خدمات اینترنتی مانند 
بازاریاب��ی محتوا، SEO )فرآین��د قابل رویت 
بودن نام س��ایت یا صفح��ه اینترنتی از طریق 
موتورهای جس��ت وجوگر( ی��ا روابط عمومی 
را ارائه می دهند. اگر ش��ما به قدری مش��غول 
هس��تید ک��ه نمی توانید این ام��ور را خودتان 
انجام دهید، ش��اید بهتری��ن گزینه، قرارداد با 
این ش��رکت ها باشد، اما اگر عالقه مند هستید 
ک��ه با موضوع درگیر ش��وید، آس��ان ترین راه 

ایج��اد وبالگ اس��ت. ش��اید در ابت��دا کمی 
دش��وار به نظر برس��د اما با گذر زمان، مهارت 
شما در این کار بیش��تر خواهد شد. با پیروی 
از بازاریابان موفق و بررس��ی س��ایت اینترنتی 
آنان، ی��اد خواهید گرفت که چگونه مخاطبان 
را تش��ویق به خواندن وبالگ خود کرده و آنها 

را جزو مشتریان کنید.
اولین راز در بازاریابی محتوا

راز مه��م ای��ن اس��ت: محتوای ش��ما برای 
مخاطب باید دارای ارزش باش��د. هر چند که 
در مورد این موضوع صحبت شده، با این حال، 
جای تعجب است وقتی برخی از شرکت هایی 
ک��ه بازاریابی محتوا را انج��ام می دهند، به آن 
توجه��ی ندارند. هنگامی ک��ه تبلیغات، ارزش 
کمت��ری را ارائ��ه می کنند، ب��ه راحتی نادیده 
گرفت��ه و حذف می ش��وند، اما اگ��ر محتوای 
ارائه ش��ده دارای ارزش باشد، مخاطب را وادار 
ب��ه خواندن، تماش��ا کردن یا گ��وش دادن به 
محتوا می کند. اگ��ر نمی دانید چطور محتوا را 
ارزش��مند کنید، از مشتریان خود بپرسید چه 
نوع محتوایی برای آنان مفید است، چه زمانی 
که کاالی شما را می شناسند و از آن استفاده 
می کنند و چه هنگامی که کاال یا خدمات شما 
را نمی ش��ناختند و در جست وجوی آن بودند. 
مطمئن باش��ید این مس��یر یک��ی از بهترین 

روش ها است.
چگونه دانش خود را افزایش دهیم؟

ب��ا مطالعه کت��اب، مقاالت و وب س��ایت ها 
نه تنها دانس��ته های خ��ود را تکمیل می کنید 
بلک��ه می توانید میزان دانش خ��ود را افزایش 
دهید. با مطالعه منظم و پیوسته، مدت زیادی 
طول نمی کش��د تا با مفاهیم و اصول بازاریابی 
آشنا ش��ده و حتی می توانید خود را به عنوان 
ی��ک خبره در این زمین��ه معرفی کنید. هنوز 
س��ازمان ها به طور کام��ل با بازاریاب��ی محتوا 
آشنایی ندارند و آن را اجرا نکرده اند. بنابراین 
به عن��وان یک بازاریاب محت��وا، برگ برنده در 

دستان شما است.  پس ما را همراهی کنید.
bigwallet :منبع

بازاریابی محتوا چیست؟

با محتوای ارزشمند، رفتار مشتریان تان را سودبخش کنید
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز 
گفت:  جهت مقابله با پدیده ریزگردها و آمادگی برای تابس��تان 97 
پست اهواز 2 بهینه سازی ش��ده که اقدامات انجام شده یک رکورد 
عملیاتی در بهینه سازی پس��ت های کشور است. امیر زبیدی بیان 
کرد: پس��ت اهواز 2 یکی از مهم ترین پس��ت های برق کشور است 
و بهینه س��ازی آن گام مهمی در افزایش پایداری شبکه برق استان 
خوزستان و شبکه سراسری کش��ور دارد. وی ادامه داد: اقداماتی که 
برای بهینه س��ازی صورت گرفته را می توان ب��ه عنوان یک رکورد 
عملیاتی و تجهیزاتی در بهینه س��ازی پست های کشور به حساب 
آورد چ��را که لزوم هماهنگ نمودن تجهی��زات قدیم و جدید و نیاز 
به تعدد خاموشی ها در عین پایدار نگه داشتن شبکه، نیازمند انجام 
 حجم گس��ترده ای از کار به همراه ایمنی باال بوده اس��ت. مدیر امور
 بهره برداری ناحیه ش��رق اهواز اضافه کرد: برای بهینه سازی پست 
اقداماتی ش��امل تعویض دو دس��تگاه کلید ق��درت 400 کیلو ولت، 

تعوی��ض چهار دس��تگاه کلید قدرت 230 کیل��و ولت، تعویض پنج 
دستگاه کلید هوایی 230 کیلو ولت و تعویض 63 دستگاه برقگیر 230 
کیلو ولت و 5 دستگاه 400 کیلو ولت انجام شده است. زبیدی بیان 
کرد: از اقدامات انجام شده دیگر می توان به تعویض سه زنجیره مقره 
روی دکل خط اهواز 2- فوالد، تعویض سیم کشی چهار خط خروجی 

و T1 و تغییر اتصاالت آن، تغییر اتصاالت چهار فاصله خط خروجی 
T1 اضافه کردن بشقاب مقره به 32 زنجیره مقره خط خروجی ،T2 
 و T2 و تعویض یک س��ت CVT خروجی ترانس T4 اش��اره کرد. 
وی به اقدامات در دس��ت انجام نیز اشاره کرد و گفت: نصب و مونتاژ 
ترانس MVA 315 شماره T4 با پیشرفت فیزیکی 70 درصد، برنامه 
سیم کشی خط خروجی ترانس T4 با پیشرفت 90 درصد، برنامه راه 
اندازی سیس��تم مانیتورینگ دمای ترانس ها با پیشرفت 70 درصد، 
برنامه تعویض 9 دس��تگاه کلید هوایی 230 کیلو ولت و برنامه کابل 
اندازی و نصب رله های آنبوالنسی بانک های خازنی از جمله اقدامات 
در دست انجام هستند. مدیرامور بهره برداری ناحیه شرق اهواز تصریح 
کرد: این عملیات با حمایت های مدیرعامل محترم شرکت، معاونت 
بهره برداری و همکاری مدیریت فنی مهندسی و واحدهای مختلف 
بهینه سازی، پشتیبانی فنی، دفتر فنی و نظارت مستقیم پرسنل این 

امور بدون اعمال خاموشی به مشترکان صورت گرفته است.

