
ن��رخ ارز از جمله دالر در اقتصاد کش��ور نقش بس��یار 
نافذی دارد، از این رو ثبات آن امر خطیری است که بعد 

از گذشت مدت ها، در انتظار تحقق آن هستیم. 
به گزارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان، یکی از 
عرصه هایی که عملکرد بانک مرکزی در بس��تر آن مورد 
سنجش و ارزیابی قرار می گیرد معطوف به نرخ ارز است. 
با عنایت به نوسانات نرخ ارز در طول هفته های گذشته، 
این عملکرد چندان مناس��ب و مطلوب به نظر نمی رسد، 
چرا که به زعم برخی کارشناسان، در صورت برنامه ریزی 
مناس��ب و توجه بیشتر بانک مرکزی، امکان ایجاد ثبات 
و آرامش هر چه بیشتر در بازار ارز، دور از انتظار نیست. 

این در شرایطی است که بنابر گزارش های 
موج��ود، پیش از این برخی مس��ئوالن وعده 
تک نرخی ش��دن نرخ ارز را شش ماه پس از 
اجرای برجام مطرح کرده بودند، اما همچنان 
حصول ارز تک نرخی در هاله ای از ابهام قرار 

دارد. 
ب��دون تردید، دس��تیابی به ای��ن موفقیت 
از ب��روز بس��یاری از نارس��ایی های اقتصادی 
پیشگیری می کند و بالطبع زمینه بروز برخی 
سوءاستفاده ها و سودجویی ها را نیز به حداقل 

ممکن کاهش خواهد داد. 
وقتی منتقدان دیروز، مجری 

سیاست هایی می شوند که نسبت به آن 
نقد داشتند

پیش از این و در سال های گذشته به کرات 
به موض��وع ارز دو یا چند نرخ��ی و تبعات و 
پیامدهای اقتصادی آن اش��اره ش��ده است و 
کارشناس��ان اقتصادی در جلسات، سمینارها 
و همایش ه��ای متع��دد، آس��یب های ای��ن 
عارضه را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده اند. 
عبدالحمی��د انصاری، از نمونه کارشناس��انی 
اس��ت که معتقد اس��ت ارز چند نرخی عامل 
فس��اد، رانت و تخریب تولید داخلی اس��ت و 
می توان��د به بس��تری ب��رای واردات بی رویه 

مبدل شود. 
وی در گفت وگوی��ی با رس��انه ها در خصوص نرخ ارز 
گفت: عرضه ارز تک نرخی از وظایف بانک مرکزی است، 
اما متأسفانه این مجموعه شهامت انجام این امر را ندارد 
و بیش��تر به جای انجام کار کارشناسی به سیاسی کاری 

مشغول شده است. 
کارشناس مسائل بانکی در ادامه می افزاید: در شرایطی 
شاهد ارز تک نرخی هستیم که برخی از مسئوالن فعلی 
اقتصادی کش��ور، پیش از این موضوع چند نرخی بودن 

ارز را به نقد می کشیدند. 
با موانع و تحریم موجود، تحقق ارز تک نرخی بعید 

به نظر می رسد
مجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو 

ب��ا خبرنگار بورس، بان��ک و بیمه، با اش��اره به ضرورت 
حص��ول ارز تک نرخی به عنوان یک��ی از پیش نیازها و 
الزامات اساس��ی در پیش��برد اهداف اقتصادی کش��ور و 
تحقق هر چه شایس��ته تر سیاست های اقتصاد مقاومتی، 
بی��ان کرد: یکی از دش��واری های تحق��ق ارز تک نرخی 
معطوف به موانع و محدودیت هایی می شود که همچنان 

در دوران پسابرجام نیز رفع نشده است. 
وی اف��زود: تا زمانی که محدودیت ه��ای موجود لغو یا 
تعلیق نش��ود و به دوران پی��ش از تحریم ها باز نگردیم، 
همچنان برخی نارس��ایی های اقتصادی استمرار خواهد 
داش��ت و باید با اتخاذ تدابیر هوشمندانه نسبت به بهبود 

وضعیت موجود، تالش هر چه بیشتری صورت گیرد که 
البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که با عنایت 
به اختالف��ات و تعارضات مبنایی می��ان نظام جمهوری 
اس��المی ایران و نظام غرب، عادی ش��دن شرایط بعید 
به نظر می رس��د، اما می توان با دیپلماس��ی هوشمندانه، 
حرکت در مس��یر سیاست های اقتصاد مقاومتی و تأمین 
منویات مقام معظم رهب��ری در این خصوص، به تدریج 
تع��دد و تکثر معض��الت اقتصادی کش��ور را به حداقل 

ممکن کاهش داد. 
ش��یخی گفت: در شرایطی که ریس��ک نوسانات نرخ 
ارز تش��دید می ش��ود بالطبع، اقتصاد کشور نیز غیرقابل 
پیش بین��ی خواهد ش��د و این نبود ام��کان پیش بینی، 

مترادف بی ثباتی و پر ریس��ک بودن اقتصاد کشور است 
ک��ه قطع به یقین ای��ن وضعیت در مس��یر یک اقتصاد 
با ثبات و پویا که درصدد رش��د، ش��کوفایی و توسعه هر 
چه بیشتر است مانع و نقیصه ای جدی و عدیده به شمار 

می رود. 
با افزایش قیمت نفت و تسهیل روند صادرات 

کمبود ارز توجیهی ندارد
یک��ی از عوام��ل مؤثر در افزایش ن��رخ ارز، به موضوع 
میزان عرض��ه و تقاضای موجود در ب��ازار بازمی گردد و 
به واقع در صورت وجود ت��وازن و تعادل کافی میان این 

دو، بروز نوسانات نرخ ارزی، منطقی نیست. 
با توجه به اظهار نظر مس��ئوالن ذی ربط 
مبنی بر بهبود شرایط در حوزه فروش نفت 
و هموار شدن مس��یر )بعد از توافق برجام( 
و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت طبیعتا 

کمبود ارز عقالنی به نظر نمی رسد. 
در این میان برخی کارشناسان اقتصادی 
همچون حیدر مس��تخدمین حس��ینی در 
ارتب��اط با وضعیت موج��ود، در گفت وگو با 
رسانه ها می گوید: ش��رایط فعلی این شائبه 
را به وج��ود می آورد که دول��ت در نرخ ارز، 
دس��تکاری می کند و با عنایت به اینکه بازار 
ارز به طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی 
و دولت است، جس��ت وجوی علت نوسانات 

نرخ ارزی در بازار منطقی نیست. 
البته صبح دیروز محمد شریعتمداری در 
نشست شورای اداری استان یزد اعالم کرد: 
تالش دولت حمایت از تولید اس��ت، در این 
ارتباط متحمل ضررهایی هم ش��ده اس��ت؛ 
ای��ن اتهام که دولت برای تأمین بودجه نرخ 

ارز را افزایش داد، درست نیست. 
گفتنی اس��ت باوجود ک��ش و قوس های 
خب��ری و وعده ه��ای رئیس بان��ک مرکزی 
مبنی بر روند کاهش��ی قیم��ت ارز در بازار، 
روز گذش��ته ش��اهد بودیم ک��ه دالر از مرز 
4700 تومان نیز گذش��ت و نگرانی مردم و 

تولیدکنندگان نیز بیشتر شد. 
امید آن می رود با حاکم ش��دن ثبات هر چه بیش��تر 
در ب��ازار ارز، وضعیت مطلوب و شایس��ته تری در عرصه 
اقتصادی ایجاد ش��ود که قطع به یقین اس��تمرار شرایط 
موجود به مصلحت اقتصاد کشور نیست و از سوی دیگر 
ادام��ه آن می تواند بسترس��از بی اعتم��ادی میان دولت 
و ملت ش��ود، زیرا مکرر از س��وی مس��ئوالن اجرایی به 
بازگش��تن ثبات و آرامش در بازار ارز تأکید ش��ده است. 
همچنی��ن فقدان حص��ول و تحق��ق این ام��ر، نتایج و 
پیامدهای نامطلوب و ناخوشایندی برای تولید و صادرات 
کشور به عنوان دو رکن تأثیرگذار در شکوفایی اقتصادی 

هر چه بیشتر، در پی خواهد داشت. 
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اصالح نظام پرداخت یارانه نقدی در پیچ و خم حذف یارانه پردرآمدها

بن بست یارانه 
فرصت امروز: »یارانه 97 با فرمول 96« تیتری بود که رسانه ها درباره تازه ترین سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی 
دولت به کار بردند. او درباره پیچ و خم حذف یارانه نقدی پردرآمدها گفته بود تا زمانی  که فرمولی برای حذف پردرآمدها 
تعریف نشود، قرار نیست پرداخت یارانه ها در سال97 تغییری کند؛ چراکه به عقیده نوبخت، دولت برای حذف یارانه های 
نقدی نمی تواند جیب 80میلیون نفر را بگردد. این در حالی است که هفت سال از آغاز هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت 
یارانه نقدی به عموم مردم می گذرد و این هفت سال بی شباهت به هفت خوان رستم در شاهنامه فردوسی نبوده است. تا 
آنجا که باوجود صراحت قانونی مبنی بر تخصیص 50درصد منابع حاصل از هدفمندی به اقشار ضعیف، اقدام موثری...

 واکنش وزیر ارتباطات به سخنان
رئیس سازمان پدافند غیرعامل

 اپراتورها
بانکدار می مانند؟ 

1

3

2

آزادترین اقتصادهای جهان را بشناسید

 ایران یکصد و پنجاه و ششمین اقتصاد جهان
از نظر شاخص آزادی اقتصادی

30 رفتار رایج و در عین حال اشتباه مدیران
مصائب کسب وکارهای کوچک در دوران رشد

11 راهکار ساده برای بازاریابی بهینه در فیس بوک
5 ترفند برای یک بازاریابی ایمیلی مؤثر

تأثیر شبکه های اجتماعی در حوزه برندسازی
سکوت 21 ساله Diet Coke شکست

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم کوک: تصمیم اپل
در راستای احترام به حقوق 

مشتریان است

4
مدیـر اداره ریالی و نشـر بانک مرکـزی از آغاز پیش فروش 

سـکه در 17 بهمن در شـعب بانک ملی ایران خبر 
داد و گفت به جای اعالم قیمت قطعی نرخ سکه...

قیمت ها بر اساس روز تحویل محاسبه می شود

 آغاز پیش فروش سکه
از 17 بهمن ماه

یادداشت
 نقش سیاست گذاری کالن

در رشد اقتصادی

عملکرد اقتصاد کشور به طورکلی 
انباش��ت  مانن��د  عوامل��ی  تاب��ع 
ثابت، فناوری،  موجودی س��رمایه 
مناب��ع انس��انی، مناب��ع طبیعی و 
همچنین سیاس��ت های اقتصادی 
دول��ت اس��ت. اگرچ��ه دولت ه��ا 
مسئول مس��تقیم تولید در اقتصاد 
نیس��تند بااین ح��ال می توانن��د از 
طریق اعمال سیاست های مناسب 
اقتصادی، بر عملکرد اقتصاد کالن 
و به طور خاص بر رش��د اقتصادی 
تأثی��ر بگذارند. دولت ه��ا از طریق 
تعیین سیاست های پولی و مالی و 
سیاست گذاری در بازار کار، تجارت 
خارجی و سیاس��ت های بخش��ی، 
روند ش��کل گیری و انباشت منابع 
اقتصاد از قبی��ل دارایی های ثابت، 
سرمایه انسانی، فناوری، بهره وری و 
نوآوری را تحت تأثیر قرار می دهند. 
منابع یادش��ده نیز منشأ عملکرد 
اقتص��ادی به ویژه رش��د اقتصادی، 
اشتغال، توزیع درآمد، رقابت پذیری 
و تراز پرداخت های کشور می شوند. 
آسیب شناس��ی  و  بررس��ی 
اقتص��ادی  کالن  سیاس��ت های 
در ادوار مختل��ف نش��ان می دهد 
برخی از سیاست های کالن نه تنها 

زمینه ساز انباشت عوامل 
2تولید و تخصیص کارای...

حمید آذرمند
 تحلیلگر اقتصادی

واکنش وزیر ارتباطات به سخنان رئیس سازمان پدافند غیرعاملبانک مرکزی در مهار کردن »بازار آشفته ارز« رفوزه شد؟ 

اپراتورها بانکدار می مانند؟ 
در صورتی ک��ه اپراتورها نتوانند امنیت تراکنش های 
مالی انجام شده بر بسترهای USSD را تضمین کنند 

این شیوه تراکنش  مالی متوقف خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، USSD ها تراکنش های مالی بر 
بس��تر سیستم های مخابراتی هس��تند که براساس آن 
ش��هروندان این ام��کان را دارند که ب��دون مراجعه به 
بانک و اینترنت بانک ها، با ش��ماره گیری کد دستوری 
#...* اقدام به مبادالت مالی و اموری همچون پرداخت 

قبوض و خرید شارژ تلفن همراه کنند. 
اخیرا بح��ث امنیت این ش��بکه م��ورد انتقاد بانک 
مرکزی قرار گرفته و احتمال توقف این سرویس مطرح 
ش��ده اس��ت. در جدیدترین رویداد در این زمینه وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات به اپراتورها هش��دار داده 
 USSD اگر نتوانند از عهده تضمین امنیت بسترهای
بربیایند، این سیستم تراکنش های مالی متوقف خواهد 

شد. 
محمدج��واد آذری جهرمی اظهار ک��رد که »تصمیم 
بانک مرکزی در کلیت خودش تصمیم درس��تی است 
و اینک��ه امنیت را در خدم��ات بانکی لحاظ کنیم یک 
 ،USSD ضرورت درست است، چراکه اکنون در بستر
از دکل مخابرات��ی تا ش��بکه بانک��ی، اطالعات کارت 
مش��تریان را در دس��ت دارند و این خود یک مخاطره 
است. در این رابطه قرار شد یکسری اقدامات را سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات در جهت خواس��ته های بانک 

مرک��زی انجام دهد تا امنیت بس��تر USSD تضمین 
ش��ود. در همین راس��تا کمیته ای نیز ب��رای پیگیری 

خواسته های بانک مرکزی تشکیل شده است.«
وزیر ارتباطات همچنین نس��بت ب��ه اظهارات اخیر 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل در رابطه با سهم باالی 

تلگرام از پهنای باند ایران واکنش نشان داد. 
جهرمی در پاسخ به س��ؤالی در مورد اظهارات اخیر 
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل گفت: آمار ارائه شده 
به ایش��ان صحیح نیست. دو س��وم کاهش پهنای باند 
مع��ادل 66درصد اس��ت ن��ه 80درصد، ضم��ن اینکه 
کاه��ش پهنای بان��د از ۱۱00 ب��ه ۳00 گیگابیت هم 
مع��ادل 7۲درص��د افت می ش��ود. البت��ه هیچ کدام از 
ای��ن آمارها صحیح نیس��ت و پس از انس��داد تلگرام و 
اینس��تاگرام مجموعا تا حدود 45درصد از پهنای باند 
اینترنت کشور کاسته ش��د. این در حالی است که در 
سبد مصرف مشترک نهایی نسبت پهنای باند اینترنت 
به داخل نس��بت 60 به 40 را داریم. ارائه این آمار آن 
هم از سوی مس��ئوالن این شائبه را ایجاد می کند که 

باید در صحت سایر آمارها هم شک کرد. 
آذری جهرم��ی اف��زود: در کالن در مطلوب نبودن 
ش��رایط فعلی ش��کی وجود ن��دارد، ام��ا متهم کردن 
دیگران نیز فایده ای ندارد و باید تالش کنیم با همدلی 
و همراه��ی و پرهیز از نمایش اختالف در حاکمیت به 

شرایط مطلوب نزدیک شویم. 
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بنی��اد  ام�روز:  فرص�ت 
»هریتیج« به رس��م هر س��اله 
خود، کش��ورهای جه��ان را بر 
اقتصادی  آزادی  درجه  اس��اس 
رتبه بن��دی ک��رد ک��ه ب��ر این 
اساس، شش کشور هنگ کنگ، 
س��نگاپور، نیوزیلند، س��وئیس، 
آزادتری��ن  ایرلن��د  و  اس��ترالیا 
اقتصاده��ای جهان هس��تند. بر 
اس��اس گزارش بنی��اد هریتیج 
اقتص��ادی،  آزادی  ش��اخص  از 
ای��ران در رده 1۵۶ از بین 180 
کش��ور جهان قرار گرفته است. 
در ای��ن رده بندی، ۲8 کش��ور 
دارای اقتصاده��ای تقریب��ا آزاد 
هس��تند و س��ایر کش��ورها در 
معمولی،  اقتصاد  با  دس��ته های 
نس��بتا غیرآزاد از جمله ایران و 
همچنین کامال بسته قرار دارند. 
گفتنی است کش��ورهای عراق، 
لیبی، لیختن اش��تاین، سومالی، 
سوریه و یمن در رده بندی بنیاد 

هریتیج نیامده اند.

بنیاد هریتیج
ب��ر اس��اس آنچ��ه در معرفی 
بنیاد هریتیج )Heritage(  در 
رسانه ها آمده اس��ت، این بنیاد 
در س��ال 1۹۷۳ رسما به عنوان 
آغاز  اندیشکده محافظه کار  یک 
ب��ه کار ک��رد. ماموریت و هدف 
اعالم ش��ده این بنی��اد، تدوین 
عمومی  سیاس��ت های  ترویج  و 
مبتن��ی ب��ر اص��ول »فعالی��ت 
آزاد، مداخله دولتی  اقتص��ادی 
محدود، آزادی فردی و...« بوده 
اس��ت. هریتیج که امروزه یکی 
از بانفوذتری��ن اندیش��کده های 

جه��ان اس��ت، عمده ق��درت و 
تاثیرگ��ذاری خ��ود را در دوره 
ریاس��ت جمهوری رونالد ریگان 
به دس��ت آورد. بنی��اد هریتیج 
رواب��ط س��ازمانی نیرومندی با 
موسس��ه امور اقتصادی لندن و 
انجمن مونت پلرین )مقر فکری 
فریدری��ش فون هایک و میلتون 
فریدم��ن( داش��ته اس��ت. این 
بنی��اد همچنین عضو »ش��بکه 
دولتی« شبکه ای  سیاستگذاری 
از اندیش��کده های راس��تگرا در 
ایالت های مختلف آمریکاس��ت. 
ب��ه گفت��ه فرانک اس��تار، مدیر 
دفتر واشنگتن روزنامه بالتیمور 
س��ان، مطالعات و پژوهش های 
بنی��اد هریتیج نق��ش اصلی را 
در تعیین خط مش��ی سیاس��ت 
خارج��ی دولت ب��وش در دوره 
پس از س��قوط ش��وروی داشته 
بنیاد هریتیج همچنین  اس��ت. 
ی��د طوالی��ی در مخالف��ت ب��ا 
سیاس��تگذاری های اجتماعی و 
رفاهی دولت ها داش��ته اس��ت. 
در دوره ریاس��ت جمهوری بیل 
کلینت��ون، ای��ن بنی��اد مخالف 
طرح خدم��ات درمانی کلینتون 
در س��ال 1۹۹۳ بود. همچنین 
در س��ال ۲010، گروهی به نام 
»اق��دام هریتیج« ب��رای آمریکا 
تشکیل ش��د که بازوی سیاسی 
بنیاد هریتیج به حساب می آید. 
ه��دف خود  هریتیچ«  »اق��دام 
را مس��ئول دانس��تن کنگره در 
برابر ارزش ه��ای محافظه کارانه 
دانس��ته اس��ت. منتقدان بنیاد 
ای��ن گروه  هریتی��ج می گویند 
تشکیل شده تا بدون موانعی که 

بر سر راه بنیادهای غیرانتفاعی 
مثل هریتیج وج��ود دارد برای 
تصویب قوانی��ن مورد نظر خود 

در کنگره پول خرج کند.

آزادی اقتصادی در ایران
ابت��دای  در  ک��ه  همانط��ور 
گزارش اش��اره شد، شش کشور 
هنگ کن��گ ب��ا امتی��از ۹0.۲، 
سنگاپور با امتیاز 88.۲، نیوزیلند 
با امتیاز 8۴.۲، سوئیس با امتیاز 
81.۷، اس��ترالیا با امتیاز 80.۹ 
و ایرلن��د با امتی��از 80.۴ دارای 
جهان  اقتصاده��ای  آزادتری��ن 
هس��تند که نمره ای بین 80 تا 
100 کس��ب کرده ان��د. در این 
رتبه بندی، ۲8 کش��ور در دسته 
اقتصادهای تقریبا آزاد هستند و 
سایر کش��ورها در دسته های با 
اقتصاد معمولی، نس��بتا غیرآزاد 

و کامال بسته قرار دارند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ای��ران 
از  باالت��ر   ۵0.۹ امتی��از،  ب��ا 
کش��ورهایی همچون بروندی و 
لیبریا و پایین تر از کش��ورهایی 
از جمله برزیل و ازبکستان قرار 
دارد. امتیاز ایران نسبت به سال 
گذشته 0.۴ واحد افزایش یافته 
اما جایگاه ای��ران یک پله تنزل 
داشته است که نشان از عملکرد 

بهتر رقبا دارد.
 آزادی اقتص��ادی متش��کل از 
چهار ش��اخص کل��ی حاکمیت 
قان��ون، کارای��ی نظ��ارت، اندازه 
دول��ت و بازاره��ای آزاد اس��ت. 
 بنیاد هریتیج گفته اس��ت بهبود
 0.۴ واح��دی آزادی اقتص��ادی 
ایران متاثر از بهب��ود آزادی های 

ب��ازار کار، ح��ق  آزادی  پول��ی، 
مالکیت و یکپارچگی دولت بوده 
است؛ اما از نظر آزادی کسب وکار، 
مالی،  هزینه های دولت، سالمت 
بهره وری نظ��ام مالیاتی و کارایی 
نظ��ام قضایی نس��بت به س��ال 
گذشته افت داشته است. این در 
حالی است که نمره اقتصاد ایران 
در ش��اخص کلی بازاره��ای آزاد 
که ش��امل سه زیرشاخص آزادی 
تجارت، آزادی س��رمایه گذاری و 
آزادی مالی اس��ت، هیچ تغییری 
نداش��ته اس��ت. در گزارش بنیاد 
هریتیج، بدترین عملکرد اقتصاد 
ایران در آزادی س��رمایه گذاری با 

نمره صفر بوده است.
بنا ب��ر آمار و ارق��ام هریتیج، 
ایران در بین 1۴ کش��ور منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا در رده 
1۳ ق��رار دارد و امتیاز مجموع 
آن کمتر از متوس��ط منطقه ای 
و جهانی است. البته رتبه ایران 
در این ش��اخص از سال ۲01۴ 
به بعد کمی بهبود یافته است و 
بیشترین بهبود در سال ۲01۷ 
)رتب��ه 1۵۵( نس��بت به س��ال 
۲01۶ )رتبه 1۷1( برای اقتصاد 

ایران رخ داده است.

رتبه بندی سایر کشورها
اقتص��اد  آزادتری��ن  ام��ارات 
منطق��ه خاورمیان��ه و ش��مال 
آفریقا در گزارش بنیاد هریتیج 
اس��ت و ب��ا ۷۷.۶ امتیاز در رده 
ده��م جهان قرار گرفته اس��ت. 
عربستان با ۵۹.۶ امتیاز در رده 
۹ منطق��ه ای و ۹8 جهانی قرار 
دارد. پایین ترین رتبه در منطقه 

خاورمیانه و شمال آفریقا کشور 
الجزایر با رتبه 1۴ اس��ت )تنها 
کش��ور منطقه ک��ه پایین تر از 
ایران قرار گرفته(. این کشور در 
رده بندی جهانی رتبه 1۷۲ را به 

خود اختصاص داده است.
  کره ش��مالی به رغ��م بهب��ود

0.۹ واحدی، کماکان بسته ترین 
نظ��ام اقتصادی جه��ان را دارد و 
پس از آن ونزوئال، کوبا و جمهوری 
کنگو نیز دیگر کشورهای پایین 
ای��ن رده بندی هس��تند. از بین 
شرکای مهم سیاسی و اقتصادی 
کشورمان، روسیه با ۵8 امتیاز در 
رده 10۷ و چی��ن با ۵۷.8 امتیاز 

در رده 110 قرار دارند.
 بر اساس این گزارش، بیشترین 
بهب��ود به نس��بت س��ال ۲01۶ 
متعلق به کشور اسلوونی است که 
امتی��از آن ۵.۶ واحد بهبود یافته 
است. گینه استوایی نیز ۴.۶ واحد 
افزایش امتیاز داشته است. امتیاز 
اوکراین ۳.8 واحد و امتیاز ایرلند 
۳.۷ واحد بهبود یافته است. پس 
از این کشورها بوتان با ۳.۴ واحد 
بهب��ود و کیپ ورد ب��ا ۳.1 واحد 

بهبود قرار دارند.
از سوی دیگر، اقتصاد برونئی 
بیش از س��ایر کشورها طی یک 
سال گذش��ته بس��ته تر شده و 
آزادی اقتصادی این کشور ۵.۶ 
واحد کاهش داشته است و پس 
از این کشور، س��وازیلند با ۵.۲ 
واحد کاهش، عربس��تان با ۴.8 
واحد کاهش، کنگو با ۴.۳ واحد 
کاهش، نامبیا با ۴ واحد کاهش 
و بولی��وی و موزامبی��ک با ۳.۶ 

واحد کاهش قرار دارند.

ایران یکصد و پنجاه و ششمین اقتصاد جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی

آزادترین اقتصادهای جهان را بشناسید

نرخ بیکاری ایران از کشورهایی 
چون اسپانیا، یونان و برزیل کمتر 

است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نقل 
از یورو اس��تات، متوس��ط نرخ 
بیکاری 1۹ کش��ور عضو منطقه 
یورو به 8.۷ درصد رسیده است 
که در مقایس��ه ب��ا ۹.۷ درصد 
مدت مشابه س��ال قبل، بیانگر 
کاه��ش ن��رخ بی��کاری اس��ت. 
موسس��ه یورو اس��تات تخمین 
زده اس��ت 1۷.۹۶1 میلیون نفر 
از ش��هروندان اتحادیه اروپا در 
س��ال ۲01۷ بیکار ب��وده  که از 
این تعداد 1۴.1۳۷ میلیون نفر 
از ش��هروندان 1۹ کش��ور عضو 

منطقه یورو بوده اند.
در بین کشورهای اتحادیه اروپا، 
جمهوری چ��ک ب��ا ۲.۳ درصد 
کمترین بیکاری را دارد و پس از 
آن آلمان و مال��ت با ۳.۶ درصد، 
مجارستان با ۳.۹ درصد و انگلیس 
با ۴.۳ درصد قرار دارند. از طرفی 
یونان با نرخ بیکاری ۲0.۷ درصد 
و اس��پانیا با نرخ بی��کاری 1۶.۵ 
درصد، بیشترین نرخ بیکاری در 
اتحادیه اروپا را دارند و پس از این 
کش��ورها، قبرس با 11.۳ درصد، 
ایتالیا با 10.8 درصد، کرواسی با 

10 درصد و فرانسه با ۹.۲ درصد 
قرار دارند.  

همچنین طبق آمارهای سایت 
تریدین��گ اکونومیک��س، ن��رخ 
بیکاری ایران تا پایان س��پتامبر 
۲01۷ براب��ر ب��ا 11.۷0 درص��د 
بوده اس��ت و کش��ورهایی چون 
گرجستان، برزیل، مصر، کرواسی، 
اس��پانیا، یونان و آفریقای جنوبی 
ن��رخ بی��کاری باالت��ری از ایران 

داشته اند.
در قاره آس��یا بیش��ترین نرخ 
بی��کاری متعلق به فلس��طین با 
۲۹.۲0 درص��د و اردن ب��ا 18.۵ 
درصد اس��ت و قطر با 0.1 درصد 
کمترین نرخ بیکاری را دارد. قطر 
کمترین نرخ بیکاری در جهان را 
تا س��پتامبر ۲01۷ داشته است. 
هر چند آمارهای ت��ازه ای از نرخ 
بیکاری کنگو اعالم نش��ده است 
اما نرخ بیکاری این کشور که در 
دس��امبر ۲01۳ به ۴۶.10 درصد 
رس��ید، رکورددار جهان اس��ت، 
بوس��نی و هرزگوین نیز تا نوامبر 
۲01۷ نرخ بیکاری معادل ۳8.۶۵ 

درصد داشته است.
همچنی��ن س��ازمان ملل در 
جوان��ان  بی��کاری  گزارش��ی، 
ب��رای  دله��ره آور  چالش��ی  را 

جهان  سراسر  سیاس��ت گذاران 
خواند و ارتقای اش��تغال کامل 
و س��ازنده و کار مناس��ب برای 
همگان را از اجزای اصلی شعار 
۲0۳0 برای رس��یدن به توسعه 
پای��دار دانس��ت. ح��دود ۲00 
میلی��ون نفر در سراس��ر جهان 
بیکارن��د و ب��ه ع��الوه، بیش از 
۴0درص��د جمعیت ش��اغل در 
کش��ورهای با درآمد پایین، در 
فقر مطل��ق زندگی می کنند. در 
همین ح��ال، بیش از ۴0درصد 
مش��اغل  جه��ان  کارکن��ان 
آس��یب پذیر داشته یا دسترسی 
کمی ب��ه حمایت های اجتماعی 
دارند و یا اصال دسترسی ندارند، 
درآمد ناپایداری دارند و امنیت 
شغلی شان در سطح پایینی قرار 

دارد.
امنیت ش��غلی ط��ی یک دهه 
اخی��ر در بس��یاری از اقتصادها 
بدت��ر ش��ده اس��ت و در مقابل 
س��هم کارهای پاره وقت با درآمد 
یافته اس��ت،  افزایش  غیرثاب��ت 
ق��درت چانه زنی کمتر ش��ده و 
نابرابری افزایش یافته است. زنان 
و جوان��ان بی��ش از س��ایرین در 
دورنمای ش��غلی خ��ود با چالش 
مواجهند. هر دو گروه نرخ بیکاری 

باالت��ری از حد متوس��ط دارند و 
جوانان با احتمال سه برابر بیشتر 

از افراد بالغ بیکار می مانند.
س��طوح باالی بیکاری جوانان 
همچنین یکی از علل پیش��رفت 
و توس��عه کندتر، کمبود صداقت 
باالت��ر  ریس��ک  و  اجتماع��ی 
ناآرامی های اجتماعی اس��ت که 
الزم اس��ت با در نظر گرفتن این 
هزینه ها، بیشتر با جوانان همراه 
ش��د، ش��رایط انتقال آنها به کار 
را هم��وار ک��رد و ارتقای کیفیت 
مشاغل موجود را اولویت حیاتی 

قرار داد.
در سراس��ر جه��ان، جوانان با 
چالش های معین��ی هنگام ورود 
به کار مواجهند؛ اف��راد جوان به 
نسبت س��ایرین با خطر بیشتری 
برای نداش��تن امنیت ش��غلی یا 
اش��تغال کوتاه مدت و غیررسمی 
مواجهن��د. بی��ش از س��ه چهارم 
مش��اغل  در  ش��اغل  جوان��ان 
غیررس��می فعالن��د و از کمبود 
حمای��ت اجتماعی و جریمه های 
باال در دستمزد خود رنج می برند. 
در نتیج��ه 1۶0 میلیون ش��اغل 
جهان در سراسر جهان در فقر به 
س��ر می برند. نرخ بیکاری جهانی 
جوانان از 1۲.۳درصد سال ۲00۶ 

ب��ه 1۳ درص��د در س��ال ۲01۷ 
افزایش یافت.

بن��ا بر اعالم، بازار کار اروپا رو 
به بهبود است، هرچند که تنوع 
قاب��ل توجهی بین کش��ورهای 
مختلف این قاره دیده می شود. 
در خاورمیان��ه هم بیکاری یکی 
از مش��کالت جدی منطقه باقی 
مانده اس��ت. به دلیل تغییرات 
س��اختاری در جمعیت و سطح 
تحصی��الت، الگوی اش��تغال در 
منطقه غرب آس��یا کمتر دارای 
چرخه ای منظم بوده اس��ت. در 
اکتبر ۲01۷، نرخ بیکاری افراد 
دارای مدرک تحصیلی باالتر از 
دیپل��م در ترکیه برای مردان ۹ 
درص��د و برای زنان 18.1درصد 
بوده اما نرخ بیکاری افراد دارای 
م��درک تحصیلی دیپلم و کمتر 
برای م��ردان 8.۲ درصد و برای 

زنان 10.۹ درصد بوده است.
در عربستان  هم روندی مشابه 
به چش��م می خورد و ۷.۳ درصد 
التحصیالن دانشگاهی مرد  فارغ 
عربس��تان و ۳۳.۹ درصد زنان در 
سه ماهه س��وم سال ۲01۷ بیکار 
بودن��د، ۴0 درص��د کل بیکاران 
عربس��تان را فارغ التحصیالن زن 

تشکیل می دهند. 

سازمان ملل درباره چالش دلهره آور بیکاری جوانان در جهان هشدار داد

مقایسه نرخ بیکاری ایران با مناطق مختلف جهان

گزارش2

دریچه

اکونومیست پاسخ می دهد
آیا تضعیف دالر خبر خوبی برای 

اقتصاد جهانی است؟ 
در نخس��تین روزهای س��ال ۲01۷ یعنی در آستانه 
ش��روع ریاس��ت جمهوری ترام��پ، درصد زی��ادی از 
مدیران س��رمایه گذاری ش��رکت کننده در نظرسنجی 
ش��رکت خدمات مالی مریل لینچ بر این باور بودند که 
سرمایه گذاری روی دالر ریسک باالیی دارد؛ پیش بینی 
هوش��مندانه ای که صح��ت آن با کاه��ش ۹درصدی 

شاخص دالر در پایان سال ۲01۷ مشخص شد. 
این��ک ام��ا پیش بینی آینده دالر بس��یار دش��وارتر 
از گذش��ته اس��ت، زیرا با گذش��ت بیش از یک سال از 
حضور ترامپ در کاخ س��فید، هن��وز رویکرد دولت وی 
در خصوص قدرت دالر کاماًل مشخص نیست. استیون 
منوچی��ن، وزیر خزان��ه داری آمری��کا، در اجالس اخیر 
مجم��ع جهانی اقتص��اد در داووس اع��الم کرد دولت 
متبوع��ش از کاه��ش ارزش دالر اس��تقبال می کند و 
همی��ن اظهارات غیرمعمول وی مبنی بر اس��تقبال از 
تضعیف دالر کافی بود تا ارزش دالر در بازارهای جهانی 

ارز کاهش یابد. 
چند روز بعد ترامپ در مصاحبه با سی ان بی سی اعالم 
ک��رد »دالر قوی« در بلندمدت ب��ه نفع اقتصاد آمریکا 
اس��ت؛ این اظهارنظر رئیس جمهور آمریکا بالفاصله با 

واکنش بازار ارز در جهت تقویت دالر همراه شد. 
آنچ��ه بر پیچیدگی معمای ن��رخ دالر می افزاید این 
اس��ت که دولت آمریکا از یک ط��رف توجه خود را به 
کاهش کسری تراز تجاری این کشور معطوف کرده اما 
از طرف دیگر اقدام به کاهش نرخ مالیات کرده اس��ت؛ 
اقدامی که احتماالً به افزایش تقاضا و متعاقباً تش��دید 
کسری تراز تجاری آمریکا منجر خواهد شد. کسری تراز 
تجاری معموالً در دوره های رکود کاهش خواهد یافت 
اما این کاهش منشأ مطلوبی ندارد و کمتر کسی از آن 
استقبال می کند. بنابراین برای اینکه کسری تراز تجاری 
آمری��کا کاهش یابد و درعین ح��ال رونق اقتصادی این 
کشور نیز حفظ شود، ش��اید کاهش ارزش دالر گزینه 

بهتری برای اقتصاد آمریکا باشد. 
اگ��ر قرار باش��د دالر آمری��کا یک��ی از طوالنی ترین 
روندهای نزولی خود را پشت سر بگذارد چه سرنوشتی 
در انتظار بازارهای مالی جهان خواهد بود؟ این مسئله 
بیشتر به دالیل تضعیف دالر بستگی دارد. اگر افت دالر 
بیشتر به دلیل انتشار خبرهای بد از اقتصاد آمریکا باشد، 
آنگاه بازارهای س��هام متضرر ش��ده و بازار اوراق قرضه 
دولتی رونق خواهد گرفت. اما اگر تضعیف دالر ریشه در 
عملکرد مناسب اقتصادهای نوظهور داشته باشد، آنگاه 
معنایش این اس��ت که س��رمایه گذاران از فرصت های 
هیجان انگیزی که در بازارهای سهام این کشورها وجود 

دارد، بهره مند می شوند. 
در ح��ال حاضر به نظر می رس��د تضعی��ف دالر را 
می توان تا حد زیادی ناش��ی از بهبود اقتصاد جهانی 
دانست و این مسئله به خوبی روند رو به رشد شاخص 
بازاره��ای س��هام در آغاز س��ال ۲018 را نیز توجیه 
می کن��د، چنان که وزیر خزان��ه داری آمریکا می گوید 
دالر ضعیف ت��ر از دو جه��ت ب��ه نف��ع ش��رکت های 
چندملیت��ی مس��تقر در آمریکاس��ت: اول اینک��ه به 
رش��د صادرات آنها کمک می کند و دوم اینکه باعث 
می شود ارزش دالری عواید آنها از سرمایه گذاری در 
سایر کشورها افزایش یابد. طبق بررسی های شرکت 
خدمات مالی مریل لینچ، در س��ه ماهه پایانی س��ال 
۲01۷ ح��دود ۶8 درصد از ش��رکت های آمریکایی 
فع��ال در بازارهای خارجی، عملکردش��ان در زمینه 
فروش و س��ود بهت��ر از پیش بینی های کارشناس��ان 
بوده اس��ت؛ این رقم برای شرکت هایی که حضوری 
در بازارهای خارجی نداشته اند تنها ۳۹ درصد برآورد 

شده است که تفاوت معناداری را نشان می دهد. 
در ش��رایطی که بازارهای س��هام روند پررونقی را 
ط��ی می کنند، ارزش اوراق قرضه دولت آمریکا رو به 
کاهش است؛ نرخ بازده انتظاری خریداران این اوراق 
افزایش یافته اس��ت. کاهش ارزش اوراق قرضه دولت 
آمری��کا را می ت��وان به دو صورت تفس��یر کرد: یکی 
اینکه سرمایه گذاران خارجی برای اینکه حاضر شوند 
پ��ول خ��ود را وارد اوراق مبتنی بر ی��ک ارز در حال 
افت )دالر( کنند، بازدهی بیشتری را انتظار دارند؛ یا 
اینک��ه خریداران آمریکایی اوراق قرضه دولت آمریکا 
معتقدند رش��د اقتصادی مناسب این کشور در ادامه 
منجر به افزایش نرخ تورم خواهد ش��د و برای عقب 

نماندن از تورم، بازدهی باالتری را طلب می کنند. 
ام��ا تأثیر اف��ت دالر بر س��ایر اقتصادهای جهان چه 
خواهد بود؟ با فرض ثبات سایر متغیرها، تضعیف دالر 
به معنی تقویت یورو اس��ت و این مس��ئله می تواند به 

انقباض مالی در اتحادیه اروپا منجر شود. 
برای کش��ورهای درحال توس��عه اما وضعیت فرق 
می کن��د؛ کاهش نرخ دالر بی��ش از افزایش آن برای 
این کشورها مطلوب است. به عنوان مثال بحران مالی 
آس��یا در اواخر دهه ۹0 میالدی درس��ت زمانی رخ 
داد که شاخص دالر به س��رعت در حال افزایش بود. 
بسیاری از کشورهای درحال توسعه، پول داخلی خود 
را به صورت رس��می یا غیررس��می به دالر میخکوب 
می کنن��د و به همین دلیل در ص��ورت افزایش نرخ 
دالر، بانک های مرکزی این کشورها مجبور به اتخاذ 
سیاست پولی انقباضی می شوند تا ارزش پول داخلی 
را در برابر دالر ثابت نگه دارند. در مقابل، کاهش نرخ 
دالر این امکان را برای آنها فراهم می س��ازد که نرخ 
به��ره را کاهش دهند و به رش��د اقتصاد خود کمک 

کنند. 

