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روایتی از کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه

خروج از بحران
فاصله معنادار تا ثبات

فرصت امروز: س��رانجام مقاومت دالر شکس��ته ش��د و در هفته اخیر، دالر حدود ۲۰۰ تومان و سکه تمام نیز 
نزدی��ک ب��ه ۱۰۰ هزار تومان در بازار ارزان ش��د. این در حالی بود که ب��ازار دالر طی هفته های اخیر جهش های 
زیادی را تجربه کرد و در مقطعی تا حدود ۵۰۰۰ تومان هم پیش رفت، اما از ۱۰ روز پیش جریان بازار معکوس 

شد و نرخ دالر از حدود ۴۷۵۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان و طبق آخرین گزارش ها به ۴۴۹۳ تومان رسیده است. 
اما بازار سکه هم که معموال به موازات بازار دالر حرکت می کند، در روزهای اخیر با کاهش قیمت همراه شد...

اجرای پروژه های صنعت خودرو 
 جزو سیاست های شش گانه
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  »فرصت امروز« تازه ترین گزارش سازمان »شفافیت بین الملل«
از رتبه بندی شاخص »ادراک فساد« را بررسی می کند

جایگاه فساد در ایران از منظر شاخص های بین المللی

inc 11کارآفرین برتر از نگاه
هنر مدیریت بحث در شبکه های اجتماعی

بهبود بازاریابی و فروش با تغییر الگوهای ارزش آفرینی
قدرت پاکت قرمز

آیا تجربه مشتریان از برند مختص به برندسازی نوین است؟ 
آنتی برندینگ در مقابله با برند های پایدار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اوبر به دنبال تجاری سازی 
تاکسی های هوایی در کشور هند

7
با افزایش قیمت خودروهای وارداتی در چند ماهه گذشـته 

این گونه خودروها در سـگمنت قیمتی باالیی قرار 
گرفته است و با توجه به خالء بازار در رده قیمتی...

وضعیت بازار خودرو در سال 
آینده چگونه خواهد بود؟ 

یادداشت
عبرت از اشتباهات تاریخی 

در اقتصاد

 اش��تباهات تاریخی ش��بیه 
اش��تباه مجلس هفتم در مورد 
تثبیت قیمت حامل های انرژی 
نتای��ج غیرقابل جبرانی را برای 
اقتصاد ایران به یادگار گذاشت؛ 
اش��تباهاتی که مس��یر اقتصاد 
کش��ور را تغییر داد. حال آنکه 
واقعی س��ازی قیمت حامل های 
انرژی از افراط و ش��یب تند و 
جلوگیری  قیمت ه��ا  افزای��ش 
می کرد.  اغلب کارشناس��ان بر 
این باورند ک��ه بهترین راه حل 
برای شرایط کنونی کشور این 
است که در یک فاصله ۳ تا ۱۰ 
س��اله قیمت حامل های انرژی 
قابل قاچاق س��ریع تر و با شیب 
تندت��ر واقع��ی ش��ود و قیمت 
حامل های انرژی شبیه گاز، آب 
و برق نیز که می تواند با ش��یب 
مالیم تر و ۱۰ ساله واقعی شود، 
ب��ه همین ش��کل ب��ه وضعیت 
مطلوب می رس��د، مش��روط به 
اینکه قیم��ت ارز را هم مطابق 
برنامه شش��م توس��عه هر ساله 
معادل تورم داخلی منهای تورم 
خارجی واقعی ش��ود.  از سویی 
ایجاد امنیت اقتصادی و روابط 

و  مطلوب  بین المل��ل 
2اعتماد...

عوض 
محمد پارسا

عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران

هفته نامه اکونومیست گزارش داد

چشم انداز رشد اقتصادی ایران و جهان در سال 2018
با وجود موانع مختلف اقتصادی برای بهبود فضای کسب 
و کار ایران، نهادهای بین المللی رشد اقتصادی ۵.۶درصدی 

را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ پیش بینی کرده اند. 
به گزارش ایسنا، به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره 
معین زمانی رشد گفته می ش��ود. رشد، افزایش بلندمدت 
ظرفیت تولید به منظ��ور افزایش عرضه کل جهت تأمین 
نیازهای جمعیت اس��ت. در واقع رشد اقتصادی هر کشور 

بیانگر رشد مداوم تولید است. 
به عبارت دیگر رش��د اقتصادی به معنای افزایش مادی 
کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک 
دوره معین اس��ت و در مفهوم کلی افزایش کمی تولید در 
یک دوره مش��خص نسبت به دوره مشابه را رشد اقتصادی 