اصفهان - قاسم اسد - پنج شنبه هفته جاري  چهار طرح و پروژه 
خدمات��ي و فرهنگي در ناژوان با هزینه اي ح��دود 80 میلیارد ریال با 
حضور مدیران ش��هري و اس��تاني به بهره برداري  مي رسد. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، مدیریت طرح ساماندهي 
ناژوان در پنج ش��نبه هفته جاري چه��ار طرح  خدماتي و فرهنگي در 
راس��تاي حفظ محیط زیس��ت در ناژوان در اختیار شهروندان قرار مي 
دهد. احداث مخازن ش��ماره یک و 2  کلکتور آب فضاي سبز  ناژوان با 
هزینه 21 میلیارد و 600 میلیون ریال در شمال و جنوب ناژوان از طرح 
هایي  اس��ت که به بهره برداري مي رس��د. مخزن  شماره یک واقع در 
جنوب پل سوم ناژوان به صورت دفني  با ظرفیت یک هزار متر مکعب 
و با مس��احت 426 متر مربع احداث شده است.همچنین مخزن بتني 
شماره 2 واقع در شمال پل نصربه صورت دفني  با ظرفیت 2 هزار متر 

مکعب و با مساحت 685 متر مربع احداث شده است. بنا بر این گزارش، 
احداث جاده س��امت شماره 2)مناسب سازي ش��ده ویژه جانبازان و 
معلولین( واقع در جاده ساحلي شمالي ناژوان حد فاصل پل نصر تا پل 

 می��رزا کوچک خان با هزینه 12 میلیارد و 600 میلیون ریال  از دیگر 
طرح هایي اس��ت که در پنج ش��نبه هفته جاري  به صورت رسمي در 
اختیار ش��هروندان قرار مي گیرد. همچنین  در آن از مصالح س��نگي 
طبیعي و المانهاي مخصوص معلولین استفاده شده است. باغ رویش واقع 
در شمال پل سوم ناژوان با هزینه بیش از 15 میلیارد ریال با مساحت 
6 ه��زار متر مربع نیز در پایان هفته جاري به بهره برداري مي رس��د . 
سطوح داخلي و خارجي دیوارآن به مساحت یک هزار و 280متر مربع با 
استفاده از اندود کاهگل رنگي و غیر رنگي اجرا شده داراي جداول سنگي 
 به طول 485متر و پیاده روهایي با مس��احت یک هزار و 600متر مربع

  مي باشدکه با استفاده از شن رنگي پوشانده شده است. همچنین همزمان با 
بهره برداري از این طرح ها، عملیات اجرایي پروژه باغ هزارتو درشمال پل 

نصر با برآورد هزینه 26 میلیارد ریال شروع مي شود.

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست معاونت عمرانی 
و امور زیربنایی شهرداری یاسوج گفت: سه پروژه در پارک جنگلی 
یاسوج همزمان با دهه مبارک فجر به بهره برداری می رسد.  سالم 
نوروزی بیان کرد: این پروژه ها شامل روشنایی پارک جنگلی یاسوج 
به مساحت 35 هکتار، آبرسانی به طول 3 هزار متر و احداث مخزن 
هزار متر مکعبی با اعتبار بالغ بر 21 میلیارد ریال در دهه فجر به 
بهره برداری می رسد. نوروزی افزود: این سه پروژه به منظور احداث 

زیرس��اخت های مناسب و خدمات مطلوب به شهروندان گرامی و 
گردشگران از سه ماهه دوم سال 96 شروع شده است و هم اکنون 
دارای 90 درصد پیش��رفت فیزیکی اس��ت. معاون شهردار یاسوج 
تصریح کرد: امیدواریم با بهره برداری از این پروژه ها رفع بخش��ی 
از معضات پارک جنگلی یاسوج، زمینه توسعه و رونق گردشگری 
و جذب توریست و همچنین جذب سرمایه گذاری در شهر یاسوج 

پایتخت طبیعت ایران را فراهم آوریم.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین گفت: با وجود محدودیت مالی با مدیریت منطقی 
و تاش شبانه روزی توانستیم بدهی شرکت برق استان به پیمانکاران 
را پرداخت کنیم.  سعید بهادیوند چگینی در مراسم افتتاح 13 پروژه 
توزیع و فوق توزیع که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر به بهره برداری 
رسید اظهارداشت: با اقدامات انجام شده در سالهای اخیر شاهد ارتقای 
ظرفیت فوق توزیع در اس��تان قزوین هس��تیم. وی افزود: در راستای 
تامین نیازهای استان در بخش های مختلف توانسته ایم به نیازهای 
صنعت، کشاورزی، خانگی و... خدمات و پاسخ دهیم و بدون کمترین 
مشکلی از پیک بار مصرف هم عبور کنیم.  مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان قزوین تصریح کرد: اس��تان قزوین در حال حاضر 
580 هزار مش��ترک برق دارد که پیک بار آن 770 مگاوات است که  
30 درصد آن مربوط به سیستم های برودتی است که در فصل تابستان 
اضافه می شود. وی افزود: پروژه های متعددی در مسکن مهر و تامین 
روشنایی معابر و زیرساخت های توزیع در استان اجرا شد که بخشی از 

آن امروز و بخش دیگر درماه آینده و دهه فجر افتتاح می شود.