یادداشت

نقش سیاست گذاری کالن در رشد 
اقتصادی

عملک��رد اقتصاد کش��ور به طورکلی تاب��ع عواملی مانند 
انباشت موجودی سرمایه ثابت، فناوری، منابع انسانی، منابع 
طبیع��ی و همچنین سیاس��ت های اقتصادی دولت اس��ت. 
اگرچه دولت ها مسئول مس��تقیم تولید در اقتصاد نیستند 
بااین حال می توانند از طریق اعمال سیاس��ت های مناس��ب 
اقتصادی، بر عملکرد اقتصاد کالن و به طور خاص بر رش��د 
اقتصادی تأثیر بگذارند. دولت ها از طریق تعیین سیاست های 
پولی و مالی و سیاست گذاری در بازار کار، تجارت خارجی و 
سیاست های بخشی، روند شکل گیری و انباشت منابع اقتصاد 
از قبیل دارایی های ثابت، سرمایه انسانی، فناوری، بهره وری و 
نوآوری را تحت تأثیر قرار می دهند. منابع یادشده نیز منشأ 
عملکرد اقتصادی به ویژه رش��د اقتصادی، اش��تغال، توزیع 

درآمد، رقابت پذیری و تراز پرداخت های کشور می شوند. 
بررس��ی و آسیب شناسی سیاست های کالن اقتصادی در 
ادوار مختلف نش��ان می دهد برخی از سیاس��ت های کالن 
نه تنها زمینه س��از انباش��ت عوامل تولید و تخصیص کارای 
منابع تولید در جهت رش��د اقتصادی نبوده اس��ت، بلکه در 
عمل برخی از سیاس��ت های اقتصادی دولت، تبعاتی مانند 
بی ثباتی اقتصاد کالن و تخصیص ناکارای منابع را به دنبال 

داشته است. 
مال��ی،  سیاس��ت های  ارزی،  و  پول��ی  سیاس��ت های 
سیاس��ت های تجاری و سیاست های اقتصادی طرف عرضه 
از جمله مهم ترین سیاست های کالن اقتصادی است. در این 
یادداشت به نقش سیاست های پولی و ارزی به عنوان یکی 
از مهم ترین سیاست های کالن اقتصادی که می تواند به رشد 

اقتصادی پایدار کمک کند، پرداخته شده است. 
سیاست های پولی و ارزی

ثبات اقتص��اد کالن و ثبات قیمت ها، مهم ترین محصول 
یک سیاست پولی کارآمد اس��ت. بی ثباتی قیمت ها و تورم 
مزمن در اقتصاد، یکی از موانع و تنگناهای رش��د اقتصادی 

است. 
در اقتص��اد ایران طی دو دهه گذش��ته، تحت تأثیر تورم 
مزمن، هم��واره بازار دارایی ه��ا به ویژه بازار مس��تغالت، از 
جذابیت باالیی برای س��رمایه گذاری برخوردار بوده اس��ت. 
تفاوت بازده ب��ازار دارایی ها و س��رمایه گذاری های مولد در 
صنایع مختلف، انگیزه س��رمایه گذاری های مولد را کاهش 
داده اس��ت. بررس��ی ها نش��ان می دهد تورم مزمن اقتصاد 
ایران موجب ش��ده اس��ت بخش قابل توجهی از منابع مالی 
اقتصاد، به جای سرمایه گذاری های بلندمدت در بخش های 
مولد، با انگیزه های س��وداگرانه صرف سرمایه گذاری مازاد و 
انباش��ت منابع در بازار مستغالت شود. این مسئله، یکی از 
ریشه های تخصیص ناکارای منابع و کاهش رشد اقتصادی 
در اقتصاد کش��ور اس��ت.  با وجود کاهش نسبی نرخ تورم 
طی سه سال گذشته، عوامل مختلفی را می توان برشمرد که 
زمینه ساز افزایش مجدد تورم در اقتصاد هستند. باید گفت 
مهم ترین ریش��ه تورم س��اختاری و مزمن در اقتصاد ایران، 
سیاست های بودجه ای و سیاست های نادرست تأمین مالی 
دولت اس��ت که منجر به انتقال مش��کالت بودجه ای دولت 
به متغیرهای کالن پولی شده است. عالوه بر آن، مشکالت 
ساختاری نظام بانکی، یکی دیگر از موانع پایداری تورم پایین 
اس��ت. این نکته را نیز باید افزود که در مواردی، ناکارآمدی 
برخی دستگاه های اجرایی در پیشبرد اصالحات ساختاری و 
ایجاد رونق در زیربخش های اقتصادی، موجب فشار بر نظام 
بانکی و منابع بانک مرکزی، برای پش��تیبانی از برنامه های 
زیربخشی، بوده است. مصادیقی از فشار بر منابع بانکی برای 
حل ناکارآمدی سایر دستگاه ها، پرداخت تسهیالت بی هدف 
ب��ه بنگاه های صنعتی تعطیل و نیمه تعطی��ل، پرداخت وام 
خرید خودرو و خرید تضمینی محصوالت کشاورزی با اتکا 
بر منابع بانک مرکزی است.  آمارهای بانک مرکزی حاکی از 
آن است که رشد نقدینگی در پایان شش ماهه سال جاری به 
نزدیک ۲۴ درصد رسیده است که این مسئله، نگرانی از بابت 
افزایش مجدد نرخ تورم در ماه های آینده را افزایش می دهد. 
ب��دون تردید، حفظ تورم تک رقمی و متعهد بودن دولت به 
ثبات اقتصاد کالن، یکی از مهم ترین و اصلی ترین زمینه های 
دست یابی به رشد اقتصادی پایدار است. بنابراین الزم است 
سیاست کاهش تورم همچنان یکی از مهم ترین اولویت های 
دول��ت دوازدهم باقی بمان��د و در این زمینه دولت از طریق 
اعمال سیاست های پولی مناسب، شرایط ثبات اقتصاد کالن 
و زمینه س��رمایه گذاری های بلندمدت در فعالیت های مولد 

اقتصاد را فراهم کند. 
جدای از مسئله ثبات اقتصاد کالن، مسئله سیاست های 
ارزی دولت نیز یکی دیگر از زمینه هایی اس��ت که بر رش��د 
اقتصادی مؤثر اس��ت. مطالعات مختلف نشان می دهد رشد 
اقتصادی پایدار، وابس��تگی بس��یاری به توس��عه صادرات و 
دس��ت یابی به بازاره��ای جهانی دارد. توس��عه صادرات نیز 
مس��تلزم افزای��ش رقابت پذی��ری بنگاه های داخلی اس��ت. 
سیاس��ت های ارزی فعلی کش��ور، به جای کمک به افزایش 
رقابت پذیری، یکی از عوامل کاهش رقابت پذیری بنگاه های 
داخلی است. کاهش مستمر نرخ ارز حقیقی طی پنج سال 
گذشته موجب کاهش قیمت تمام شده محصوالت خارجی 
نس��بت به محصوالت داخلی و کاهش ت��وان رقابت پذیری 
بنگاه های داخلی ش��ده اس��ت. عالوه بر آن، س��رکوب نرخ 
ارز، انگیزه سرمایه گذاری های بلندمدت در صنایع داخلی و 
جذب سرمایه گذاری های خارجی و انتقال فناوری به داخل 
کشور را کاهش می دهد. بنابراین، افزایش توان رقابت پذیری 
بنگاه های داخلی مستلزم اصالح سیاست های ارزی و اجتناب 

از سرکوب نرخ ارز است. 
منبع: آینده نگر
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شماره 996

»یارانه 97  ام�روز:  فرص�ت 
با فرم��ول 96« تیت��ری بود که 
رسانه ها درباره تازه ترین سخنان 
محمدباق��ر نوبخت، س��خنگوی 
دولت به کار بردند. او درباره پیچ و 
خم حذف یارانه نقدی پردرآمدها 
گفته بود تا زمانی  که فرمولی برای 
حذف پردرآمدها تعریف نش��ود، 
قرار نیس��ت پرداخت یارانه ها در 
س��ال97 تغییری کن��د؛ چراکه 
به عقی��ده نوبخ��ت، دولت برای 
حذف یارانه های نقدی نمی تواند 
جیب 80میلیون نف��ر را بگردد. 
این در حالی است که هفت سال 
از آغاز هدفمندس��ازی یارانه ها و 
پرداخ��ت یارانه نق��دی به عموم 
مردم می گذرد و این هفت س��ال 
بی ش��باهت به هفت خوان رستم 
در شاهنامه فردوسی نبوده است. 
تا آنجا که باوجود صراحت قانونی 
ب��ر تخصی��ص 50درصد  مبنی 
مناب��ع حاص��ل از هدفمندی به 
اقشار ضعیف، اقدام موثری برای 
حذف یارانه پردرآمدها تا به حال 
انجام نش��ده و این مهم در الیحه 
بودجه س��ال 97 نی��ز تاکنون به 

بن بست خورده است. 
می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
دولت تاکن��ون 83 مرحله یارانه 
نقدی پرداخت کرده اس��ت و در 
حقیقت، در این هفت سال بیش 
از 290هزار میلیارد تومان یارانه 
نقدی به  حساب حدود 75میلیون 
ایرانی واریز ش��ده اس��ت، اما به 
راستی، دیوار کج یارانه ها تا کجا 
می خواه��د ادامه پی��دا کند؟ به 
گ��زارش اتاق ای��ران، بی توجهی 
ب��ه ح��ذف یاران��ه پردرآمده��ا، 
نخس��تین بار در دولت گذش��ته 
جدی گرفته شد، اما باوجود الزام 
قانونی برای حذف 24میلیون نفر 
از چرخه یارانه بگی��ران، دولت با 
روش شناسایی افراد بی نیاز فقط 
توانس��ت حدود 4میلیون نفر را 
حذف کند که البته تعداد زیادی 
از ای��ن افراد با اعتراض به حذف، 
خود را نیازمند دانسته و خواستار 

برقراری مجدد یارانه شدند. 
از سوی دیگر، در این وضعیت، 
به دلیل رعایت نکردن الزام قانونی 
حذف یارانه پردرآمدها از س��وی 
دولت، هجمه سنگینی به دولت 
یازده��م وارد آمد ک��ه به ویژه با 
برگ��زاری  نزدیک ش��دن زم��ان 
انتخابات96، با ش��دت بیشتری 
نی��ز دنبال ش��د. در ای��ن میان 
مطرح ش��دن تحقیق و تفحص از 

یارانه ها  سازمان هدفمندس��ازی 
و همچنی��ن داغ ش��دن ماجرای 
پیامک ه��ای مبتنی ب��ر برقراری 
مجدد یارانه معترضان در ش��ب 
انتخابات، فش��ار ب��ه دولت برای 
ح��ذف یاران��ه اف��راد پردرآمد را 
بیش��تر کرد اما دولت با اس��تناد 
به تجرب��ه ناموفق خ��ود در این 
ح��وزه، حذف یاران��ه  بی نیازها را 
مس��تلزم کار کارشناسی و یافتن 
راهکاری برای شناس��ایی درست 
افراد می دانست و حاضر به حذف 
افراد با مالک حقوق ماهانه باالی 

3.5میلیون تومان نمی شد. 
در دولت دوازده��م اما، حذف 
برمبن��ای  پردرآمده��ا  یاران��ه 
شناس��ایی افراد نیازمند اس��توار 
شد تا با پرداخت یارانه  به افرادی 
ک��ه تحت حمایت س��ازمان های 
حمایت��ی بودن��د یا جزو اقش��ار 
نیازمن��د ب��ه حمایت محس��وب 
می شدند، عمال موضوع پرداخت 
یاران��ه عموم��ی منتفی ش��ود، 
ام��ا در این م��ورد نی��ز دولت با 
مخالفت هایی در جامعه و مجلس 
روب��ه رو ش��د؛ درحالی که رئیس 
دول��ت دوازدهم از ابت��دای کار و 

به ویژه در جری��ان تدوین الیحه 
ساماندهی  س��ال1397،  بودجه 
از  را  نق��دی  یاران��ه  پرداخ��ت 
کلیدی ترین برنامه های چهارساله 
منتهی به 1400عنوان کرده بود. 
رئیس جمهور،  روحانی،  حسن 
آذرم��اه  میانه ه��ای  در  وقت��ی 
در مجل��س حاض��ر ش��د الیحه 
بودج��ه س��ال آین��ده را تقدیم 
کن��د، از میان هم��ه تبصره های 
این الیحه، بر 3تبص��ره 14، 18 
و 19 تأکی��د و آنه��ا را با عنوان 
»3تبص��ره تحول آفرین« معرفی 
ک��رد که بانی ی��ک تحول بزرگ 
در بودجه97 خواهند بود، اما در 
عمل از این 3تبصره، اولی مربوط 
به هدفمندی یارانه ها بود که پس 
از کش وقوس ف��راوان بین دولت 
و مجلس، قابلی��ت تحول آفرینی 
خود را از دست داد و تبصره دوم 
نیز ک��ه مربوط به افزایش قیمت 
حامل های انرژی و اش��تغال زایی 
بود، نتوانس��ت نظ��ر نمایندگان 

مجلس را جلب کند. 
از ای��ن میان فق��ط تبصره19، 
مربوط به خصوصی سازی و اجرای 
طرح های عمران��ی باقی ماند که 

البته آن هم باید دید در وضعیتی 
که تیر اصالحات اقتصادی دولت 
درست بر هدف ننشسته، در عمل 

چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. 
در تبصره14 الیحه بودجه97، 
مقرر شده بود منابع تخصیص یافته 
ب��رای پرداخ��ت یاران��ه نقدی از 
34هزار میلیارد تومان به 23هزار 
میلیارد تومان کاهش پیدا کند تا 
حدود 34میلیون نف��ر از چرخه 
دریاف��ت یارانه حذف ش��وند، اما 
این تبصره پس از یک بار ردشدن 
کل الیحه بودجه در صحن علنی 
مجلس به گونه ای تغییر کرد که 
7هزار میلیارد تومان به منابع آن 
افزوده ش��ود و دولت فقط یارانه 
20میلیون نف��ر را قطع کند.  بر 
این اساس به نظر می رسد سیاست 
دولت برای پرداخت یارانه فقط به 
نیازمندان طرفدار چندانی ندارد 
و همین مس��ئله باعث شده کل 
ماجرای ح��ذف یارانه پردرآمدها 

برای سال آتی نیز منتفی شود. 
بد اجراشدن قانون هدفمندی 

باید متوقف شود
در همین زمینه، سیدحس��ن 
کمیس��یون  دبی��ر  حس��ینی، 

اقتص��ادی مجلس، ع��دم وجود 
فرم��ول شناس��ایی پردرآمدها را 
یک��ی از عوامل اصلی رد ش��دن 
کلی��ات بودجه در صحن مجلس 
عن��وان می کند و معتقد اس��ت 
تعریف کردن این فرمول و حذف 
یاران��ه پردرآمده��ا، ب��ه ماه های 

نخست سال 97 قد نمی دهد. 
حس��ینی می گوید: مجلس با 
اص��ل ح��ذف یاران��ه پردرآمدها 
مخالف نیس��ت، ام��ا دولت هنوز 
هیچ مکانیس��می ب��رای این کار 
ارائه نداده است؛ درحالی که اقدام 
قبل��ی دولت برای ح��ذف یارانه 
پردرآمدها باعث ش��د افراد محق 
زیادی بنا ب��ر دالیل واهی حذف 
شوند و مش��کالتی برای دولت و 
نمایندگان مجلس به همراه بیاورد. 
حسینی معتقد است: حاال هم 
در اصالحیه ای که در کمیس��یون 
تلفیق برای تبصره 14بودجه انجام 
ش��ده، دس��ت دولت برای حذف 
یارانه پردرآمدها باز است تا فرمول 
درس��تی تعیین کن��د و به دنبال 
اقش��ار پردرآم��د بگ��ردد، گرچه 
ش��واهد امر حاکی از این اس��ت 
که این مکانیس��م قطعا به گونه ای 
نیس��ت که از اول سال  97 شاهد 
ح��ذف یارانه پردرآمدها باش��یم.  
البت��ه دبیر کمیس��یون اقتصادی 
مجلس، می گوید: مکانیسم دولت 
هرچه باش��د، کمیس��یون تلفیق 
قی��ودی ب��رای دول��ت گذاش��ته 
ش��ده و برخی از اقشار جامعه، از 
حاشیه نشینان  روستاییان،  جمله 
شهری، خانوارهای تحت پوشش 
کمیته امداد و مددجویان سازمان 
بهزیس��تی مش��مول ای��ن قاعده 
نمی شوند، اما مابقی ماجرا برعهده 

دولت گذاشته شده است. 
حس��ینی تأکید می کن��د: در 
قان��ون هدفمندی قید ش��ده که 
یارانه نقدی برای کمک به اقشار 
کم درآمد اس��ت نه اینکه به کل 
جمعیت کشور پرداخت شود؛ اما 
این قانون از ابتدا بد اجرا ش��ده و 
تا امروز هم این بد اجراشدن ادامه 
دارد و باید یک جا متوقف ش��ود.  
به گفته او، در قانون تکلیفی برای 
پرداخت عمومی یارانه برای دولت 
در نظر گرفته نشده و فقط مبلغ 
اعتبارات مش��خص ش��ده است 
ک��ه دولت هرچ��ه در مصرف آن 
صرفه جویی کن��د، می تواند ارقام 
بیش��تری را به بخش های دیگر، 
از جمله حوزه عمرانی و اش��تغال 

تخصیص دهد. 

بی��ژن زنگنه وزی��ر نفت ک��ه از او به 
عنوان یک��ی از موفق ترین وزرای دولت 
یازدهم و دوازدهم نام برده می شود و با 
حضور او تحوالت مهمی در صنعت نفت، 
گاز و پتروش��یمی کشور رخ داده است، 
روز گذشته در نشس��تی خبری میزبان 
رس��انه ها بود و به مهم ترین پرسش های 
این روزهای وزارتخانه متبوعش پاس��خ 

داد. 
1 -در پس��ابرجام ش��اهد افزایش یک 
میلیون بش��که ای تولید و صادرات نفت 
ایران بوده ایم. تولید نفت خام و میعانات 
گازی در 10 م��اه امس��ال نس��بت ب��ه 
دوره مشابه پارس��ال 165 هزار بشکه و 
صادرات نفت هم 60 هزار بشکه افزایش 

یافته است. 
2 -میانگین تولید نفت خام و میعانات 
گازی در 10ماه امس��ال نسبت به دوره 
مش��ابه پارس��ال روزانه 165 هزار بشکه  
افزای��ش یافته اس��ت، ص��ادرات در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
60 ه��زار بش��که افزایش یافته اس��ت، 
همچنین نس��بت به پنج ماه سال 92 با 
افزایش تولید ی��ک میلیون و 180هزار 

بشکه ای روبه رو بوده ایم. 
تکلی��ف  دوازده��م  دول��ت  3 -در 
میدان های مشترک تعیین می شود. این 

میدان ه��ا یا توس��عه می یابند یا اینکه با 
واگذاری آنها به ی��ک پیمانکار قوی، به 

سامان خواهند رسید. 
4 -خوش��حالم که در س��ال 95 تولید 
 نف��ت در میدان ه��ای غ��رب کارون به 
160 هزار بش��که در روز رسید و امسال 
ای��ن میزان به 305 هزار بش��که در روز 
رس��یده است که از افزایش تولید روزانه 

145 هزار بشکه ای حکایت دارد. 
5 -برای نخس��تین بار ایران از الیه های 
نفت��ی پ��ارس جنوبی، ی��اران جنوبی و 
میدان آذر تولید داش��ته است. مجموع 
تولید از این میدان ها به 163 هزار بشکه 

در روز رسیده است. 
6 -در دی ماه پارس��ال برداشت گاز از 
پارس جنوبی به 470 میلیون مترمکعب 
در روز رس��ید و هم اکن��ون ای��ن میزان 
ب��ه 553 میلی��ون مترمکع��ب در روز 
رس��یده اس��ت. برداش��ت گاز از میدان 
مش��ترک پارس جنوبی نس��بت به سال 
 92، دو برابر ش��ده و نس��بت به پارسال 
83 میلی��ون مترمکع��ب در روز افزایش 
یافته است، همچنین ایران در سال 91، 
285 میلیون مترمکعب در روز از میدان 
مشترک پارس جنوبی برداشت می کرد. 
7 -م��ا در حالی افزای��ش صادرات گاز 
داش��تیم که هیچ وارداتی در این مدت 

انج��ام نش��د، همچنی��ن در ای��ن مدت 
هیچ محدودیتی برای تحویل س��وخت 
به صنای��ع نیز نداش��تیم. 70درصد گاز 
مصرفی کش��ور از می��دان گازی پارس 

جنوبی تامین می شود. 
8 -برای نخستین بار است که ایران در 
برداش��ت گاز از این میدان مشترک یا با 
کشور قطر مس��اوی است یا در تولید از 

آن پیش افتاده است. 
9 -تا فروردین امس��ال شش فاز پارس 
جنوبی افتتاح می ش��ود و تا آخر س��ال 
آینده نیز پنج فاز پارس جنوبی ش��امل 
فازهای 13، 22 تا 24 و نیمی از فاز 14 

به تولید خواهد رسید. 
10 - 76درص��د جمعی��ت روس��تایی 
کش��ور از نعم��ت گاز برخوردارن��د و در 
مجم��وع 92درصد کل جمعیت ایران از 

گاز بهره مند هستند. 
 11 ف��از  توس��عه  11 -ق��رارداد 
پ��ارس جنوبی ب��ا کنسرس��یوم توتال، 
سی ان پی س��ی آی و پتروپارس با ارزش 
ح��دود 5 میلیارد دالر در تیرماه س��ال 
96، امضا شد و طبق زمان بندی در حال 

اجراست. 
امض��ای  ب��رای  12 -هم اکن��ون 
قرارداده��ای توس��عه میدان ه��ای نفت 
و گاز با ش��رکت های خارج��ی و برخی 

ش��رکت های داخل��ی در ح��ال مذاکره 
هستیم. تعداد این شرکت ها بالغ بر 20 
ش��رکت اس��ت که برخی از آنها اولویت 
بیشتری دارند. امیدوارم به محض اینکه 
مذاکرات به نتیجه رسید، نتایج آن اعالم 

شود. 
13 -نزدی��ک به 20 ق��رارداد جداگانه 
امض��ا و 20مناقص��ه به منظ��ور اجرای 
این بس��ته برگزار خواهد شد. هم اکنون 
مقدمات این کار به خوبی در حال انجام 
اس��ت و اس��ناد مناقصه آن ه��م آماده 
می ش��ود. یکی از راه ه��ای تأمین منابع 
مال��ی این طرح، عرضه اوراق مش��ارکت 
ارزی و ریالی در بازارهای داخلی است. 

داخل��ی  ف��روش   95 س��ال  14 -در 
 5,1 ح��دود  پتروش��یمی  محص��والت 
میلی��ون تن ب��ود که به معن��ای فروش 
خوراک م��واد اولیه اس��ت. در این آمار 
تولیدات��ی مانن��د اوره در نظ��ر گرفت��ه 
نمی ش��ود، زیرا خیلی ف��وری در بخش 

کشاورزی مصرف می شود. 
15 - امس��ال نس��بت به پارسال شاهد 
افزایش تولید روزانه 16,5 میلیون لیتری 
بنزین هستیم که از افزایش 28درصدی 
حکای��ت دارد. 12 میلی��ون لیتر از این 
میزان از فاز نخس��ت پاالیش��گاه ستاره 

خلیج فارس تولید شده است. 

مذاکره با 20 شرکت داخلی و خارجی برای توسعه میدان های نفتی و گازی

15 نکته از سخنان بیژن زنگنه از مهم ترین تحوالت صنعت نفت و گاز ایران

اصالح نظام پرداخت یارانه نقدی در پیچ و خم حذف یارانه پردرآمدها

بن بست یارانه 
ارتباطات

کدام سایت های داخلی نیم بها 
هستند؟ 

تفکیک ترافیک داخل از بین الملل که به نوعی شاه بیت 
غزل شبکه ملی اطالعات بود، ابتدا با فهرستی از سایت های 
پربازدید آغاز ش��د، اما فرآیند تکمیل آن به کندی پیش 
رفت و در نهایت مقرر ش��د س��امانه ای راه اندازی شود که 
س��ایت های داخلی برای قرار گرفتن در لیس��ت مشمول 

ترافیک نیم بها، درخواست بدهند. 
به گزارش ایس��نا، با راه اندازی ش��بکه مل��ی اطالعات، 
یک��ی از مهم ترین مزایای��ی که مورد توجه ق��رار گرفت، 
تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین الملل بود؛ بدین معنا 
که برای وب س��ایت ها با س��رورهای داخلی در مقایسه با 
وب سایت های خارجی، تخفیف 50درصدی در نظر گرفته 
ش��د و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی از اینترنت ثابت و 
همراه، مطابق مصوبه س��ازمان رگوالتوری ملزم به رعایت 
این موضوع در محاسبه هزینه اینترنت برای کاربران شدند. 
اما اینکه کدام یک از وب سایت ها شامل این طرح باشند، 
از ابتدا محل پرسش بود؛ همزمان با بهره برداری از فازهای 
اول و دوم ش��بکه ملی اطالعات و در گام نخست، سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، لیس��ت 100 سایت 
پرترافیک داخلی را که س��رورهای آنها در ایران قرار دارد 
به اپراتورها و شرکت های اینترنت ارائه کرد که کاربران با 
مراجعه به این سایت ها تنها نصف هزینه را پرداخت کنند 

و مقرر شد این لیست به مرور تکمیل شود. 
در گام بعدی، محمود واعظی - وزیر پیش��ین ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات - اوایل تابس��تان با اش��اره به کاهش 
50درص��دی تعرفه اینترنت س��ایت های داخل��ی، اظهار 
 کرده بود: با راه اندازی ش��بکه ملی اطالعات در مرحله اول 
100 س��ایت، سپس 250 س��ایت و در حال حاضر 510 
س��ایت برتر داخلی از تعرفه 50درصدی نسبت به تعرفه 
بین المل��ل اس��تفاده کردند. واعظی همچنی��ن از کاهش 
50درصدی تعرفه اینترنت تمامی س��ایت هایی که سرور 
داخل��ی دارند ت��ا زمان راه اندازی فاز س��وم ش��بکه ملی 
اطالعات خب��ر داد که البته در آن زم��ان خبری از اعالم 

تعرفه نیم بها برای تمامی وب سایت های داخلی نشد. 
پس از واعظ��ی، محمدجواد آذری جهرم��ی نیز آذرماه 
س��ال جاری و چند ماه پس از رس��یدن به وزارت، زمانی 
 که اخبار مربوط به تغییر تعرفه های اینترنت ثابت داغ بود، 
اظهار کرد: »ما نظامی گذاشتیم که تعرفه نظام های داخلی 
کاهش یابد، همچنین 500س��ایتی که جزو س��ایت های 
داخلی محسوب می شدند، برداشته و مقرر شده هر آنچه 
ترافیک داخلی بوده، نس��بت ب��ه ترافیک بین الملل نصف 
قیمت مصوب ش��ود. وی در آن زمان از تصویب مصوبه ای 
برای اعمال تعرفه نیم بها برای تمامی ترافیک داخلی خبر 

داد که این مصوبه نیز هنوز منتشر نشده است. 
رس��ول س��راییان - معاون وزی��ر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات - نیز ضمن اش��اره به تخفیف ویژه برای کاربران 
پیام رس��ان های داخل��ی، اظهار کرده ب��ود: روش انتخابی 
پیش��نهادی س��ازمان فناوری اطالعات ایران بود که مقرر 
شد سامانه ای راه اندازی شود که تمامی سایت های داخلی 
متقاضی قرار گرفتن در لیس��ت مش��مول تخفیف در این 
س��امانه ثبت نام کنند و بررسی ش��وند و در صورت تأیید 
به لیس��ت مشموالن تخفیف اضافه شوند. به گفته او، این 
سامانه اکنون ایجاد و به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی اعالم ش��ده اس��ت و این س��ازمان مسئول اعالم 

عمومی این سامانه خواهد بود. 
و در نهایت مجید حقی - معاون نظارت و اعمال مقررات 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- اخیرا درباره 
این سامانه اظهار کرده است: اعمال هزینه حداقل نیم بها 
برای اس��تفاده از ترافیک س��ایت های داخلی نس��بت به 
ترافیک بین الملل از موارد دیگری اس��ت که شرکت های 
ارائه کنن��ده خدمات اینترنت��ی بای��د آن را رعایت کنند. 
تمامی تولیدکنن��دگان محتوای داخل��ی که محصوالت 
آنها در داخل کشور میزبانی می شود، می توانند با مراجعه 
 ب��ه پورتال س��ازمان فن��اوری اطالعات ایران ب��ه آدرس
 icip. ito. و یا با استفاده از لینک http: //ito. gov. ir 

gov. ir دامنه و آدرس عددی )IP( خود را ثبت کنند. 
همچنین جهرمی در تازه ترین اظهاراتش درباره تفکیک 
اینترن��ت داخل از بین الملل گفته اس��ت: مصوبات تاکید 
دارند که با توجه به اینکه هزینه تمام شده ترافیک داخلی 
کمتر از ترافیک بین المللی است، در محاسبات ترافیک این 
مس��ئله باید لحاظ ش��ود، ولی زمانی  که این مصوبه ابالغ 
شد، شرکت های ایرانی برای آنکه سقف مصرف منصفانه در 
فرآیندهای تجاری را جذاب تر کنند، سقف مصرف منصفانه 
را عدد ترافیک داخلی قرار دادند؛ به این مفهوم که اگر به 
عنوان مثال 800 گیگابایت مصرف اینترنت را اعالم کردند 
ک��ه این عدد مص��رف اینترنت داخلی اس��ت، درحالی که 

میزان ترافیک بین المللی آنها 400 گیگابیت است. 
وزیر ارتباطات خاطرنش��ان کرد: این امر موجب شد تا 
مشترکین تصور کنند تعرفه اینترنت دو برابر تعرفه داخلی 
اس��ت و تصور شد اینترنت گران تر شده است، درحالی که 
ک��ف قیم��ت در تعرفه ه��ای جدید 30درص��د کاهش را 
نشان می دهند. همچنین در گذش��ته اعالم شده بود که 
سایت هایی که در لیست 500 سایت قرار گیرند، مشمول 
تعرفه داخلی می ش��وند که از نظر ما این مکانیزم منسوخ 
اس��ت و ش��رکت ها موظف هستند همه س��ایت هایی که 
ترافیک ش��ان در داخل پاس می ش��ود، تعرفه آنها نیم بها 

محاسبه شود. 
درحالی که تفکیک ترافیک داخل از بین الملل از همان 
ابت��دا یکی از وعده ها و مزایای ش��بکه ملی اطالعات ذکر 
ش��ده بود، انتظار می رود با گذش��تن بیش از یک سال از 
راه اندازی فاز اول این شبکه، باالخره این وعده محقق شود 
و هزینه نیم بهای اینترن��ت داخلی که یکی از راهکارهای 

افزایش تولید محتوای بومی ذکر شده بود، اعمال شود. 

دریچه

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اعالم کرد
جزییات تازه از فاینانس های 

خارجی برای ایران
فرص�ت امروز: مدیرعامل بانک توس��عه ص��ادرات از 
مذاکره برای قرارداد ریفاینانس با اگزیم بانک مجارس��تان 
خب��ر داد و گف��ت: تالش هایی برای تبدی��ل بانک ایران 

ونزوئال به ایران آمریکای جنوبی در حال انجام است. 
عل��ی صالح آبادی روز گذش��ته در نشس��ت خبری به 
مناسبت دهه فجر به بررسی کارنامه بانک توسعه صادرات 
در س��ال 96 پرداخ��ت و گف��ت: مانده تس��هیالت بانک 
توس��عه صادرات در پایان دی ماه 96 مع��ادل 21 هزار و 
691 میلی��ارد تومان بوده که 17درصد آن معادل 3 هزار 
و 686 میلیارد تومان تسهیالت ریالی و 83درصد معادل 
4.9 میلیارد دالر تس��هیالت ارزی بوده اس��ت. همچنین 
از مجموع مانده تس��هیالت 8100 میلیارد تومان معادل 
40درصد س��رمایه در گردش و بیش از 12 هزار میلیارد 
تومان معادل 60درصد در بخش طرح ها و پروژه ها است. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اشاره به تسهیالت 
پرداختی این بانک در سال جاری ادامه داد: 5800میلیارد 
تومان تس��هیالت در 10 ماهه امس��ال پرداخت شده که 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 52درصد رشد 
داش��ته اس��ت که 75درصد در بخش سرمایه در گردش 

و 25درصد در بخش طرح ها بوده است. 
او با بیان اینکه س��پرده های ریالی بانک 2904 میلیارد 
تومان بوده که 72درصد رش��د داشته است، گفت: مانده 
س��پرده ارزی 2.3 میلیارد دالر بوده که 58درصد رش��د 

داشته است. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اش��اره به برقراری 
روابط کارگزاری با 132 کشور، گفت: 38 حساب فعال در 
بانک های کشورهای مختلف داریم و کشورهایی که روابط 

اقتصادی داریم در اولویت هستند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه قراردادهای ریفاینانس کش��ورهای 
مختلف گفت که با اگزیم بانک مجارستان در حال مذاکره 

هستیم که ظرف یکی دو ماه آینده نهایی می شود. 
صالح آب��ادی با بیان اینکه، مجموعه ال س��ی های ارزی 
900 میلی��ون دالر بوده ک��ه 10درصد افزایش داش��ته 
است، گفت: ال س��ی های ریالی 304 میلیارد تومان بوده 
که 45درصد رش��د داشته است.  وی با بیان اینکه، مبلغ 
 حوالج��ات ارزی با رش��د قابل مالحظ��ه 80درصدی به 
5 میلیارد و 57 میلیون دالر رس��یده است، گفت: تعداد 
حواله های ارزی 6939فقره بوده که 83درصد رشد داشته 
اس��ت.  صالح آبادی مبلغ ضمانتنامه  ریالی بانک توس��عه 
صادرات را 241 میلیارد تومان با رشد 24درصدی عنوان 
کرد و افزود: 32 میلیون دالر ضمانتنامه  ارزی صادر شده 

که 40درصد رشد داشته است. 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات با اش��اره به برقراری 
رابطه با 132 کارگزاری توسط این بانک گفت: کشورهای 
هدف صادراتی مشتریان بانک مانند کشورهای آفریقایی 
در اولوی��ت برقراری رابطه هس��تند و از جمله این روابط 
کارگزاری 71کارگزاری در اروپا، 47 کارگزاری در آس��یا، 
13 کارگ��زاری در آفریقا و س��ه کارگ��زاری در آمریکای 
جنوبی است.  صالح آبادی با اشاره به قراردادهای خطوط 
اعتباری ایرانی و خارجی افزود: قرارداد فاینانس 8 میلیارد 
یوروی��ی با اگزیم بانک کره، فاینانس 10 میلیارد دالری با 
سیتیک تراست چین، فاینانس یک میلیارد یورویی با اوبر 
بانک اتریش و قرارداد بدون محدودیت مبلغ با اگزیم بانک 
روسیه قراردادهای فاینانس منعقد شده است که قرارداد با 
اگزیم بانک روسیه تا سقف معینی که سرمایه بانک اجازه 

می دهد نیاز به ضمانت دولتی ندارد. 
وی با اش��اره به قراردادهای اعتباری کوتاه مدت، افزود: 
قرارداد ریفاینانس 100 میلیون دالری با اگزیم بانک کره، 
25 میلی��ون دالری با بانک تجارت پاریس و 35 میلیون 
دالری ب��ا اکر بانک ترکیه منعقد ش��ده و با اگزیم بانک 
مجارس��تان در حال مذاکره هس��تیم که ظرف یکی دو 
ماه آینده نهایی می ش��ود. همچنین با EIH مبادله خط 

اعتباری دوطرفه انجام شده است. 
وی درباره هزینه فاینانس ها نیز گفت: هزینه فاینانس 
اکنون حدود 4درصد است که ارتقای رتبه اعتباری ایران 
در کاه��ش این هزینه موث��ر خواهد بود ک��ه امیدواریم 

قراردادهای آتی با هزینه کمتری صورت گیرد. 
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با تاکید بر اینکه رتبه 
اعتباری بانک از موارد مهمی است که پیگیری می کنیم، 
تصریح کرد: اکنون رتبه اعتباری بانک BB منفی اس��ت 
که با توجه به اینکه رتبه اعتباری بانک نمی تواند از رتبه 
اعتباری کش��ور باالتر رود باالترین سقف ممکن در حال 
حاضر است.  وی با اشاره به اینکه رتبه حمایتی دولت از 
بانک از 4 به 2 ارتقا پیدا کرده است، افزود: افزایش سرمایه 
بانک از 2500 میلیارد به 3500 میلیارد تومان و افزایش 
س��پرده گذاری صندوق توس��عه ملی نزد بانک دو عامل 
ارتقای رتبه بوده اس��ت.  صالح آب��ادی ادامه داد: صندوق 
توسعه امسال تاکنون 1000 میلیارد تومان سپرده گذاری 
در بانک انجام داده که از این محل تس��هیالت با نرخ 11 
تا 16درصد پرداخت می ش��ود. همچنین قرارداد عاملیت 
ارزی برای پروژه های صادراتی بس��ته ش��ده که تا سقف 
500 میلیون دالر تسهیالت پرداخت می شود.  مدیرعامل 
بانک توسعه صادرات با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با معاونت 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در آذرماه گفت: امس��ال 
243 میلیارد ریال تس��هیالت به شرکت های دانش بنیان 
صادراتی پرداخت شده که در سال آینده افزایش می یابد. 
وی ب��ا بیان اینکه 100درص��د صادرکنندگان ممتاز و 
86 صادرکنندگان نمونه مش��تری بانک توسعه صادرات 
هستند، گفت: اعتبارسنجی مشتریان از مهم ترین مقوله ها 
در اعطای تسهیالت است که مشتریان ازAتا D در بانک 

رتبه بندی  شده اند. 



فرص�ت ام�روز: این روزه��ا بحث های 
زیادی در رس��انه ها درب��اره حذف کدهای 
دس��توری )USSD( مطرح  ش��ده اس��ت. 
 Unstructuredکدهای دستوری یا همان
  Supplementary Service Data
یک روش ارسال پیام است که پیغام های آن 
هم��واره بین یک * و # ق��رار دارند و برای 
انجام کارهایی مانند خرید شارژ، انتقال وجه 
و پرداخت قبض تا ش��رکت در قرعه کشی و 
نظرسنجی به کار می رود. یکی از مزیت های 
مهم این کدهای دستوری، کاربرد آن بدون 
استفاده از اینترنت است و این ویژگی موجب 
شده تا این کدها محبوبیت زیادی بین مردم 
پیدا کنند. عالوه بر اپراتورهای تلفن همراه 
که از کدهای دس��توری برای خرید شارژ و 
پرداخت قبوض مشتریان استفاده می کنند، 
در س��ال های اخیر ش��رکت های پرداخت 
متعددی نیز بر بستر همین کدها در ایران 

شکل گرفته اند. 
اما عدم امنیت کافی باعث شده تا بانک 
مرکزی چندی قبل در بخشنامه ای تصمیم 
به ح��ذف این کدهای دس��توری بگیرد و 
با هدف افزای��ش امنیت تراکنش ها و نقل 
و انتقال ه��ای مالی، ط��رح حذف مبادالت 
مالی از کدهای دستوری را از 15 بهمن ماه 
اجرای��ی کند. این تصمی��م بانک مرکزی، 
حاش��یه ها و واکنش های بس��یاری را بین 
کسب وکارهای حوزه پرداخت و اپراتورهای 
تلفن به همراه داشت و همین واکنش ها در 
نهایت باعث ش��د وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات از تعلیق طرح توق��ف خدمات 
پرداخت با کدهای دستوری USSD پس 
از تفاه��م با رئیس کل بان��ک مرکزی خبر 
دهد. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه 
توییت��ر خ��ود در این رابطه نوش��ت:  »در 
تفاهم��ی که با ولی اهلل س��یف رئیس بانک 
مرکزی داشتم، بنا ش��د با رعایت الزاماتی 
از س��وی اپراتورهای تلفن همراه، موضوع 
توقف خدمات پرداخت با استفاده از کدهای 

دستوری USSD فعاًل منتفی گردد.«
ام��ا جدا از چند و چون اجرا و زمان بندی 
اجرای این طرح، حق با کدام یک از طرفین 
ای��ن ماجراس��ت؟ بانک مرکزی ی��ا وزارت 
ارتباطات و اپراتورها و شرکت های پرداخت؟ 
از یک س��و، بانک مرکزی معتقد است این 
کدهای دستوری امنیت الزم را برای نقل و 
انتقال های مالی ندارند و بر حذف مبادالت 
مالی از کدهای دس��توری اص��رار دارد و از 
س��وی دیگر، وزارت ارتباطات و اپراتورها و 
شرکت های پرداختی معتقدند این تصمیم، 
فعالیت های آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. 

چرا پرداخت با کدهای دستوری 
)USSD(  ناامن است؟ 

در همین ب��اره، رضا قربانی کارش��ناس 

بانک��داری الکترونی��ک در گفت وگ��و ب��ا 
خبرآنالین معتقد اس��ت اس��تدالل طرف 
اول ناامن بودن کانال یواس اس دی است و 
استدالل طرف دوم این است که با محدود 
کردن این کانال امکان ش��ارژ از طرق دیگر 
ممکن اس��ت برای همه امکان پذیر نباشد. 
در ای��ن می��ان ناگه��ان ع��ده ای از حقوق 
مصرف کننده گفتند و نگران این شدند  که 
در دورترین نقطه ایران ممکن است کسی 
نتواند راه دیگری غیر از یواس اس دی برای 
خرید شارژ تلفن همراه از اپراتورها پیدا کند. 
او ب��ا تأکید بر اینکه گوی��ی این وظیفه 
بانک مرکزی است که با به حراج گذاشتن 
امنیت ۸۰ میلیون ایرانی زمینه فروش شارژ 
اپراتوره��ا را فراهم کند، ادام��ه داد: برخی 
هم س��عی کردند دوز دراماتی��ک ماجرا را 
زیاد کنند و بگویند ک��ه یواس اس دی ابزار 
کار خیر اس��ت و آنها ک��ه می خواهند این 
کانال ناام��ن را محدود کنند، ابزار کار خیر 
را محدود کرده اند. این در حالی اس��ت که 
همه می دانیم مهم ترین کاربرد یواس اس دی 
خرید شارژ اپراتورهاست، نه انجام کار خیر؛ 
البته ب��ا ی��و اس اس دی کم��اکان می توان 
قبض های خدماتی را از طریق یواس ای دی 
پرداخت کرد که با اس��تدالل بانک مرکزی 
مبنی بر ناامن بودن این کانال بهتر اس��ت 
همی��ن امکان را ه��م از روی یو اس اس دی 

بردارند. 
اسیر استدالل حامی حقوق 

مصرف کننده
این کارش��ناس بانک��داری الکترونیک با 
بیان اینکه برخی مطرح می کنند که چطور 
ناگهان بانک مرکزی متوجه ناامن بودن این 

کانال شده است، گفت: نکته همین جاست؛ 
این اولین بار نیست که بانک مرکزی روی 
ناامن بودن یواس اس دی دس��ت گذاش��ته 
اس��ت. بارها و بارها بانک مرکزی نسبت به 
ناامن بودن یو اس اس دی هشدار داده است. 
او اضافه کرد: مهرماه س��ال 1۳۹۴ یعنی 
بیشتر از دو سال پیش بانک مرکزی به علی 
اصغر عمیدیان رئیس وقت سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی نامه ای نوشت و 
در آن خواسته بود ارائه خدمات بانکداری و 
پرداخت بر بستر یواس اس دی صرفاً توسط 
بانک ها و شرکت های پرداخت دارای مجوز 
پرداخت انجام ش��ود. بان��ک مرکزی همان 
زمان هم گفته بود که بس��تر یو اس اس دی 
امن نیس��ت و اطالعات حساس مشتریان 
بانک ها در آن ذخیره و نگهداری می ش��ود 
و ممکن است زمینه سوءاستفاده را فراهم 

کند. 
قربان��ی با تأکی��د بر اینک��ه آن زمان به 
سازمان تنظیم مقررات گفته شده بود به جز 
بانک ها و ش��رکت های دارای مجوز کس��ی 
حق دسترس��ی به اطالعات حساس مالی 
م��ردم را ندارد، یادآور ش��د: بنابراین بانک 
مرکزی حداقل دو سال است که نسبت به 
ناامن بودن این بستر هشدار داده است. اگر 
کس��انی با نادیده گرفتن هشدارهای بانک 
مرکزی کسب وکارهایی بر دهانه آتشفشان 
راه انداخته اند آیا بانک مرکزی مقصر است؟ 
او اف��زود: هرچن��د انتقادهای��ی به بانک 
مرکزی وارد اس��ت ولی اجازه دهید در این  
یک مورد خاص اس��یر استدالل کسانی که 
ناگهان حامی حقوق مصرف کننده شده اند، 
نشویم. اگر مانند مؤسسه های مالی غیرمجاز 
فردا مسائل و مشکالتی برای مردم رخ داد، 
همین دوستان نمی آیند بگویند که وظیفه 
بان��ک مرکزی برخورد با مس��یرهای ناامن 

بود؟ 
او اضاف��ه کرد: واقعاً چه درصدی از مردم 
نی��از مبرم به ی��و اس اس دی دارند که قطع 
شدن آن زندگی شان را مختل می کند؟ آیا 
این طور نیست که برخی کسب وکارها که 
با امنیت مردم بازی می کنن��د، در حال از 

دست دادن بازارشان هستند و اکنون دست 
به دامن این شده اند که کسی نمی تواند در 
جاهایی که خدمات همین اپراتورها درست 

کار نمی کند شارژ بخرد؟ 
چه کسی پاسخگوست؟ 

قربانی با اش��اره به اینکه از همان س��ال 
۹۴ و حت��ی قبل ت��ر برخ��ی ش��رکت ها و 
تلفن  اپراتورهای  زیرمجموعه  دستگاه های 
همراه، خدمات��ی را ارائ��ه می دادند که در 
فرآیند آنها اخذ داده های حساس تراکنش ها 
صورت می گرفت، ادامه داد: ازآنجایی که بنا 
به قانون، اخذ، ذخیره یا پردازش این داده ها 
باید از طریق مؤسسات دارای مجوز از بانک 
مرکزی صورت گیرد، بهتر بود همان زمان 
تم��ام اپراتورهای تلفن ثابت و همراه دارای 
پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی هرگون��ه ارائه خدم��ات بانکی یا 
پرداخ��ت در بس��ترهای مخابرات��ی در هر 
ش��کل و فرآیندی را صرفاً توسط بانک ها و 
مؤسسات اعتباری و ارائه دهندگان خدمات 
پرداخ��ت دارای مج��وز از بان��ک مرکزی 
انجام می دادن��د.  او اضافه کرد: آنهایی که 
می گویند بانک مرکزی ناگهان به این فضا 
ورود کرده دو سال زمان داشته اند در اسرع 
وق��ت خدمات س��ایر ش��رکت ها، نهادها و 
دستگاه هایی را که کار بانکداری و پرداخت 
انجام می دادند متوقف کنند. چرا در این دو 

سال باز ادامه دادند؟ 
این کارش��ناس بانک��داری الکترونیک با 
تأکید بر اینکه همین امروز هم ادامه شرایط 
فعلی که موجب نش��ت اطالعات حس��اس 
مشتریان بانک ها در خارج از شبکه پرداخت 
و نظام بانکی نظیر اپراتورها، ش��رکت های 
واس��ط ارائه دهنده خدمت و. . . می ش��ود، 
ممکن اس��ت تبعات و آسیب های جدی به 
اعتم��اد و اطمینان عمومی در اس��تفاده از 
ابزاره��ای پرداخت الکترونیک��ی وارد کند، 
گفت: در ص��ورت رخ دادن ماجرایی مانند 
افشای اطالعات ۳ میلیون کارت بانکی چه 

کسی پاسخگوست؟ 
او گفت: طبق ماده یک قانون تنظیم بازار 
غیرمتشکل پولی مصوب ۳۰ دی ماه 1۳۸۳ 
مجلس شورای اسالمی، اشتغال به عملیات 
بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی 
تحت هر عنوان و تأس��یس و ثبت هرگونه 
تش��کل برای انجام عملی��ات بانکی، بدون 
دریاف��ت مجوز از بان��ک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران ممن��وع بوده و بر اس��اس 
مف��اد بند ب ماده 11 و بن��د 1۰ ماده 1۴ 
قانون پولی و بانکی کشور )مصوب 1۳51(، 
»نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری« و 
»رس��یدگی به عملیات و حساب ها و اسناد 
و مدارک بانک ه��ا و اخذ هرگونه اطالعات 
و آم��ار از بانک ه��ا با توجه ب��ه لزوم حفظ 
اس��رار حرفه ای« از وظای��ف بانک مرکزی 
به ش��مار می رود.  به گفت��ه وی، عملیات 
بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین 
عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار 
به صورت دریافت انواع وجود سپرده، ودیعه 
و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطای وام 
اعتبار و سایر تسهیالت و صدور کارت های 
الکترونیکی پرداخت و کارت های اعتباری 

اطالق می شود. 

توقف خدمات پرداخت با کدهای دستوری )USSD(  منتفی شد

شاید وقتی دیگر قیمت ها بر اساس روز تحویل محاسبه می شود
 آغاز پیش فروش سکه

از 17 بهمن ماه
مدی��ر اداره ریال��ی و نش��ر بانک مرک��زی از آغاز 
پیش فروش س��که در 17 بهمن در شعب بانک ملی 
ای��ران خبر داد و گفت به ج��ای اعالم قیمت قطعی 
نرخ س��که، قیمت ها بر اس��اس نرخ روز تحویل و با 

اعمال تخفیف تعیین می شود. 
به گزارش ایرنا، مس��عود رحیمی روز یکشنبه در 
نشست خبری گفت: با توجه به افزایش قیمت سکه 
در نیمه پاییز امسال، بحث هایی مطرح شد که بانک 
مرکزی به موضوع ورود کند. آن زمان قیمت س��که 
ح��دود 25۰ هزار تومان حباب داش��ت که از اوایل 
آذر ماه حراجی سکه در بانک کارگشایی کلید خورد 
و در همین دو ماه گذش��ته توانس��تیم حباب قیمت 

سکه را از بازار تخلیه کنیم. 
او ب��ا بیان اینکه نقدهایی به مداخله بانک مرکزی 
وارد می ش��د مبنی بر اینکه فق��ط عرضه در تهران 
بوده اس��ت، گفت: فروش آنی یکی دیگر از ایرادات 
مطرح شده بود و پیشنهاد می شد فروش آتی هم در 

دستور کار قرار گیرد. 
رحیم��ی اف��زود: پیش فروش س��که از 17 بهمن 
در 1۳12 ش��عبه بانک ملی در سراس��ر کشور آغاز 
می ش��ود و پیش خرید برای همه افراد حقیقی باالی 
1۸ س��ال وجود دارد و می توانند با در دست داشتن 

کارت ملی اقدام کنند. 
وی افزود: سررسید س��که ها شش ماه و یک ساله 
اس��ت و در ابتدای ثبت ن��ام یک میلیون تومان باید 
بپردازند، ضمن آنکه این س��که ها از پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده معاف است. 
مدیر ریالی و نش��ر بانک مرک��زی افزود: برای این 
پیش ف��روش ۹ درص��د تخفیف ب��رای پیش فروش 
یک س��اله و ۴ درصد برای پیش فروش شش ماهه در 

نظر گرفته شده است. 
وی تأکید کرد: هدف بانک مرکزی این نیست که 
قیمت ها را جابه جا کند و بازدهی س��ود منطقی در 
نظر گرفته ش��ده است که میزان سود آن 15 درصد 
تا یک سال آینده خواهد بود که شبیه سپرده گذاری 

بانکی است. 
رحیمی تأکی��د کرد: قرار نیس��ت هیچ کارمزدی 
از مردم در ش��عب بابت پیش فروش سکه اخذ شود. 
تخفیف ه��ا بر اس��اس قیمت روز تحویل محاس��به 

می شود. 
وی ی��ادآور ش��د: قیمت س��که بر اس��اس قیمت 
جهانی هر اونس طال و قیمت دالر محاسبه می شود 
و به طور قطع نمی ش��ود مش��خص کرد هر روز رقم 

دقیق آن چیست. 
مدی��ر کل اداره ریالی و نش��ر بانک مرکزی تأکید 
کرد: پیش فروش س��که تا اطالع ثانوی و بر اس��اس 
میزان استقبال مردم ادامه خواهد یافت و در شرایط 
کنونی تنها س��که تمام مش��مول طرح پیش فروش 

است. 
او ب��ا تأکید ب��ر اینکه ای��ن بانک برنام��ه حضور 
بلندمدت در بازار سکه ندارد، از فروش نزدیک2۳۰ 
هزار قطعه نیم سکه و سکه تمام در کارگشایی بانک 
ملی خب��ر داد و پیش بینی کرد برگزاری جلس��ات 

حراجی تا پایان سال ادامه یابد. 
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بانک نامه

چرا 24 ساعت تأخیر در تسویه وجوه؟ 

تسویه وجوه در سامانه شاپرک با 2۴ ساعت تأخیر انجام 
می ش��ود. هدف بانک مرکزی از این اقدام س��اماندهی بازار 
غیرمتش��کل پولی اس��ت. ثبات و حفظ ارزش پول ملی و 
افزایش قدرت خرید مردم از وظایف بانک مرکزی اس��ت و 
منوط به مدیریت درست بازار پول و خریدهای خرد و کالن 
در سیستم های پرداخت از جمله سیستم های الکترونیکی 
است.  به تازگی دیده شده که بعضی دستگاه ها بدون در نظر 
گرفتن زیرساخت های الزم و چارچوب های مورد نظر بانک 
مرکزی بازار را به سمت استفاده از سیستم هایی در پرداخت 
سوق می دهند که نتایج زیانباری در اقتصاد برجای خواهد 
گذاشت. عدم توجه به راه اندازی سیستم های پرداخت خارج 
از چارچوب بانک مرکزی پیامدی چون بحران موسس��ات 
مال��ی واعتباری که ام��روز گریبان کش��ور را گرفته، به بار 
خواهد آورد. راه اندازی هر نوع س��امانه و سیستم پرداختی 
که خارج از اداره بانک مرکزی طراحی و اجرا شود، مصداق 
تضعیف نظام پولی کش��ور اس��ت. بانک مرکزی در چنین 
شرایطی ناچار است برای اعمال مدیریت در بازه های زمانی 
مختلف دستورالعمل ها و بخشنامه های متفاوتی را به اجرا 
بگ��ذارد. وظیفه دیگر بازیگران بازار پول کش��ور هماهنگی 
و همکاری با بانک مرکزی برای به نتیجه رس��یدن در این 
زمینه اس��ت. به هر روی اعم��ال مدیریت بانک مرکزی در 
نظام پولی کش��ور آثار ضد تورمی به همراه خواهد داشت و 
در کنترل حجم نقدینگی و سرعت گردش پول مؤثر است. 
مدیریت منظم بازار پول و پاس��خگویی به نیازهای مرتبط 
با مبارزه با پولش��ویی از دیگ��ر پیامدهای اعمال مدیریت و 
نظارت بانک مرکزی است.  هدف بانک مرکزی از تأخیر در 
پرداخت ها در سیستم شاپرک مدیریت سرعت گردش پول 
است. هرچند این اقدام پیامدهای خردی در اقتصاد برجای 
می گ��ذارد ام��ا نباید در این باره به نگران��ی مردم و اصناف 
دامن زد. باید همه به ویژه بانک ها به بانک مرکزی در انجام 
درس��ت وظیفه اش کمک کنند، چراکه ممکن است برخی 
نهادهای مالی به بهانه جذب مشتری، نظارت بانک مرکزی 
بر گردش پول و پرداخت ها را بر هم بزنند. ش��اید تش��دید 
نظارت بانک مرکزی در کوتاه مدت به ایجاد برخی ابهامات 
بینجامد اما در بلندمدت پیامده��ای بهتری از این فرآیند 

برای نظام پولی کشور حاصل خواهد شد. 
منبع: اتاق تهران 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.75۴دالر آمریکا

6.۰2۸یورو اروپا

6.77۰پوند انگلیس

1.۳17درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

6۴1.۹۰۰مثقال طال

1۴۸.1۹۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.۴71.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.52۴.۰۰۰سکه طرح جدید

7۴۸.۰۰۰نیم سکه

۴۴۳.۰۰۰ربع سکه

2۹6.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

یادداشت

کورش پرویزیان
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
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معامله گ��ران بورس ته��ران در دومین 
روز هفت��ه در حالی با معامالتی کم حجم 
و متع��ادل مواجه بودند که از س��رگیری 
بازارگردانی س��هام در نمادهای پیش��رو 
باعث ش��د تا نماگرهای بورس سبزپوش 

شوند. 
به گزارش فارس، شاخص کل قیمت و 
بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت روز یکشنبه با افزایش 89 
واح��دی روی رقم 97 هزار و 808 واحد 
ایستاد. شاخص کل هم  وزن اما با افزایش 
60 واحدی عدد 17 ه��زار و 509 واحد 
را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد 
ش��ناور نیز با افزایش 82واحدی به رقم 

104 هزار و 961 واحد دست یافت. 
شاخص بازار اول اما در حالی با افزایش 
93 واحدی به رقم 69 هزار و 249 واحد 
دس��ت یافت که ش��اخص ب��ازار دوم با 
افزایش 33واحدی عدد 209هزار و 471 
واحد را ب��ه نمایش گذاش��ت. همچنین 
ش��اخص کل فرابورس )آیفک��س( نیز با 
افزای��ش دو واحدی روی رقم یک هزار و 

85 واحد ایستاد. 
براس��اس این گزارش، معامالت سهام 
در نماد معامالتی شرکت های پتروشیمی 
 ج��م ب��ا 33، خدم��ات انفورماتی��ک ب��ا 
30 واح��د و پاالیش نف��ت بندرعباس با 
28 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را 
بر برآورد ش��اخص کل بورس به نام خود 
ثبت کردند. در مقابل، معامالت سهام در 
نماد معامالتی شرکت های سرمایه گذاری 
توس��عه مع��ادن و فل��زات ب��ا 55 واحد، 
پتروش��یمی مبین با 23واحد و تاپیکو با 
22 واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را 
در محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. 
ارزش کل معام��الت ب��ورس ته��ران 
در حالی بی��ش از 168 میلی��ارد تومان 
نمایش داده ش��د که ناش��ی از دست به 
دست ش��دن بیش از 718 میلیون سهم 

 و اوراق مالی قابل معامله طی 57 هزار و
 796 نوبت داد و ستد بود. 

ط��ی معام��الت روز یکش��نبه، نم��اد 
معامالت��ی ش��رکت های گ��روه مدیریت 
اتومبیل  قطع��ات  امید،  س��رمایه گذاری 
ای��ران، اوراق اختیار خرید و فروش تبعی 
پتروشیمی جم، کاشی ترک سرام،  پخش 
البرز از س��وی ناظر بازار سهام متوقف و 
در مقاب��ل، نماد معامالتی ش��رکت های 
صنع��ت روی زن��گان، قن��د هکمت��ان،  
س��رمایه گذاری صنعت و مع��دن،  بانک 
کارآفری��ن، فرآورده ه��ای نس��وز پارس، 
س��خت آژند، گس��ترش س��رمایه گذاری 
ایرانیان، مهندسی ساختمان و تأسیسات 

راه آهن بازگش��ایی شدند. همچنین برای 
اولین بار اوراق اس��ناد خزانه اس��المی با 
تاریخ سررس��ید 10دی م��اه 97 در بازار 
ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه شد. 
روز گذش��ته در ب��ازار دو بورس تهران 
که به معامالت درون گروهی سهامداران 
عمده اختصاص دارد، کمتر از 65 میلیون 
سهم گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
ب��ه ارزش بیش از 12 میلی��ارد تومان با 
معامالت انتقالی از سوی سهامدار عمده 
همراه ش��د. کمتر از 34 میلیون س��هم 
گ��روه دارویی برکت نیز به ارزش بیش از 
6 میلیارد تومان ش��اهد معامالت انتقالی 
میان س��هامداران عمده بود و همچنین 

س��رمایه گذاری  س��هم  26.5میلی��ون 
 توس��عه معادن و فلزات به ارزش بیش از

کده��ای  ب��ه  توم��ان  میلی��ارد   4.5
درون گروهی سهامدار عمده جابه جا شد. 
20 میلیون سهم تاپیکو به ارزش بیش 
از 3 میلیارد تومان با معامالت کد به کد 
از سوی س��هامدار عمده همراه بود و در 
پتروشیمی شیراز نیز 20 میلیون سهم به 
ارزش بیش از 5 میلیارد تومان از س��وی 
سهامدار عمده با معامالت انتقالی روبه رو 

شد. 
براس��اس این گزارش، بورس تهران در 
حالی ب��ا معامالتی متعادل و به نس��بت 
کم حج��م در اغلب نماده��ای معامالتی 
مواجه بود که با وجود نوسانی شدن بازار 
ارز، اما سهم های صادرات محور و ارزمحور 
نتوانستند به بهبود حجم معامالت سهام 
با غلبه تقاضا بر عرضه سهام غلبه کنند. 
گ��روه خودرویی ه��ا نی��ز هم زم��ان با 
فعال ش��دن بازارگردان ه��ا در نماده��ای 
پیشروی این گروه شاهد اقبال خریداران 
س��هام بود. در گروه معدنی ها نیز گلگهر 
سیرجان به مدد حمایت بازارگردان خود 
توانست در محدوده صفر تابلو و با شیب 
مثب��ت به کار خود پای��ان دهد. در گروه 
پاالیش��ی ها نی��ز همین وضعی��ت تکرار 
ش��د، به طوری ک��ه با ت��داوم جمع آوری 
س��هام از س��وی بازارگ��ردان حقوقی در 
برابر عرضه های حقیقی، قیمت سهام در 
نمادهای پیش��روی این گروه روی دامن 

نوسان مثبت قیمتی قرار گرفت. 
ب��ازار بی ح��ال س��هام در حال��ی ب��ه 
نوسان های کمتر از 10درصدی در کلیت 
معامالت بازار سهام بسنده کرده است که 
هیجان ایجادش��ده در ب��ازار ارز و انتظار 
برای افزایش قیمت ها در روزهای پایانی 
س��ال باعث ش��ده تا دوباره نوس��تالژی 
صف های طوالنی ارز در س��ال 91 ایجاد 

شود. 

جور بازار سهام بر دوش بازارگردان های حقوقی

شاخص بورس کمی جان گرفت
خبرنامه

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی: 
 سود سهام عدالت

 چهار گروه باقی مانده
تا آخر اسفند واریز می شود

مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی گفت سود 
مش��مولین چهار گروه حدودا 80 ه��زار تومان و 
س��ود 16 گروه دیگر 150 هزار تومان اس��ت که 
تمام تالش خود را می کنیم تا پایان سال 96 سود 

سال 95 را به صورت کامل تسویه کنیم. 
س��بحانی  س��یدجعفر  می��زان،  گ��زارش  ب��ه 
درخص��وص زمان واری��ز چهار گ��روه باقی مانده 
از گروه مش��مولین س��هام عدالت بیان کرد: سود 
س��هام عدالت چهار گروه باقی مانده که 78درصد 
مشمولین را تشکیل می دهند از دهه فجر تا پایان 

اسفندماه به حساب شان واریز می شود. 
وی اف��زود: در دوازده��م بهمن م��اه مصادف با 
شروع دهه فجر س��ود 22درصد از مشمولین که 
شامل 16دهک بودند و مبلغ حدود 600 میلیارد 

تومان به حساب شان واریز شد. 
س��بحانی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه پایان س��ال 
مال��ی برخی از ش��رکت های موجود در س��بد 
س��هام خردادماه اس��ت، گفت: تعداد اندکی از 
ش��رکت های موجود در سبد سهام پایان سال 
مالی آنه��ا مربوط ب��ه خردادماه س��ال آینده 
می ش��ود، ولی با مذاکراتی که با این شرکت ها 
انجام ش��ده مقرر اس��ت تا در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن تا قبل از نوروز 97 س��ود به حس��اب 
سازمان خصوصی سازی واریز و بین مشمولین 

باقی مانده تقسیم شود. 
او ادامه داد: در مرحله نخست واریز سود سهام 
عدال��ت ح��دود 930 میلی��ارد تومان س��ود بین 
تمامی مش��مولین تقسیم ش��د که بر این اساس 
16 گ��روه مش��مولی که در مرحل��ه اول 50 هزار 
 توم��ان دریافت ک��رده بودند در مرحل��ه انتهایی 
100 ه��زار توم��ان دریافت خواهند کرد و س��ایر 
مشمولین این گروه که هیچ سودی دریافت نکرده 
بودند 150 هزار تومان دریافت و س��ود سال مالی 

95 به صورت کامل تسویه می شود. 
وی خاطرنشان کرد: سود مشمولین چهار گروه 
ح��دودا 80 هزار تومان و س��ود 16 گ��روه دیگر 
150ه��زار تومان اس��ت که تمام ت��الش خود را 
می کنیم تا پایان س��ال 96 س��ود س��ال 95 را به 

صورت کامل تسویه کنیم. 

ورود به 51 سالگی با افتخار
شاخص بورس تهران، سومین 

متغیر برتر جهان شد
بازار سرمایه ایران در حالی وارد پنجاه و یکمین سال 
فعالیت خود شده است که 50سالگی را با سربلندی به 
پایان رساند و توانست در سال جاری، رتبه مناسبی را 
در جهان از نظر رشد شاخص به خود اختصاص دهد و 
با پشت سرگذاشتن 209 روز کاری، بیشترین روزهای 
مثبت را در میان دیگر بازارهای مطرح جهان داش��ته 
باش��د.  به گزارش سنا، بازار سرمایه توانست از ابتدای 
س��ال تا یازدهمین روز از بهمن ماه سال جاری با رشد 
27.1درصدی ش��اخص کل  )TEDPIX(  رتبه سوم 
را در می��ان برخی از بورس های بین المللی به نام خود 
به ثبت برساند.  بررسی ها در میان 18 بازار بین المللی، 
نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا 11 بهمن ماه، 
ش��اخص بورس هنگ کنگ ب��ا رش��د 35.3درصدی 
توانست رتبه بهترین عملکرد را به خود اختصاص دهد. 
درحالی ک��ه دومی��ن رتب��ه در این می��ان به بورس 
 BIST 100 اس��تانبول با رشد 32.1درصدی شاخص
 TEDPIX تعلق گرفت که بورس تهران و ش��اخص
نیز با رش��د 27.1درصدی رتبه سوم در دنیا را به خود 
اختص��اص داد.  رتبه چهارم به بورس نزدک با بازدهی 
25.6درصدی اختصاص یافت. رتبه پنجم نیز به بورس 
نیویورک و شاخص داوجونز تعلق گرفت که توانستند 

در این بازه زمانی، رشد 25درصدی داشته باشد. 
ام��ا در این میان، بدترین عملک��رد به بورس دوبی و 
ش��اخص DFM تعلق گرفت ک��ه در این بازه زمانی با 
منف��ی 3.6 درصد  بدترین بازده��ی را در میان بازارها 
داشته است.  پس از بورس دوبی، بورس لندن، با افزایش 
1.5درصدی شاخص فوتس��ی، ضعیف ترین عملکرد را 
داشت و پس از آن نیز بورس اسپانیا، با رشد 2درصدی 
شاخص IBEX، 11ماه معامالتی را پشت سر گذاشت.  
از سوی دیگر، با بررسی عملکرد بورس های مطرح دنیا 
و بازنگری در خصوص درصد روزهای مثبت این بازارها، 
بازار س��رمایه ایران با پشت سرگذاشتن 209روز کاری، 
70درص��د روزها را در مدار مثبت قرار گرفته اس��ت و 
بیش��ترین روزهای مثب��ت را در میان دیگ��ر بازارهای 
مطرح جهان داش��ته است.  پس از بورس تهران، بورس 
شانگهای با 215 روز معامالتی، 60درصد در فاز مثبت 
قرار گرفته بود. بازار هنگ کنگ با پش��ت سرگذاش��تن 
215 روز کاری، 60درصد از این روزها را در کانال مثبت 
به سر برده است و نزدک نیز با 218 روز کاری توانسته 

است 60درصد در مدار مثبت باشد. 

دریچه
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شماره 996

ف��رود عس��گری، رئی��س کل گمرک 
ایران در نشس��ت خبری که در گمرک 
ف��رودگاه مهرآب��اد برگزار ش��د با بیان 
اینکه در 10 ماهه س��ال جاری میزان 
تجارت خارجی کشور 80 میلیارد دالر 
بوده، گفت: 37 میلیارد دالر از این رقم 
مربوط به ص��ادرات و 43 میلیارد دالر 

آن واردات بوده است. 
به گزارش تسنیم،  رئیس کل گمرک 
از رشد 98درصدی واردات تلفن همراه 
در 10 ماهه نخس��ت امسال خبر داد و 
گفت: کل واردات از چین نیز 21درصد 

رشد داشته است. 
وی با بیان اینکه صادرات محصوالت 
پتروش��یمی ب��ا 12 میلی��ارد و 600 
میلی��ون دالر و میعان��ات گازی با 5.6 
میلی��ارد دالر در رتبه ه��ای اول و دوم 

ص��ادرات غیرنفت��ی ق��رار دارد، گفت: 
میزان صادرات س��ایر کااله��ا نیز 18 
میلیارد و 800 میلیون دالر بوده است. 
چی��ن کش��ور  اف��زود:   عس��گری 
با 7 میلی��ارد و 400میلی��ون دالر در 
رتبه اول کشورهای واردکنندگان کاال 
از ایران قرار داشته و کشورهای امارات 
ب��ا 5.1 میلیارد دالر، عراق با 5 میلیارد 
دالر، ک��ره با 3.4 میلیارد دالر و ترکیه 
با 3.1 میلی��ارد دالر در رتبه های دوم 
تا پنجم کش��ورهای واردکننده کاال از 

ایران قرار دارند. 
به گفته رئی��س کل گمرک در حوزه 
واردات همچن��ان کاالهایی مانند برنج، 
ذرت، کنجاله و وسایل نقلیه مهم ترین 
محصوالت وارداتی به کشور هستند. بر 
این اساس کش��ور چین با 10 میلیارد 

و 200 میلی��ون دالر در رتبه نخس��ت 
کش��ورهای واردکنن��ده کاال ب��ه ایران 
قرار داشته و میزان واردات از چین در 
10ماهه نخست س��ال نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل 21درص��د افزایش 
یافت��ه اس��ت. همچنی��ن کش��ورهای 
ام��ارات، کره، ترکیه و آلم��ان در رتبه 
بع��دی کش��ورهای صادرکننده کاال به 

ایران قرار دارند. 
وی تأکی��د کرد: ارزش هر تن کاالی 
صادرات��ی ب��ه ای��ران 1404 دالر بوده 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 

10درصد رشد داشته است. 
رش��د  از  همچنی��ن  عس��گری 
98درص��دی واردات تلف��ن همراه در 
10 ماهه نخس��ت سال جاری خبر داد 
و گف��ت: در این مدت 2361 دس��تگاه 

تلفن همراه به ارزش 342 میلیون دالر 
وارد کش��ور ش��ده که به لحاظ ارزش 

رشد 95درصدی داشته است. 
رئیس کل گمرک گف��ت: در گمرک 
45 قان��ون مختل��ف، 15 کنوانس��یون 
بین الملل��ی اعم��ال ش��ده و 33ن��وع 
عوارض وصول می ش��ود. م��ا به دنبال 
قان��ون تجمی��ع عوارض هس��تیم تا از 
تعدد ع��وارض وصولی توس��ط گمرک 

جلوگیری شود. 
به گفت��ه عس��گری 7 منطق��ه آزاد 
وی��ژه  66منطق��ه  کن��ار  در  موج��ود 
جدی��د  آزاد  منطق��ه   8 همچنی��ن 
و 12منطق��ه وی��ژه جدی��د در کن��ار 
س��اماندهی معاب��ر کوله ب��ری و وصول 
ع��وارض از این محل از وظایف گمرک 

ایران است. 

دکت��ر ش��ریعتمداری، وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در جری��ان برگزاری 
هش��تمین همایش صنع��ت فوالد ضمن 
حضور در غ�رف��ه گ��روه فوالدمبارکه با 
دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل این گروه 

دیدار و گفت وگو کرد.
به گ��زارش خبرنگار ف��والد در جریان 
ای��ن بازدید، دکتر ش��ریعتمداری ضمن 
قدردانی از دس��تاوردها و تالش کارکنان 
گ��روه فوالد مبارکه گفت: دانش و تجربه 

ف��والد مبارکه در تکمی��ل زنجیره تولید 
ف��والد و س��رمایه گذاری در بخش تامین 
س��نگ آهن بس��یار ارزش��مند و حائ��ز 
اهمیت است که باید این تجارب با سایر 
تولیدکنندگان به اشتراک گذاشته شود.

وی تاکی��د ک��رد: ت��وازن در تولی��د و 
تکمیل زنجی��ره تولید و همچنین تامین 
س��نگ آهن عالوه بر س��ودآوری و بهبود 
فضای رقابت، ت��وان صادرات مجموعه را 

نیز باال می برد.

بنا ب��ر این گزارش در این بازدید دکتر 
س��بحانی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
گ��روه فوالد مبارک��ه با تأکید ب��ر اینکه 
اکنون گس��تره عملکرد این ش��رکت به 
وس��عت ایران اسالمی اس��ت، بر اهمیت 
کامل بودن زنجی��ره تولید در گروه فوالد 
مبارکه و نقش آن در س��ودآوری شرکت 

تاکید کرد.
وی در ادام��ه اظهار کرد: توس��عه های 
آت��ی گ��روه ف��والد مبارک��ه ب��ا رویکرد 

کامل ترکردن هرچه بیشتر زنجیره فوالد 
کش��ور در کنار آب های آزاد خلیج فارس 

متمرکز شده است.
گفتن��ی اس��ت در هش��تمین همایش 
صنع��ت ف��والد ب��ا نگاه��ی به ب��ازار که 
س��الن  در   1396 بهمن م��اه   11 و   10
همایش های صداوس��یمای تهران برگزار 
شد، گروه فوالد مبارکه با برپایی غرفه ای 
آخرین دستاوردهای خود را اطالع رسانی 

کرد.

در بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از غرفه فوالد مبارکه عنوان شد
 دانش و تجربه فوالد مبارکه در تکمیل زنجیره تولید فوالد بسیار ارزشمند است 

ناگفته هایی درباره تجارت میلیاردی آدامس

 رشد ۹۸درصدی واردات تلفن همراه
در ۱۰ماهه امسال

اخبار

منطقه آزاد به معنای واقعی در 
ایران وجود ندارد

بهادران��ی با بی��ان اینکه منطق��ه آزاد در ایران به 
معنای واقعی وجود ندارد، گفت که تنها راه حل رفع 
این چالش وضع قوانینی براساس اقتصاد آزاد است. 
 ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی 
تهران در گفت وگو با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با 
اش��اره به اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشور، اظهار 
کرد: منطقه آزاد در نزدیکی بنادر با هدف حمایت از 
تولیدات داخلی، تس��هیل واردات و صادرات و جذب 
فناوری های نوین بدون دریافت عوارض و هزینه های 

گمرکی احداث می شود. 
مش��اور عالی رئیس اتاق بازرگانی ته��ران با بیان 
اینک��ه مناطق آزاد می توانند ب��ا ارزش افزوده نقش 
مهم��ی در افزایش صادرات داش��ته باش��ند، تصریح 
کرد: ب��رای افزایش صادرات صنعت��ی، واردات مواد 
اولی��ه ب��دون تعرفه صورت می گیرد ک��ه در ادامه با 
انتق��ال آن به صنای��ع پایین دس��تی و ایجاد ارزش 

افزوده، صادرات کاال رونق می گیرد. 
وی با اش��اره به توس��عه خطوط حمل ونقل برای 
تس��هیل در رفت و آمد بیان کرد: به طور معمول در 
مناطق آزاد، وجود خطوط هوایی و دسترس��ی آسان 
به آب های آزاد به انجام حمل و نقل کاال با س��رعت 

باال کمک می کند. 
بهادرانی ب��ا بیان اینکه مناطق آزاد در ایران نقش 
خود را به درستی ایفا نمی کنند، تصریح کرد: مناطق 
آزاد در ایران کارکرد اصلی خود را از دس��ت داده اند، 
به طوری که بیشتر به جایی برای واردات کاال تبدیل 
شده اند که از قسمت های مختلف کشور برای خرید 

کاال های وارداتی به آنجا رجوع می کنند. 
به گفت��ه وی قوانی��ن وضع ش��ده در مناطق آزاد 
تفاوت چش��مگیری با سایر مناطق کشور ندارد و در 

اصل نمی توان آن را منطقه آزاد نامگذاری کرد. 
مش��اور رئیس ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره به 
نبود توازن در مناطق آزاد کش��ور اذعان کرد: قش��م 
و کی��ش نس��بت به منطق��ه آزاد ارس و خرمش��هر 
پیش��رفت بیش��تری داش��ته اند ک��ه ب��ا تبلیغات و 
س��رمایه گذاری های صورت گرفته رونق بسیار خوبی 
در آنه��ا مش��اهده می ش��ود، ام��ا ویرانی های جنگ 
تحمیلی هش��ت س��ال دفاع مق��دس را می توان در 
شهر خرمش��هر دید و این محرومیت ناشی از ضعف 
زیرس��اخت ها، عملکرد منطقه آزاد خرمشهر را تحت 
تأثی��ر قرار داده اس��ت، به طوری که م��ردم بومی از 

مواهب این منطقه برخوردار نیستند. 
وی با اشاره به اینکه منطقه آزاد در ایران به معنای 
واقعی وجود ندارد، اظهار کرد: مناطق آزاد در س��ایر 
بخش ه��ای جهان دارای سیس��تم بانک��ی و عوارض 
گمرکی بر پایه اقتصاد آزاد دارد، اما در ایران به دلیل 
نب��ود حضور بانک های خارجی، نرخ س��ود بانکی در 

مناطق آزاد همانند سایر مناطق کشور است. 
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به 
آثار تحریم بر کاهش سرمایه گذاری در کشور، افزود: 
تحریم ه��ای اقتصادی باعث کاهش س��رمایه گذاری 
خارجی در مناطق آزاد ش��ده اس��ت و بس��یاری از 
بانک های خارجی برای حضور در ایران پش��ت چراغ 

قرمز تحریم ها قرار گرفته اند. 
بهادران��ی در پایان با بیان اینکه رونق مناطق آزاد 
در گ��رو وضع قوانینی براس��اس اقتصاد آزاد اس��ت، 
گف��ت: منطق��ه آزاد بای��د مطابق ب��ا قوانین تجارت 
بین المللی و اقتصاد آزاد باش��د تا زمینه رقابتی شدن 

آن فراهم شود. 

6۳درصد لوازم آرایش ایرانی ها 
قاچاقی تامین می شود

معاون مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
از تامین 63درصدی لوازم آرایش��ی به شکل قاچاق 

خبر داد. 
رض��ا موس��ی زاده در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
واردات قاچاقی لوازم آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: 
طبق برآوردهای انجام ش��ده، قاچاق لوازم آرایشی و 
بهداش��تی در سال گذش��ته حدود 1.5 میلیارد دالر 

بوده است که از نظر مقدار، فراوانی باالیی دارد. 
وی افزود: ریشه این مسئله نیز به صرفه اقتصادی 
باالی قاچ��اق لوازم آرایش برمی گ��ردد که از صرفه 
خ��ارج کردن قاچاق این کاال نی��ز در چند بعد قابل 

پیگیری است. 
مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی وضع مطلوبی 

ندارد
معاون مدی��رکل مبارزه با قاچ��اق کاالهای هدف 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز همچنین اظهار کرد: 
بع��د اول این تغییرات، مربوط ب��ه فرهنگ و الگوی 
مصرف این کاال می ش��ود. متاس��فانه از نظر مصرف 
ل��وازم آرایش��ی و بهداش��تی در وضعی��ت مطلوبی 

نیستیم. 
موس��ی زاده ادام��ه داد: درخصوص مص��رف لوازم 
آرایشی و بهداشتی بحث فرهنگ سازی بیش از سایر 
حوزه ها مطرح بوده و نیازمند عزم جدی دستگاه های 

اجرایی فرهنگی هستیم. 
و  داخل��ی  تولی��د  از  حمای��ت  وی،  گفت��ه  ب��ه 
س��رمایه گذاری در مناطق آزاد جزو برنامه های ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که الزم است وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت با جدیت بیش��تری این 

موضوع را پیگیری کند. 

اخبار

صادرات میگو ۸۰درصد رشد کرد
رئیس سازمان شیالت گفت که در 9 ماهه امسال 
صادرات میگو در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل 

80درصد رشد داشت. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، حسن صالحی 
رئیس س��ازمان ش��یالت در نشس��ت خب��ری که به 
مناسبت دهه فجر برگزار شد، با اشاره به اینکه تحوالت 
زیادی در بخش آبزیان و ش��یالت اتفاق افتاده اس��ت، 
اظهار کرد: امسال بیش از یک میلیون و 100هزار تن 
محصوالت مختلف آبزی در کش��ور تولید می شود که 
نس��بت به سال57 رشد چشمگیری داشته است.  وی 
سرانه کنونی مصرف آبزیان را 11کیلوگرم اعالم کرد و 
افزود: این درحالی اس��ت که سرانه مصرف در سال57 
حدود یک کیلوگرم بوده اس��ت.  صالحی با اش��اره به 
اینکه توس��عه صادرات غیرنفتی از ش��اخصه های مهم 
اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، گفت: توسعه صادرات 
غیرنفتی از جمله آبزیان منجر به کاهش وابس��تگی به 
درآمدهای نفتی خواهد ش��د که بدین منظور امس��ال 
ص��ادرات محص��والت ش��یالتی 37درص��د افزایش و 
واردات 24درصد کاهش یافته است.  معاون وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به اینکه در سال های گذشته خاویار 
یک��ی از اقالم صادراتی به ش��مار می رف��ت، بیان کرد: 
اکن��ون با کاهش ذخایر دریای خزر پس از فروپاش��ی 
شوروی سابق، س��هم خاویار در سبد صادراتی کاهش 
 و میگ��و و ماه��ی افزایش یافته اس��ت.  وی ادامه داد: 
در9 ماهه امسال صادرات میگو نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 80درصد رشد داشته است. 
رئیس سازمان شیالت با اشاره به اینکه در گذشته 
متکی به خاویار دریایی بودیم، گفت: امروز 85مزرعه 
ش��روع به فعالیت در این زمینه کردند، به طوری که 
امروز بیش از س��ه ت��ن خاویار و 2ه��زار و 100تن 

گوشت خاویاری در کشور تولید می شود. 
صالح��ی در بخش دیگر س��خنان خود با اش��اره 
ب��ه اینک��ه آغاز پرورش میگو به س��ه دهه گذش��ته 
بازمی گ��ردد، بیان کرد: طی چند س��ال اخیر تولید 
میگ��و همه س��اله بیش از 30درصد رش��د داش��ته 
اس��ت، به طوری که امسال تولید میگوی پرورشی از 

32هزارتن فراتر خواهد رفت. 

صادرات طالی سرخ ۳۳درصد 
رشد کرد

نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران گفت طبق آمار 
10ماه��ه گم��رک، 160 ت��ن زعفران ب��ه بازار های 
هدف صادر ش��د که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

33درصد رشد داشته است. 
غالمرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت قیمت طالی س��رخ در بازار اظه��ار کرد: 
هم اکنون حداقل نرخ ه��ر کیلو زعفران 3 میلیون و 
100 و حداکثر 5 میلیون و 300 هزار تومان است. 

 ب��ه گفته وی، براس��اس آم��ار 10ماه��ه گمرک، 
160 تن زعفران به بازارهای هدف صادر شد که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 33درصد رشد داشته است. 

میری با اش��اره به اینکه نسبت به آینده بازار زعفران 
خوشبین نیس��تیم، افزود: با توجه به مشکالت سد راه 
صادرات و صادرکنندگان بعید است که روند روبه رشد 
صادرات تا پایان س��ال ادامه یابد.  نایب رئیس ش��ورای 
ملی زعفران بیان کرد: خرید توافقی زعفران از س��وی 
سازمان تعاون روس��تایی و نگهداری در انبارها، موانع 
اصلی سد راه صادرات طالی سرخ است.  وی در پاسخ 
به این سوال که آیا طبق اظهارات رئیس سازمان تعاون 
روستایی، خرید توافقی زعفران افزایش پایه یک میلیون 
تومانی قیمت محصول در بازار را به دنبال داشته است 
یا خیر، بیان کرد: خرید توافقی زعفران از کشاورزان در 
جلوگی��ری از کاهش قیمت روزافزون محصول در بازار 
و زیان کشاورزان تأثیرگذار بوده، اما نبود حمایت های 
الزم از مجموع زنجیره تولید و صادرات مورد نقد است.  
میری در خاتمه یادآور ش��د: ب��ا توجه به آنکه زنجیره 
تولی��د و صادرات متص��ل به یکدیگر اس��ت، بنابراین 
حمایت از تولید بدون صادرات و بالعکس تبعات منفی 

به همراه خواهد داشت. 

واردات تخم مرغ امکان پذیر نیست
یک مقام مسئول گفت با توجه به نوسانات نرخ دالر 
و تاری��خ مص��رف 30روزه تخم مرغ ها، امکان واردات 
آن وج��ود ندارد.  ناصر نبی پ��ور، رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه مرغ تخم گذار اس��تان ته��ران در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت 
ن��رخ تخم مرغ در بازار اظهار کرد: هم اکنون هر کیلو 
تخم م��رغ ب��ا نرخ 6 ه��زار و 900 تومان و ش��انه ای 
13هزار تومان درب مرغداری عرضه می ش��ود.  وی 
با انتقاد از قیمت باالی تخم مرغ درخرده فروش��ی ها 
اف��زود: خرده فروش��ان ب��ه س��بب کمب��ود نظارت 
دس��تگاه های مس��ئول، با نرخ های دلخ��واه اقدام به 
عرضه هر ش��انه تخم مرغ می کنند درحالی که دولت 
تص��ور می کند که تنه��ا باید ب��ر تولیدکننده نقش 
نظارتی داش��ته باش��د.  نبی پور با اش��اره ب��ه اینکه 
اس��تان های اصل��ی تولیدکنن��ده تخم م��رغ، درگیر 
آنفلوآن��زای ف��وق حادپرندگان هس��تند، بیان کرد: 
براس��اس آخرین آمار، تاکنون بی��ش از 20 میلیون 
مرغ تخم گذار معدوم ش��ده که این میزان خس��ارت 

قابل توجهی به مرغداران وارد کرده است. 

کارشناس��ان در حالی از زنگ خطر س��المت مردم 
در مصرف آدامس های وارداتی که تاریخ مصرف ش��ان 
رو ب��ه پایان اس��ت و با قیمتی ناچیز و س��ود باال در 
بازار عرضه می شوند، سخن می گویند که حجم باالی 
واردات و پیش��تازی ایرانیان در مصرف آدامس باعث 

ایجاد تجارت پرسودی شده است. 
به گزارش ایس��نا، »س��یناپرس« در ادامه نوشت: با 
کمی جس��ت وجو درمی یابیم که در کنار یک میلیارد 
دالری که ساالنه با سیگار دود شده و به هوا می روند، 
تجارت پرس��ود دیگری نیز وج��ود دارد که میلیاردها 
دالر را جوی��ده و ته مانده آن را راهی س��طل زباله یا 

کف خیابان ها می کند: آدامس. 
 )Technavio( بازار تکناوی��و ش��رکت مطالعات 
پیش بین��ی خ��ود را از ب��ازار جهانی آدامس تا س��ال 
2019 میالدی اعالم کرد. براس��اس ای��ن گزارش تا 
2019 ب��ازار جهانی آدامس با رش��د 7-4درصدی در 
سال روبه رو خواهد بود و میزان فروش این بازار از 24 
میلی��ارد و 720 میلیون دالر در س��ال 2014 به 32 
میلیارد و 630 میلیون دالر در س��ال 2019 می رسد. 
 )CAGR( تکناویو همچنین نرخ رشد ساالنه مرکب
حدود 5.64درصدی را بین سال های 2014 تا 2019 
پیش بین��ی می کن��د.  در صنعت جهانی ش��کالت و 
آدامس، 15.6درصد به آدامس، 29.1درصد به آبنبات 

و 55.2درصد به شکالت اختصاص دارد. 

آدامس بدون قند، محرک رونق بازار فروش
عرض��ه آدامس های ب��دون قند یک��ی از حلقه های 
کلیدی رونق بازار فروش آدامس محس��وب می شود. 
آدامس ه��ای ب��دون قن��د )suger-free(  ح��دود 

79درص��د بازار جهانی آدامس را در س��ال 2014 در 
اختیار داش��تند و پیش بینی می شود که این سهم تا 

سال 2019 با 9درصد افزایش روبه رو شود. 
 نتای��ج مطالع��ه ای ک��ه س��ال 2001 در مجل��ه

 Dental Research  منتش��ر ش��د، ادع��ا کرد که 
جویدن آدامس های ب��دون قند به مدت 20 دقیقه و 
س��ه بار در طول روز، می تواند به کاهش پوس��یدگی 
و )ایجاد پالک( دندان ه��ا کمک کند. همچنین اداره 
ایمن��ی مواد غذای��ی اروپا )EFSA(، بین س��ال های 
2009 ت��ا 2011 برخ��ی ادعاها درخص��وص منافع 
بهداش��تی جویدن آدامس های ب��دون قند - ازجمله 
کمک به کاهش خشکی دهان و معدنی شدن دندان ها 

- را تأیید کرد. 
تکناوی��و معتقد اس��ت که نتایج ای��ن مطالعات، در 
جلب توجه مش��تریانی که به س��المت خ��ود اهمیت 
می دهن��د و در کل، افزای��ش ف��روش جهانی آدامس 
تأثیرگ��ذار ب��وده اس��ت. آدامس های »ان��رژی زا« و 
آدامس های »کامال طبیع��ی« از دیگر عوامل اثرگذار 

در افزایش فروش آدامس محسوب می شوند. 

اصلی ترین گروه های مصرف کنندگان آدامس
نوجوانان، کودکان و بزرگس��االن، س��ه گروه اصلی 
مصرف کنن��ده آدام��س هس��تند. در س��ال 2014، 
نوجوانان ب��ا 89درصد، اصلی تری��ن مصرف کنندگان 
آدامس ش��ناخته ش��دند اما پیش بینی می شود که با 
افزایش تبلیغات درخصوص مزایای آدامس های بدون 
قند برای س��المت دندان، می��زان مصرف آدامس در 
بین بزرگساالن طی سال های آینده به شدت افزایش 

پیدا کند. 

مردم چه کشورهایی بیشتر آدامس می جوند؟ 
ش��اید اولین پاس��خی که برای این س��وال به ذهن 
خطور می کند، کشور آمریکا باشد که 35درصد سهم 
بازار تولید آدامس را در اختیار دارد، اما در گزارش��ی 
 Kantar Media ک��ه ش��رکت تحقیق��ات ب��ازار
)فیلیپین( در سال 2012 منتشر کرد، دو کشور ایران 
و عربستان سعودی در صدر فهرست مصرف کنندگان 

آدامس در جهان قرار دارند. 
بر این اس��اس، 82درصد ایرانی ها آدامس می جوند 
و عربستان با 79 و آمریکا با 59درصد در رتبه های 2 
و 3 اصلی ترین مصرف کنندگان آدامس در جهان قرار 
دارند. اس��پانیا، فرانسه، لهستان، مجارستان، انگلیس، 
آفریق��ای جنوب��ی و مالزی، رتبه ه��ای 4 تا 10 را در 
اختی��ار دارند. در این گزارش تأکید ش��ده که ش��اید 
یکی از دالی��ل آمار باالی مصرف آدام��س در ایران، 
رفت��ار رای��ج، دادن آدامس به جای بقی��ه پول در این 

کشور باشد. 

ایران یکی از مراکز هدف برای صادرات آدامس
اینترنش��نال  یورومانیت��ور  داده ه��ای  براس��اس 
ارزش   ،)Euromonitor International(
خرده فروش��ی ب��ازار آدام��س ای��ران 180 میلیون و 
  )Wrigley( 900 هزار دالر است و ش��رکت ریگلی
با برند اوربیت، 43درصد س��هم بازار آدامس ایران را 
در اختیار دارد.  یورومانیتور اینترنش��نال در گزارش 
دیگ��ری ک��ه س��ال 2015 درخصوص ب��ازار آدامس 
ایران منتش��ر کرد، عنوان می کن��د که ایران به دلیل 
داش��تن جمعیت جوان، یک��ی از مراکز هدف تولید و 
عرضه کنندگان اصلی آدامس جهان محسوب می شود. 
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یک عضو کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
می گوی��د در جریان تصمیمات 
چندماه��ه دول��ت در خصوص 
واردات، نزدی��ک ب��ه 10 نفر به 
ان��دازه یک چهارم منابع عمومی 
الیحه بودجه 97، س��ود باالیی 

نصیب شان شده است. 
ب��ه گ��زارش پدال نی��وز، رضا 
انصاری در گفت وگو با خبرنگار 
خبر خ��ودرو با توج��ه به ورود 
کمیس��یون صنایع و معادن به 
جریان اتفاقات اخیر در واردات 
خ��ودرو، اظهار داش��ت: در این 
نهادهای  بای��د هم��ه  ش��رایط 
نظارت��ی ب��ه این جری��ان ورود 
کنند ک��ه چرا باید ی��ک تعداد 

اندک کمت��ر از 10 نفر، در این 
جریان سودهای کالنی را از این 
بازار کسب کنند.   وی با انتقاد 
از اینکه سیاس��ت گذاری دولت 
در بخ��ش تعرف��ه واردات یک 
ن��وع رانت خ��اص را در واردات 
خ��ودرو ایج��اد ک��رده اس��ت، 
تصریح کرد: باید بررس��ی شود 
که رانت ایجاد ش��ده در جریان 
واردات به عدم سیاست درست 
دول��ت و نظارت ها برمی گردد یا 
از  برخی شرکت ها  سوء استفاده 
بازار آشفته وارداتی ها و افزایش 
قیمت ه��ا در ای��ن بخش چنین 
جریانی را به وجود آورده است؟ 
 وی با اشاره به اینکه افزایش 
ن��رخ ارز آش��فتگی قیمت��ی در 

تش��دید  را  وارداتی ه��ا  ب��ازار 
کرده اس��ت، اف��زود: افرادی که 
فعالی��ت  بخش خصوص��ی  در 
می کنند به دنبال کس��ب سود 
هس��تند، بنابراین باید نهادهای 
مجلس  دولت،  مانند  حاکمیتی 
سیاس��ت گذاری درستی داشته 
باشند و به درستی نظارت کنند 

تا چنین اتفاقی رخ ندهد. 
 وی تأکی��د ک��رد: سیاس��ت 
افزایش تعرفه، سیاس��ت تجاری 
اس��ت که هدف توسعه صنعت و 
تکنول��وژی در کش��ورها و کمک 
ب��ه تولیدکنندگان داخلی اس��ت 
درحالی که در کش��ور م��ا به این 
مسئله صرفاً با نگاه افزایش درآمد 
است.   وی سیاست تعرفه گذاری 

با ن��گاه فعلی را یک نوع اش��تباه 
اس��تراتژیک در دولت عنوان کرد 
و افزود: متأس��فانه امروز دولت به 
سیاس��ت تعرفه گذاری به عنوان 
سیاس��ت افزای��ش درآم��د نگاه 
می کن��د. به عنوان مث��ال عنوان 
می ش��ود ک��ه سیاس��ت افزایش 
تعرفه، درآمد بیش از یک میلیارد 
دالری را در سال برای دولت ایجاد 
می کند که مسلما خطرناک ترین 
کار بوده و مانع توسعه صنعت در 

کشور خواهد شد. 
ام��روز  ک��رد:  تصری��ح  وی   
به ط��ور هوش��مندانه  در دنی��ا 
سیاس��ت تعرفه گ��ذاری را ب��ه 
عنوان سیاست تجاری مدیریت 
می کنن��د ت��ا به م��رور موجب 

افزایش ت��وان رقابتی صنایع در 
بازار های بین المللی شود. 

زری��ن  و  داراب  نماین��ده   
دش��ت در مجلس ده��م تصریح 
ک��رد: متأس��فانه وج��ود چنین 
ش��ده  موج��ب  سیاس��ت هایی 
صنعتی که بی��ش از 5 دهه عمر 
دارد مانند نوزاد 50 ساله باشد که 
متناسب با س��نش رشد نکرده و 

کوچک باقی مانده است. 
 انصاری اجرای سیاست کنونی 
در خص��وص تعرف��ه را به نوعی 
سیاست ضد توسعه محصول در 
صنعت خودرو دانس��ت و گفت: 
ام��روز پیامد چنی��ن تصمیماتی 
همین وضیت کنونی بازار خودرو 

در کشور است. 

رئیس کل گم��رک از مکاتبه با وزارت 
صنعت درباره ثبت س��فارش های جعلی 

واردات خودرو خبر داد. 
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم، فرود 
عسگری در پاس��خ به سؤالی درخصوص 
ش��ائبه واردات خودرو با استفاده از ثبت  
س��فارش های جعلی در گمرک بوش��هر 
گفت: صرف ورود کاال به گمرکات ممنوع 
نیس��ت و در مورد خودروه��ا هم همین 
اتفاق افت��اده و واردکنندگان خودروهای 
خود را ب��ه محوطه گمرکی وارد کرده اند 
ام��ا نکته مهم این اس��ت ک��ه حتی یک 

ترخیص خودرو هم بدون ثبت س��فارش 
انجام نشده است. 

به گفته رئی��س کل گمرک، اطالعات 
ثبت سفارش همه کاالها از جمله خودرو 
از طریق س��امانه گمرک به سامانه جامع 
تجارت و نمایندگی ه��ای واردات خودرو 
مبادله می شود، بعد از تأیید این اطالعات 
از س��وی س��امانه تجارت اجازه ترخیص 

خودرو در گمرک صادر می شود. 
وی گف��ت: در روزهای گذش��ته وزیر 
صنعت پیش��نهاد ترخی��ص خودروهای 
وارد شده در گمرک قبل از دستورالعمل 

اخیر هیأت دولت را به گمرک ارائه کرده 
بود. این در حالی  است که واردات خودرو 
باالی 4 هزار دالر بر اساس مصوبه هیأت 
دولت امکان پذیر نبوده و به همین دلیل 
نامه  وزیر صنعت و سازمان توسعه تجارت 
برگش��ت داده شد.  عسگری در پاسخ به 
س��ؤالی درخص��وص واردات خ��ودرو با 
ثبت س��فارش های جعلی گف��ت: ما هم 
در خص��وص ثب��ت س��فارش های جعلی 
ابهاماتی را در قالب یک نامه از س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران مط��رح کردیم، در 
هر صورت برای ترخیص هر خودرو ثبت 

سفارش الزم وجود داشته است. 
رئی��س کل گم��رک در پاس��خ به این 
سؤال که اخیراً تعزیرات حکومتی بوشهر 
از قاچ��اق چندین دس��تگاه خودرو خبر 
داده ب��ود، گفت: ما چنین بحثی را قبول 
نداری��م و اگ��ر مس��تنداتی در خصوص 
ترخی��ص غیرقانونی خ��ودرو در اختیار 
هر دس��تگاهی ق��رار دارد می تواند آن را 
ارائ��ه کند.  وی تأکید کرد: به هر صورت 
م��ا باید ب��ه دنبال محدود ک��ردن کارت 
بازرگانی باش��یم تا سوءاس��تفاده در این 

خصوص کاهش یابد. 

احیای س��همیه بندی بنزی��ن با محور 
ق��رار دادن خانواده به ج��ای خودرو، راه 
درست برای اصالح وضعیت موجود بدون 
ایجاد فش��ار به عموم م��ردم به خصوص 
مستضعفان اس��ت. در صورتی که قیمت 
بنزین برای عموم خانوارها که کم مصرف 
هستند همان 1000 تومان باقی بماند و 
صرفاً قیمت این فرآورده برای خانوارهای 
پرمص��رف ک��ه مصارف��ی باالت��ر از حد 
متوس��ط جامعه )مث��اًل 80 لیتر در ماه( 
دارن��د، افزایش چش��مگیری یابد و مثاًل 
به 1500 یا 2000 تومان برسد، سیستم 
ناعادالن��ه »یارانه بیش��تر ب��رای مصرف 
بیش��تر« اصالح می ش��ود و پرمصرف ها 
مجبور می شوند برای مصارف باالی خود، 

هزینه بیشتری بپردازند. 
س��ایر مزایای اس��تفاده از این راهکار 
عبارت اس��ت از کاهش اث��رات تورمی و 
فشار اقتصادی به عموم مردم به خصوص 
مستضعفان، اصالح الگوی مصرف بنزین 
به ص��ورت گس��ترده تر و بلندمدت ت��ر و 

همچنی��ن تحقق بخش اعظم درآمدهای 
مدنظ��ر دول��ت از محل افزای��ش قیمت 
بنزی��ن )تبص��ره 18 الیح��ه بودج��ه( و 
درنتیج��ه، فراهم ش��دن ام��کان اجرای 

برنامه های اشتغالزایی دولت. 
سعید عارفی، مش��اور سامانه هوشمند 
سوخت با اش��اره به برخی فواید و منافع 
قاب��ل توجه س��همیه بندی بنزی��ن برای 
کشور می گوید: موضوع کنترل و کاهش 
مصرف بنزین در ش��رایط کنونی از چند 
جهت به نفع کش��ور اس��ت، به طوری که 
کاه��ش مص��رف بنزین ش��رایط را برای 
ص��ادرات ای��ن کاالی ارزش��مند فراهم 
می کن��د، همچنی��ن در ح��ال حاضر که 
کش��ور واردکننده بنزین اس��ت کاهش 
مصرف آن می تواند از هزینه های واردات 
بنزی��ن بکاه��د.  وی ادام��ه داد: کاهش 
آلودگ��ی محیط زیس��ت، اص��الح الگوی 
مصرف و همچنین حرکت مردم و صنعت 
به س��مت اس��تفاده و تولید خودروهای 
کم مصرف ت��ر از دیگ��ر مزای��ای کنترل 

مصرف بنزین در سهمیه بندی است. 
عارفی افزود: تمام منافعی که ذکر شد 
زمانی اتفاق می افتد ک��ه انگیزه ای برای 
حرکت به سمت آنها وجود داشته باشد؛ 
بی شک مس��ئله قیمت اصلی ترین انگیزه 
اس��ت. زمانی که قیم��ت بنزین به1000 
توم��ان افزایش یافت ابت��دا این انگیزه تا 
ح��دودی وجود داش��ت، اما ب��ا توجه به 
ت��ورم موجود در اقتص��اد به زودی قیمت 
نس��بی بنزین کاهش پی��دا کرد تا جایی 
که شرایط دوباره به حالت قبل بازگشت. 

راهکار کشورهای مختلف برای 
مدیریت مصرف بنزین

وی اف��زود: به ط��ور کلی کش��ورهای 
جهان را در ای��ن زمینه به دو گروه کلی 
می توان تقس��یم ک��رد؛ کش��ورهایی که 
مانند کشور ما دارای منابع نفتی هستند 
و با قیمت های ثابت بنزین را نرخ گذاری 
البته این کش��ورها نمی توانند  می کنند، 
الگوی مناس��بی برای ما باش��ند، چراکه 
باید دید اهتمام این کشورها برای اصالح 

وضعیت شان به چه شکل است. عربستان 
نمون��ه بارز یکی از این کشورهاس��ت که 
سیاس��ت قیمت ثابت را اتخاذ کرده بود. 
کاهش ش��دید قیم��ت نفت باعث ش��د 
این کش��ور به سمت سیاست های اصالح 
قیمت روی بیاورد که فش��ار زیادی را به 

مردم این کشور وارد کرد. 
عارف��ی تصری��ح ک��رد: دس��ته دیگر، 
کشورهایی هستند که دارای منابع نفتی 
نب��وده و برای نرخ گذاری بنزین از قیمت 
بازارهای جهانی تبعیت می کنند و قیمت 
بنزی��ن در آنها همراه با نوس��انات جهان 

تغییر می کند. 
وی خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد 
گزینه مطلوب برای کشور ما راه میانه ای 
از میان این دو راه است؛ راهی که در آن 
هم از تالطم های بازارهای جهانی و اثرات 
آن بر اقتصاد کش��ور و معیشت مردم در 
امان باشیم و هم مصرف بنزین را کنترل 
و یارانه های مربوط به آن را عادالنه توزیع 

کنیم. 

مکاتبه گمرک با وزارت صنعت درباره ثبت  سفارش  جعلی واردات خودرو

سهمیه بندی بنزین بهترین راهکار کنترل مصرف

بازار ارز آشفتگی در بازار خودروهای وارداتی را تشدید کرده است
اخبار

با افزایش تولید سوخت یورو۴ و 
واردات نمی توان پاسخگوی سوخت 

خودروها بود
 وزی��ر نفت تأکید کرد با خودروس��ازان هماهنگ 
شده است که از تیرماه بعضی خودروها تولید نشود، 
اما واقعیت این اس��ت که با این میزان افزایش تولید 
خودرو و افزایش مصرف سوخت، حتی با واردات هم 

نمی توان پاسخگوی تأمین سوخت بود. 
به گزارش ایسکانیوز، بیژن زنگنه در پاسخ به سؤالی 
مبنی بر اینکه دبیر انجمن خودروسازان معتقد است 
فش��ار به خودروسازان برای تولید خودروهای یورو4 
به باال در حالی ص��ورت گرفته که وزارت نفت توان 
تولید س��وخت این خودروها را ن��دارد، گفت: مقدار 
مصرف خودرو و کیفیت س��وخت، دو مقوله متفاوت 
اس��ت. خودروهایی که هم اکنون تولید می شوند باید 
مصرف اس��تانداردی داشته باش��ند. مصرف بنزین با 

افزایش تولید خودرو رابطه مستقیمی دارد. 
وزیر نف��ت تأکید کرد: با خودروس��ازان هماهنگ 
شده است که از تیرماه بعضی خودروها تولید نشود، 
اما واقعیت این اس��ت که با این میزان افزایش تولید 
خودرو و افزایش مصرف سوخت، حتی با واردات هم 

نمی توان پاسخگوی تأمین سوخت بود. 
او اف��زود: تولی��د بنزی��ن ی��ورو چه��ار در س��ال 
 92، روزان��ه 2.1 میلی��ون لیت��ر بود ک��ه تاکنون به 
25 میلیون لیتر در روز رس��یده اس��ت.  او همچنین 
در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه مدیر فاسد 
نفتی در مدیریت اکتش��اف چگونه شناس��ایی ش��د، 
افزود: مشابه دزدی در مدیریت اکتشاف را هیچ کجا 
و در هیچ وزارتخانه ای ندیده بودم که کس��ی بتواند 
از خزانه ش��رکت دزدی کند. این یک اش��کال است 
که کس��ی 10 تا 12 س��ال در یک سمت بماند، باید 
س��اختار آن اصالح ش��ود.  زنگنه تأکید کرد: رئیس 
حس��ابداری اکتشاف زمانی  که اس��ناد حسابداری را 

بررسی می کردند متوجه این موضوع شدند. 

کیفیت باال و قیمت تمام شده ارزان 
دلیل دعوت پژو از قطعه سازان ایرانی

از  پ��ژو  آرش محبی ن��ژاد در خص��وص دع��وت 
قطعه س��ازان ایرانی ب��رای حض��ور در الجزایر گفت 
شرکت PSA قرار است در الجزایر کارخانه ای مشابه 
ب��ا ایکاپ تأس��یس کند و همان تولی��دات را نیز در 
کش��ور داشته باش��د اما مهم ترین مش��کل آنها نبود 

قطعه سازی در الجزایر است. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: فقدان 
قطعه ساز در الجزایر و کش��ورهای همسایه آن سبب 
شده این ش��رکت فرانس��وی برای واردات قطعات از 
ای��ران برنامه ریزی کند. از ط��رف دیگر کیفیت باالی 
تولید و قیمت تمام ش��ده ارزان سبب شده که ایران 
گزینه بهتری نس��بت به س��ایر کش��ورهای منطقه و 
اروپ��ا برای تأمین قطعات باش��د.  به گ��زارش پایگاه 
اطالع رس��انی بازار س��رمایه ب��ه نقل از ایلن��ا، آرش 
محبی ن��ژاد در خصوص دع��وت پژو از قطعه س��ازان 
  PSAایران��ی برای حض��ور در الجزایر گفت: ش��رکت
ق��رار اس��ت در الجزای��ر کارخانه ای مش��ابه با ایکاپ 
)کارخان��ه مش��ترک ایران خ��ودرو و پ��ژو( تأس��یس 
کند و همان تولیدات را نیز در کش��ور داش��ته باشد 
اما مهم ترین مش��کل آنها این اس��ت ک��ه در الجزایر 
قطعه س��ازی وجود ندارد.  محبی نژاد افزود: در مرحله 
اول تی��راژ ای��ن کارخان��ه 80 هزار خودرو اس��ت که 
به تدریج افزایش پیدا می کند. در نمایش��گاه خودروی 
آلمان و پراگ نیز مسئوالن فرانسوی اعالم کردند که 
ب��رای تأمین قطعات برنامه ری��زی مفصلی روی ایران 
دارند و صحبت هایی نیز با ما کردند.  وی خاطرنشان 
کرد: در کش��ورهای آن منطقه مراکش نیز در تأمین 
قطعات وضعیت خوبی دارد و در حال پیش��رفت است 
و در واقع این کش��ور جدی ترین رقیب ما است، اما ما 
می توانیم با برنامه ریزی و هماهنگی بخش��ی از تأمین 
قطعات رنو، سیتروئن را که در مراکش در حال تولید 
است نیز به عهده بگیریم.  محبی نژاد تصریح کرد: در 
واقع الجزایر یک مسیر میانبر برای صادرات قطعات ما 
است و ما باید از این فرصت کمال استفاده را ببریم. 

تهران شهری خودرو محور است
تازه تری��ن نظرس��نجی ایس��پا درباره نح��وه تردد 
ش��هروندان تهران��ی نش��ان می ده��د تهران ش��هر 
خودرو محور اس��ت.  طبق آخرین نظر س��نجی مرکز 
افکار س��نجی دانش��جویان ایران )ایسپا( درباره نحوه 
تردد ش��هروندان تهرانی، س��ال 9۶ استفاده از مترو 
بیشتر شده اما در عین حال استفاده از اتوبوس ها کم 
و استفاده از خودروی شخصی نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است. 
در دی ماه س��ال ج��اری ۳5 درص��د از ترددها به 
خودرو شخصی اختصاص دارد که این آمار نسبت به 
آذر ماه سال 94 افزایش 9 درصدی را نشان می دهد. 
همچنین در دی ماه سال جاری ۳2درصد از ترددها 
با مترو انجام ش��ده که این امر نشان می دهد استفاده 
از مترو نس��بت به آذرماه س��ال 94 افزایش 8 درصدی 
داشته است، ضمن آن که در دی ماه امسال 11درصد از 
ترددها به تاکسی و آژانس اختصاص دارد که کاهش 5 
درصدی استفاده از تاکسی و آژانس را نسبت به آذر ماه 

سال 94 نشان می دهد.