۶۷ درصد برق مصرفی استان در صنعت است
بهادیوند چگینی یادآورشد: خوش��بختانه در استان قزوین بیش 
 از 67 درصد برق تولید ش��ده در بخش کش��اورزی و صنعت مصرف 
می شود که نشان می دهد انرژی در این استان مولد است و به اشتغال 

و تولید منجر شده است.
بدهی پیمانکاران پرداخت شده است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: با برنامه 
ریزی انجام ش��ده و تاش مجموعه همکاران در حال حاضر مشکل 

بدهی های شرکت توزیع نیروی برق استان به پیمانکاران برطرف شده 
است و شرکت برق قزوین درحال حاضر این شرکت بدهکار نیست. 
بهادیوند چگینی افزود: با وجود تنگناهای مالی یکی از شاخص های 
موفقیت شرکت توزیع نیروی برق استان کاهش تلفات انؤی برق در 
ش��بکه است که توانسته ایم از نُرم کشوری که 7.7 بود نیز پایین تر 
باشیم. وی حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد نیروگاههای تولید 
پراکنده را از رویکردهای ش��رکت دانس��ت و گفت: دو نیروگاه تولید 
پراکنده امروز با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر افتتاح 
می شود و 6 پروژه دیگر نیز در ایام دهه مبارک فجر به بهره  برداری 
خواهد رس��ید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در 
خصوص طرح های افتتاح ش��ده نیز اظهارداشت: 13 پروژه  توزیع و 
فوق توزیع شامل برقرسانی به دو روستا، روشنایی معابر، ایجاد پست 
هوایی، نیروگاه، اصاح خط، بهینه سازی و تامین پست سایر بالغ بر 
432 میلیارد ریال هزینه داشته که با افتتاح این طرحها گام مهمی 
در راس��تای توس��عه و ارتقای صنعت برق در استان قزوین برداشته 

 شده است.

  مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
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پنج شنبه هفته جاري

چهار طرح خدماتي و فرهنگي در ناژوان اصفهان به بهره برداري مي رسد

بهره برداری از سه پروژه در پارک جنگلی یاسوج همزمان با دهه مبارک فجر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین: 

بدهی شرکت برق استان قزوین به پیمانکاران پرداخت شده است

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- نصرت اله لطفی 
در جمع اصحاب رسانه و مطبوعات ایام گفت: کارکرد 
حضور مردم درصحنه های مختلف از منظر پشتوانه 
ملی امنیتی کارآمدترین مانور انسانی است. وی بابیان 
اینکه انقاب اس��امی به دس��ت مردم و با اتکای به 
مردم شکل گرفته است، گفت: در 8 سال دفاع مقدس، 
خنثی ش��دن فتنه 88 و فتنه های مختلف و حوادث 

اخیر، مردم به صحنه آمدند و تمام توطئه های استکبار جهانی را درهم 
پیچیدند و حماسه های ماندگاری خلق کردند.  لطفی، بابیان اینکه 
اصحاب رس��انه، جراید و خبرنگاران و صداوسیما عضو اصلی خانواده 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسامی هس��تند، افزود: اصحاب رسانه 

قش��ر سخت کوش و تأثیرگذار جامعه هستند و نقش 
مهمی در راستای حضور مردم درصحنه های مختلف 
انقاب اس��امی داش��ته اند. وی، در پایان خاطرنشان 
کرد: شرایط امروزی جوانان که با هجمه های مختلف 
فرهنگی و جنگ نرم مواجه هستند با شرایط جوانان 
در پیروزی انقاب قابل مقایس��ه نیس��ت، جوان امروز 
جوانی اس��ت که در این شرایط، خود را حفظ کرده و 
 در مراسم و مناسبت های انقابی شرکت می کنند و این مایه سپاس و 
شکر گزاری به درگاه خداوند است. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات 
اسامی، ابراز کرد: مصداق عملی دموکراسی در نظام مقدس جمهوری 
اس��امی از دو منظر انتخابات و حضور مردم درصحنه های مختلف 

قابل اثبات است، قانون اساسی جمهوری اسامی بر اداره امور جامعه با 
اتکای به رأی مردم از طریق شرکت در انتخابات تأکید دارد و این یک 
بخش تجلی جمهوریت نظام است.  وی، با اشاره به برنامه های دهه 
فجر انقاب اس��امی، ابراز کرد: دهه فجر تجلی و تجسم عینی عید 
غدیر برای ایرانی هاست، عید والیت را با استقرار نظام مقدس دینی و 
پیروزی انقاب اسامی و یوم اهلل 22 بهمن عماً لمس کردند، تمام 
تاش دشمن بر این است که مردم مأیوس شوند و فاصله بین مردم 
و نظام ایجاد ش��ود. لطفی افزود: بیش از 85 درصد جمعیت کنونی 
کشور هنوز متولد نش��ده بودند و یا در دوران کودکی بوده اند و الزم 
اس��ت که کارآمدی نظام مقدس جمهوری اسامی برای نسل جوان 

به خوبی تبیین شود. 

نشست خبری قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با اصحاب رسانه 

سمنان_زیاری - صادق ترحمی مسئول نگهداري و تعمیرات شرکت 
گاز استان سمنان از برگزاری جلسه اجراي پروژه RCA با حضور اعضا 
کارگ��روه RCA و مدیری��ت دارایي هاي فیزیکي به منظور آنالیز علل 
ریشه اي خرابي شیرهاي شبکه خبر داد و گفت:  نگهداري و تعمیرات 
مؤثر از رویکردي پیش گستر براي مدیریت خرابي ها پیش از وقوع شان 
استفاده مي کند. یکي از اصول سطح تعالي مدیریت دارایي هاي فیزیکي 
دستیابي به راهکارهاي تحلیل و ریشه یابي خرابي یا RCA مي باشدکه 

این روش، مجموعه اي از اقداماتي به منظور یافتن دالیل به وجود آورنده 
خرابي و اصاح آن دالیل با هدف جلوگیري از تکرار آن مي باشد.  وی در 
ادامه افزود: به همین منظور پروژه RCA با حضور کارشناسان تعمیرات 
شرکت گاز استان با موضوع آنالیز ریشه اي چوک شدن شیرهاي شبکه، 
 در دي م��اه 96 برگ��زار گردی��د.   ترحمي ابراز امی��دواري کرد پس از 
جمع بندي راه حل هاي ارائه شده، گامي مؤثر در راستاي حذف یکي از 

چالش هاي بهره برداري و شبکه گازرساني برداشته شود.