اخبار

بساط کارت های شناور برچیده 
شده است

مش��اور فرهنگ��ی معاون حم��ل و نق��ل و ترافیک 
ش��هرداری تهران گفت بس��اط کارت های ش��ناور در 
ش��هرداری برچیده ش��ده اس��ت زیرا خالف عدالت و 
منطق بود.  به گزارش مهر، علی پیرحسینلو در پاسخ 
به س��والی درباره علت در نظ��ر گرفتن 10 هزار مجوز 
سیار در مصوبه شورای ترافیک تهران گفت: یک ضعف 
عمده در مدیریت شهری وجود دارد و آن نبود مدیریت 
جامع ش��هری است که در همین پروسه تصویب طرح 
ترافیک جدید به وضوح خأل آن احس��اس شد. اختیار 
و اراده بس��یاری از مس��ائل در دست شهرداری نیست 
و اگ��ر همان طرح اولیه معاون حمل و نقل ترافیک به 
صورت تمام عیار پیگیری می شد، هرگونه سهمیه ای به 
ش��کل س��ابق که منجر به بی اعتمادی مردم شده بود 
برچیده می شد.  وی ادامه داد: برخی تغییرات در طرح 
اولیه از جمله این مجوزهای سیار با نظر پلیس و دیگر 
اعضای ش��ورای ترافیک تهران اضافه ش��د. همچنین 
موضوع س��هم ۳درصدی با تخفیف 50درصدی از کل 
مجوزها برای اقش��ار خاص نیز توسط شورای شهر به 
طرح جدید اضافه ش��د.  پیرحس��ینلو تأکید کرد: این 
واقعیت چندگانگ��ی مراجع تصمیم گیری در مدیریت 
شهر اس��ت. عماًل هیچ طرح فراگیری نمی تواند بدون 
نظ��ر نهادهای مرتبط و تنها با نظر ش��هرداری اجرایی 
ش��ود و ما باید برای اجرایی ش��دن یک طرح، رضایت 
و حمایت تمامی مجریان را جلب کنیم.  وی افزود: در 
عین حال ش��هرداری متعهد است انتظار شهروندان را 
که نکند در طرح ضد رانت ش��هرداری راه نفوذی برای 
رانت های جدید ایجاد شود در نظر بگیرد و تمام تالش 
ما برای این است که هر گونه بی عدالتی در اجرای طرح 

از بین برود. 
مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران در پاس��خ به این پرس��ش که قرار اس��ت طرح 
ترافیک شناور به چه اقشاری برسد، گفت: کارت شناور 
خط قرمز مدیریت فعلی حوزه حمل ونقل ش��هرداری 
اس��ت، ما در این دوره کارت ش��ناور نداریم و نخواهیم 
داش��ت. مجوزهای سیار نیز بر اساس قیمتی که همه 
پرداخت می کنند، باید عوارض پرداخت کنند. سیستم 
گذش��ته در خصوص کارت های شناور که با یک کارت 
سه خودرو وارد طرح می شد نیز مطمئناً بساطش برای 
همیش��ه جمع شده است، زیرا هم خالف عدالت و هم 
خ��الف منطق و هم خالف قانون بود.  پیرحس��ینلو با 
اش��اره به اینکه مجوز س��یار در این دوره با کارت های 
ش��ناور دوره گذشته تفاوت های اساس��ی دارد، گفت: 
تالش ما این اس��ت که به گونه ای ضوابط اجرایی طرح 
ترافیک جدید را طراحی کنیم که همه به سمت خرید 
ط��رح ترافیک روزانه ترغیب ش��وند.  وی در خصوص 
سهمیه اهالی رسانه نیز توضیح داد: شهرداری با تسهیل 
شرایط برای خبرنگاران مخالف نبود و حتی در شورای 
ش��هر با تخفیف 50درصدی ب��ه 1.5درصد از مجموع 
مجوزه��ا هم موافقت کرد. اما تأکید داش��ت که صالح 
نیست در مصوبه اسمی از قشر خاصی برده شود چراکه 
چنین استثنائات و تبعیض هایی ایجاد بی اعتمادی در 
جامعه کند.  مش��اور معاون ش��هردار ته��ران در ادامه 
گف��ت: برای ارائه این تخفیف به اصحاب رس��انه ها نیز 
باید به دنبال شفافیت حداکثری باشیم تا بی اعتمادی ها 
و تبعیض های گذش��ته برنگردد. ب��رای همین دنبال 
راه هایی هستیم که با همفکری خود خبرنگاران و اهالی 
مطبوعات آیین نامه ای برای این منظور تهیه کنیم که 

زمینه ای برای برخورد سلیقه ای باقی نماند. 

سودهای نجومی شرکت های 
وارد کننده خودرو

نایب رئیس کمس��یون صنایع و معادن مجلس گفت 
10 تا 15 شرکت وارد کننده خودرو از طریق ممنوعیت 
ثب��ت س��فارش و باز ش��دن آن س��ودهای نجومی به 
جی��ب زدند.  فریدون احمدی در گفت و گو با فارس در 
توضیح اعتراض خود در مورد ممنوعیت ثبت سفارش 
خودروهای لوک��س اظهار کرد: آقایان ثبت س��فارش 
خودرو را بسته اند و مدعی هستند این دستور از باال به 

آنها ابالغ شده است. 
وی با اشاره به اینکه در این زمینه وزیر وقت صنعت، 
معدن و تجارت مدعی شد ممنوعیت ثبت سفارش از 
مراجع باالدست ابالغ ش��ده است، بیان کرد: از طریق 
ممنوعی��ت ثبت س��فارش و باز ش��دن آن 10 تا 15 

وارد کننده در کشور سودهای نجومی به جیب زدند. 
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با اش��اره به 
اینک��ه این نوع مدیریت یعنی فاجعه در کش��ور، بیان 
کرد: درست نیس��ت گناه این اقدام برخی را به گردن 
باالتر انداخت.  احمدی با اش��اره به اینکه مدیران باید 
تدبیر کنند، افزود: مراجع باالدست سیاست ها را تعیین 
می کند و اینکه مدیران با اجرای این سیاست ها ایجاد 

فساد می کنند این یعنی انتهای مدیریت. 
ای��ن نماینده در واکنش به برخی ش��ایعات در مورد 
تضرر خود از ممنوعیت ثبت سفارش خودرو و ریاست 
وی بر یک شرکت وارد کننده خودرو، گفت: اگر کسی 
شرکت عنوان شده را معرفی کند شرکت را به او واگذار 

می کنم. 
احم��دی با اش��اره به اینکه قب��ل از نمایندگی و در 
س��ال های دور دس��ت رئی��س هیأت مدیره ش��رکت 
خودروس��از بوده اس��ت، بیان ک��رد: نه این ش��رکت 
واردکنن��ده خودرو بوده و نه بنده حتی یک س��هم در 

این شرکت داشتم. 



یک جوان یونانی موفق ش��ده اس��ت از طریق بازیاف��ت علف دریایی و 
تبدیل آن به محصوالت مصرفی، عالوه بر اشتغال زایی و کاهش هزینه های 

محیط زیستی کشورش، کسب و کاری موفق ایجاد کند. 
به گزارش ایسنا به نقل از شینهوا، همه ساله 
ه��زاران تن عل��ف دریایی در س��واحل یونان 
جمع آوری و شسته می ش��ود، اما بیشتر آنها 
در نهایت به عنوان زباله از بین می روند. حاال 
یک جوان مبتکر یونانی توانسته است از طریق 
تبدیل این دورریزه��ا به محصوالت منحصر 
به ف��رد، مفید و اکولوژیکی، عم��ری دوباره به 

آنها ببخشد. 
استاوروس س��ومپانیدیس، جوان ۲۴ساله 
بنیانگذار اس��تارت آپ »فی« است که مقر آن 
در ش��هر »پات��راس« قرار دارد. این ش��رکت 
تولیدات خود را از طریق بازیافت علف دریایی 
با مواد سلولزی تولید می کند. سومپانیدیس به 

دلیل روش پیشتازانه خود در تبدیل علف های دریایی مرده به قاب گوشی، 
جعبه هدیه، قاب عینک و سایر تجهیزات، توانست در فهرست ۳۰ رهبر 
زیر ۳۰ سال مجله فوربس در حوزه فناوری منطقه اروپا قرار گیرد، در این 

فهرست ۱۰۰۰ نفر جزو کاندیداهای اولیه بودند. 
وی درباره راز موفقیت خود گفت این ایده هنگامی که هنوز در دانشگاه 
»پیرائوس« در رش��ته مدیریت مالی و بانکی تحصیل می کرد، به ذهنش 
خطور کرده اس��ت. او همواره می خواس��ت 
کاری جدید و متف��اوت انجام دهد، اما این 
کار یک کار تیمی س��خت بود. وی سرمایه 
و دان��ش الزم برای تجاری س��ازی ایده اش 
را نداش��ته و در نتیجه به بازارهای حقیقی 
روی آورده اس��ت.  پ��روژه این جوان یونانی 
همچنین ب��ه ش��هرداری های یونان کمک 
کرده است تا در هزینه های خود صرفه جویی 
کنند. طبق مقررات اتحادیه اروپا آنها به ازای 
هر ت��ن علف دریایی که در محل انباش��ته 
زباله رها می ش��ود، باید ۶۱ ی��ورو بپردازند، 
اما اکنون برخی ش��هرداری ها علوفه دریایی 
را به شرکت او می دهند.  سومپانیدیس کار 
جمع آوری علف های دریایی را توسط خود و پنج کارمندش و تعداد زیادی 
از داوطلب��ان محلی انجام می دهد. وی که اعتبار خوبی در کش��ورش به 
دست آورده است اکنون به فکر صادرات محصوالت خود به خارج است. 

روی��داد ن��وآوری در ح��وزه انرژی در حاش��یه نخس��تین همایش 
بین المللی دانشگاه سبز ۱۷ تا ۱۹ بهمن ماه برگزار می شود. 

به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
رویداد نوآوری در حوزه انرژی، مسئله محور 
ب��وده که براس��اس مس��ائل و درک عمیق 
موجود در فرصت های انرژی ایران و منطقه 

طراحی شده است. 
در ای��ن روی��داد، نوآوری براس��اس مدل 
پرش به شناسایی، ارائه راه حل، نمونه سازی 
و بازاریاب��ی ای��ده اس��تارت آپی در ح��وزه 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر و پ��اک پرداخته 
می ش��ود. م��دل پرش براس��اس بررس��ی 
مدل ه��ای موج��ود در ایران و ب��ا توجه به 
س��اختار و س��طح بلوغ اکوسیس��تم ایران 
طراح��ی و اج��را می ش��ود و تاکنون هفت 
روی��داد پرش ب��ه صورت مس��ئله محور در 

حوزه های تخصصی برگزار شده است. 
در این مدل با تکیه بر اصل مش��تری محوری و همدلی با مش��تری 
ابزار ه��ای الزم ب��رای ش��ناخت و درک عمی��ق از مش��تری در قالب 

کارگاه ه��ای عمل��ی به ش��رکت کنندگان آم��وزش داده و س��پس از 
آنها خواس��ته می ش��ود تا براس��اس چالش های واقعی مش��اهده شده 
و با اس��تفاده از ابزار های طراحی ش��ده در ش��تابدهنده پرش به ارائه 
راه حل ه��ای نوآورانه در ح��وزه مورد نظر 

بپردازند. 
البت��ه تفاوت اساس��ی روی��داد پرش با 
کاربردی  مش��ابه  استارت آپی  رویدادهای 
ب��ودن خروجی ها و عملیاتی ب��ودن کامل 
محصوالت��ی اس��ت ک��ه رون��د صحی��ح 
اعتبار س��نجی و ایج��اد را ط��ی کرده اند. 
در این روی��داد فرآیند طراحی، س��اخت 
ب��رای  نوآوران��ه  راه حل ه��ای  آزم��ون  و 
چالش های صنعتی و تبدیل این راه حل ها 
به یک مدل کس��ب و کار اعتبار س��نجی 

شده به رقابت گذاشته می شود. 
تیم هایی م��ورد پذیرش ق��رار خواهند 
گرفت که ه��م در قالب تعریف، هم در جهت رفع چالش های صنعتی 
و هم در راستای برنامه هدف گیری شده گروه شتابدهنده های صنعتی 

قرار گیرند. 

کارت ویزیت هوش��مند بر بس��تر موبایل با هدف توس��عه بازاریابی 
دیجیتالی توسط یک استارت آپ ایرانی طراحی و راه اندازی شد. 

ب��ه گزارش مهر، ی��ک اس��تارت آپ ایرانی با تمرکز بر گس��ترش و 
نوین  رونق بخش��ی فضای کس��ب وکارهای 
در کشور، س��رویس کارت ویزیت هوشمند 
طراحی کرده اس��ت که کاربران با استفاده 
از آن می توانن��د بدون چ��اپ کارت ویزیت 
یا بروش��ور و پرداخ��ت هزینه های آن، تنها 
از طری��ق کدهای دس��توری تلف��ن همراه، 
اطالع��ات و خدم��ات خ��ود را ب��ه دیگران 
معرفی ک��رده و آن را در اختیار متقاضیان 

بگذارند. 
در ای��ن روش دارندگان س��یم کارت های 
دائم��ی می توانن��د ب��ا ش��ماره گیری ک��د 
دس��توری و بدون نی��از ب��ه اینترنت برای 
دریافت این س��رویس ثبت نام کرده و برای 

خود کارت هوشمند ویزیت طراحی کنند. پس از آن نیز امکان تنظیم 
و مدیریت اطالعات کاری مشترک در هر لحظه وجود خواهد داشت. 
ب��ه این ترتیب کس��ب وکارها ق��ادر خواهند بود ب��ا مراجعه به پنل 

مدیریتی خود در این کارت ویزیت هوش��مند، اطالع رس��انی مختلف 
برای مخاطبان خود داشته باشند. به طور مثال حراج فصلی، تخفیفات 

ویژه و تبریک اعیاد را اطالع رسانی کنند. 
دریاف��ت ای��ن خدم��ات از طری��ق کد 
مخاط��ب  ب��رای   *۶۶۵۵# دس��توری 
کسب وکار رایگان بوده و هزینه ای نخواهد 

داشت. 
ثبت ن��ام ب��رای دریافت این س��رویس 
از طری��ق ش��ماره گیری ک��د دس��توری 
نح��وه  و  می ش��ود  انج��ام   *۸*۶۶۵۵#
ب��رای  ویزی��ت  کارت  ای��ن  از  اس��تفاده 
مخاطب��ان نیز از طریق ش��ماره گیری کد 
دستوری )*ش��ماره موبایل فرد موردنظر 
# ۶۶۵۵*( ممکن می شود. به این ترتیب 
مخاط��ب می توان��د با این کد دس��توری، 
اطالعات کاری کس��ب وکار فرد مورد نظر 
را روی گوش��ی همراه خود دریافت کن��د و در همین حال به صورت 
اتوماتیک، اطالعات تماس مخاطب نیز در دفترچه تلفن صاحب کارت 

ویزیت ذخیره و بایگانی می شود. 

بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان مستعد 
برت��ر، »طرح ش��هید احمدی روش��ن« را اجرا می کند.  به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و 

مشارکت دانشجویان مستعد برتر، در نظر دارد 
با اجرای »طرح ش��هید احمدی روش��ن« گام 
دیگری در جهت شناسایی و حل مسائل واقعی 
کشور بردارد.  در این طرح که با همکاری بنیاد 
نخبگان اس��تان تهران اجرا می ش��ود، استادان 
خبره دانش��گاهی و متخصص��ان  برتر صنعت، 
با شناسایی مسائل و مش��کالت اصلی کشور، 
هسته های نخبگانی مسئله محور را با مشارکت 
دانش��جویان برگزیده تشکیل داده و به صورت 
علم��ی و تخصصی در قالب طرحی مش��خص 
و در ب��ازه زمانی معین به حل آنها می پردازند.   
استفاده از توانمندی های دانشجویان مستعد در 
جهت حل مشکالت جامعه، هدایت دانشجویان 

مس��تعد برای شناسایی مسائل راهبردی کش��ور، ایجاد شبکه دانشجویان 
مستعد و خبرگان دانشگاهی و صنعتی، افزایش اعتماد دستگاه های اجرایی، 
مراکز علمی و بخش خصوصی به برگزیدگان و افزایش مهارت های اجتماعی 

و روحیه خودباوری دانشجویان، از مهم ترین اهداف این طرح است.  در اولین 
دوره طرح شهید احمدی روشن، هفت هسته نخبگانی شکل گرفت و به حل 
برخی مس��ائل مهم کشور پرداختند. در فراخوان اول این دوره نیز گوشه ای 
از نیازمندی ه��ای مهم کش��ور در قالب چند 
مسئله مشخص ارائه شد و جمعی از خبرگان 
صنعتی و دانشگاهی مسئولیت راهبری حل 
آنها را برعهده گرفته اند.  مستعدین برگزیده 
جوایز تحصیلی، بنا به عالقه و رشته تحصیلی 
خ��ود می توانن��د در یکی از ای��ن موضوعات 
ثبت نام و پس از بررس��ی و تایید توانایی های 
آنان در هسته علمی حل مسئله شرکت کنند.  
دریافت اعتبار فن ی��اری در تمام دوره اجرای 
طرح، اس��تفاده از دوره های آموزشی عمومی 
و تخصصی، استفاده از اعتبار هسته پژوهشی 
زی��ر نظر مس��ئول هس��ته، دریاف��ت امتیاز 
فعالیت های نخبگانی براس��اس نظر مسئول 
هسته، استقرار در فضای هم افزا در کنار هسته های دیگر، استفاده از شبکه 
آزمایشگاه های راهبردی و همچنین شرکت در اردوهای علمی و فرهنگی، از 
مهم ترین تسهیالت اعطایی بنیاد ملی نخبگان به مشموالن این طرح است. 

بازاریابی ایده های استارت آپی با رویدادی نوآورانه در حوزه انرژیکارآفرینی با علف دریایی با هدف تزریق توان نخبگانی به مسائل اولویت دار کشورکارت  ویزیت هوشمند موبایلی طراحی شد

دومین دوره هسته های نخبگانی برگزار می شود

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان گفت ورود به مشاغل 
خانگی، یکی از راه های خروج از رکود است. 

دکتر محم��د جعفری در گفت وگو با ایس��نا، در ارتباط با مش��اغل 
خانگ��ی اظهار ک��رد: اگر بخواهیم پروژه ها را ب��ه پروژه های بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت تفکیک کنی��م می گوییم پروژه های بلندمدت 
رقابتی و هزینه بر بوده که نیاز به هزینه بخش خصوصی قدرتمند دارد و 
در حال حاضر با توجه به ریسک باالی سرمایه گذاری، بخش خصوصی 

انگیزه الزم را جهت ورود به این حوزه ندارد. 
وی اف��زود: همچنان که می دانیم ورود بخ��ش عمومی یا دولتی به 
پروژه های بلندمدت نتیجه الزم را ندارد کما اینکه تاکنون کش��وری را 
نمی توان یافت که به وسیله دولت توسعه  یافته باشد و تجربیات گذشته 
نیز همین موضوع را نشان می دهد. به عنوان مثال صنایع مادر همچون 
فوالد و دیگر صنایع که توس��ط دولت ایجاد ش��ده اند نتوانسته نتیجه 
مناسب را داشته باشد، از طرفی همین صنایع در کشورهایی که توسط 

بخش خصوصی ایجاد ش��ده اند 
از سودآوری خوبی برخوردارند. 
وی اضافه کرد: متأسفانه در 
حال حاضر با توجه به ریس��ک 
کشور  در  سرمایه گذاری  باالی 
انگی��زه الزم را بخش خصوصی 

ندارد. 
اقتص��اد  دکت��رای  ای��ن 
کرد:  عنوان  لرس��تان  دانشگاه 
پروژه های میان مدت هم مانند 
بلندمدت نیازمن��د هزینه باال، 
صرف وق��ت و رقابت اس��ت و 
معموالً س��رمایه گذار در جایی 
س��رمایه گذاری می کن��د ک��ه 
حداقل ریسک را داشته باشد. 

جعفری ب��ا بی��ان اینکه در 
کش��ور ما فع��اًل انگی��زه برای 
بخش  خصوصی ک��ه بیاید در 
ای��ن حوزه کار کن��د کم دیده 
 ش��ده اس��ت، گف��ت: در بحث 

پروژه های کوتاه مدت یا مش��اغل خانگی کشورهایی نظیر چین و هند 
در ای��ن حوزه خوب کار کرده اند، این حوزه اش��تغال زایی خیلی خوبی 

دارد و نوعی کارآفرینی محسوب می شود. 
ای��ن مدرس دانش��گاه لرس��تان با اش��اره ب��ه اینکه در ای��ن حوزه 
کارآفرین های خوبی با توجه به ظرفیتی که کش��ور دارد و پتانس��یل و 
استقبالی که معموالً می شود می تواند صورت گیرد، تأکید کرد: بایستی 
در حوزه مش��اغل خانگی حساب شده و با استفاده از تجربه کشورهای 
موفق در ای��ن حوزه به نحوی عمل کرد ک��ه تولیدکننده بتواند جای 

خود را در بازار پیدا کند. 
وی ب��ا بیان اینکه در بح��ث بازاریابی و حمایت های قانونی یا اصالح 
قوانین دس��ت وپا گیر که س��د راه تولیدکننده هس��تند تولیدکننده را 
حمای��ت باید حمایت ک��رد، ادامه داد: مش��وق های حمایتی همچون 
معافیت های مالیاتی و نیز تسهیل اخذ مجوزهای دست وپا گیر و ایجاد 

شبکه حمایتی به صورتی که تحت برندهای معتبر تولید صورت گیرد 
ق��ادر خواهد بود با ورود به این حوزه، مس��یر خروج از رکود  را هموار 

کند. 
عض��و هیأت علم��ی گروه اقتصاد دانش��گاه لرس��تان با بی��ان اینکه 
مهم ترین بخش��ی که بتوانیم بر رکود غلبه کنیم موضوع گردش��گری 
اس��ت، بیان کرد: چنانچه در حوزه گردش��گری سازوکار خوبی تعریف 
ش��ود، به نتیجه مطلوب مدنظر خواهیم رس��ید، چراکه درآمد حاصل 
از گردش��گری ب��ا توجه به اینکه ای��ران از نظر مناظ��ر طبیعی و آثار 
باس��تانی جزو ۱۰ کشور اول دنیا اس��ت از درآمد نفتی بیشتر خواهد 
بود و از طرفی این درآمد پایدار اس��ت و آس��یبی به محیط زیس��ت و 
منابعی همچون نفت و سایر معادن نیز نخواهد زد، البته هنوز سازوکار 
آن در کشور ما مهیا نیس��ت، بعد از گردشگری مشاغل خانگی عرضه 
محصوالت ارگانیک هس��تند که می توانند کمک کنند تا از رکودی که 

کشور ما دچار آن است خارج شویم. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  جعف��ری 
و  گردش��گری  ح��وزه  اینکه 
قابلیت ه��ای آن ب��ا توجه به 
ش��رایط و ظرفیت اس��تان ها 
متفاوت اس��ت، تصریح کرد: 
به طور مشخص  لرس��تان  در 
در بح��ث مش��اغل خانگ��ی 
و  ارگانی��ک  محص��والت  و 
تولی��دات کش��اورزی، تولید 
مرغ و گوش��ت سفید و قرمز 
می توانیم خوب ظاهر شویم. 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه آنچه 
رونق مشاغل خانگی را تهدید 
می کن��د ایج��اد بی اعتمادی 
ب��ه  نس��بت  مصرف کنن��ده 
محصوالت این حوزه اس��ت، 
هم اکن��ون  ش��د:  ی��ادآور 
نس��بت  عمومی  بی اعتمادی 
ب��ه فس��ت فودها در جامع��ه 
ایجادش��ده و دلی��ل آن این 
است که مردم برخی محصوالت بی کیفیت را خریداری کرده و چنانچه 
این بی اعتمادی در مش��اغل خانگی اتفاق بیفتد آن را تعمیم می دهند 
ب��ه کل حوزه، درحالی که چنانچه نظ��ارت اصولی از طرف اتحادیه های 
این گونه مش��اغل صورت گیرد و خود تولیدکنن��دگان بتوانند اعتماد 
مصرف کننده را جل��ب کنند یعنی اگر گفتند این محصوالت ارگانیک 
است واقعاً ارگانیک باشد، باعث می شود تولیدکننده در بازار باقی بماند 

و اشتغال الزم را ایجاد کند. 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان یادآور شد: همچنین 
چنانچه از طریق دولت بانک ها تس��هیالت تکلیفی به این گونه مشاغل 
پرداخت شود باید س��ازوکار مناس��ب به منظور به کار گیری تسهیالت 
اعطایی در راس��تای همان مش��اغل به عمل آید تا این تس��هیالت در 
بخش واسطه گری که منجر به ناهنجاری های اقتصادی می شود هزینه 

نشود. 

کارآفرینی عالوه ب��ر مهارت های تجربی به یکس��ری مهارت های ذهنی 
نیازمند است. این ویژگی ها در میان اغلب کارآفرینان بزرگ مشترک است و 

باعث می شود طرز تفکر متفاوتی داشته باشند. 
کارآفرینی برای هر شخصی مناسب نیست. شخصی که کارآفرین می شود 
باید مستقل بوده و روحیه جنگجو داشته باشد. این فرد باید برای کاری که 
انجام می دهد اش��تیاق زیادی داش��ته باشد و هیچ شک و تردیدی به دلش 
راه ندهد. با همه اینها می توان گفت س��ختی و مشقت تنها بعد کارآفرینی 
نیس��ت و دس��تاوردهای زیادی برای فرد از جمله رش��د شخصیتی خواهد 
داش��ت. س��ؤالی که پیش می آید این اس��ت که یک فرد برای تبدیل شدن 
به یک کارآفرین چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ درست است که برخی 
مهارت های اکتس��ابی هستند و در طول مسیر کامل می شوند اما طرز تفکر 
افراد را نباید در این مسیر نادیده گرفت. در ادامه این مقاله زومیت به بررسی 

ویژگی های ذهنی فردی می پردازیم که برای کارآفرینی مناسب است. 
۱- عالقه به کار کردن از سنین جوانی

یکی از ویژگی های مشترک تمام کارآفرینان موفق این است که این افراد از 
 )Aristotle Loumis( س��نین کم به کار کردن عالقه دارند. ارسطو لومیس
ط��راح عینک ه��ای برند Ellison زمانی که تنها ۱۰ س��ال داش��ت به فکر 
راه اندازی کسب وکار افتاد. او با دوستانش توافق کرده بود که در طول هفته 
س��ه مرتبه کارهای س��خت آنها را انجام دهد و در هر بار مالقات آنها هفت 
دالر پول دریافت کند. مهارتی که او در انجام دادن کارها داشت به زودی در 
میان تمام دوستانش زبان زد شد و تعداد مشتری هایش به اندازه ای زیاد شد 
که توانس��ت هفته ای ۵۰۰ دالر درآمد داشته باشد. او گفته است: »خانواده 
من از نظر مالی درآمد زیادی نداشتند اما همیشه به سخت کوش بودن خود 

افتخار می کردند.«
۲- تشخیص موضوعات پرطرفدار و رو به رشد

کارآفرین��ان دائم��اً تغیی��رات محیط اط��راف خود را در نظ��ر می گیرند 
 و در ت��الش هس��تند تا نیازه��ای دیگران را برط��رف کنن��د. آدام ریویتز
)Adam Rivietz(، هم بنیان گذار ش��رکت Paid اس��ت. این شرکت در 
س��طح جهانی در امور مرتبط با بازاریابی اینفلوئنسرها فعالیت می کند و با 
ش��رکت های بزرگی مانند کوکاکوال، مایکروس��افت و ایربی اندبی همکاری 
داشته است. پایگاه داده این شرکت از اطالعات ۱۵هزار اینفلوئنسر در ۱۰۵ 
کشور جهان نگهداری می کند و برای همکاری این افراد با شرکت های بزرگ 
واسطه می شود. ریویتز می گوید در تابستان سال ۲۰۱۱ متوجه شد دخترانی 
که در ش��هر محل اقامتش زندگی می کنند، نوعی گل س��ر از جنس پر به 
موهای خود می بندند. او تصمیم گرفت هزاران دالر روی ایده ای که در سر 
داشت سرمایه گذاری کرده و از مغازه های فروشنده لوازم ماهیگیری تزئیناتی 
از جنس پر تهیه کرد تا به صورت آنالین به سالن های آرایشگاهی بفروشد. او 
در عرض چند هفته متوجه شد تصمیم گیری درستی طبق غریزه اش داشته 

است و تمام محصوالت به فروش رفت. 
۳- فکر کردن در مقیاس بزرگ

ذهن ه��ای منطقی به دنبال این هس��تند که از ریس��ک اجتناب کنند و 
در یک ش��رایط امن و دور از حاشیه کار کنند. اما کارآفرینان به دنبال پیدا 
کردن فرصت های مناس��ب و بالقوه هستند. ش��رکت Paid پیش از اینکه 
کسب وکارش را جهانی کند، مدل خود را روی تنها یک اینفلوئنسر امتحان 
کرده بود. اولین اینفلوئنسر شرکت، دختری بود که از دوران دبیرستان با او 
آشنایی داشت و او توانسته بود ۷۵هزار فالوئر در طول یک سال جذب کند. 
ش��رکت به او پیغام داده و از او خواس��ته بود تا به عنوان آژانس استعدادش 
فعالیت کند. بعد از پیدا شدن اولین مشتری و پرداخت حقوق به اینفلوئنسر 

مورد نظر تصمیم گرفتند کار خود را گسترش داده و به چند اینفلوئنسر دیگر 
نیز پیشنهاد دهند. طبق گفته ریویتز، آنها به ۷۰۰ اینفلوئنسر اینستاگرام که 
آدرس ایمیل خود را در قس��مت بیوگرافی ذکر کرده بودند پیشنهاد دادند. 

در عرض یک هفته، ۵۰۰ نفر از آنها برای همکاری اعالم آمادگی کردند. 
۴- ارتباط با افرادی که انگیزه باالیی دارند

طبق گفته تیم فریس )Tim Ferriss(، نویس��نده آمریکایی، هر فردی 
میانگینی از پنج مردمی اس��ت که با آنها هم��کاری دارد. کارآفرینان موفق 
می دانند وجود انرژی منفی می تواند به شدت روی کاری که انجام می دهند 
تأثی��ر بگذارد. به عنوان مثال حرکت هواپیما را در نظر بگیرید. بادی که در 
قس��مت عقب هواپیماها جریان دارد کمک می کند تا در مسیر درست قرار 
بگیرد و بادهایی که در قسمت جلو هستند باعث می شوند هواپیما دیرتر به 
مقصد خود برسند. کارآفرینان دقیقا می دانند که با چه افرادی باید همکاری 
داشته باشند؛ کسانی که مانند بادهای عقب هواپیما ار فعالیت شان حمایت 
کرده و آنها را در مسیر درست هدایت کنند تا زودتر به هدف نزدیک شوند. 

۵- استفاده از ارتباطات برای پیشرفت
زمانی که محصولی توسط یک دوست پیشنهاد می شود احتمال خرید آن 
چهار برابر افزایش پیدا می کند. کارآفرینان بزرگ این واقعیت را همیشه در 
ذهن داش��ته و با استفاده از قدرتی که در شبکه اجتماعی دارند محصوالت 
خود را به فروش می رسانند. یکی از دالیل رشد شبکه اجتماعی فیس بوک 
ای��ن بود ک��ه کاربرانش در م��ورد کارایی های آن با دوس��تان خود صحبت 
 Paid می کردند و اس��تفاده از آن را به یکدیگر پیش��نهاد می دادند. شرکت
نیز بر مبنای ارتباط کار می کند و اینفلوئنس��رها را به شرکت های متقاضی 

تبلیغات پیشنهاد می دهد. 
۶- سریع اقدام می کنند

یکی دیگر از ویژگی های مش��ترک تمام کارآفرینان موفق این اس��ت که 
س��ریع دس��ت به عمل می زنند و همچنین کارها را با سرعت باالیی پیش 
می برند. درصورتی که افراد معمولی مدت زمان زیادی را برای انجام کارهای 
خود صرف می کنند. ویژگی دیگر کارآفرینان این است که به همه چیز پاسخ 
مثبت می دهند و معتقدند درهای شرکت به روی هر کار جدیدی باز است. 
البته این به این معنا نیس��ت که ب��دون فکر کردن و در نظر گرفتن عواقب 
تصمیم می گیرند. آنها تنها ضررهایی ناش��ی از صبر کردن را می دانند و به 
همین دلیل کارها را با س��رعت باالتری پیش می برند. آنها به قانون ۸۰/۲۰ 
اعتق��اد دارند و نهایت اس��تفاده را از ی��ک روز کاری می برند. قانون ۸۰/۲۰ 
می گوید ۸۰ درصد نتایجی که می گیریم نتیجه ۲۰ درصد کارهایی اس��ت 

که انجام می دهیم. 
۷- افراد رویاپردازی هستند

کارآفرینان افراد رویاپردازی هس��تند که با این کار س��عی دارند تأثیر هر 
کاری را افزای��ش دهن��د. زمانی که دیگران محدودیت ه��ا را می بینند آنها از 
فرصت ها اس��تفاده می کنند. هیچ کس در سال ۲۰۰۱ فکر نمی کرد دستگاه 
پخش موسیقی به نام آیپاد ارائه شود که بتواند هزار آهنگ را در خودش جای 
دهد. زک بنس��ون )Zach Benson(، کارآفرین موفقی اس��ت و می گوید:  
»رویاپردازی یعنی معتقد باش��ید که می توانی��د چیزی که لیاقتش را دارید 
ب��ه واقعیت تبدیل کنید.« او همچنین می گوید:  »م��ن تا به حال با صدها 
اینفلوئنسر اینستاگرام همکاری داشته ام. شاید فکر کنید نحوه زندگی بسیاری 
از افرادی که در اینستاگرام فعالیت می کنند نمایشی است اما من با آنها کار 
کرده ام و می دانم که واقعیت دارد. خودم همیش��ه آرزوی داشتن این سبک 

زندگی را داشتم و امروزه توانسته ام به بزرگ ترین آرزویم دست پیدا کنم.«
FORBES/zoomit :منبع

تیم کوک در مصاحبه ای اعالم کرده اپل هنگام تصمیم گیری درباره  جایگزینی باتری های 
فرسوده  مدل های قدیمی آیفون هرگز به کاهش نرخ فروش آیفون های جدید فکر نکرده و 
این تصمیم را در راستای احترام به حقوق مشتریان گرفته است.
به گزارش زومیت، تیم کوک در جریان مراسم اعالم عملکرد مالی سه ماهه  اول اپل 
درباره  برنامه های جایگزینی باتری های آیفون و همچنین نگرانی ها درباره  کاهش سرعت 
آیفون  به دلیل فرسوده شدن باتری آنها صحبت کرد. در این مراسم از کوک سؤال شد آیا 
برنامه  اپل برای تعویض باتری های فرسوده با تخفیف باال برای مشتریان این شرکت سبب 
کاهش فروش کلی گوشی های جدید آیفون  در آینده خواهد شد یا خیر.
یکی از سرمایه گذاران به نام تونی ساکونای از برنشتاین از کوک پرسید آیا اپل انتظار 
داشته که در اثر برنامه جایگزینی باتری های فرسوده  آیفون، میزان ارتقا در میان 
مشتریان به دلیل افزایش سرعت گوشی های خود کاهش یابد. کوک پاسخ داده که اپل در 
زمان گرفتن این تصمیم حتی به این مسئله فکر هم نکرده است.
مدیر عامل اپل توضیح داد که هنگام تصمیم به جایگزینی باتری آیفون های قدیمی با 
تخفیفی قابل توجه و شفافیت درباره  اینکه چگونه باتری ها فرسوده می شوند، اپل هرگز 
درباره  تأثیری که این کار روی نرخ ارتقای مشتریان به آیفون های جدید تر خواهد داشت 
فکر نکرده است. در عوض کوک گفته، اپل به این دلیل که این بهترین تصمیم در راستای 
احترام به حقوق مشتریان بوده آن را بدون هیچ گونه تعللی عملی کرده است.
»اینکه برنامه  جایگزینی باتری چه تأثیری روی میزان فروش آیفون های جدید تر 
خواهد داشت را در نظر نگرفته ایم. در حقیقت خود من نمی دانم این تصمیم چه تأثیری 
روی فروش آیفون های جدید تر خواهد داشت. این کار را انجام دادیم چون فکر کردیم 
درست ترین کاری است که باید برای مشتریان انجام داد. از این رو هنگام گرفتن این 
تصمیم هرگز به کاهش فروش محصوالت خود در آینده فکر نکردیم.«
کوک همچنین به قابل اعتماد بودن آیفون در طوالنی مدت اشاره کرد و اظهار داشت 
که به طور کلی میزان قابلیت اطمینان آیفون فوق العاده است. او به طور خاص به بازار 
متعلق به آیفون اشاره کرد که برای اپل بسیار خوب است و در نهایت سبب افزایش پایگاه 
کاربران آیفون خواهد شد.
»اساسا، شما با کاربران آیفون مواجه هستید که بهترین دستگاه را دارند ولی همچنان 
هر سال گوشی های خود را ارتقا می دهند. این دسته از افراد یا دستگاه قدیمی را 
می فروشند یا درست در زمانی که نیاز به ارتقا است آن را تعویض می کنند. بنابراین، شما 
با دو نوع از کاربران آیفون روبه رو هستید؛ یک گروه که آخرین مدل آیفون را دارند و 
گروهی دیگر با دستگاه های قدیمی.«
 کوک در این باره توضیح می دهد: شیوه ای که من به این موضوع نگاه می کنم این است 
که به طور کلی قابلیت اطمینان آیفون فو ق العاده است. بازاری که پیش از این در دست 
داشته ایم در طول سال ها از لحاظ تعداد گسترش یافته است و می بینید که اپراتورها 
و خرده فروش ها برای معاوضه  آیفون ها برنامه های پویایی دارند، زیرا آیفون بیشترین 
محبوبیت را در میان سایر برندها دارد.

 

عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه لرستان: 

ورود به مشاغل خانگی یکی از راه های خروج از رکود است چه افرادی از نظر ذهنی برای کارآفرینی مناسب هستند

اپل به کاهش فروش آیفون به دلیل جایگزینی باتری های فرسوده  اهمیت نمی دهد

تیم کوک: تصمیم اپل در راستای 
احترام به حقوق مشتریان است
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عضو شورای شهر اصفهان گفت که وقتی اصفهان مملو از کارآفرینان خالق و فعاالن 
اقتصادی خبره است بهتر است از ظرفیت این افراد در مدیریت شهری اصفهان استفاده 
شود.  به گزارش مهر، کوروش خسروی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای 
اسالمی شهر اصفهان اظهار داشت: امروز با جمعی از کارآفرینان مواجهیم که بسیاری 
از افراد در سطح کشور منتظر گفت وگو و مشاوره از این افراد هستند و بهتر است که 
ش��هرداری از ظرفیت این افراد استفاده کند.  وی بیان داشت: بسیاری از کارآفرینان 
اصفهان و فعاالن اقتصادی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها در اصفهان به شهرهای 
دیگر برای س��رمایه گذاری می روند و حیف است که اصفهان دارای چنین افراد خبره 

و حاذقی در حوزه اقتصادی و مدیریت است اما از توان این افراد استفاده نمی کنند. 

عضو شورای شهر اصفهان: 

باید از ظرفیت کارآفرینان در سیستم 
مدیریت شهری استفاده شود

نشست مشترک بنیاد نخبگان خراسان شمالی و سازمان برنامه  و بودجه استان، با هدف 
افزایش همکاری بین بخشی برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، 
در این نشست مهدی قاسمی فرد رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی ضمن تشریح 
وظایف این بنیاد گفت: شناس��ایی، هدایت و حمایت اجتماع نخبگانی مهم ترین رس��الت 
بنیاد ملی نخبگان است.  در این نشست همچنین  پورعیسی، رئیس سازمان برنامه  و بودجه 
خراسان ش��مالی، هم افزایی در میان دستگاه های پژوهش��ی استان را الزم دانست و گفت: 
مشارکت کاری دستگاه ها و همچنین افزایش هم افزایی ها سبب می شود اجتماع نخبگانی 
عملکرد اثرگذارتری داش��ته باش��د. در این بین، سازمان برنامه   و  بودجه استان نیز از هیچ 

کمکی دریغ نمی کند چراکه این مورد، نقش مهمی در توسعه بومی دارد. 
 

رئیس سازمان برنامه   و  بودجه خراسان شمالی: 

 عملیاتی شدن طرح نخبگانی
از ارکان توسعه بومی است



امروزه ش��بکه های اجتماعی به یکی از 
جنبه های مهم زندگی افراد تبدیل ش��ده 
اس��ت و تحت این شرایط شرکت ها الزم 
اس��ت از آن در راستای اهداف اقتصادی 
خود اس��تفاده کنند. با این حال به رغم 
اهمیت بس��یار زیاد آن هن��وز هم برخی 
از ش��رکت ها در ای��ن رابط��ه اقدام��ات 
مح��دودی دارند. در همین راس��تا و در 
ادامه ب��رای اثبات اهمی��ت این موضوع 
در حوزه برندس��ازی، ب��ه ذکر چند مورد 
از مزیت های آن خواهیم پرداخت. جالب 
است بدانید که آمار ها حاکی از آن است 
که 82درصد از کس��ب وکارهای کوچک 
تنها از ش��بکه های اجتماعی در راستای 
تبلیغات و تقویت برند خود سود می برند 

که این خود به اهمیت کار می افزاید. 
1- رایگان بودن در کنار ارائه 

توضیحات بیشتر
اجتماعی  اصل��ی ش��بکه های  مزی��ت 
رایگان بودن آن اس��ت. ای��ن موضوع در 
حالی است که برای شبکه های اجتماعی 
دیگر الزم است شما هزینه های کالنی را 
خ��رج کنید. در این زمینه در صورتی که 
با عدم نتیجه الزم همراه باشد، شما را با 
مشکالت بسیاری مواجه خواهد ساخت. 
در همین راس��تا این ش��بکه ها می توانند 
گزینه بدون ریس��کی محسوب شوند. با 
این حال توجه داش��ته باشید که همواره 
باید به نحوی عمل کنید که افراد مشتاق 

ب��ه دنبال کردن صفحه ش��ما در هر یک 
از ش��بکه های مجازی مطرح، باشند. در 
غیر این صورت و در ش��رایطی که صرفا 
به امور تبلیغاتی بپردازید، بدون شک در 
مدت زمان کوتاهی همان مخاطبان اولیه 
خود را نیز از دست خواهید داد. به همین 
خاطر همواره باید با ظرافت در این رابطه 
عمل کنی��د. همچنین ش��یوه های دیگر 
تبلیغات��ی ب��ه عل��ت محدودی��ت زمانی 
و مکان��ی ک��ه دارن��د، آنگون��ه ک��ه باید 
نمی توانن��د توضیح��ات جامع��ی را ارائه 
دهند. با این حال ش��بکه های اجتماعی 
بدون این دس��ته از محدودیت ها بوده و 
این موضوع فضا را برای اقدامات بیش��تر 

مهیا ساخته است. 
2- محبوبیت بسیار باال

در هر جایی که افرادی وجود داش��ته 
باش��ند، می توانید بازار خود را راه اندازی 
کنید. ای��ن موضوع حت��ی در قالب های 
جدی��د نظی��ر ش��بکه های اجتماعی نیز 
میس��ر اس��ت. با این حال نحوه عمل در 
ای��ن رابطه با ش��رایطی که مس��تقیما با 
اف��راد در ارتب��اط هس��تید، تفاوت هایی 
دارد ک��ه بای��د م��ورد توجه ق��رار گیرد. 
تقریبا 70درصد از بزرگس��االن امریکایی 
در ش��بکه های اجتماعی معروف عضویت 
دارند و همی��ن موضوع بیانگر درس��تی 
مطلب ذکر شده است. با این حال توصیه 
می شود در این رابطه نقطه شروع خود را 
فیس بوک قرار دهید. دالیل این موضوع 
نیز به علت سابقه بیشتر و دارا بودن 1.7 
میلیارد کاربر فعال اس��ت. با این حال در 
این رابطه خود را به یک شبکه اجتماعی 
محدود نکنید و از تمامی امکانات موجود 

در راس��تای تقوی��ت برند خود اس��تفاده 
کنید. توجه داش��ته باش��ید که هریک از 
این ش��بکه ها از ویژگی ه��ای خاص خود 
برخوردارند که باید براساس نقاط ضعف 
و ق��وت هریک اقدامات خ��ود را صورت 

دهید. 
3- مقرون به صرفه بودن 

اگرچه دسترسی به این شبکه ها بدون 
هزینه است، با این حال در راستای رشد 
و ترق��ی در آن الزم اس��ت هزینه های��ی 
را متحمل ش��وید. با این ح��ال بار مالی 
این دس��ته از اقدامات در مقایسه با سایر 
روش ها بس��یار کم بوده و همین موضوع 
بیانگ��ر مقرون به صرفه بودن آن اس��ت. 
از جمله اقدامات ض��روری در این رابطه 
اس��تخدام فردی برای مدیریت صفحات 
ش��ما در هریک از ش��بکه ها، اس��تخدام 
عکاس و فیلمب��ردار حرفه ای برای تولید 
محتوای جذاب و همچنین درخواست از 
س��ایر پیج های محبوب برای تبلیغ شما 

در راستای بیشتر دیده شدن است. 
4- عدم محدودیت زمانی، مکانی 

و سنی
در تبلیغات چاپی، مکان مش��خصی را 
باید متصور ش��وید، این موضوع در رابطه 
با تبلیغ��ات تلویزیونی و حت��ی رادیویی 
اگرچ��ه گس��تره بیش��تری دارد، با این 
حال به همین ش��کل است. این موضوع 
در حالی است که ش��بکه های اجتماعی 
هیچگون��ه محدودی��ت زمان��ی، مکانی و 
سنی نداش��ته و این موضوع آزادی عمل 
فوق العاده ای را به افراد در راستای انجام 
اقدامات بیشتر خواهد داد. با این حال در 
صورتی که می خواهید در س��طح جهانی 

عمل کنید، الزم است پیام های خود را به 
چند زبان ارس��ال کنید تا همگان بتوانند 

با شما ارتباط الزم را برقرار سازند. 
5- ایجاد ارتباط دوطرفه

در سایر روش های تبلیغاتی شما عمال 
نخواهید دانس��ت که مخاطبان شما چه 
کسانی هستند. با این حال در این روش 
قادر خواهید بود با نگاه کردن به لیس��ت 
دنبال کننده های خ��ود اطالعات مفیدی 
را به دس��ت آورید. همچنین این موضوع 
ام��کان ارتباط دوطرفه ب��ا مخاطب را به 
همراه خواهد داش��ت. برای مثال اگرچه 
در تبلیغات دیگر پل ه��ای ارتباطی ذکر 
می ش��وند، با این حال نتایج حاکی از آن 
اس��ت که افراد تمایلی ب��ه حفظ کردن 
آن یا س��رچ موارد نداشته و این موضوع 
ب��ه عنوان یک معضل مطرح هس��تند. با 
ای��ن حال ش��بکه های اجتماعی امکانات 
وس��یعی را برای ارتباط با افراد در اختیار 
مخاط��ب قرار می ده��د و همین موضوع 
امکان تبدیل مخاطب به مش��تری را در 

زمان کمتری مهیا خواهد ساخت. 
6- امکان خدمت رسانی بهتر به 

مشتری
هم��واره صاحب��ان برنده��ای مختلف 
می توانن��د از ش��بکه های اجتماع��ی در 
راس��تای ارائ��ه خدمات جال��ب توجه و 
منحصر به فرد استفاده کنند. برای مثال 
ایج��اد ی��ک کمپین یا چال��ش در مدت 
زمان بس��یار کم��ی مهیا خواه��د بود و 
این موضوع در حالی اس��ت که در س��ایر 
روش ها نیاز به زمینه س��ازی های متعدد 

است. 
constantcontact :منبع

چگونه شبکه های اجتماعی به رشد برند شما کمک می کنند

تأثیر شبکه های اجتماعی در حوزه برندسازی  Diet Coke سکوت 21 ساله
شکست

  Diet Coke ،در ابت��دای س��ال جدید می��الدی
ب��رای اولی��ن ب��ار از برخ��ی قوطی ه��ای نوش��ابه 
جوان پس��ند، رنگارنگ و طعم های جدید نظیر انبه و 
گیالس رونمایی کرد. حاال، این طعم ها و قوطی های 
جدید روز چهارم فوری��ه در Super Bowl حضور 

خواهند یافت. 
این برن��د اخیرا از پنج آگهی تبلیغاتی، یک آگهی 
تبلیغاتی 30 ثانیه ای با درخشش بازیگر زن معروف، 
جیلیان جاکوبز و یک سری آگهی های تبلیغاتی 15 
 Diet ثانی��ه ای، در قال��ب کمپین تبلیغات��ی جدید
Coke موسوم به Because I Can پرده برداشت. 
تبلیغات��ی کوچک ت��ر مصرف کنندگان  آگهی ه��ای 
ب��ا ظاه��ر جوانانه را در ح��ال لذت ب��ردن از برخی 
طعم ه��ای جدی��د پیش��نهادی Diet Coke برای 
آنها نشان می دهند. این در شرایطی است که آگهی 
تبلیغات��ی طوالنی تر جاکوبز را در حال حرف زدن از 
ویژگی های عالی ای��ن محصول از جمله طعم آن به 
تصویر می کش��د و با نوشیدنش احساس خوبی به او 

دست خواهد داد. 
اگرچه تا روز بازی شما هیچ کدام از این آگهی های 
تبلیغات��ی را نخواهید دید، ام��ا Diet Coke  روند 
خالقانه خ��ود را حفظ خواهد کرد و آگهی تبلیغاتی 
30 ثانیه ای نهایی برای اولین بار در 21 سال گذشته 
در طول مس��ابقه Super Bowl  روی آنتن خواهد 

رفت. 

رافائ��ل آک��ودو، مدی��ر گ��روه Diet Coke در 
کوکاکوالی آمریکای شمالی، هدف از انجام این کار 
 Diet را ارائه یک رویکرد تازه نس��بت ب��ه تبلیغات
Coke و ب��ا این وج��ود حفظ همراه��ی طرفداران 
 Diet Coke .وفادار خود طی س��فر معرفی ک��رد
همیشه برندی بوده که سمبل اعتماد به نفس است، 
اما نحوه بیان ما کامال با گذش��ته فرق می کند. حاال 
Diet Coke ب��ه موضوع برخ��ورداری از اعتماد به 
نف��س کافی ب��رای اج��رای تصمیمات و نوش��یدن 

نوشیدنی محبوب تان می پردازد. 

به همین دلیل برند به اس��تفاده از بازیگر معروفی 
مث��ل جاکوبز و کار با کارگردان مش��هور، پل فیگ، 
روی آورد که ب��ه خاطر کار روی فیلم هایی از جمله 

Bridesmaids  شناخته شده است. 
دانی��ل هنری، مدیر گروه محت��وای بازاریابی کلی 
در کوکاک��والی آمریکای ش��مالی معتقد اس��ت که 
هی��چ چیز مثل Diet Coke خوش طعم نیس��ت. 
این طعم منحصر به فرد دلیل عشق و عالقه میلیون ها 
نفر در جهان به آن است، اما عده زیادی وجود دارند 
ک��ه طی یک مدت خاص یا هرگز در گذش��ته آن را 
امتحان نکرده اند. آنها هیچ وقت حتی به این موضوع 
فکر نمی کنند که Diet Coke برای آنها طراحی و 
تولید شده است. مدیران Diet Coke دور بازاریابی 

پر هزینه را خط کشیده اند. 
کن��ار آگهی های تبلیغاتی جدید Diet Coke )و 
 Super البت��ه آگهی تبلیغاتی نهای��ی آن مخصوص
Bowl ،(Diet Coke همچنی��ن اق��دام به پخش 
آگهی ه��ای تبلیغاتی خارج از فض��ای خانه در قالب 

کمپین Because I Can خواهد کرد.  
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

40 راه کم هزینه برای ترویج و 
تبلیغ کسب وکار خود را بدانید )3(

آی��ا با س��رمایه ک��م ی��ک کس��ب وکار راه اندازی 
کرده ای��د؟ آیا به دنبال راه هایی ب��رای برای ترویج و 
تبلیغ کسب وکار خود هستید؟ چالش ترویج و تبلیغ 
کس��ب وکار همواره پیش روی مالکان کسب وکارهای 
کوچک اس��ت. بهترین راه ترویج و تبلیغ کسب وکار 
چیس��ت؟ چگونه می توانید تبلیغ��ات کنید؟ چگونه 
می توانید به هزاران مش��تری بالقوه تان دس��ت یابید 
؟ چگونه می توان ب��ا منابع مالی محدود برنامه ریزی 
ک��رد؟ وقتی دچار کمبود بودجه هس��تید، این راه ها 
بس��یار کارآمد خواهند بود. در شماره قبل برخی از 
کارآمدتری��ن راه های کم هزینه ب��رای ترویج و تبلیغ 
کس��ب وکار را در اختیارتان گذاشتیم و اینک بخش 

پایانی: 
31- میزبانی وبینارها را بپذیرید 

در س��ایت تان میزبان وبینارها باش��ید. عموما، این 
سرویس هزینه بر است. بااین حال، شرکت هایی وجود 
دارند ک��ه برای مالکان کس��ب وکارهای کوچک این 
سرویس را به رایگان یا با قیمت پایین ارائه می کنند. 
32- از تبلیغات پرداخت به ازای کلیک استفاده 

کنید 
تبلیغ��ات پرداخ��ت به ازای هر کلی��ک را امتحان 
کنید. این یک راه خوب برای جذب ترافیک اس��ت. 
بااین ح��ال، می��زان پرداختی ت��ان را ب��ا ورودی تان 

مقایسه کنید. 
33- از شرکت چندملیتی Yelp استفاده کنید 
ای��ن ش��رکت در تبلیغ��ات محلی بس��یار کارآمد 
است. رایگان اس��ت، و راه بسیار خوبی برای افزایش 

رؤیت پذیری تان در موتورهای جست وجو است. 
34- در ش�بکه های مجازی اطالعات ارزشمند 

ارائه کنید 

اطالعات ارزش��مندی را ب��ا دنبال کنندگان تان در 
شبکه های مجازی اش��تراک بگذارید. به این ترتیب 
در صنعت تان به یک متخص��ص قابل اعتماد تبدیل 

می شوید. 
35- رضایت نامه ها را منتشر کنید

ای��ن کار در اعتمادس��ازی میان مش��تریان حائز 
اهمیت است. داستان موفقیت و رضایت مشتریان تان 

را با دیگر مشتریان به اشتراک بگذارید. 
36- ب�رای تروی�ج و تبلی�غ کس�ب وکار خ�ود 

هدایای شخصی بدهید

هدای��ای ویژه در اختیار مش��تریان تان قرار دهید. 
اقالم��ی مانند لی��وان قهوه را با چاپ نام ش��رکت و 

اطالعات تماس تان عرضه کنید. 
3۷- برای مشتریان وفادار تخفیف ویژه بگذارید

ای��ن ش��یوه بس��یار کارآمد اس��ت. به مش��تریان 
قدیمی ت��ان تخفی��ف وفاداری بدهی��د. یکی بخرید، 
دو تا ببرید؛ این روش��ی امتحان ش��ده برای ترغیب 

مشتریان به خریدهای مدت دار است. 
3۸- ثبت دیدگاه در بالگ ها را دنبال کنید 

در بالگ های��ی ک��ه دنب��ال می کنی��د به ص��ورت 
هوش��مندانه اقدام به ثبت دیدگاه کنید. این کار یک 
راه خوب برای جلب توجه اس��ت صاحبان بالگ ها و 

بازدیدکنندگان شان است. 
3۹- کاری کنید مش�تریان تان حس کنند برای 

شما خاص هستند 
مش��تریان از اینکه توسط شما شناخته شوند حس 
خوبی خواهند داش��ت. حتی با کسب وکارهای مبتنی 
بر اینترنت نیز می توان خدمات مشتریان خوبی داشت. 
40- برای ترویج و تبلیغ کسب وکار خود تشکر 

و قدردانی کنید 
برای تقدیر و تشکر از مشتریان تان از یادداشت های 
دس��ت نویس اس��تفاده کنید. این کار ابزاری کارآمد 

برای ترویج کسب وکارتان است. 
bazdeh :منبع

Azure Collier به قلم
کارشناس ارشد مدیریت ارتباطات و 

بازاریابی شبکه های اجتماعی
مترجم: امیرآل علی

اخبار تبلیغات
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جذب مخاطب یا تالش برای مشارکت 
بیش��تر دنبال کنن��دگان در فیس ب��وک 
ب��ه طی��ف وس��یعی از فرآیندهای��ی که 
در صفحه م��ان انجام می دهی��م، اطالق 
می ش��ود. این فرآین��د می تواند ش��امل 
ارسال پست، کامنت گذاشتن، بارگذاری 
یا مش��اهده ویدئ��و و بس��یاری دیگر از 

فعالیت های مشابه باشد. 
ج��ذب مخاط��ب و تحری��ک وی ب��ه 
مشارکت بیشتر یکی از بخش های بسیار 
مهم در هر استراتژی بازاریابی فیس بوک 
محبوب می ش��ود. بازاریاب��ی متمرکز بر 
فیس ب��وک با افزایش آم��ار مخاطب های 
صفح��ه، افزای��ش ترافی��ک س��ایت  ها و 
همچنی��ن افزایش میزان ف��روش مورد 
توجه اغلب برندها قرار گرفته اس��ت. در 
اینجا مارک ش��نکر به بررسی 11 راهکار 
س��اده برای بازاریابی موفق در فیس بوک 

پرداخته است. 

انتخاب بهترین زمان برای ارسال 
پست

به منظ��ور جلب توج��ه مخاطب باید 
نس��بت به زمان بندی ارسال پست توجه 
زیادی ک��رد. در واقع هدف اصلی، انتقال 
پیام ش��رکت به مخاطب است. برهمین 
اس��اس انتخاب زمان های��ی که مخاطب 
به طور معمول در آن تمایل بیش��تری به 
جست وجو در ش��بکه های مجازی دارد، 

ضروری خواهد بود. 
اگرچ��ه الگوریت��م ت��ازه فیس بوک در 
زمین��ه نمای��ش پس��ت های جدی��د به 
مخاط��ب کار را اندکی س��خت می کند، 
ام��ا زمان بندی درس��ت همچن��ان تأثیر 
مطلوبش را روی بازخورد مخاطب خواهد 
داش��ت. در زمینه زمان بندی شاید توجه 
به صحبت ه��ای آماندا وود، کارش��ناس 
بازاریابی آنالی��ن Hootsuite، خالی از 
فایده نباش��د: »برای اغلب ما سه شنبه ها 
روزهای بس��یار ش��لوغی اس��ت. ب��ا این 
حال ارس��ال پست بین ساعت 12 تا 15 
احتمال توجه کاربران به محتوای شما را 

افزایش خواهد داد.« 
تیم بازاریابی Hootsuite با بررس��ی 
ش��بکه های  ترافی��ک  اوج  س��اعت های 
اجتماعی به چند نکته مهم دس��ت یافته 

است: 
- بهتری��ن زمان بارگ��ذاری مطالب در 
فیس بوک روزهای دوش��نبه، چهارشنبه، 
پنجش��نبه و جمعه بین ساعت 12 تا 15 

است. 
- روزهای ش��نبه و یکش��نبه س��اعت 

مناسب بین 12 تا 13 خواهد بود. 
ارس��ال پس��ت در این بازه های زمانی 
احتمال دریاف��ت الیک، کامنت و به طور 
کلی بازخورد مثبت از س��وی مخاطب را 

به طور چشمگیری افزایش می دهد. 

اشتراک گذاری محتوای ارزشمند
در ای��ن بخش ابتدا باید به این پرس��ش 
پاسخ داد: محتوای ارزشمند دقیقا چیست؟ 
به منظور آگاه��ی از ویژگی های محتوای 

مطلوب باید به چند نکته توجه کرد: 
- محت��وا باید ب��ه مخاطب کمک کند. 

در این بخش باید به این س��ؤال پاس��خ 
داد که آیا در پی حل یکی از مشکل های 
مخاطب هس��تیم یا صرفا محصول مان را 

در قالبی زیبا به وی عرضه می کنیم؟ 
- محت��وای ما باید خاص و معطوف به 
مش��کالت واقعی و جاری مخاطب باشد. 
تالش ب��رای حل مش��کالت غیرضروری 
مشارکت مخاطب را جلب نخواهد کرد. 

- به منظور جلب رضایت مخاطب باید 
عالوه ب��ر ارائه محصولی ب��ه منظور رفع 
نیازمندی های آنها ش��یوه استفاده از کاال 

را نیز به آنها آموزش داد. 
- در پایان باید توجه داشت که نسبت 
به اش��تراک گذاری محتوای تولید ش��ده 
احساس س��ربلندی کنیم. این به معنای 
آگاه��ی م��ا از فایده من��دی محتوای مان 

است. 

درس گرفتن از موفقیت ها و 
شکست ها

توج��ه ب��ه ش��یوه عملک��رد همیش��ه 
از  آگاه��ی  ب��رای  متناس��ب  راه��کاری 
المان ه��ای مثبت و منفی اس��ت. به این 
ترتیب امکان استمرار شیوه های مطلوب 
و حذف روش های نامناسب وجود خواهد 

داشت. 
نکت��ه جالب در م��ورد فیس بوک لزوم 
بازبین��ی در اس��تراتژی در فواصل زمانی 
معین است. در این مورد توجه به تجربه 
دکتر مارک س��اتر جالب خواهد بود. این 
دندانپزش��ک ب��ه منظور ارائ��ه اطالعات 
کارب��ردی ب��ه مخاطب ه��ای معمول��ی، 
فیس ب��وک  در  را  کوتاه��ی  ویدئوه��ای 
بارگ��ذاری ک��رد. برای��ن اس��اس پس از 
گذش��ت چند م��اه وی ع��الوه بر جذب 
5000 فال��وور موف��ق به افزای��ش تعداد 

بیمارانش نیز شد. 

استفاده از تصاویر جذاب
اس��تفاده از تصاویر همیش��ه راهکاری 
هوش��مندانه ب��رای جلب نظ��ر مخاطب 
بوده اس��ت. برهمین اساس تولید تصاویر 
مطل��وب در فیس بوک بای��د مورد توجه 
بیش��تری ق��رار گیرد. این ام��ر از جهتی 
دیگ��ر به دلی��ل تمای��ل الگوریتم جدید 
فیس بوک به نمایش بیش��تر پس��ت های 
ح��اوی عکس یا فیلم ب��رای کاربران نیز 

هست. 
بیانگر   BuzzSumo مؤسسه  مطالعه 
جذب دو تا س��ه برابر بیش��تر مخاطب از 
س��وی برندهایی اس��ت که از تصاویر در 
پست های ش��ان استفاده می کنند. به این 
ترتیب با افزودن تصویر به پست های مان 
به راحتی از جذب دو برابر مخاب بهره مند 

خواهیم شد. 

طرح پرسش از مخاطب
به یاد داشته باشید که یکی از راه های 
افزایش مشارکت مخاطب تحریک وی 
به کامنت گذاش��تن اس��ت. این شیوه 
یک��ی از تکنیک ه��ای مس��تقیم جذب 
مخطب به حساب می آید. در این زمینه 
تیم پش��تیبانی فیس ب��وک صفحه های 
مرتبط ب��ا برندها را تش��ویق ب��ه ارائه 
نظرس��نجی ی��ا طراحی پرس��ش هایی 
از مخاطب ه��ا می کند. ب��ه این ترتیب 
کاربر به ارائه کامنت در پست های شما 

تشویق خواهد شد. 
در طراحی پرس��ش ها ترس��ی از بروز 
خالقیت تان نداشته باشید. هرچه میزان 
بیشتری خالقیت به خرج دهید، احتمال 
دریافت نتیجه بهتر بیش��تر خواهد شد. 
برخی از نمونه ه��ای مطلوب می تواند به 

شرح زیر باشد: 
- پرسش از عالقه مندی های کاربران

- پرس��ش از نحوه انجام کار خاصی از 
مخاطب ها

- نظرخواه��ی در م��ورد موافق��ت ی��ا 
مخالفت افراد نسبت به یک مسئله

توجه به اندازه مطلب
اندازه و حجم مطلب تأثیر مس��تقیمی 
از  مخاط��ب  اس��تقبال  می��زان  روی 
طبیع��ی  به ط��ور  دارد.  پس��ت های تان 
محدودیت مطال��ب فیس بوک در زمینه 
نوشتاری 60 هزار کلمه است. با این حال 
حتی فکر اس��تفاده از تعدادی نزدیک به 
این رقم را ه��م نباید کرد. در این زمینه 
فرمول جادویی در کار نیست. بهترین راه 
آزمایش اندازه های مختلف و دستیابی به 
مقدار مطلوب از خالل  این فرآیند آزمون 

و خطاست. 
توجه به داده ها همیشه الگوی مناسبی 
در راس��تای نگارش متن پس��ت های مان 
ب��ه ما می دهد. بر این اس��اس مطالعه ای 
  Express Writers انجمن از س��وی 
اس��تفاده از میانگین 40 کاراکتر در متن 
را دارای 86درصد رضایت کاربران برآورد 

کرده است. 
اگر داده های شما در 40 کاراکتر قابل 
بیان نیس��ت، نیازی ب��ه نگرانی نخواهید 
داش��ت. در واقع مطالعات بیانگر رضایت 
66درصدی کاربران در سطح 80 کاراکتر 

است. 

آزمایش فرمت های مختلف ویدئویی
اس��تفاده از ویدئ��و کلی��د ش��ما برای 
جذب هرچه بیش��تر مخاطب اس��ت. به 
گزارش مؤسسه Buzzsumo در میان 
25میلیون پس��ت فیس بوک از سوی 10 
ه��زار صفح��ه برتر اغلب ش��ان در زمینه 
بارگذاری ویدئو دس��ت برتر را دارند. این 
ب��ه معنای بارگ��ذاری حجم وس��یعی از 
ویدئوها از س��وی برندهای بزرگ دنیا در 

فیس بوک است. 
در زمینه تولید ویدئ��و باید به اهمیت 
جلب توجه مخاطب با استفاده از ترکیب 
رنگ ه��ا و جلوه های گوناگون توجه کرد. 
برخ��ی از ایده ها در زمینه تولید ویدئو به 

شرح زیر است: 
موزیک ه��ای  ب��ا  ویدئ��و  ترکی��ب   -

هماهنگ با محتوا
 Facebook قابلی��ت  از  اس��تفاده   -
Live ب��رای نمای��ش جزییات بیش��تر و 

انتقال پیام
- بارگ��ذاری ویدئوهای��ی که ش��امل 
نمایش پست صحنه کسب وکار هستند. 

افزایش ترافیک صفحه فیس بوک با 
استفاده از دیگر رسانه ها

انتقال کاربران عالقه مند به برندتان از 
دیگر رس��انه ها یا شبکه های اجتماعی به 
سوی فیس بوک یکی دیگر از راهکارهای 
افزایش مخاطب صفحه های مان است. در 

این زمینه به عنوان مثال بارگذاری لینک 
صفه فیس بوک مان به صورت یک توییت 
یا نمایش آن روی بخش بیوگرافی اکانت 
اینستاگرام مان گزینه های مطلوبی به نظر 

می رسد. 
گزین��ه دیگ��ر در ای��ن میان بازنش��ر 
مطالب فیس بوک روی وب سایت رسمی 
ش��رکت اس��ت. به این ترتیب با یک تیر 
چند نش��ان را خواهید زد. نخست اینکه 
از تولید محتوای جداگانه برای سایت تان 
پرهی��ز کرده و همچنین زمینه مناس��ب 
ب��رای مراجع��ه مخاطب ه��ا ب��ه صفحه 

فیس بوک تان را فراهم خواهید کرد. 

پیوستن به گروه های فیس بوک
بدون شک انتشار مطالب مان در میان 
افرادی ک��ه عالقه مند زمین��ه کاری مان 
هس��تند نقش انکارناپذی��ری در افزایش 
ش��مار مخاطب های صفحه مان دارد. این 
افراد به طور عمده شامل کسانی می شود 
که در صنعتی مش��ابه ش��ما یا عالقه مند 
بدان هس��تند. با عضوی��ت در گروه های 
فیس ب��وک فرصت برقراری ارتباط با این 

افراد را خواهید داشت. 
می��زان فعالیت ش��ما در گروه ها تأثیر 
مس��تقیمی روی افزای��ش عالقه کاربران 
به صفحه تان خواهد داشت. براین اساس 
ارائه مطالب مناس��ب و مرتبط با ماهیت 
گروه راهکاری مطمئ��ن برای جلب نظر 

افراد خبره در کسب وکارتان است. 

هماهنگی و ارتباط با دیگر برندهای 
مرتبط

در اینج��ا ارتباط با دیگ��ر صفحات به 
معن��ای تبلیغ برندت��ان در صفحه اصلی 
آنها نیس��ت. در واقع مقصود من در این 
بخش دقیق��ا نقطه مقاب��ل این روش به 
حساب می آید. براین اساس در زمان های 
مناس��ب ک��ه پس��ت های تان نمونه های 
تکمیلی و مشابهی در میان صفحه سایر 
برندها دارد، بازنشر آن پست ها در انتقال 
بهت��ر محتوای ت��ان به مخاط��ب کمک 

شایانی خواهد کرد. 
توجه داشته باش��ید که انجام این کار 
در بیش��تر مواقع به واکنش مثبت دیگر 
برندها از طریق بازنش��ر پس��ت های شما 

منتهی خواهد شد. 

استفاده از کلیدواژه ها
اگرچه در ش��بکه های اجتماعی راهکار 
قطعی برای ن��گارش متن مطلوب وجود 
ن��دارد، ب��ا این ح��ال اس��تفاده از برخی 
کلیدواژه ها و هچنین هشتگ های خاص 
ش��انس جل��ب مخاط��ب را برای ش��ما 
افزای��ش خواهد داد. براس��اس بررس��ی 
TrackMaven Report اس��تفاده از 
کلماتی نظیر »اشتراک گذاری«، »لطفا«، 
»اکن��ون« و »الیک« در متن پس��ت ها 
ش��انس برندها برای ج��ذب مخاطب را 
خواهد  افزای��ش  ش��گفت انگیزی  به طور 
داد. همچنین اس��تفاده هوش��مندانه از 
ش��بکه های  در  محب��وب  هش��تگ  های 
اجتماع��ی آم��ار بازدید مطال��ب را ارتقا 
می ده��د، بنابرای��ن باید هن��گام نگارش 
مت��ن اصلی ت��ا جای ممک��ن از واژه ها و 

هشتگ های پربازدید استفاده کنیم. 
hootsuite :منبع

چگونه در فیس بوک برندمان را توسعه دهیم؟ 

۵ ترفند برای یک بازاریابی ایمیلی 11راهکارسادهبرایبازاریابیبهینهدرفیسبوک
مؤثر

اگر به تازگ��ی فعالیت های خود در زمینه بازاریابی 
ایمیلی را ش��روع کرده اید، احتماال در همین ابتدای 
راه ب��ه دنب��ال ترفنده��ا و نکته های��ی در مورد این 
ش��کل از بازاریابی هس��تید تا بتوانی��د ایمیل هایی 
بهتر بفرستید و کسب وکار خود را بیش ازپیش رشد 
دهی��د. در این مطلب قصد داریم 5 ترفند برای یک 
بازاریابی ایمیلی مؤثر را با ش��ما به اشتراک بگذاریم 
و شما با اس��تفاده از این ترفندها می توانید عملکرد 

کلی فرآیند بازاریابی خود را بهبود دهید. 
لیست های ایمیلی را خریداری نکنید

باید بدانید که شما نمی توانید به اجبار محصوالت 
و س��رویس های خود را به کس��انی معرفی کنید که 
تمایلی به مش��اهده یا استفاده از دستاوردهای شما 
ندارن��د. بنابراین نباید اقدامی نابخردانه و کورکورانه 
انج��ام دهید و پیام ه��ای تبلیغاتی را برای کس��انی 
بفرس��تید که ایمیل های خود را در اختیار شما قرار 
نداده اند.  خرید لیست های ایمیلی و ارسال ایمیل بر 
اس��اس آن، می تواند لطمه جبران ناپذیری به اعتبار 
کس��ب وکار ش��ما وارد کند. ایمیل فقط زمانی باید 
ارس��ال ش��ود که خود کاربر و با تمای��ل ایمیلش را 
در اختیار ش��ما قرار داده است. ارس��ال ایمیل های 
ناخواسته به کاربران، شما را به عنوان یک اسپمر در 
ذهن کاربر جا می اندازد و نرخ باز ش��دن ایمیل های 
شما نیز با کاهش روبه رو می شود. روش های بهتری 
برای س��اخت لیس��ت های ایمیلی وج��ود دارد که 
ازجمل��ه آنها می توان ب��ه اجازه دانل��ود یک کتاب 
الکترونیکی در ازای دریافت ایمیل و بس��یاری دیگر 

از روش ها اشاره کرد. 
فرصت را برای دریافت ایمیل های مخاطبان تان 

غنیمت بشمارید
بس��یاری از تولید کنن��دگان محت��وای حرف��ه ای 
می توانن��د محتواهایی ارزش��مند و خالقانه را تولید 
کنند، ام��ا آنها گاه��ی اوقات نادانس��ته باعث قطع 
ارتباط بیش��تر بازدیدکننده و سایت می شوند و این 
اتف��اق به این خاط��ر رخ می دهد ک��ه آنها فراموش 
کرده اند یک فرم س��اده دریافت ایمیل بازدیدکننده 
را در س��ایت قرار دهند.  افرادی که به س��ایت شما 
می آیند و تحت تأثیر محتواهای شما قرار می گیرند، 
ممکن است دوس��ت داشته باشند که بیشتر با شما 
ارتباط بگیرند و از مطالب آینده ش��ما نیز اس��تفاده 
کنند، بنابراین این فرصت را غنیمت بش��مارید و با 
گنجاندن فرم های دریافت ایمیل، راه ارتباط بیش��تر 

با کاربران تان را باز بگذارید. 
مشترکان غیرفعال را از لیست خود حذف کنید

هرچند حذف کردن مش��ترکان از لیست ایمیلی 
ممکن اس��ت کمی عجیب و سخت باشد، اما وجود 
کس��انی در لیس��ت ایمیل تان که هرگز ایمیل های 
ارس��الی ش��ما را باز نمی کنند، هیچ س��ودی ندارد. 
ایمیل های ش��ما فقط باید برای کاربران فعال ارسال 
شود. به عالوه، خود ش��ما از ارسال ایمیل به کسانی 
ک��ه واقعا تمای��ل به دریافت ایمیل های ش��ما دارند 
رضای��ت خواهید داش��ت. از دیدگاه ش��ما، این کار 
حتی ممکن اس��ت نرخ پاس��خ دهی را بدون در نظر 

گفتن فرکانس ارسال ایمیل بهبود دهد. 
در خط FROM از اسم واقعی تان استفاده کنید

ب��ه ج��ای اس��تفاده از اس��امی عموم��ی مانن��د 
»پش��تیبانی« در بخش From ایمیل، سعی کنید 
نام واقعی تان را در این بخش بنویسید. این کار باعث 
ایج��اد نوعی ح��س اعتماد و اطمین��ان در مخاطب 
می ش��ود و آنها احس��اس راحتی بیش��تری با شما 
خواهند داش��ت و از این طریق با ش��ما بیشتر آشنا 
می ش��وند. اضافه کردن نام یا نام کامل تان در ایمیل 

می تواند درجه شخصی سازی ایمیل را باالتر ببرد. 
نکته مهم دیگری که باید مدنظر داشته باشید این 
اس��ت که ایمیل های do not reply ارسال نکنید. 
زیرا با ای��ن کار، خودتان عم��ال راه تعامل و ارتباط 

بیشتر با مخاطبان تان را می بندید. 
در یک بازه زمانی منظم به مشترکان تان ایمیل 

بدهید
درحالی که ش��رایط مختل��ف در طول یک چرخه 
تجاری ممکن اس��ت استراتژی های بازاریابی شما را 
تغییر دهد، مش��تریان و مش��ترکان از افرادی که بر 
اساس یک برنامه زمانی معین با آنها تماس می گیرند 
قدردان هس��تند. یکی از بزرگ ترین اش��تباهاتی که 
اف��راد انجام می دهند این اس��ت که در موقع اجرای 
کمپین ه��ای بازاریابی ایمیلی، ایمیل های خود را در 
یک بازه زمانی معین ارس��ال نمی کنند. ارسال فقط 
یک ایمی��ل در ماه )یا بیش��تر( نمی تواند کمکی به 

پیشرفت کسب وکار کمک کند. 
در حالت ایده آل، ش��ما باید س��عی کنید حداقل 
یک بار در هفته با مخاطبان خود در ارتباط باش��ید. 
همچنی��ن در زمان ارائه تخفیف ها و پیش��نهادهای 
وی��ژه، چند ب��ار در هفته با مش��ترکان خود تماس 
بگیرید. برخی از موفق تری��ن بازاریابان حتی روزانه 

ایمیل هایی را به مخاطبان خود ارسال می کنند. 
اغلب افراد، مبانی بازاریابی ایمیل را درک می کنند 
و در شناخت ویژگی ها و مزایای فعالیت های تجاری 
خود مه��ارت دارند. بنابراین برای پیش��رفت هرچه 
بیش��تر کمپین های بازاریابی ایمیلی خود و دریافت 
بهتری��ن بازخورد از آن ها، موارد گفته ش��ده در این 

مطلب را حتما به یاد داشته باشید. 
daartagency :منبع

رسانه های اجتماعی؛ پودر شکالت 
روی فنجان کاپوچینو

 

امروزه فروش از طریق اینترنت )رسانه های اجتماعی( 
در میان مردم بسیار پرطرفدار شده است. ما در عصری 
زندگی می کنیم که توییت کردن به سرعت رعد و برق 
اتف��اق می افتد، نتیجه قراردادها از طریق ایمیل یا پیام 
متنی اینترنتی ارسال  و اخبار به سرعت منتقل می شود، 
بنابراین مش��خص است که یکپارچگی کسب وکارهای 
قدیم��ی به طور قاب��ل توجهی از زم��ان ظهور اینترنت 
کاهش یافته است و استفاده از رسانه های اجتماعی در 

حوزه کسب وکار امری ضروری به حساب می آید. 
اینترن��ت برای ما صرفه جوی��ی در زمان را به ارمغان 
آورد، اکنون اطالعات به راحتی قابل دسترسی است و 
برقراری مکالمات با کیفیت از نقطه ای به نقطه دیگر در 
این کره خاکی فراهم شده، اما در مقابل عدم اطمینان 
به برخی از گفته ها و برخی ناهنجاری های اجتماعی نیز 
در رسانه های اجتماعی مشاهده می شود و از پراهمیت 
بودن آن کم نشده است و روز به روز نیز شاهد پیشرفت 
آن هستیم. در این میان شبکه های اجتماعی مختلفی 
ظهور کردند و برخی از آنها بین مردم  بس��یار محبوب 

شدند. 
فروش از طریق رسانه های اجتماعی شباهت زیادی 

به یک فنجان کاپوچینو دارد. 
کاپوچینو نوعی شیرقهوه ایتالیایی است که مخلوطی 
از اسپرس��و یا همان قهوه پررنگ و شیر داغ کف کرده 
)فوم( روی آن اس��ت و از پودر کاکائو )شکالت( جهت 

طعم دهی و تزیین روی کف شیر نیز استفاده می  شود.
الی��ه پایین کاپوچینو: قهوه )اسپرس��و( که به اولین 
تم��اس ی��ا )Cold Calling( در فروش اش��اره دارد. 
اینگونه تماس ها اغلب به فروش منتهی نمی شوند، بلکه 
آن را می توان آغازی برای فرآیند فروش دانست و هرگز 

نباید در اینگونه تماس ها دنبال پاسخ مثبت بود. 
الیه وس��ط: ش��یر داغ کف کرده )فوم( که به فرآیند 

بازاریابی ارجاع داده می شود. 
و در نهایت الیه باال که همان پودر کاکائو روی فنجان 
کاپوچینو اس��ت و ب��ه رس��انه های اجتماعی همچون 

اینستاگرام، لینکدین، فیس بوک و... اشاره دارد. 
اما الیه باالی��ی کاپوچینو )پودر کاکائ��و( در فروش 

چگونه عمل می کند؟! 
با یک مثال ش��روع می کنم. هر ش��رکت لیستی از 
مش��تریانی دارد که دوست دارد با آنها همکاری داشته 
باش��د و در این لیس��ت افرادی هس��تند که ش��رکت 
نمی داند به چه طریق می توان با آنها ارتباط برقرار کرد؟! 
نق��ش پراهمیت رس��انه های اجتماع��ی در برقراری 
ارتباط��ات توصیف ناپذیر اس��ت. به طور مثال ش��بکه 
لینکدی��ن به صورت حرفه ای می تواند ش��ما را در پیدا 
ک��ردن این افراد متخصص و ایجاد ارتباط با آنان یاری 
دهد. تحقیقات نشان داده است در این شبکه اجتماعی 
از هر 10 درخواس��ت  9درخواست حتما جواب خواهد 
گرفت یا رسانه اجتماعی اینستاگرام بهترین بستر برای 
ایجاد یک ارتباط دوسویه با مشتریان و شنیدن نظرات 

آنهاست. 
پودر شکالت هم اگرچه برای تزیین استفاده می شود، 
ولی نقش پراهمیت��ی در طعم و جذابیت ظاهری یک 
فنجان کاپوچین��و دارد و به دلیل نقش پررنگ این دو 
موضوع، در این یادداشت رسانه های اجتماعی را به پودر 

شکالت روی فنجان کاپوچینو تشبیه کرده ایم. 
در تهیه یک فنجان کاپوچینو تناس��ب میان میزان 
قهوه و فوم ش��یر ضروری است و درست کردن صحیح 
آن دقت الزم را می طلبد، در فروش نیز توجه به اصول 

اولیه اهمیت زیادی دارد. 
 فروش یعنی در هر شرایطی بتوانید بفروشید، حتی 
در لحظه ای که تصور نمی کنید. مجموعه ای از فعالیت ها 
همچون تحقیق بازار، تماس اولیه، تنظیم قرار مالقات، 
آماده ش��دن برای جلس��ات احتمالی، بررسی و برآورد 
نیازس��نجی ها، آماده کردن پیش��نهاد فروش مناسب، 
آمادگی برای روبه رویی با مخالفت های احتمالی، مذاکره 
قیمت، نهایی کردن معامله، بس��تن ق��رارداد، مدیریت 
ارتب��اط با مش��تری و خدمات پس از ف��روش و... همه 
دارای اهمیت هستند و توجه به همه آنها در یک فروش 

موفق اهمیت دارد. 
ام��ا کماکان نق��ش مهم را در ف��روش آنالین همان 
پودر شکالت که به رسانه های اجتماعی اشاره دارد ایفا 
می کند، چراکه رس��انه های اجتماعی بستر مناسبی را 
برای معرفی و عرضه محصوالت و فعالیت کس��ب وکار 
شما فراهم کرده اند، اما باید دقت کرد هر کسب وکاری، 
رس��انه اجتماعی خاص خود را می طلبد. مثال یک فرد 
برای به اشتراک گذاش��تن تحقیقات و مقاالت خود با 
انس��ان های دیگر بهتر است شبکه لینکدین را انتخاب 
کند که موجب تقویت پرسونال برندینگ شخص شود و 
در کنارش نیز می تواند از شبکه اینستاگرام برای نشان 

دادن عکس ها و... استفاده کند. 
 ترکیب درس��ت قهوه، انتخاب قهوه مناسب، میزان 
حرارت ش��یر، فوم شیر و پودر شکالت مزه یک فنجان 
کاپوچینو را لذت بخش تر می کند، در فروش هم توجه 
ب��ه همه مجموع��ه فرآیندهای گفته ش��ده و انتخاب 
بهترین رس��انه اجتماعی متناسب با اهداف شخصی یا 

کسب وکار، موفقیت را در نهایت رقم خواهد زد. 
 بنابراین اگر صاحب کسب وکاری هستید هرگز از نقش 

پر اهمیت رسانه های اجتماعی در فروش غافل نشوید. 