 رش�ت- زینب قلیپور- در اولین همایش مدیریت مصرف 
و هدررفت در دانشگاه شهید بهشتی تهران، همکار این شرکت 
بعنوان اس��تاد و پیشکسوت نمونه کش��وری معرفی شد و مورد 
تجلیل ق��رار گرفت.بنا به این گ��زارش اولین همایش مدیریت 
مصرف و هدررفت آب طی س��ه نشست تخصصی با موضوعات 

مدیری��ت مصرف، هدررف��ت واقعی و هدررفت ظاه��ری آب با 
حضور متخصصین صنعت، مسئولین اجرایی و اساتید دانشگاه در 
دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد.در مراسم اختتامیه این 
همایش مهندس س��تار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، مهندس 
جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور، ریاست 

و مسئولین دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران حضور داشتند 
که از شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی برتر تجلیل 
ش��د و دکتر کاوه حریری مشاور مدیرعامل آبفای گیان بعنوان 
استاد و پیشکسوت نمونه کش��وری معرفی و مورد تجلیل قرار 

گرفت.

RCA آنالیز علل ریشه اي خرابي شیرهاي شبکه گاز با اجراي پروژه

معرفی همکار آبفای گیالن به عنوان استاد و پیشکسوت نمونه کشوری

پیشرفت فیزیکی رنگ آمیزی دریچه های سرریز و تجهیزات 
هیدرومکانیکال سد استقالل

بندرعب�اس - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت س��هامی 
آب منطق��ه ای هرم��زگان، مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیس��ات آبی اظهار نمود : به 
 منظور افزایش طول عمر تاسیس��ات هیدرومکانیکال ، بهبود بهره وری تاسیسات و کاهش 
هزینه های نگهداری و تعمیرات ، رنگ آمیزی دریچه های سرریز و تجهیزات هیدرومکانیکال 
س��د استقال میناب با پیشرفت فیزیکی 30 درصد در حال انجام است.    مهندس حجت 
توحی��دی با اعام این خب��ر افزود : عملیات رنگ آمیزی جهت نرده های تاج س��د، لوله و 

تاسیسات آبرسانی، وینچ سرریز و دریچه های سرریز و باتاردو سد استقال میناب در حال انجام می باشد.
 

برای اولین بار دراستان گلستان اجرای طرح قرائت کنتور برق با سیستم 
تحت اندروید )موبایلی(

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان برای اولین باراجرای طرح قرائت 
کنتورموبایلی درمدیریت توزیع نیروی برق غرب شهرستان گرگان آغاز شد.مهندس نصیری در ابتدا گفت : هدف این طرح که به 
صورت پایلوت در 14 حوزه شماره برداری آغاز می شود ، باال بردن کیفیت و سرعت قرائت کنتورها و کاهش چشم گیر خطاهای 
شماره برداری می باشد .وی با اشاره به اینکه صدور صورتحساب اشتباه و زمانبر بودن اصاح و نارضایتی مردمی که در فرآیند قرائت 
دستی وجود دارد با اجرای این طرح ، اصاح صورتحساب ها به حداقل خواهد رسید و نقش مهمی بر کاهش تلفات غیر فنی شرکت 

درراستای اهداف استراتژیک خواهد داشت.

مانور امدادرساني جاده اي استان گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راه و شهرسازي استان گلستان از برگزاري مانور امداد جاده اي در راستاي هماهنگي 
بیشتر سایر دستگاه هاي عضو کمیسیون اجرایي مدیریت ایمني حمل و نقل جاده اي خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره 
کل راه و شهرسازي استان گلستان:مهندس" حسین محبوبي" مدیرکل راه و شهرسازي استان گلستان در گفتگو با واحد مرکزي 
خبر صداوسیما در خصوص برگزاري مانورامدادرساني جاده اي گفت: ارزیابي توان و قابلیت هاي دستگاه هاي امدادي در آیتم هاي 
مختلف امدادرس��اني از قبیل اطاع رس��اني، هماهنگي ، سرعت عمل، تجهیزات ، امکانات و نیروي انساني مجرب و آماده و تدوین 
معیار و شاخص هاي معین براي بررسي آسیب ها و چالش هاي موجود در امدادرساني وکیفیت مدیریت صحنه تصادف و در نهایت 
افزایش هماهنگي بین دستگاه هاي امداد رسان در جهت کاهش صدمات مالي و جاني در سطح راههاي استان گلستان از جمله 
 اهداف برگزاري این مانورمي باشد.دبیر کمیسیون اجرایي مدیریت ایمني حمل و نقل جاده اي استان گلستان اضافه کرد: اجراي مانور

 امداد رس��اني جاده اي بر اس��اس مصوبات  کمیسیون ایمني راههاي کشور در سطح استان ها در حال برگزاري است و در استان 
گلس��تان هم در همین راس��تا برگزارشد.مهندس صادقعلي مقدم مدیرکل بحران استان نیز در این مانور گفت :فراهم شدن زمینه 
همکاري وانس��جام دستگاهها در عملیات امدادرس��اني وتبادل اطاعات و انتقال تجارب از دیگر اهدافي است که دربرگزاري مانور 

امدادرساني جاده اي بدنبال آن هستیم .