به قلم مارک شنکر
ترجمه: علی آل علی 

   سمیه سلحشوری اردستانی
      مدرس و محقق در حوزه بازاریابی و فروش

ایستگاه بازاریابی بازاریابی نوین



تکنیک های شرکت پیکسار برای 
افزایش تفکر خالق

چگون��ه می توانی��د ایده ه��ای خالقانه بیش��تری 
داشته باش��ید؟ مدیر هنر شرکت انیمیشن پیکسار، 

تکنیک های خود را در این زمینه بیان می کند. 
همه کسب وکارها ضرورتا باید به فکر یافتن راه های 
جدیدی ب��رای انجام امور، ایده ه��ای جدیدی برای 
تولید محص��والت و خدمات و همچنین فرصت های 
جدید بازار باشند. رهبران کسب وکار باید متفکرانی 
خالق باشند که با تس��ت روش ها و روندهای نوین، 
کسب وکارش��ان را ب��ه جلو هدایت کنن��د. آنها باید 
بازارهای نوظهور را بررسی کنند و عملکرد تیم شان 
را ارتقا دهند. فرقی نمی کند که یک کس��ب وکار در 
چ��ه صنعتی کار می کند )فیلمس��ازی، تولید کاال یا 
خودروس��ازی یا صنایع دیگر(، تفکر خالق س��وخت 

موفقیت همه کسب وکارها در همه حوزه هاست. 
ش��رکت پیکس��ار، یکی از خالق ترین شرکت های 
تجاری و یکی از موفق ترین ش��رکت های فیلمسازی 
انیمیشن در سراسر جهان است که در طول سال ها، 
مخاطبانش را به خوبی راضی نگه داش��ته است. اخیرا 
برایان آدامز، بنیان گذار و مدیرعامل آژانس بازاریابی 
دیجیت��ال Ph. Creative، مصاحب��ه ای ب��ا ن��وآ 
کالچک، مدیر هنر پیکسار داشته و از او خواسته راز 
ایده های جدید و خالقیت این شرکت را بیان کند. 

با تمرین و اجرا، ایده ها جریان پیدا می کنند
ن��وآ کالچک برای ثبت موضوعات الهام بخش، آنها 
را در یک دفترچه یادداش��ت می کند و گاهی نیز از 
یک اپلیکیشن گوشی همراه بهره می گیرد. احتماال از 
این موضوع تعجب نمی کنید، اما جالب است بدانید 
که نوآ معتقد است که نظم و ترتیب دادن به ایده ها، 
واقعا باعث می ش��ود ایده های بیش��تری به ذهن تان 
برس��د. او می گوید: اگ��ر ابزار الزم را در دس��ت تان 
داشته باشید، می توانید سریعا موضوعات الهام بخش 
را یادداشت کنید و هیچ مانع محدودکننده ای برای 
قوه تخیل و تصور ش��ما وجود نخواهد داشت. هرچه 
بیش��تر تمرین کنید، ماهرتر می شوید. اگر مرتبا این 
کار را انج��ام دهید، ایده های بیش��تری به ذهن تان 
می رس��د. مخصوصا زمانی که به موض��وع نوآورانه ای 
نی��از داری��د، به احتمال زیاد می توانی��د آن را از بین 

یادداشت های خود پیدا کنید. 
پس بهتر اس��ت بیش��تر یادداش��ت برداری کنید. 
ممکن اس��ت آنچه ب��ه ذهن تان می رس��د در همان 
لحظه مفهوم واضحی نداش��ته باش��د، ام��ا هر ایده 
کوچکی ممکن اس��ت بعدها ب��ه یک موفقیت بزرگ 

تبدیل شود. 

از صفحه سفید بپرهیزید
اینکه به والدین، یا همخانه خود بگویید تلفن های تان 
را پاسخ بدهند و خودتان را در اتاق تان حبس کنید تا 
به ایده های جدید بیندیشید، معموال اتالف وقت است. 
کاغذ سفیدی که روبه روی تان نهاده اید، بزرگ ترین قاتل 
خالقیت شماست. نوآ شخصا هیچ وقت صفحه سفیدی 
را مقابل خ��ودش نمی گذارد، مخصوصا هنگامی که در 

جست وجوی خالقیت است. 
بنابرای��ن اگر ب��ه دنب��ال موضوع خالقان��ه ای در 
زمینه کس��ب وکار می گردید، به جای اینکه به کاغذ 
خیره ش��وید، زمان بگذارید به محصوالت، فرآیندها 
و خدم��ات خ��اص خود ن��گاه کنید. فک��ر کنید که 
چگونه می توان ای��ن روند را بهتر کرد. اینکه بتوانید 
ب��ا تغییری کوچک، روند فرآینده��ا را اندکی بهبود 
دهید، دقیقا به همان اندازه خالقانه است که موضوع 
جدی��دی ب��ه ذهن تان خط��ور کند. در هر بخش��ی 
که کار می کنی��د، پذیرای تغییرات باش��ید. متوجه 
می ش��وید که هر مانع می تواند فرصت جدیدی برای 

بروز خالقیت شما باشد. 
ادراک بصری خود را تقویت کنید

ن��وآ زمانی ک��ه می خواهد اف��کار خ��ود را ثبت و 
یادداش��ت کن��د، غالبا از زب��ان تصویری اس��تفاده 
می کن��د. در دنی��ای فیل��م و انیمیش��ن، این روش 
برای رس��م اش��کال و دیاگرام هایی که شخصیت ها، 
احساس��ات و صورت یک داس��تان را شکل می دهد، 
اس��تفاده زیادی دارد. اما شما هم اگر افکار و ایده ها 
را در همان زمانی که به ذهن تان می رس��د، به صورت 
یک طرح س��ریع به تصویر بکش��ید، بعدا راحت تر و 
بهت��ر آن را ب��ه یاد می آورید ت��ا زمانی که فقط چند 

کلمه را به سرعت یادداشت می کنید. 
خالقیت را نمی توان چارچوب بندی کرد. چرا باید 
تالش کنیم ب��رای خالقیت، اص��ول خاصی در نظر 
بگیریم؟ ایده های جدید ممکن است در هرزمانی به 
ذهن تان خطور کند، فقط کافی اس��ت بتوانید آنها را 

به نوعی حفظ کنید. 
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مصائب کسب وکارهای کوچک در 
دوران رشد )4(

زمانی که یک س��ازمان، در مرحله ای از رش��د 
و توسعه، در توسعه سیس��تم های داخلی مورد 
نیاز خود موفق نباشد، با مشکل مواجه می شود. 
مش��کالت موجود در یک کسب وکار کوچک، 
نشان دهنده نیاز آن سازمان به جابه جایی است.

بیایید بر اس��اس داده های 20 س��ال گذشته، 
رایج ترین مش��کالت س��ازمانی را بررسی کنیم 
و اندازه و نوع مش��کالتی را که کس��ب وکارهای 
مختلف با آن مواجه می ش��وند مورد بحث قرار 
دهیم. در شماره های قبل شش مشکل متداول 
اول را م��رور کردی��م. در ادامه به دو مورد دیگر 

خواهیم پرداخت. 
7- اکثر افراد احساس می کنند جلسات فقط 

یک نوع اتالف وقت هستند 
ممکن است سازمان در حال رشد برای ایجاد 
هماهنگی و ارتباط ش��روع به برگزاری جلسات 
کند. متأسفانه، در بسیاری از این شرکت ها این 
جلس��ات فقط برای حرف زدن برگزار می شوند. 
هیچ چارچوب مشخصی ندارند و معموال رهبری 
هم ندارند. در نتیجه، جلسه سطحی، یکنواخت 

و بی فایده و بدون نتیجه خواهد بود. 
افراد خسته می شوند و به این نتیجه می رسند 

که جلسات فقط وقت را تلف می کنند. 
مثال، کمی پس از ملحق ش��دن جان اسکالی 
به اپل، شرکت در کالیفرنیا یک جلسه مدیریتی 
ترتیب داد؛ جایی که اپل شعبه های زیادی دارد. 
اس��کالی تمرکز زیادی روی مسائل استراتژیک 
داش��ت، ولی موفق به کنترل جلسه نشد. مسیر 
س��نتی و کلی جلسه این بود که افراد نظر خود 
را بی��ان کنند و توجهی به ارتباط آن به موضوع 

کلی جلسه نداشته باشند. 
در نتیج��ه، دس��تیابی ب��ه ه��دف در چنین 

جلساتی کاری بسیار دشوار است. 
انتقادات دیگری که به جلس��ات وارد می شود 
این است که پیگیری الزم پس از اتخاذ تصمیم 
ص��ورت نمی گیرد. برخی ش��رکت ها جلس��ات 
ماهان��ه و س��االنه برنامه ریزی دارن��د که در آن 
اه��داف کارمن��دان، دپارتمان ها و کل ش��رکت 
مش��خص می ش��ود. این جلس��ات، اگر اهداف 
نادیده گرفته ش��وند یا نظارتی بر روند پیشرفت 

صورت نگیرد، کامال بیهوده خواهد بود. 
مثال دیگر برای اس��تفاده نادرست از جلسات 
ممکن اس��ت در فرآیند ارزیابی عملکرد نمایان 
ش��ود. در بس��یاری از س��ازمان ها که شروع به 
انتقال ب��ه مدیریت حرفه ای کرده ان��د، ارزیابی 
عملک��رد فق��ط مبحث��ی ب��رای س��وپروایزر و 
زیردس��تانش است. اهداف عینی عملکرد وجود 
خارجی ندارد و اگر داشته باشد، توسط کارمند 
و مدیر مورد نظارت قرار نمی گیرد. مدیران این 
ش��رکت ها از ارائه فیدبک منف��ی نیز خودداری 

می کنند. 
بدون چنین فیدبک هایی کارمندان نمی توانند 
عملکرد خود را بهبود ببخش��ند. چون اطالعات 
واقعی کمی رد و بدل می شود، جلسات ارزیابی 

عملکرد چیزی جز اتالف وقت نخواهند بود. 
8- وقتی نقشه ای کشیده می شود، پیگیری 

بسیار کمی صورت می گیرد و در نتیجه نقشه با 
شکست روبه رو می شود

 نشانه دیگر شرکتی که درد اوج گیرنده دارد 
این اس��ت که پیگیری کمی در رابطه با نقشه ها 

و طرح ها صورت می گیرد. 
اهمی��ت  اکن��ون  ک��ه  می دان��د  کارآفری��ن 
برنامه ریزی بیش از گذش��ته اس��ت و به همین 
دلیل یک پروسه برنامه ریزی ارائه می کند. افراد 
درگیری برنامه ریزی می ش��وند، ولی در نهایت 
هیچکدام ب��ه نتیجه نمی رس��ند. در یک مورد 
به خصوص، هیچ گونه پیگیری انجام نش��ده بود 
چون نقش��ه، پس از آماده س��ازی، به مدت یک 
سال در کشوی میز مدیر باقی مانده بود! وقتی 
در مورد این نقشه پرسیده شد، یکی از مدیران 
ارش��د اعالم کرده بود که: »در کشوی میز من 

است، ولی هرگز به آن نگاه نکردم.«
در برخ��ی م��وارد هی��چ پیگی��ری ای صورت 
نمی گیرد، چون ش��رکت سیستم مناسبی برای 
نظ��ارت ب��ر اهدافش ن��دارد. مثال، بس��یاری از 
شرکت ها می خواهند که بر اهداف مالی نظارت 
کنند، ولی یک سیستم حس��ابداری برای ارائه 

اطالعات الزم در اختیار ندارند. 
در س��ایر موارد، پیگیری ص��ورت نمی گیرد، 
زمین��ه  در  را  الزم  آم��وزش  پرس��نل  چ��ون 
پیاده س��ازی، نظارت و ارزیابی اهداف ندیده اند. 
اهداف��ی تعیین می کنند که قابل دسترس��ی یا 
ارزیابی نیستند، یا نمی دانند که چطور دستیابی 
به هدف را ارزیابی و فیدبک مناس��بی در رابطه 
با آن ارائه کنند. این مشکالت بیشتر در پروسه 

ارزیابی عملکرد به وجود می آیند. 
ادامه دارد... 
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شماره 996

در شماره گذشته به 12 رفتار 
رای��ج و در عی��ن حال اش��تباه 
مدیران اش��اره کردیم، در ادامه 
باقی موارد را مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 
13- عدم ایجاد اعتبار الزم 

اعتب��ار موضوع��ی اس��ت که 
دیگران به ش��ما خواهند داد و 
این موضوع تحت هیچ شرایطی 
قاب��ل خری��د نخواهد ب��ود، به 
همین خاطر الزم است همواره 
اعتب��ار خ��ود را تنه��ا از طریق 
عملک��رد مثبت خود به دس��ت 
آورید. همچنین وجود س��امانه 
انتق��ادات و پیش��نهادات باعث 
خواهد ش��د همواره نس��بت به 
نظرات کارمندان نسبت به خود 
آگاه ش��وید. این موض��وع را به 
ب��اور ذهنی خ��ود تبدیل کنید 
که تغییر الزمه پیشرفت بوده و 
ابدا موردی منفی و نشانه ضعف 

شما نخواهد بود. 
14- عدم تبادل صحیح 

اطالعات
بدن تردید ش��ما در ش��رکت 
از حجم دانش باالتری نس��بت 
به س��ایر اعضای تیم برخوردار 
هس��تید. به همین خاطر ش��ما 
فردی مناسب برای بهبود سطح 
کاری اف��راد محس��وب خواهید 
شد. به همین خاطر باید همواره 
در اندیش��ه ارتقای سطح علمی 
کارمن��دان خ��ود باش��ید. این 
موض��وع با یک سیس��تم تبادل 
اطالعات مناس��ب میسر خواهد 
بود. با این حال سعی کنید این 
موضوع به گونه ای باش��د که از 
حالت تک قطبی خارج ش��ده و 
س��ایرین نیز بتوانند دانش خود 
را با ش��ما و سایرین به اشتراک 

بگذارند. 
15- زیر ذره بین قرار دادن 

کارمندان
ه��ر کارمندی نی��از به فضای 
کاف��ی و ش��خصی ب��رای انجام 
اگرچ��ه  دارد.  خ��ود  کاره��ای 
نظارت ب��ر نحوه عملک��رد تیم 
شرکت از جمله اقدامات ضروری 
مدیران محسوب می شود، با این 
حال این موض��وع باید تنها در 
قالب کل��ی خود باقی بماند و از 
دخالت ه��ای بی مورد جلوگیری 
ش��ود. ب��دون تردی��د هریک از 
افراد شرکت برای خود راهکارها 
و اص��ول کاری خاصی دارند که 
باید م��ورد احترام ق��رار گیرد. 
درواقع ش��ما تنها باید نتایج را 
به جای نحوه انجام کارها مورد 

توجه قرار دهید. 
16- کمک نگرفتن از 
کارمندان برای رفع 

مشکالت
هم��واره این احتم��ال وجود 
دارد ک��ه ش��رکت در ش��رایط 

نامناسبی قرار گیرد، با این حال 
سیاس��ت اکثر مدی��ران در این 
ش��رایط مخفی کردن مشکالت 
و تظاه��ر ب��ه آرام ب��ودن همه 
چیز اس��ت. درواقع تص��ور آنها 
این اس��ت ک��ه مس��ئول خارج 
کردن ش��رکت از مشکالت تنها 
ش��خص مدیریت ب��وده و نباید 
جو را متش��نج کرد. با این حال 
این موض��وع تنه��ا در رابطه با 
مشکالت کوچک کارساز خواهد 
بود. درواقع در رابطه با مس��ائل 
بزرگ نیاز به همکاری تمام تیم 
است. به همین خاطر همواره با 
کارمندان خود صادق باش��ید و 
اوضاع را برای آنها شرح دهید. 
17- ایجاد نکردن ارتباط 

دوستانه با کارمندان
از جمل��ه الزامات محیط های 
کاری این اس��ت که به س��الیق 
افراد احترام گذاشته شود. تصور 
این موضوع که ب��ه علت مالک 
ش��رکت ب��ودن و ق��رار گرفتن 
در باالتری��ن مرتب��ه مدیریتی، 
ش��ما مجاز ب��ه انج��ام هرگونه 
رفت��اری هس��تید، از باوره��ای 
غلط و منس��وخ ش��ده در رابطه 
با مدیریت محس��وب می ش��ود. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید 
که همواره نباید انتظار داش��ته 
باش��ید دیگ��ران ب��رای ایج��اد 
ارتباط با ش��ما پیشقدم باشند، 
درواق��ع مدیر موف��ق باید غرور 
کاذب و بی جا را کنار بگذارد تا 
امکان بهتری��ن حالت ارتباط با 

کارمندان مهیا شود. 
18- عدم احترام و رعایت 

زمان شخصی کارمندان
بس��یاری از مدی��ران به علت 
مش��غله روزانه خ��ود تمایل به 
انج��ام کارهای��ی نظیر ارس��ال 
ایمیل ه��ا و برقراری تماس های 
خ��ود در س��اعات پایان��ی روز 
دارند. این موض��وع تنها زمانی 
ب��دون مان��ع خواه��د ب��ود که 
انتظار پاس��خ فوری مخاطب را 
نداشته باشید. درواقع افراد تنها 
در زمان کاری مش��خص ش��ده 
می شوند  محسوب  کارمند شما 
و در ص��ورت عدم احترام به آن 
ب��دون تردید از رضایت ش��غلی 
افراد کاسته خواهد شد و همین 
موض��وع زمینه را ب��رای تغییر 

شغل ایجاد خواهد کرد. 
19- عدم توجه به بعد 

اقتصادی اقدامات 
شرکت ها  از  بس��یاری  تمایل 
ب��ه اصطالح  ایج��اد محیط��ی 
شیک اس��ت. با این حال توجه 
داشته باشید این موضوع تحت 
ش��رایطی که برای م��ا بار مالی 
س��نگینی را ب��ه همراه داش��ته 
باش��د، اقدامی مضر خواهد بود. 
درواق��ع عامل اصل��ی موفقیت 
شما س��اختمان ش��رکت نبوده 
و نبای��د در این رابطه وس��واس 
بی��ش از ح��د ب��ه خ��رج داد. 
همچنین توجه داشته باشید که 
مکان فعلی شما می تواند تغییر 
یابد، به همین خاطر خصوصا در 
ابتدای راه خ��ود تنها به دنبال 
مکانی با توجه ب��ه بودجه خود 

باشید. 
20- وسواس فکری

ب��دون تردی��د برای کس��ب 
موقعیت ها الزم است تصمیمات 
الزم را در زم��ان مناس��ب خود 
اتخ��اذ کنی��د. ای��ن موضوع در 
صورت��ی که با وس��واس فکری 
مواج��ه باش��ید، تنه��ا منجر به 
عقب ماندن ش��رکت ش��ما در 
مقایسه با سایر رقبا خواهد شد. 
خوش��بختانه این مشکل امروزه 
روان  شناس��ی  تمرین ه��ای  ب��ا 

به راحتی قابل حل است. 
21- نبود نظم

نظ��م کاری یک��ی از مواردی 
اس��ت که حتی در صورت نبود 
آن برای کارمند س��اده شرکت 
مشکالت بس��یاری را به همراه 
خواه��د داش��ت. ب��دون تردید 
ای��ن موضوع برای مدیران که از 
باالترین حج��م کاری برخوردار 
هس��تند، اهمیت بیشتری پیدا 
می کن��د. به همی��ن خاطر الزم 
است اصول آن مورد توجه قرار 
گیرد ت��ا به مرور زمان به عادت 

رفتاری شما تبدیل شود.
22- نبود اعتماد به نفس 

کافی
ورزش از جمله عناصر طالیی 
زندگی افراد محس��وب می شود 
بی لطفی  م��ورد  متأس��فانه  که 
مدی��ران  جان��ب  از  خصوص��ا 
ق��رار گرفته اس��ت. تحت هیچ 
نباید کمبود وقت را  ش��رایطی 
بهانه ای برای عدم رس��یدگی به 
خود ق��رار دهید. ام��روزه ثابت 
ش��ده اس��ت که ورزش یکی از 
گام های مؤثر در زمینه افزایش 

اعتماد به نف��س بوده که بدون 
ش��ک برای مدی��ران موضوعی 

ضروری محسوب می شود. 
23- نبود ادبیات گفتاری 

خاص
دانش بیشتر ش��ما نسبت به 
سایر افراد باید در تمام جنبه ها 
و ویژگی های شما نمود خارجی 
داشته باشد، در غیر این صورت 
مورد انتقاد قرار خواهید گرفت. 
ب��دون تردید مدیری که ادبیات 
خاص خود را ن��دارد نمی تواند 
در ذه��ن و قلب کارمندان خود 
نفوذ کرده و آنها را با خواسته ها 
و اهداف خود به بهترین ش��کل 
همس��و کند. درواقع الزم است 
مانند یک انس��ان رفت��ار کنید. 
منظور از این جمله این است که 
بروز احساس��ات و به کار بردن 
کمال ادب حت��ی در مواجهه با 
معمولی ترین کارمندان، وجهه و 
ش��خصیت یک مدیر را به شما 
خواهد بخش��ید که ب��ه افزایش 

اعتبار شما کمک خواهد کرد. 
24- توجیه اشتباهات خود

هیچ انس��انی وجود ندارد که 
اش��تباه نکند، البته این موضوع 
نباید باعث ش��ود بهانه ای برای 
آن ش��ود. بس��یاری از مدیران 
در رابط��ه ب��ا خود این ب��اور را 
دارن��د که اش��تباهی را مرتکب 
نش��ده و همین موض��وع باعث 
می ش��ود همواره در فکر توجیه 
خ��ود باش��ند. با این ح��ال این 
اقدام��ات تنها زمان را از ش��ما 
خواهد گرف��ت. به همین خاطر 
هرگاه اش��تباه و حتی غفلتی از 
سوی شما صورت گرفت، با یک 
عذرخواه��ی آن را تمام کنید و 
در اندیش��ه جبران آن باش��ید. 
فرام��وش نکنید ک��ه این دقیقا 
رفتاری اس��ت که ش��ما انتظار 
داری��د کارمن��دان نیز داش��ته 

باشند. 
25- تمایل به انجام تمامی 

کارها 
ب��دون تردید در ش��رکت هر 
بخ��ش وظایف خاص خ��ود را 
دارد و در صورت��ی که بخواهید 
در تمام��ی آنها حضور داش��ته 
باشید، زمان الزم برای کارهای 
ض��روری خ��ود را ف��دای انجام 
کاری کرده ای��د ک��ه هیچگونه 
تأثی��ر خاص��ی در پ��ی نخواهد 
داشت. بدون تردید افراد شرکت 

از ق��درت و توانایی انجام کارها 
برخ��وردار هس��تند. ب��ه همین 
خاط��ر باید به تمامی آنها باور و 

اعتماد داشته باشید. 
26- بها ندادن به روزآمدی 

ای��ن موض��وع ی��ک واقعیت 
غیرقاب��ل انکار اس��ت که همه 
چیز در حال تغییر است. بدون 
تردید اگر مدیری این تغییرات 
را درک نک��رده و اقدامات الزم 
جهت همس��و ش��دن ب��ا آن را 
نمی تواند حضور  نکن��د،  اعمال 
طوالن��ی م��دت در ب��ازار خود 

داشته باشد. 
27- بی توجهی به عملکرد 

سایر رقبا 
زمین��ه ای  ه��ر  در  دان��ش 
موضوع��ی اس��ت ک��ه پایانی را 
نمی توان برای آن متصور ش��د. 
ب��ه همی��ن خاطر الزم اس��ت 
ب��دون توجه به تع��داد مدارک 
خ��ود هم��واره در اندیش��ه باال 
بردن س��طح اطالعات در زمینه 
کاری خود باشید. در این رابطه 
تنها خ��ود را م��ورد توجه قرار 
نداده و نی��م نگاهی به وضعیت 
کل تی��م در این رابطه داش��ته 
باش��ید. بدون تردی��د یک تیم 
قوی موفقیت بسیار بیشتری را 

می تواند به ارمغان بیاورد. 
28- در دسترس نبودن 

بای��د تفاوت��ی می��ان همواره 
و هی��چ وق��ت در رابط��ه با در 
بودن وجود داش��ته  دس��ترس 
باش��د. بدون تردید ه��ردو آنها 
مضر هس��تند. در واقع شما باید 
ب��ه نح��وی اوض��اع را مدیریت 
کنی��د که در مواقع ل��زوم افراد 
بتوانند با ش��ما ارتب��اط برقرار 

کنند.
29- ایجاد زمینه برای بروز 

انواع سوءاستفاده ها 
همواره در ش��رکت افرادی را 
می توانید بیابید که سعی دارند 
ب��ا ایج��اد ارتباط��ی نزدیک تر 
نسبت به ش��ما موقعیت بهتری 
بزنن��د.  رق��م  خ��ود  ب��رای  را 
ای��ن موض��وع در صورت��ی که 
براساس شایس��تگی افراد باشد 
موضوعی س��ودمند خواهد بود. 
با ای��ن ح��ال در صورتی که به 
بیش  افراد  اقدامات غیرضروری 
از ح��د بها دهید، زمینه را برای 
مهیا خواهید  افراد  سوءاستفاده 

ساخت. 
30- نصیحت بیش از حد

ای��ن موض��وع ک��ه بخواهید 
اف��راد را در تمام��ی زمینه ه��ا 
نصیحت کنی��د، در درازمدت و 
در صورت اف��راط در آن، زمینه 
نارضایتی را ایجاد خواهید کرد. 
به همین خاطر همواره در عمل 
به افراد نش��ان دهید که چگونه 
باید رفتار کنن��د و از اظهارنظر 
در تمام��ی زمینه ها خصوصا در 
رابطه با مسائل خانوادگی افراد، 

اجتناب کنید. 

30 رفتار رایج و در عین حال اشتباه مدیران )2(
کلید

به قلم اسکات آلن
کارآفرین و مشاور کسب وکار

مترجم: نیما جوادی

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

تبریز – ماهان فالح: همزمان با دهه مبارک فجرس��ال 96 از10 
پروژه آب و فاضالب باهزینه 323 میلیارد ریال درشرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی بهره برداری می شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در تشریح فعالیت ها وپروژه های قابل افتتاح دردهه مبارک فجر امسال 
گفت: در دهه فجر انقالب اس��المی امسال از چندین پروژه آبرسانی و 
فاضالب در شهرهای استان  بهره برداری خواهد شد . وی به پروژه ها و 
طرح های آماده افتتاح و بهره برداری در دهه مبارک فجر در شهرستان 
تبریز اشاره کرد وافزود: بهره برداری از تاسیسات شبکه فاضالب تبریز 
)اح��داث خط اصلي و فرعی فاض��الب محله خیابان 42 متري تبریز، 
ش��بکه فاضالب محله حکم آباد تبریز، شبکه فاضالب محله ماراالن 
تبریز، ش��بکه فاضالب خیابان حجتی، آخ��ر طالقانی آخمقیه و ...  (، 

بهره برداری از سیستم نظارتی و حفاظتی از منابع و تاسیسات منطقه 
2 تبریز و بهره برداری از ساختمان امداد و حوادث آب و فاضالب منطقه 
2 تبریز از جمله طرح هایی اس��ت که در دهه مبارک فجر امسال در 
شهرس��تان تبریز با هزینه ای بیش از 266میلیارد ریال رقم می خورد. 

ایمانل��و با اعالم اینک��ه همزمان با دهه مبارک فج��ر از چندین طرح 
آبرسانی در شهرهای مختلف استان به بهره برداری خواهد رسید افزود: 
با تالش پرسنل زحمتکش شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی در 
ده��ه مبارک فجر از مخزن 2000 مترمکعبی اهر با هزینه ای بالغ بر 
8000 میلیون ریال بهره برداری خواهد شد . ایمانلو مدیرعامل شرکت 
آبفا اس��تان در ادامه به طرح های قابل بهره برداری سایر شهرستانها 
اشاره کرد و افزود: مخزن 1000 مترمکعبی آقکند با هزینه ای بالغ بر 
6000 میلیون ریال، خط انتقال آب از چاه های تولید آب بخش��ایش 
ب��ا هزینه ای بالغ بر 25000 میلیون ریال وهمچنین احداث ش��بکه 
فاضالب محله شیشوان شهرستان عجبشیر با هزینه ای بالغ بر 18000 
میلیون ریال از طرح هایی هستند که امسال بهره برداری از آنها آغازو 

یا کلنگ زنی خواهد شد.

اهواز – شبنم قجاوند : مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت 
مل��ی حفاری ایران تصریح کرد: کیفیت بخش��یدن به برنامه های 
فرهنگی در شرکت باید بیش از پیش مورد توجه متولیان امر قرار 
گیرد . سپهر سپهری در نشست اعضای شورای فرهنگی و انجمن 
اسالمی شرکت، افزود: تعدد جلسات در باب این موضوع مهم نیست 
بلکه برنامه ریزی مناس��ب با توجه به امکانات موجود، ابتکار عمل 
و خالقی��ت در کار و  اس��تفاده از فناوری های روز در راس��تای اثر 
بخش��ی فعالیت ها  اهمیت دارد . وی گف��ت: در برنامه ریزی های 
فرهنگی باید جامعه هدف کارکنان و خان��واده آنان بویژه فرزندان 
و تامین نیازهای آنان در بخش های فرهنگی، ورزش��ی و اجتماعی 
اعم از نیروهای رسمی، قراردادی و ارکان ثالث مورد توجه واقع شود 
.  سپهری با اشاره به فرصت پیش آمده در جریان مهار فوران چاه 
147 رگ س��فید برای گفت و گ��و و دیدارهای نزدیک با کارکنان 
عملیاتی، اظهار کرد: موارد مطرح شده در خصوص مسائل فرهنگی 
اجتماعی و اس��تفاده از  امکانات رفاهی شرکت برای همه کارکنان 

و ایجاد تس��هیالت در جهت آرامش و آس��ایش خانواده ها موجب 
افزای��ش انگیزش و باالرفت��ن راندمان کار و بهره وری  می ش��ود. 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ش��رکت مل��ی حفاری ایران، وجه 
تمایز این شرکت با سایر شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران، 
گستردگی دامنه فعالیت آن را مورد اشاره قرار داد و افزود:  با توجه 

به شرایط اقماری بودن بخشی از کارکنان و دغدغه آنان در دوری از 
خانواده ها، انتظار می رود اعضای شورای فرهنگی و انجمن اسالمی 
طرح ها و پیشنهادات روزآمدی در جهت اهتمام هر چه بیشتر به 
مس��ائل فرهنگی و رفاهی و توزیع مناسب تسهیالت ارائه نمایند . 
وی  اهمیت اطالع رس��انی به  همکاران که در مناطق دور دس��ت 
در حال انجام وظیفه می باشند در زمینه فعالیت ها، تحوالت، اخذ 
تصمیمات و ... را خاطر نش��ان کرد و گفت: یکی از ش��اخص های 
موفق فرهنگی شرکت، راه اندازی کانال خبری می باشد که براساس 
بررسی ها عملکرد مطلوبی در جهت آگاهی بخشی به کارکنان ایفا 
می نماید. سپهری در پایان ضمن تاکید بر برگزاری هر چه باشکوهتر 
برنامه های  دهه فجر ، پیشاپیش این مناسبت خجسته را به مجموعه 
کارکنان تبریک گفت . در این نشس��ت همچنین اعضای شورای 
فرهنگی و انجمن اسالمی شرکت در خصوص فعالیت ها، برنامه ها 
و ایجاد زیرساخت های الزم در جهت نقش آفرینی موثر در حیطه 

وظایف تعریف شده توضیح دادند .

مشهد - صابر ابراهیم بای –  مهندس کارگزار در نشست 
خبری  در جمع اصحاب رس��انه  ضمن اش��اره ب��ه اینکه 727 
پروژه مخابراتی با اعتبار 390 میلیارد تومان در طول دهه فجر 
انقالب اس��المی امس��ال به بهره برداری می رسد بیان کرد: از 
ای��ن تعداد 19 پ��روژه مربوط به تلفن ثابت ب��ا ایجاد پنج هزار 
و 256 پ��ورت، 26 پروژه مرتبط با دیتا و ADSL مش��ترکان 
خانگی با ایجاد دو هزار و 652 پورت در استان خراسان رضوی 
،16 پ��روژه مرتبط با FTTH،28 پ��روژه  VDSL  اینترنت 
پرس��رعت و دیگر پروژه های مخابراتی اس��ت.وی گفت : پروژه 
هایی مانند FTTH )انتقال فیبر به درب منازل با هدف ارتقای 
س��رعت(،VDSL )اینترنت خانگی پرسرعت با ظرفیت باال( و 
IPNI )تجمیع ش��بکه مخابراتی( برای نخستین بار در استان 
خراسان رضوی اجرا شده است.مهندس کارگزار افزود: در حال 
حاضر دو میلیون و 670 هزار مشترک تلفن ثابت با ضریب نفوذ 
36.5 درصد و س��ه میلیون و 415 هزار  مش��ترک تلفن همراه 

اول زیر پوش��ش مخابرات استان خراسان رضوی قرار دارند.وی 
ادامه داد: اکنون دو هزار و 980 روس��تا در خراس��ان رضوی از 
ارتباط مخابراتی برخوردارند و بدین ترتیب بیش��تر روستاهای 
اس��تان تحت پوشش  ارتباطات مخابراتی قرار دارند و  با فراهم 
کردن زیر س��اخت مناسب ارتباطی توس��ط مخابرات استان ، 
581 دهیاری هم تاکنون به ش��بکه دولت متصل شده اند.مدیر 
مخابرات منطقه خراس��ان رضوی در بخش دیگری از س��خنان 

خود به موضوع پوش��ش نس��بتا ضعیف همراه اول در بخشی از 
محدوده های شهر مشهد اشاره کرد و افزود: در حال حاضر 79 
نقطه در ش��هر مشهد از نظر آنتن دهی و به عنوان »نقاط کور« 
مطرح هستند که باید آنتن های مخابراتی در این مناطق نصب 
شوند و در این زمینه هماهنگی های مربوطه با شهرداری مشهد 
در حال انجام است.مهندس کارگزار همچنین در ادامه  از اتمام 
عملیات ارتقای ش��بکه مخابراتی 3G و 4G در 73 ش��هر این 
اس��تان خبر داد و گفت: عملیات ارتقای ش��بکه با سرعت های 
باال از س��ال 95 آغاز شد و پس از آن در تمامی شهرستان های 
اس��تان اجرا گردید.وی در پایان س��خنانش با اشاره به ارتقای 
شبکه مخابراتی در محدوده حرم رضوی گفت: با اقدامات انجام 
ش��ده امس��ال در ایام پایانی ماه صفر 692 هزار مشترک تلفن 
همراه در اطراف حرم مطهر با کمترین اختالل خدمات رس��انی 
شده اند که موفقیت بزرگی به شمار می رود و رشد قابل توجهی 

نسبت به سال 94 داشته است.