پیام تسلیت دکتر سید عباس موسوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در خصوص حادثه کشتی سانچی

ساری - دهقان - دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران  در پی غرق 
شدن کشتی نفتکش سانچی و جان باختن 32 نفر از هموطنان عزیزمان پیام تسلیتي صادر کرد . 

متن پیام تسلیت بدین شرح است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم
اناهلل و انا الیه راجعون

ضایعه جان باختن پرسنل نفتکش سانچی در حادثه تلخ آتش سوزی همه مردم  ایران را عزادار 
ساخته است. اینجانب ضمن ابراز تاثر و تاسف عمیق نسبت به جان باختن فرزندان غیور ایران زمین ، این ضایعه دردناک را تسلیت 

گفته و از خداوند متعال برای آن عزیزان از دست رفته علو درجات و براي بازماندگان صبر و اجر مسالت مي کنم.

 پیام تسلیت دکتر سید سعید آرام، مدیر کل بهزیستی استان مازندران 
در پی جان باختن پرسنل نفتکش سانچی

ساری - دهقان - سانحه دلخراش و اندوهبار جان باختن شهادت گونه ملوانان و کارکنان نفتکش 
سانچی در راه خدمت به وطن، بار دیگر قلوب ملت غیور و رئوف ایران را به درد آورد. به گزارش روابط 
عمومی بهزیستی مازندران متن پیام تسلیت دکتر سید سعید آرام،  مدیر کل بهزیستی استان، در پی 

جان باختن پرسنل نفت کش سانچی، بدین شرح است :
بسمه تعالی

س��انحه دلخراش و اندوهبار جان باختن ش��هادت گونه ملوانان و کارکنان نفتکش سانچی در راه 
خدمت به وطن، بار دیگر قلوب ملت غیور و رئوف ایران را به درد آورد. عدم امکان انتقال پیکر های پاکشان به آغوش میهن؛ علی رغم 
همه  تاش ها، سنگینی بار این اندوه را دو چندان نمود. اینجانب این ضایعه بزرگ را به ملت ایران تسلیت عرض نموده، ضمن ابراز 
همدردی با بازماندگان و خانواده این عزیزان، از خداوند متعال برای دلهای داغدارشان صبر و آرامش و برای درگذشتگان این حادثه 

تلخ، رحمت و مغفرت خواهانم.

با حضور استاندار خوزستان کلنگ زنی شد
آغاز عملیات اجرایی سه پروژه فاضالب در اهواز و شهرستان کارون 

اهواز - شنبم قجاوند- با نگاه ویژه دولت دوازدهم به ساماندهی دو حوزه آب و فاضاب در استان خوزستان و تامین اعتبار از  
محل  عمرانی مصوبه هیات  محترم وزیران در فروردین ماه جاری، عصر روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه جاری سه پروژه با 
حضور دکتر غامرضا شریعتی استاندار خوزستان، فرماندار شهرستان کارون ، مدیرعامل شرکت آبفا اهواز و جمعی از مسوولین استانی 
و محلی کلنگ زنی ش��دند. مجموع اعتبار این س��ه پروژه بالغ بر 152 میلیارد ریال شامل اجرا و خرید لوله می باشد. عملیات های 
اجرایی شامل3862 خطوط جمع  کننده 600 میلی متر” فاضاب مناطق اسام آباد شرقی شهرستان کارون و شهرک گلها) اهواز( به 
همراه عملیات اجرایی شبکه جمع آوری و انشعابات فاضاب  خانگی منطقه درویشیه شهرستان کارون به طول 12769 متر است. 
گفتنی است ، در سال جاری پروژه های متعددی در حوزه آب و فاضاب در اهواز و شهرهای تابعه افتتاح و کلنگ زنی گشته اند  که 

در آینده ای نزدیک نیز طرح ساماندهی فاضاب مناطق درویشیه غربی، کوی مشعلی، اسام آباد غربی، و زرگان اجرا خواهند شد.

شست وشوی 3۶مخزن ذخیره آب شرب در روستاهای ملکشاهی
ایالم- خبرنگار فرصت امروز-     به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب روستایی استان سهرابیان  گفت: به منظور ارائه 
خدمات مطلوب ودر راستای ارتقا سامت و بهداشت آب شرب روستاهای سطح شهرستان و با عنایت به سیاستهای کلی آب سالم 
موضوع شستشوی مخازن ذخیره در دستور کار قرار گرفت و با توجه به برنامه زمانبندی دوره ای در سال جاری  پس از هماهنگی های 
الزم و اطاع رسانی های به موقع با نظارت واحد کنترل کیفی آبفار و نظارت مراکز بهداشت شهرستان 36 باب مخزن ذخیره آب شرب  
به حجم 3900 متر مکعب  الیروبی، شستشو و گندزدایی گردید. مهندس سجاد سهرابیان  خاطر نشان کرد: گند زدایی مخازن با 
استفاده از پودر هیپوکلریت کلسیم 70 درصد با رعایت نکات ایمنی انجام می شود.     مدیر امور آبفار شهرستان ملکشاهی گفت : 
عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب آشامیدنی به صورت دوره ای و بدون هیچ گونه قطعی و اختال در آمر آبرسانی هر شش ماه 
یکبار جهت حفظ سامت آب شرب روستاها با هماهنگی های الزم و طبق برنامه زمانبندی با اطاع رسانی قبلی به روستا ئیان توسط 

امور آب و فاضاب روستایی شهرستان ودرراستای ارتقای کیفی آب شرب انجام می گردد. 

برای نخستین بار در کشور
کارگروه مدیریت خون بیمار در قزوین آغاز به کار کرد

قزوین - خبرنگار فرصت امروز- نخستین کارگروه مدیریت خون بیمار برای اولین بار در کشور و به صورت پایلوت در قزوین با 
حضور دکتر علی اکبر پورفتح اهلل، مدیر عامل س��ازمان انتقال خون کش��ور آغاز به کار کرد. این کارگروه با حضور دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین- دکتر برادران، مدیر انتقال خون استان- دکتر شمس، معاون فنی و فناوری نوین سازمان انتقال 
خون ایران و با شرکت رؤسای 14 بیمارستان استان و معاونان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی نمایندگان جوامع متخصصان و جراحان 
ب��ا ه��دف مدیریت مصرف فرآوردهای خونی برگزار ش��د. در این کارگروه دکتر علی اکبر پورفتح اهلل، مدیر عامل س��ازمان انتقال خون 
ایران گفت: قزوین یکی از پیش��رو ترین ادارات کل انتقال خون در فناوری اطاعات اس��ت. در ادامه این نشس��ت دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین ضمن قدردانی از تأمین صد درصدی نیاز به خون بیمارس��تان های استان از تسریع در پرداخت 
 مطالب��ات انتقال خون اس��تان خب��ر داد. مدیریت خون بیمار قبل، حین و بعد از عمل جراحی، بهب��ود بالینی بیمار با پرهیز از تماس 
غیر ضروری با خون و فرآورده های خونی از جمله مباحث مطرح شده در این کار گروه بود. پس از برگزاری این کارگاه، مدیر عامل سازمان 

انتقال خون به اتفاق دکتر مهرام، رییس دانشگاه و دکتر برادران، مدیر کل انتقال خون استان با زاهدی استاندار قزوین دیدار کردند.
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ای��ن م��دل BAV Model که یک سیس��تم 
اندازه گی��ری محس��وب می ش��ود ب��رای اولین بار 
  )Y&R( توس��ط آژانس تبلیغاتی یانگ و روبیَکم
ب��ه منظ��ور انداه گی��ری ارزش ویژه برند توس��عه 
یافته اس��ت. این مدل در واقع بر اساس تحقیق و 
مصاحبه با تقریبا بیش از 200000 مصرف کننده 
در 40 کشور مختلف دنیا به دست آمده و می تواند 
 ب��ه اندازه گی��ری ارزش وی��ژه برند ه��زاران برند
 بر اس��اس 100 طبقه مختلف مورد استفاده قرار 

بگیرد. 
این مدل ب��ه اندازه گیری وضعیت یک برند ذیل 

دو عنوان می پردازد که به قرار زیر است:
عناوین ارزیابی

1- ارزش ی��ا خاصیت حیاتی برند که اش��اره به 
رشد بالقوه فعلی یا آینده دارد که برند مربوطه در 

دل خود جای داده است. 
2- ق��در و قیمت برند که اش��اره به قدرت برند 

دارد. 

هر دو ای��ن عناوی��ن می تواند در ادامه بیش��تر 
توس��عه پی��دا کند و ب��رای قضاوت ی��ک برند به 

مولفه هایی تقسیم شود. 
1- تمایز

تمایز اش��اره ب��ه توانایی یک برند ب��رای متمایز 
مان��دن از رقب��ای خودش در صنعت اش��اره دارد. 
تمایز خود دارای سه جزء می شود که عبارتند از: 

- ناهمسان: اشاره به متفاوت بودن پیشنهادهای 
یک برند از رقبای خودش دارد. 

- منحصر به فرد: اشاره به کیفیت برند دارد و در 
برگیرنده ماهیت وجود آن برند اس��ت. به عبارتی 
باید گفت بیش��تر با اعتبار، س��ندیت و دست اول 

بودن ایده برند در ارتباط است. 
- مشخص: اشاره به با ارزش بودن برند دارد. 

2- ارتباط
این مورد اشاره به این موضوع دارد که چگونه و 
با چه فاصل��ه ای مصرف کنندگان یک برند قادر به 
برقراری ارتباط با پیشنهادها و محصوالت یک برند 
دارند و یک محرک اصلی و مهم برای نفوذ برند در 

بازار در نظر گرفته می شود. 

3- اعتبار
این مولفه اش��اره به درک و برداش��ت مصرف کننده 
درباره یک برن��د دارد. اینکه یک برند معروف اس��ت 
ی��ا خی��ر، اینکه ق��ول و قرار های وعده داده ش��ده به 
مخاطب��ان را ب��رآورده می کند یا نه – تم��ام اینها با 
هم جمع ش��ده و در کنار یکدیگ��ر اعتبار یک برند را 

تشکیل می دهند. 
4- دانش

ای��ن مولفه هم ب��ه میزان آگاه��ی در رابطه با برند 
در اذه��ان مصرف کنندگان خودش اش��اره دارد. این 
مولفه در فرآیند س��اخت و توس��عه یک برند و تفهیم 
مصرف کنندگان در رابطه  با نقش و مس��ئولیت و پیام 
آن برند برای مصرف کنندگان خودش از اهمیت بسیار 

زیادی برخوردار است. 
نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه این اس��ت که 
هر س��اله یک ممیزی بر اساس این مدل با جمع آوری 
اطالع��ات مربوط به ح��دود 10000 برند بر اس��اس 
نظرات 100000 پاس��خ دهنده در کشورهای مختلف 

انجام می پذیرد. 
ibazaryabi :منبع

مدلی برای اندازه گیری ارزش ویژه برند

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 885 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: متأس��فانه در ایران کمتر به 
مقوله برند توجه ش��ده اس��ت. در بس��یاری از مواقع 
تولید کنندگان ایرانی اجناس باکیفیتی ارائه می  کنند، 
ام��ا به دلیل اینکه محصوالتش��ان تح��ت عنوان یک 
برند معتبر عرضه نمی شود، خریداران رغبت چندانی 
به خرید نش��ان نمی دهند و خرید محصوالت مشابه 
ب��ا برندهای خارجی را ترجی��ح می دهند. برای اینکه 