تبریز – ماهان فالح: به منظور ترویج فرهنگ مصرف 
بهین��ه و ایم��ن از گاز و بهره گی��ری حداکثری از فضای 
تاسیساتی گازرسانی ایستگاه های گاز استان به شعارهای 
مصرف بهینه و ایمن از گاز منقش می ش��وند. به گزارش 
خبرنگار م��ا در تبریز، رئیس روابط عمومی ش��رکت گاز 
استان آذربایجان ش��رقی با اعالم این خبر گفت: فرهنگ 
س��ازی در خصوص مصرف بهینه و ایم��ن از گاز طبیعی 
در عمل به  مس��ئولیت  اجتماعی ش��رکت گاز استان در 
کنار توزی��ع  پایدار گاز طبیعی و ارائه خدمات مطلوب به 
مشترکین انجام می گیرد . محمدعلی فتح اله زاده با اشاره 
به اقدامات فرهنگ س��ازی خاطرنشان ساخت : در همین 
خصوص و در راستای ارائه فرهنگ مصرف صحیح استفاده 
ایم��ن و بهینه از گاز طبیعی و به��ره گیری حداکثری از 
فضای تاسیس��اتی گازرسانی ایس��تگاه های گاز استان به 

ش��عارهای مصرف بهینه و ایمن از گاز منقش می ش��وند 
که این امر عالوه بر زیباسازی فضای شهر نقش مهمی در 
ترویج اطالع رسانی به همراه خواهد داشت . رئیس روابط 
عمومی ش��رکت گاز استان در تش��ریح رویکردهای ویژه 
ش��عار نویسی و نقاشی دیوار ایس��تگاها اظهار داشت: این 

اقدام تبلیغی پس از بررس��ی دقیق کارشناس��ی و تحلیل 
کل��ی حوادث گاز و تعیین مه��م ترین علل بروز و فراوانی 
حادثه در مناطق استان صورت پذیرفته بطوریکه پیام های 
ایمنی اطالع رسانی شده در ایستگاههای هر منطقه مهم 
ترین علت بروز حادثه ناگوار جانی و مالی برای مشترکین 
همان منطقه در س��ال های قبل بوده اس��ت. فتح اله زاده 
در خاتمه مش��ترکین گاز طبیعی را به استفاده از وسایل 
گازس��وز اس��تاندارد  و رعایت موارد ایمنی استفاده از گاز 
طبیع��ی توصیه کرد و افزود: رعایت ن��کات ایمنی ضامن 
سالمتی مش��ترکین بوده و هرگونه اطالع رسانی مادامی 
که با عمل به این نکات همراه نباشد مثمرثمر نخواهد بود 
لذا امید دارد مجموعه تالش های این ش��رکت با همراهی 
مش��ترکین منجر به کاهش صدمات جانی و مالی ناشی از 

سهل انگاری در بکارگیری گاز طبیعی گردد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی خبر داد

10 پروژه آب و فاضالب شهری در دهه مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ملی حفاری :

کیفیت بخشی به برنامه های فرهنگی شرکت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی در جمع اصحاب رسانه:

727 پروژه مخابراتی در خراسان رضوی به بهره برداری می رسد

رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان شرقی :

بهره گیری از فضای ایستگاه های گازرسانی برای تبلیغات گسترده مصرف بهینه و ایمن از گاز

س�اری – دهقان : همزم��ان با س��ومین روز از دهه فجر و با 
حض��ور مدیرعامل ومع��ان بهره ب��رداری آبفاش��هری مازندران، 
فرمان��دار و مس��ئوالن شهرس��تانی ، پروژه های احداث س��امانه 
گندزدایی)همزمان در 5 ش��هر(، ارتقا و توس��عه آزمایش��گاه آب 
وفاضالب، س��امانه س��نجش آنالین کلر و ک��دورت) همزمان در 
20 ش��هر( ، بهسازی و مهندسی مجدد 13 حلقه چاه )به صورت 
نمادین( در قائم ش��هر ب��ا اعتبار 11700 میلی��ون ریال به بهره 
ب��رداری رس��ید.به گزارش خبرن��گار ما در مازن��دران و به نقل از  
شرکت آبفاش��هری مازندران، مدیرعامل شرکت در این مراسم با 
بیان اینکه تامین و توزیع آب ش��رب از وظایف این شرکت است، 
گفت: کارکنان آبفای شهری تالش می کنند با حداقل اعتبارات، 
امکاناتی در خور و شایس��ته مردم این استان ارایه دهند.مهندس 
ذاکری، ادام��ه داد: در دهه فجر امس��ال چندین پروژه در بخش 
آب و فاضالب با اعتبار 237 هزار میلیارد رس��ال افتتاح می شود 
که 43هزار و 500 خانوار از مزایای آن برخوردار می ش��وند.وی با 
بیان اینکه میانگین بهره مندی مش��ترکین مازندران از طرحهای 
فاضالب 12 درصد و در کشور 46 درصد است، گفت: برای جبران 
این عقب ماندگی پیگی��ری های الزم برای دریافت 281 میلیون 
یورو تسهیالت از بانک توسعه اسالمی به منظور اجرای طرحهای 

جم��ع آوری و تصفیه فاضالب انجام ش��د که ظرف 4 س��ال باید 
اجرایی شود.مدیرعامل آبفای شهری مازندران ، افزود: قائم شهر نیز 
از جمله ش��هرهایی است که از این تسهیالت برخوردار می شود.
مهندس ذاکری با اشاره به اجرای طرحهای فاضالب در شهرهای 
بهش��هر، نکا و گلوگاه در آینده نزدیک گفت: در بودجه س��ال 97 
نیز اجرای طرحهای فاضالب در ش��هرهای نور، رویان، ایزدش��هر 
و فریدونکنار پیش بینی ش��د.وی، خاطرنشان کرد: با اجرای این 
طرحها می��زان برخورداری مردم مازن��دران از طرحهای فاضالب 

افزای��ش می یابد.محمدی فرماندار قائم ش��هر نیز در س��خنانی ، 
تامین آب شرب سالم و بهداشتی را رسالت سنگین آب وفاضالب 
دانس��ت و ضمن قدردانی از تالش کارکنان این شرکت افزود: راه 
عالج گذر از مش��کالت، وحدت، همدلی و همت همگانی اس��ت 
که از این طریق می توانیم ش��اهد توس��عه، رش��د و تعالی کشور 
باشیم.مدیر امور آبفاشهری قائم شهر در این مراسم گفت: سامانه 
گندزدایی مخزن 35هزار متر مکعبی به روش هیپوکلریت سدیم 
با هدف ایجاد ایمنی و جلوگیری از احتمال هرگونه خطر نش��ت 
گاز همزمان با 5 ش��هر استان در قائم شهر به بهره برداری رسید.

مهن��دس س��عیدی ادامه داد: این س��امانه، ظرفی��ت تصفیه آب 
1000لیتر در ثانیه را داراس��ت .وی، به ارتقا و توس��عه آزمایشگاه 
آب وفاضالب شهر قائم شهر اشاره و تصریح کرد: به منظور کنترل 
و نظارت بر کیفیت آب در راس��تای تضمین س��المت مردم، این 
آزمایش��گاه با توسعه زیربنایی و نوسازی، خرید و نصب تجهیزات 
مطابق استانداردهای آزمایشگاهی در زمینی به مساحت 80 متر 
مربع ارتقا و توس��عه یافت.گفتنی است در 20 شهر مازندران نیز 
30 دستگاه سامانه سنجش آنالین کلر و کدورت با هدف نظارت 
مستمر و دقیق بر کیفیت آب شرب شبکه های توزیع در راستای 
ارتقای سالمت آب تولیدی برای مشترکین به بهره برداری رسید.

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر

چندین پروژه آبرسانی در قائم شهر به بهره برداری رسید

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان خبر داد:
اجرای 93  پروژه مهم برق  در استان های زنجان و قزوین

زنج�ان - خبرن�گار فرصت امروز : ش��رکت ب��رق منطقه ای زنجان امس��ال در 
دو اس��تان زنج��ان و قزوین 93 پروژه در دس��ت اجرا دارد که برای اتم��ام این پروژه ها 
بال��غ ب��ر 3 ه��زار و 200 میلی��ارد ریال هزین��ه صرف خواه��د ش��د.بهمن اله مرادی 
مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای زنجان با بیان مطلب باال در یک نشس��ت خبری با 
رس��انه ه��ا اف��زود : از این تعداد پروژه های در دس��ت اقدام ش��رکت ب��رق منطقه ای 
58 پ��روژه ب��ا 2 ه��زار و 432 هزار میلیارد ری��ال اعتبار در بخش پس��ت های انتقال 
 و ف��وق توزی��ع و 33 پ��روژه نیز بابی��ش از 757 میلیارد ریال اعتبار در بخش خطوط انتقال و فوق توزیع در دس��ت انجام اس��ت.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان زنجان با بیان اینکه همزمان با دهه مبارک فجر نیز  17 پروژه در استان های زنجان و قزوین 
بااعتباری بالغ بر 512 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری می رسد افزود : امسال 24 پروژه شرکت برق منطقه ای با اعتباری بالغ بر 851 
میلیارد ریال نیز قبل از دهه فجر به بهره برداری رسیدند.وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته حداکثر بار شرکت یک هزار و 334 مگاوات 
بوده و این میزان در سال جاری به یک هزار و 456 مگاوات در سطح دو استان رسیده است افزود: افزایش رشد حداکثر بار دراین دو 
استان 9/1 در صد است که نسبت به متوسط کشوری دو برابر است و این نشان دهنده افزایش سرمایه  گذاری در استان های زنجان 
و قزوین است .اله مرادی گفت : شرکت برق منطقه ای استان زنجان 16 مشترک سنگین را بصورت مستقیم با 285 مگاوات برق 
 تحت پوشش دارد که از این تعداد 12 مشترک با 209 مگاوات برق در زنجان و 4 مشترک با 76 مگاوات در استان قزوین قرار دارد.
وی مشترکان استان زنجان را شامل ریخته گری ایران خودرو، سیمان خمسه و زنجان، تلمبه خانه ایده لو، کاغذسازی راشا کاسپین 
ایرانیان، آینده سازان فوالد البرز، شرکت پارس حیات، نورد فوالد کاران، ذوب آهن البرز غرب، و ریخته گری سهند برشمرد و افزود : 
شرکت هفت الماس، تلمبه خانه اشتهارد، شرکت نورد آریان فوالد، ذوب آهن آریان بوئین زهرا نیز از مشترکان شرکت برق منطقه ای 
استان زنجان در قزوین هستند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان با اشاره به اینکه قیمت انرژی در کشور واقعی نیست، و مردم 
باید انرژی را بهینه مصرف  کنند افزود : مدیریت مصرف بهینه انرژی آرزوی قلبی مدیران صنعت برق است.اله مرادی ترانزیت انرژی را 
از شاخصهای مهم شرکت برق منطقه ای زنجان برشمرد و افزود : این شرکت در مسیر ترانزیت انرژی شمال غرب کشور قرار دارد، و با 
5 نیروگاه گیالن ، شهید مفتح همدان ، نیروگاه تبریز ، نیروگاه شهید رجایی قزوین ، و نیروگاه سلطانیه تبادل انرژی دارد و با توجه 
به اینکه شاخصهای شبکه فوق توزیع دراین شرکت درحد استانداردهای اروپا است انشااهلل تا پایان کار دولت یازدهم به شبکه اروپا 
متصل خواهد شد.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان تولید انرژیهای تجدید پذیر را از اولویتهای این شرکت اعالم کرد و گفت 
با توجه به اینکه دو استان زنجان و قزوین شرایط الزم سرمایه گذاری را در بخش انرژی بادی و خورشیدی دارند از سرمایه گذاران 

داخلی و خارجی دعوت می کنیم در این زمینه مشارکت کنند.

شهردار اصفهان در آیین تکریم و معارفه خدمتگزاران مردم در شهرداري: 
براي حل مشکالت چاره اي جز خالقیت و نوآوري نداریم

اصفهان – قاسم اسد : شهردار اصفهان گفت: در صورتیکه خواهان افزایش بهره وري 
هس��تیم چ��اره اي جز نوآوري در اج��را و خالقیت هاي جدید نداریم.به گ��زارش اداره 
ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، آیین تکریم و معارفه رئیس اداره امور بین الملل، 
مدیر مرکز خالقیت و فناوریهای نوین و مدیر حمل و نقل بار و شهرداری اصفهان برگزار 
شد. قدرت اهلل نوروزی شهردار اصفهان در این مراسم ایام دهه فجر را یادآور رشادت ها 
و مجاهدت هاي مردم ایران در پیروزي انقالب اسالمي دانست و اظهار کرد: مردم ما با 
تالش خویش  نظام جدیدي را با نام جمهوري اسالمي ایجاد کردند. مجموعه شهرداری اصفهان نیز در این ایام برنامه هایي براي 
افزایش شادي و نشاط در شهر  دارد.  وی با اشاره به تکریم و معارفه سه تن از مدیران شهرداري تصریح کرد: هر کدام از مدیران این 
سه بخش باید نقش مهمي در امر توسعه شهر و فضاي مساعد براي زندگي بهتر در شهر اصفهان را فراهم کنند. برخي از این ادارت در 
گذشته در  دو اداره فعالیت مي کردند که در چارت جدید سازماني در یک اداره به کار مشغول مي شوند. به عنوان مثال مرکز خالقیت 
با مرکز نوآوری های شهرداری ادغام شده است.شهردار اصفهان با اشاره به لزوم افزایش بهره وری ادامه داد: ناگزیریم در امر خالقیت 
و نوآوری در تمام عرصه ها توجه بیشتری داشته باشیم چرا که اگر خواهان افزایش بهره وري هستیم چاره اي جز نوآوري در اجرا و 
خالقیت هاي جدید نداریم. بنابراین معتقدیم اداره خالقیت نقش بسیار کلیدی در امر توسعه و کمک رسانی فکری به همه بخش ها 
دارد و یکي از بازوان حوزه برنامه ریزي در حوزه دفتر ش��هرداري و تمام ش��هرداري خواهد بود.باید از دستاوردهاي خواهرخواندگي 
به نحو مطلوب استفاده کردوی در ادامه با اشاره به انتصاب جدید مدیر روابط بین الملل شهرداری اصفهان، گفت: از نام روابط بین 
الملل پیداست که باید بتوانیم با دنیاي دیگر ارتباط خوبي داشته باشیم. باید بتوانیم با ارتباط با سایر کشورها در حوزه شهری هم 
افزایی داشته و با نگاهی برد-برد در عرصه سرمایه گذاری، آموزشی و فرهنگی بهره های الزم را ببریم. در این صورت دارایی های ما 
که موضوع مهمی برای صدور مولفه های فرهنگی است می تواند برای شهر اصفهان ثروت آفرین باشد.نوروزي گفت: به نظر می رسد 
یکی از بخش هایی که در دوران گذشته در شهرداری اصفهان درست به آن نگاه و استفاده نشده است واحد اداره روابط بین الملل 
است. درست است که با 14 کشور خواهرخوانده هستیم اما مشخص نیست ثمره این خواهر خواندگی ها چه بوده، چه دستاوردهایي 
داشته و در آینده چه انتظاری از این خواهرخواندگی داریم؟ خواهرخواندگي براي چه منظور، براي حل کدام مسئله و براي تقویت 
کدام بخش از کار بوجود آمده است. شهردار اصفهان افزود: از این فرصت می توان برای بهره گیری مباحث آموزشی و ارائه خدمات 
ایران در سایر کشورها استفاده کرد، از این رو مدیر این اداره و تمرکز در این اداره برای شهرداری بسیار مهم است.سازمان حمل و نقل 
و بار براي آرامش و آسایش مردم ماموریت دارد. وی در ادامه با اشاره به انتصاب مدیر حمل و نقل بار گفت: یک جوان داراي دکتراي 
مکانیک براي این بخش انتخاب شد تا بشود از توانمندي هاي وي به نحو مطلوب استفاده کرد. معاینه فنی خودروها کاری علمی و 
دقیق است که در صورتی که درست انجام شود آالیندگی های صوتی و هوایی را کاهش می دهد، اگر آالیندگي ها زیاد باشد و هوای 

خوب وجود نداشته باشد حقوق شهروندی نقض می شود و مدیر جدید سازمان حمل و نقل بار متولی احقاق این حقوق هستد.

نشست شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت نیروی استان گلستان 
درشرکت توزیع برق استان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: نشست شورای هماهنگی مدیران تابعه وزارت نیرو در استان گلستان با حضور مدیران عامل 
ش��رکتهای توزیع نیروی برق- آب منطقه ای – آب و فاضالب ش��هری- آب و فاضالب روس��تایی و اعضای هیئت مدیره کانون 
بازنشستگان صنعت آب و برق استان برگزار گردید .دراین نشست که با دستور کار بررسی وضعیت و اقدامات کانون درخصوص رفاه 
حال بازنشستگان صنعت آب وبرق برگزار شد،مهندس نصیری مدیر عامل شرکت توزیع برق استان و رئیس شورای هماهنگی مدیران 
تابعه وزات نیرودراستان،ضمن تشکر از اقدامات خوبی که کانون بازنشستگان جهت رفاه حال همکاران بازنشسته انجام داده ،افزود : 
اجرای برنامه های فرهنگی ، اجتماعی و خانوادگی برای همکاران بازنشسته و خانواده های آنها باعث همدلی و نشاط ، تقویت روحیه 
و سرزندگی بازنشستگان خواهد شد .مهندس نصیری گفت: ارج نهادن به جایگاه و منزلت بازنشسگان در اولویت های اصلی برنامه 
کاری می باشند و پرداختن به موضوع بازنشستگان و بررسی و یافتن راه حل های مناسب برای حل مشکالت آنان از دغدغه های 
اصلی شرکت می باشد و تالش خواهیم نمود در چارچوب قوانین و مقررات شرکت انتظارات کانون بازنشستگان را برآورده سازیم.
درادامه نشس��ت ، مهندس خاندوزی دبیروخزانه دار کانون بازنشس��تگان صنعت آب و برق استان ،به شرح روند برگزاری نمایشگاه 
توانمندیهای بازنشستگان و خانواده شان پرداختند و اعالم داشتند : درصورت تکمیل ظرفیت مورد نظر،با حمایت اعضای شورای 
هماهنگی ، آمادگی برای  برگزاری نمایشگاه وجود دارد.مهندس شریفی عضو هیئت مدیره کانون گفت: کانون بازنشستگان صنعت 
آب و برق استان گلستان از کانون های برتر در سطح کشور می باشد که  نیاز به حمایتهای بیشتر دارد تا بتواند خدمات مطلوب و در 
شان همکاران بازنشسته و پیشکسوت را ارائه دهد.دیگر اعضای جلسه نیز به بیاناتی درخصوص مسائل مربوط به فعالیتهای کانون و 
تعامالت فی مابین کانون و شرکت های تابعه وزارت نیرو دراستان پرداختند و درپایان مقرر گردید درکارگروه ویژه ای یکسان سازی 

خدمات رفاهی قابل ارائه به بازنشستگان توسط شرکت های تابعه بررسی و طرح موضوع گردد.

بهره مندی روستای خروم شهرستان ماسال از نعمت گاز طبیعی 
رشت- مهناز نوبری- روز شنبه 14 بهمن طرح گازرسانی به روستاهای خروم از توابع شهرستان ماسال با حضور فرماندار و امام 
جمعه ماسال و مدیران شرکت گاز استان گیالن افتتاح شد.برای گازرسانی به این روستای صعب العبور 2500 متر شبکه گذاری انجام 
و در حدود 200 میلیون ریال هزینه شده است. همچنین با گازرسانی به این روستا امکان بهره مندی 24 خانوار روستایی از نعمت 
گاز فراهم شده است.شایان ذکر است با افتتاح طرح گازرسانی به روستای خروم، تعداد روستاهای باالی 20 خانوار بهره مند از گاز در 

شهرستان ماسال به 76 روستا رسیده و درصد بهره مندی روستایی این شهرستان به 96.6 درصد افزایش یافته است.



 خرید و فروش
تجهیزات دست دوم صدابرداری

نام استارت آپ: صداگرام
sedagram. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موض�وع: خری��د و ف��روش تجهی��زات دس��ت دوم 

صدابرداری
توضیح بیشتر: 

خری��د و فروش تجهی��زات دس��ت دوم صدابرداری و 
کاالهایی که ش��اید به اس��تفاده کس��ی نیاید، ولی برای 

شخص دیگر بسیار مفید باشد.

درک بینش ه��ا و دیدگاه های��ی که ق��درت تبدیل 
ک��ردن یک برن��د را به برن��دی بزرگ، مس��تحکم و 
پابرجا مانند پمپرز دارد، نیازمند توجه و دقت بس��یار 
باالیی است. رمزگشایی ازآنچه مردم از نظر عاطفی و 
احساس��ی مهم می دانند، نیاز به برقراری ارتباط بین 
آنچه گفته ش��ده، چرا گفته ش��ده، چگونه گفته شده و 
آنچه گفته نش��ده، دارد. معموال بررسی ها و گروه های 
پژوهشی به نظرات مردم تکیه می کنند تا گرایش ها و 
طرز برخوردها و رفتارهای آنها را شناسایی و گزارش 
کنند، ام��ا مصرف کنندگان در ارائه اطالعات بس��یار 
بی دقت هس��تند. همچنین مهم ت��ر از این بی دقتی ها 
این است که آنها به ندرت احساسات خود را در زمینه 

تصمیم گیری کنترل می کنند. 
به منظ��ور کاوش در می��ان مش��تریان و بس��ط و 
گسترش دیدگاه های حساس بازار، اقتباس تکنیک ها 
از حوزه علوم اجتماعی امری ضروری است. روش های 
پژوهش��ی مبتن��ی بر انسان شناس��ی به ش��ما اجازه 
می دهد ت��ا معانی و ارزش هایی ک��ه نگرش ها و طرز 
برخورده��ا و رفتارهای بیان ش��ده را در برمی گیرند، 
تفسیر کنید. روش های اقتباس شده از حوزه مربوط به 
انسان شناسی بر نزدیکی و صمیمیت، تجربه شخصی 
و مش��ارکت متکی هستند، بنابراین ش��ما می توانید 
ش��اهد چگونگی تعامل ناخ��ودآگاه مردم با برند خود 

باش��ید. پژوهش های میدانی که ش��ما در آن خود را 
به جای مش��تری می گذارید نیز بسیار سودمند است، 
زی��را از این طری��ق پای خود را در کفش مش��تریان 
می کنید تا ش��یوه زندگی آنها را بفهمید و محصوالت 

خود را تجربه کنید. 
روش ه��ای ارزش��مند انسان شناس��ی ویژه ش��امل 
بازدیدهای خانگی و فروش��گاه های س��یار اس��ت. با 
مشاهده رفتار و مصاحبه با مصرف کنندگان منتخب، 
در مکان��ی ک��ه آنها راحت تر ب��وده و رفتارهای کمتر 
سانس��ور ش��ده ای را بروز می دهن��د، به احتمال زیاد 
می توانی��د ناگفته های مصرف کنن��دگان و در بعضی 
موارد، ناآگاهی و عدم هشیاری، نیازها و خواسته های 
آنها را راحت تر و بهتر مشاهده کنید. به طور مثال یک 
تولیدکننده مواد غذایی، با مش��تریانی مرتبط شد که 
به شرکت ش��ان اجازه دادند آنها را در حال استفاده از 

محصول در خانه خودشان مشاهده کنند. 
تولیدکننده م��واد غذایی از طریق این مش��اهدات 
آموخت که بعضی افراد از اینکه مصرف کننده یک برند 
باش��ند به خود می بالند، به گونه ای که قوطی محصول 
را در آشپزخانه ش��ان به نح��وی ق��رار می دهند که در 
معرض دید باش��د. این امر تنها به دلیل رفاه و راحتی 
استفاده از محصول نبود، بلکه به عنوان یادآوری اینکه 
آنه��ا در حال انج��ام انتخاب های هوش��مند به خاطر 

سالمتی خود هس��تند، به کار گرفته می شد. این کار 
نیاز عاطفی آنها را در به کارگیری س��بک زندگی سالم 
برآورده می ک��رد. این بینش به ش��رکت تولیدکننده 
مواد غذای��ی در زمینه طراحی مجدد محصوالت خود 
کم��ک زیادی کرد. این امر فقط تغذیه نبود، بلکه یک 
ش��یوه زندگی س��الم و توجه به یک زمینه احساسی 
بسیار غنی تر بود. در کوتاه ترین مدت، تغییر در تمرکز 
موجب بازطراحی کامل بسته بندی محصول شد. قبال 
بسته بندی محصول با ارائه تمامی اطالعات تغذیه ای و 
وعده های سالمت و بهداشت انجام می گرفت.  اما بعد 
از این تجرب��ه پیغام خود مبنی بر ادعای تنها یک صد 
کالری در هر مصرف را بیان کردند، رنگ های روشن تر 
را با ه��م ترکیب کردند و یک لوگوی ش��فاف تر را به 
وج��ود آوردند و تصاویر محصول ش��ان را به روز کردند 
تا آن را برای نمایش در آش��پزخانه جذاب تر گردانند. 
در پیام های بازرگانی خود مزایای بهداشتی و سالمتی 
مربوط به استفاده از محصوالت شان را بیان کردند. در 
نهایت، بر روی بسته بندی محصول در قوطی های ۱۲ 
اونس��ی به جای شیش��ه های دو پوندی تمرکز کردند، 
چراکه خریداران بسته های کوچک تر را راحت تر روی 
پیش��خوان آشپزخانه خود نگه داشته و در معرض دید 

قرار می دهند. 
hormond :منبع

بینش الزم برای ساخت یک برند بزرگ

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 899 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

ابتدا باید همه ش��یوه های تبلیغات��ی خودتان را که 
این روزها بس��یار گس��ترش یافته اند بررسی کنید. 
دق��ت کنید آنه��ا به چه م��واردی پرداخته اند و چه 
ابتکارهای��ی را ب��رای تبلیغات خود ب��ه کار برده اند. 
مطمئن باش��ید در این مس��یر نکات بس��یار جالبی 
برای ش��ما روش��ن خواهد ش��د. نکته دوم آن است 
که در ش��رایط کنونی کش��ور، تنه��ا در صورتی در 
زمینه رس��توران های زنجیره ای موفق خواهید ش��د 
که به یک برند تبدیل ش��وید. هرچند کیفیت غذا و 

خدمات شما و قیمت ها در موفقیت موثرند، اما یک 
رس��توران زنجیره ای که قصد دارد شعب مختلفی را 
در س��طح شهر تهران یا کشور راه اندازی کند، بدون 
تبدیل ش��دن به ی��ک برند به موفقی��ت قابل قبولی 
نخواهد رس��ید. موفقیت یعنی افزایش تعداد شعب 
در مناطق مختلف و فروش هرچه بیش��تر. بنابراین 
با مش��اوره با یک شرکت تبلیغاتی ابتدا یک کمپین 
تبلیغاتی با ش��عار مناس��ب ب��ا محدودیت برندینگ 
تهیه کنی��د و آن را اجرا کنید. ای��ن کمپین هزینه  
زی��ادی را به ش��ما تحمیل خواهد ک��رد و اگر صبر 
و تحمل داش��ته باش��ید، اثرات آن را در میان مدت 

مش��اهده خواهید کرد. اگر بودجه الزم را در اختیار 
ندارید توصیه می کنیم از تبلیغات متفرقه بپرهیزید 
و ابت��دا با گرفتن وام یا ش��ریک، منابع مالی الزم را 
فراهم سازید و سپس تبلیغات خودتان را آغاز کنید.  
نکت��ه آخر اینک��ه در کمپین تهیه ش��ده روش های 
مختلف تبلیغاتی مناس��ب ب��ا توجه به بودجه نهایی  
شناس��ایی خواهند شد، اما به طور معمول ابزارهای 
گران قیمت که بازدیدکنن��دگان زیادی دارند و ذاتا 
ویژگی اعتباربخش��ی دارن��د برای ش��ما موثرترند، 
مانند تبلیغ��ات محیطی و صداوس��یما و همچنین 

روزنامه های کثیراالنتشار معتبر.

تبلیغ رستوران زنجیره ای 

پرسش: صاحب یک رستوران زنجیره ای هستم که غذاهای فست فودی به مشتریان ارائه می دهد. بودجه ای را برای تبلیغات در 
نظر گرفته ام. بهترین شیوه برای تبلیغ کسب وکار من چیست؟ کلینیککسبوکار

 ثبات، عاملی کلیدی
در موفقیت افراد بزرگ

تالش و کوشش تنها عامل اساسی در موفقیت نیست، 
بلک��ه ثابت قدم بودن یکی دیگ��ر از عوامل تأثیر گذار در 

موفقیت است. 
به طور کلی، اکثر افراد جوان نمی دانند که چقدر بهبود 
مهارت ها و توانایی ش��ان آسان اس��ت. بیشتر افراد موفق 
در جه��ان، متوجه این نکته ش��ده اند ک��ه عالی بودن به 
مفه��وم انجام دادن تعداد زی��ادی وظیفه و کار در طول 
روز نیست، بلکه موفقیتی است که می توان با برنامه ریزی 
و انج��ام کارهای کوچک در ه��ر روز و در طوالنی مدت 
به دس��ت آورد. در ادام��ه نکات��ی گفته خواهد ش��د که 
می تواند در داش��تن ثبات قدم در کار ها، تأثیر به سزایی 

داشته باشد. 
 ،)channel capacity( ظرفیت و دامنه روانی ذهن
نکته ای اس��ت که همه ما در ذه��ن خود به طریقی وارد 
کرده ایم. درک درس��ت این مفهوم اولین گام در داشتن 
ثبات قدم اس��ت. حدی وجود دارد که هر شخص و تیم 
می تواند در رس��یدن به اهداف خود ت��الش کند، بدون 
اینک��ه از کار خود منحرف ش��ود. زمانی که ش��ما به آن 
نقطه اشباع می رسید، ثبات قدم کمی نسبت به زمانی که 
یک یا دو کار بسیار ساده انجام می دهید، پیدا می کنید. 

سؤال مهم این جا است: این نقطه اشباع کجاست؟ 
برای درک بهتر مفهوم ظرفیت ذهن، به س��ه حوزه ای 

که در آن به این مفهوم توجهی نمی شود، می پردازیم: 
اطالعات

هر چقدر اطالعات بیش��تری ب��ه دهن خود وارد کنید، 
مقدار بیش��تری هم بای��د بیرون بریزید. مس��ئله اصلی 
این اس��ت، اطالعاتی که بیرون ریخته می ش��وند، به طور 
شانس��ی انتخاب می ش��وند. روزانه چه مق��دار اطالعات 
دریافت می کنید؟ اگر ش��بیه بیش��تر افراد هستید، چند 
مقاله یا س��ایت می خوانید، به یک یا دو پادکست گوش 
می دهی��د و اخبار اجتماعی را دنبال می کنید. اگر چنین 
اس��ت، نمی توانید بر م��واردی که بای��د فراموش کنید، 
کنترلی داش��ته باش��ید. به همین دلیل شما باید بدانید 

چه مواردی را وارد ذهن تان کنید. 
در ه��ر روز، فقط به یک منبع اطالعاتی توجه داش��ته 
باشید. این احس��اس را نداشته باشید که برای پیشرفت 
ش��خصی باید هر روز چند ساعت کتاب بخوانید. به مغز 
خود به عنوان یک اسفنج نگاه کنید. به جای اینکه تمام 
اس��فنج را در آب خیس کنید، تنها قس��متی از آن را به 
آب آغش��ته کنید. در صورت داش��تن ثبات کافی، صرف 
پنج دقیقه برای یادگیری از یک منبع معتبر در هر روز، 

بسیار مؤثر واقع می شود. 

اقدام و عمل
افراد بسیار موفق، هیچ وقت همه کار های روزانه را در 
هر روز انجام نمی دهند، بلکه تنها کارهای مهم و ضروری 
را انتخاب می کنند. کلید اصلی حل این مشکل، مشخص 
کردن سه مورد از کار های مهم روزانه است، قبل از اینکه 

امروزتان شروع شود. 
اگ��ر در تش��خیص این س��ه کار مهم مش��کل دارید، 
زمان��ی را برای یافتن آنها صرف کنی��د. برای اکثر افراد، 
این س��ه فعالیت معموال ثابت هستند. پایداری در انجام 
فعالیت ه��ای مهم، موفقی��ت زیادی را به ب��ار می آورد. 
همین االن سه فعالیت مهم خودرا روی کاغذ بنویسید و 

شروع به انجام دادن آنها کنید. 
بهبود، اصالح و پیشرفت

بهب��ود در کار ها بس��یار ضروری اس��ت. البته مواظب 
باش��ید با هر حرکت کوچک س��عی بر بهبود و در نتیجه 
اتالف وقت نداش��ته باش��ید. بیش��تر افراد نمی دانند که 
می توانند با بهبود یکی از مهارت های ش��ان، به پیشرفت 
بزرگی دس��ت یابند. در این راه، داشتن انگیزه و اشتیاق 

برای تغییر بسیار مهم است
روزانه، یک کار کوچک انتخاب و روی آن تمرکز کنید. 
بیشتر افراد س��عی بر بهبود صد ها کار دارند و در نهایت 
نیز موفق ب��ه اصالح هیچ کدام نمی ش��وند، اما اگر تنها 
روی بهب��ود ی��ک کار کوچک در ه��ر روز تمرکز کنید، 

بیشتر موفق خواهید بود. 
اغلب مردم، ش��اهکار افراد ب��زرگ و موفق را می بینند 
و فک��ر می کنن��د که آنها دارای اس��تعداد غریزی بوده  و 
به این دلیل موفق هس��تند. نمی توان این را کتمان کرد 
انس��ان هایی بوده اند که دارای توانایی های برتری نسبت 
به انس��ان های عادی بوده اند، اما اغلب اف��راد موفق، در 
انج��ام کار های مهم ش��ان ثابت قدم هس��تند و این راز 

موفقیت شان است. 
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فروش پلی استیشن 4 از 76.5میلیون 
واحد عبور کرد

س��ونی وضعیت مالی خود در س��ه ماهه س��وم سال 
۲۰۱۷ میالدی را منتش��ر کرده که از موفقیت کنسول 
نس��ل هش��تمی این کمپانی ژاپنی یعنی پلی استیشن 
4 حکایت دارد. در این دوره س��ه ماهه سونی موفق به 
فروش ۹میلیون واحدی پلی استیشن 4 شده که از رقم 
۹.۷میلیونی زمان مش��ابه در س��ال گذشته کمی کمتر 

است. 
به گزارش دیجیاتو، گزارش��ی که در س��ه ماهه دوم 
س��ال ۲۰۱۷ منتش��ر ش��ده بود، خبر از فروش 6۷.۵ 
میلیون دس��تگاهی کنسول پلی استیشن 4 می داد. آمار 
۹میلیونی س��ه ماهه سوم نیز این رقم را به طور مجموع 
به ۷6.۵ میلیون واحد می رس��اند. البته این اعداد بدون 

شک باالتر هستند. 
س��ونی توقع دارد ۲.۵ میلیون پلی استیشن 4 دیگر 
نی��ز تا انتهای س��ال مالی فعل��ی تا تاری��خ ۳۱ مارس 
بفروش��د تا آمار کلی را به ۱۹میلیون دس��تگاه در سال 
برس��اند؛ عددی که یک میلیون از زمان مشابه در سال 

گذشته کمتر است. 
همچنین بر اس��اس گزارش های منتش��ر شده، جدا 
از عملکرد قابل قبول پلی استیش��ن 4 در زمینه فروش 
س��خت افزاری، در بخ��ش نرم اف��زاری نیز رش��د ۱6.۲ 
درصدی را نس��بت به س��ال مالی گذش��ته دیده اند تا 
درآمد این بخ��ش از 6۱۷.۷میلیارد ین به ۷۱8میلیارد 

ین برسد. 
البته س��ونی پیش بینی سود خود در بخش بازی را تا 
پایان س��ال مالی جاری در سی ویکم ماه مارس کاهش 
داده اس��ت. این کمپانی اعالم ک��رده که این کاهش به 
دلیل به تعویق افتادن تاریخ انتشار چند بازی مهم است 
که البته نام این بازی ها از س��مت سونی مشخص نشده 
 God of War اس��ت. نمونه این تأخیر ها انتشار بازی

در ماه آوریل است. 
به طور کلی، فروش و درآمد س��ونی نس��بت به مدت 
مش��ابه سال قبل افزایش ۱۱.۵ درصدی داشته که رقم 

آن معادل ۲۳.64۹ میلیارد دالر است. 
در نهای��ت می توان گفت که به طور کلی، این کمپانی 
س��ال مالی خوبی را حداقل در بخش بازی و سرگرمی 
تجرب��ه ک��رده و دالی��ل آن را می توان در پش��تیبانی 
نرم اف��زاری فوق الع��اده و عرضه پلی استیش��ن 4 پرو و 

کاهش قیمت پلی استیشن 4 معمولی دانست. 

معرفی استارت آپ
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