ش��ما هم بتوانید با رقب��ای خارجی رقابت کنید، باید 
به یک برند تبدیل ش��وید.ناگفته نماند که برند شدن 
زمان بر و پرهزینه اس��ت، اما مطمئن باشید اگر شما 
توان و حوصله این کار را داشته باشید می توانید برنده 
این رقابت باشید. کافی است برای چند سال کمپین 
برندین��گ خود را اجرا کنید و خس��ته نش��وید. برای 
نوشتن کمپین برندینگ از مش��اوران یا شرکت های 
تبلیغاتی زبده استفاده کنید. تبلیغات مشابه خارجی 
را به دقت بررسی کنید و از آنها ایده بگیرید. فرهنگ 

جامع��ه ایران��ی را در نظ��ر بگیرید و با دق��ت تمام و 
وسواس، نگارش کمپین برندینگ خودتان را مدیریت 
کنید. تأکید می ش��ود نتیجه گرفتن از این کمپین یا 
به اصطالح برند ش��دن شما زمان بر است. هرگز ناامید 
نش��وید و به کاری که انجام می دهید ایمان داش��ته 
باش��ید. اگر محصوالت شما دچار افت کیفیت نشوند 
و کمپین هم خوب نوش��ته شده باشد، در عرض چند 
سال می توانید با محصوالت مشابه خارجی نیز رقابت 

کنید.

رقابت با برندهای خارجی

پرس�ش:یک تولید کننده پوشاک هس�تم و قصد دارم کسب و کارم را گسترش بدهم. پیشنهاد می کنید چه اقداماتی را 
در زمینه برندینگ انجام بدهم که بتوانم با وجود شرایط اقتصادی پیش رو و احتمال از میان رفتن تحریم ها، با برندهای 

خارجی رقابت کنم؟
کلینیککسبوکار

چگونه با ذهنیت کمال گرای خود 
روبه رو شویم

در صورت��ی می توانید با کمک ی��ک ذهن کمال گرا به 
نتایج مثبت و سودمندی دست پیدا کنید که از افکارتان 

آگاه شوید و هدایت آنها را در دست بگیرید. 
جیسون سلک، مربی اجرا و عملکرد و نویسنده کتاب 
»سرس��ختی ذهنی«، با یادآوری تجربیات شخصی اش و 

راهی که او را به موفقیت رسانده است، می نویسد: 
پ��س از فارغ التحصیلی از کالج، 20 س��اعت در هفته 
به عنوان مربی ورزش��ی و ۳0 س��اعت به عنوان مش��اور 
دبیرس��تان کار می کردم. هم زمان در مقطع کارشناسی 
ارش��د درس می خواندم که نمرات خوبی  کسب کردم) 
میانگی��ن ۳.7 از 4(. ط��ی پنج س��ال اول، 20 قهرمان 
ایالتی، س��ه قهرمان منطق��ه ای و یک قهرم��ان ملی را 

آموزش دادم. 
بس��یاری از مردم این دستاوردها را تحسین می کنند. 
اما من، شخصا احساس بدبختی می کردم. بدبخت بودم، 
زی��را زمان کمی صرف فکر کردن به نقاط قوتم می کردم 
و در ع��وض، همیش��ه روی کاس��تی هایم متمرکز بودم. 
نتوانس��ته بودم معدل چهار را کس��ب کنم، درآمدزایی 
بیش��تری نداشتم و ورزشکارانی که با من کار می کردند، 

مطابق انتظارم ظاهر نمی شدند. 
مش��کل من »ذهنیت کمال گرا« بود. اگر هرروز 100 
کار فوق الع��اده انجام م��ی دادم و تنها در یک کار ناموفق 
بودم، همه ذهن��م روی عدم موفقیت متمرکز می ش��د. 
دائما در حال تالش ب��ودم و به ندرت برای موفقیت هایم 

ارزشی قائل می شدم. 
خوشبختانه در آن زمان مجبور شدم کتاب های درسی 
ورزش��ی و روان شناس��ی را مطالعه کنم. مطالعاتم مرا با 
»تئوری انتظار« آش��نا ک��رد. تئوری انتظ��ارات توضیح 
می دهد که ش��ما روی هر چیزی متمرکز ش��وید، همان 
موضوع در زندگی تان بسط پیدا می کند. واقعیت این بود 
که من صرفا به چیزهایی که نداش��تم فکر می کردم و به  
تبع آن، زندگی ام را پر کرده بودم از نتایجی که دلخواهم 
نبود. اوایل به این تئوری اعتقاد نداش��تم. عادت داش��تم 
خ��ودم را س��رزنش کنم و فکر می کردم س��رزنش باعث 
می شود بیشتر تالش کنم و کارهایم را بهتر انجام بدهم. 
بااین ح��ال، تئوری ف��وق قوی تر از این ب��ود که مورد 
اغم��اض واقع ش��ود. همه تحقیق��ات تئ��وری انتظار را 
تصدیق می کردند. گفت وگوی منفی با خویشتن، نه تنها 
باعث بهبود عملکرد نمی ش��ود، بلکه بهره وری را کاهش 
می دهد. من باید به جای تمرکز روی نداشته هایم، روی 
آنچه انجام می دادم یا آنچه می خواس��تم به دس��ت آورم 

متمرکز می شدم. 
ب��رای من )و اغلب افراد کمال گرا(، فکر کردن به آنچه 
در دس��ت انج��ام داریم، زیاد مفید واقع نمی ش��ود. ولی 
فکر کردن ب��ه آنچه می خواهیم و به طور خاص، آنچه به 
دست خواهیم آورد، کمک زیادی می کند. این فکر باعث 
می شود موفقیت بیشتری به دست آوریم و درعین حال، 

تجارب لذت بخش تری در زندگی داشته باشیم. 
کلی��د هدایت یک ذهن کمال گرا به نتایج ارزش��مند، 
آگاهی پیدا کردن از افکاری اس��ت که از ذهن می گذرد. 
زمانی که متوجه ش��دید روی مواردی که ندارید متمرکز 
ش��ده اید یا به اتفاقات ناراحت کنن��ده فکر می کنید، این 

سؤال را به یاد بیاورید: 
چگونه می توانم وضعیت فعلی را بهتر کنم؟ 

نی��ازی نیس��ت که ب��ه ش��رایط و وضعی��ت کامل و 
بی نقص برس��ید. فق��ط یک مورد را مش��خص کنید که 
اوضاع را کمی بهتر می کند. هدف این اس��ت که پروسه 
کمال گرایی بی وقفه را بش��کنیم. کافی اس��ت ۶0 ثانیه، 
به جای فکر کردن به موضوعاتی که ناراحت تان می کند، 

روی راه حل متمرکز شوید. 
ب��رای اکثر اف��راد کمال گ��را، هدایت ک��ردن افکار از 
مش��کالت به راه حل ها، پروسه س��اده ای نیست. یکی از 
روش هایی که به شما کمک می کند افکار مهاجم را کنار 
بزنید، این اس��ت که در پایان هر روز به سه پرسش زیر 

پاسخ بدهید: 
- سه کار خوبی که امروز انجام دادم چه بود؟ 
- فردا می خواهم چه پیشرفتی داشته باشم؟ 

- چه کاری می توانم متفاوت انجام بدهم تا به پیشرفت 
مورد نظرم نزدیک تر شوم؟ 

خودت��ان را ملزم بدانید که هر ش��ب ی��ا هر زمان که 
افکار منفی از ذهن تان می گذرد؛ به این س��ؤال ها پاسخ 
بدهید. به همین س��ادگی ذهن ش��ما تمرین می کند از 
تئ��وری انتظار به نفع خودش اس��تفاده کن��د. زمانی که 
روی انتظارات ت��ان تمرکز می کنید، آنچه می خواهید در 
زندگی تان بس��ط می یابد و هنگامی ک��ه به طور مداوم به 
راه حل ها فکر می کنید، موفقیت های بیش��تری را شاهد 
خواهید ب��ود. به عالوه زندگی لذت بخش ت��ری را تجربه 
می کنی��د و به ش��ما اطمین��ان می دهم که گرایش��ات 
کمالگرایی تان، به یک دارایی ارزشمند تبدیل می شود. 
inc/zoomit :منبع
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 تکنیک های تولید محتوا 
برای سال 2۰18

از مهم ترین عوامل س��نجیدن اثربخش��ی محتوای منتشر 
ش��ده، بازگش��ت مخاطب ب��ه صفحه بالگ و دنب��ال کردن 

صفحات اجتماعی برند است. 
بهترین راه اثربخش��ی نیز اس��تفاده از تکنیک های تولید 
محت��وا ب��ا نرخ تبدیل به ف��روش یا ارائه خدمات اس��ت. لذا 
شناخت آخرین الگوهای رفتاری مخاطب برای تولید محتوا 
بسیار حیاتی است و علم به این موضوع باعث می شود تکنیک 
شما به بازاریابی Word-Of-Mouth کالمی تبدیل شود. 
ایجاد اس��تراتژی و تکنیک های تولید محتوا شامل تحقیق 
و ش��ناخت مخاطب، تصاویرس��ازی قوی، کمپی��ن بازاریابی 
موبایل و روابط عمومی آنالین و جریان س��ازی خوب اس��ت. 
تکنیک های تولی��د محتوای زیر اه��داف بازاریابی آنالین یا 

دیجیتال مارکتینگ شما را مؤثرتر می کند: 
- تولید محتوای گوناگون

از ایج��اد محت��وای رای��گان آموزش��ی و اطالع رس��انی 
غافل نش��وید. ویدئوها و موش��ن گرافیک های غیررس��می و 
داستان س��رایانه، اینفوگرافی  ه��ای آموزن��ده و گزارش ه��ای 
کارب��ردی، فیلم های زنده در ش��بکه های اجتماعی که عالوه 
بر درگیرکردن مخاطب، موجی برای وایرال شدن برند ایجاد 
می کند. در این بین کتاب های صوتی رایگان و پادکس��ت را 

نیز حتما در فهرست برنامه ها داشته باشید. 
- ساخت ارتباطات تعاملی و دوسویه قوی

ی��ک پاس��خگو و منبع موث��ق بهتری��ن راه ارتباطی برای 
اطمین��ان مخاطب به برند اس��ت، لذا بس��تری را مهیا کنید 
تا مخاطب بدون دغدغه و تهدید با ش��ما ارتباط برقرار کند 
و پاس��خ منطقی بگیرد. ش��بکه  اجتماع��ی لینکدین یکی از 

رسانه هایی است که حضور برند در آن ضروری است. 
- تبلیغات در شبکه های اجتماعی

در ح��ال حاضر تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی بس��یار 
پربارتر و تأثیرگذارتر از ان��واع تبلیغات، حتی تبلیغات بنری 
اس��ت، لذا با کمک مشاوران این حوزه از نهایت پتانسیل آن 
اس��تفاده کنید تا گرفتار و بازیچه اینفلوئنسرهای بی محتوا و 

تبلیغات زرد نشوید. 
- ایمیل مارکتینگ هنوز زنده است

فق��ط دقت داش��ته باش��ید، ایمیل مارکتینگ در مس��یر 
جدیدی قرار گرفته اس��ت و تنها محتوای ایمیل های جذاب 
هستند که پروموشن و پیشنهاد خاصی برای مخاطب داشته 

باشند. 
 imarketor :منبع

 اپلیکیشنی برای خرید
 و ارسال آسان کتاب

نام استارت آپ: کتابرسون
ketabreson. com :وب سایت

سال تأسیس: 1۳۹۵
موضوع: فروشگاه و ارسال کتاب

توضیح بیشتر: 
کتابرسون اپلیکیشنی برای خرید و ارسال آسان کتابا 
اس��ت. با کتابرس��ون میتوانید کتابتان را به سادگی پیدا 
کنید، س��فارش بدهی��د و در س��ریع ترین زمان ممکن 

تحویل بگیرید. 
در کتابرس��ون بیش از 10هزار عن��وان کتاب موجود 

است و کلی تخفیف و خدمات شگفت انگیز دارد.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز
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