می گویند. 
 اقتصاد جهانی در س��ال های اخیر توانس��ته است با نرخ 
رش��دی مالیم اما پایدار، دوران نقاهت پس از بحران مالی 
سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشته و کامال بهبود یابد. به نظر 
می رس��د که این روند آهسته و پیوسته در سال ۲۰۱۸ نیز 
ادامه داش��ته باشد؛ براساس پیش بینی های واحد اطالعات 
هفته نامه معروف اکونومیست، اقتصاد جهان در سال جاری 
میالدی رش��دی ۲.۷درصدی را تجربه خواهد کرد که تنها 
۰.۲ نقطه درصد کمتر از نرخ رشد ۲.۹درصدی سال ۲۰۱۷ 
است.  بر این اساس واحد اطالعات اکونومیست نرخ رشدی 
در ح��دود ۵.۶درصد را برای اقتصاد ایران در س��ال جاری 
میالدی پیش بینی کرده است که بخش خدمات بیشترین 
نقش را در دستیابی به این نرخ رشد ایفا خواهد کرد. انتظار 
می رود نرخ رش��د بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی 

ایران به ترتیب ۷.۵، ۲.۱ و ۱.۷درصد باشد. 
همچنین بانک جهانی در گزارش ژوئن ۲۰۱۷ پیش بینی 
کرده بود اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۷ بالغ بر ۴درصد رشد 

کند. 
نرخ رش��د اقتص��ادی یک��ی از ش��اخص های اقتصادی 
مهم اس��ت که بیانگر وضعیت کلی اقتصاد است، اما آنچه 

تعیین کننده اس��ت تداوم رش��د اقتصادی است به اعتقاد 
کارشناسان اقتصادی برای حداقل یک دهه باید نرخ رشد 
اقتصادی در یک کش��ور بین ۴تا ۸درصد باشد تا بتواند در 

رفاه عمومی و افزایش تولید و صادرات تأثیر گذار باشد. 
طی سال های گذشته هم وضعیت رشد اقتصادی نوسان 
نس��بتا زیادی داش��ت. در دولت یازدهم و در سال ۹۳ نرخ 
رش��د اقتصادی به مثبت ۳درصد رس��ید، در سال ۹۴ نرخ 
رشد اقتصادی در سالی که اقتصاد با رکود عمیق مواجه بود 
نزدیک به صفر بود و یکی از س��خت ترین سال ها به لحاظ 

اقتصادی برای بنگاه ها و واحدهای تولیدی رقم خورد. 
اما در سال ۹۵ شرایط کامال تغییر کرد و با اجرای برجام 
و افزایش تولید و صادرات نفت رش��د اقتصادی هم رش��د 
قابل توجهی داش��ت و براساس اعالم مرکز آمار ایران رشد 

اقتصادی حدود ۱۱درصدی را تجربه کرد. 
طبق محاس��بات اولیه و مقدماتی ک��ه در بانک مرکزی 
انجام ش��ده، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته و 
بر پایه قیمت های ثابت س��ال ۱۳۹۰ ب��ه حدود ۶۶۹ هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت. این رقم در مقایسه با تولید 
ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۴ که ۵۹۴ هزار میلیارد 
تومان گزارش شده بود، تا ۱۲.۵درصد افزایش دارد و بیانگر 
رشد اقتصادی ۱۲.۵درصدی در سال ۱۳۹۵ است. پیش تر 
بانک مرکزی اعالم کرده بود که نرخ رش��د اقتصادی در ۹ 
ماهه اول سال گذشته به ۱۱.۶درصد رسیده است و میزان 
تولید ناخالص داخلی را ۴۹۹هزار میلیارد تومان ثبت شده 

بود. 
براس��اس این گزارش، بررسی سهم فعالیت های مختلف 
اقتصادی در افزایش تولید ناخالص داخلی نش��ان می دهد 
که در س��ال گذش��ته ارزش افزوده در ح��وزه نفت حدود 
۹.۸درص��د، صنع��ت ۰.۸، بازرگان��ی ۰.۷، حم��ل و نقل، 
انب��ارداری و ارتباطات حدود ۰.۷درصد از رش��د اقتصادی 
بوده و نقش عمده ای در افزایش رشد تولید ناخالص داخلی 

داشته اند. 

در بین بخش های اقتصادی س��اختمان با سهمی حدود 
۰.۸- نقش کاهنده ای در تولید ناخالص داخلی برای س��ال 
گذش��ته داش��ته اس��ت. در این بین این نفت است که با 
۹.۸درصد باالترین سهم رشد اقتصادی ۱۲.۶درصدی را ایفا 
می کند. این در حالی است که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ 

نیز از رشد ۱۱.۶درصدی حدود ۱۰درصد سهم نفت بود. 
همچنی��ن آمار نش��ان می دهد که در حوزه کش��اورزی 
مقادیر تولید محصوالت زراعی از رشدی معادل ۸.۲درصد، 
محصوالت باغ��ی ۶.۱درصد و دامی ۴.۶درصد نس��بت به 
دوره های قبل برخوردار بوده است، بنابراین در سال ۱۳۹۵ 

رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۴.۲درصد گزارش شد. 
در بخش صنعت نیز آمارها از این حکایت دارد که رش��د 
تولی��د ناخالص داخل��ی آن با رقم ۷۸ ه��زار میلیاردی به 
۶.۹درصد رسیده است. این در حالی است که رشد صنعت 
در پایان سال ۱۳۹۴، حدود منفی ۴.۶درصد گزارش شده 
بود.  ش��اخص تولید کارگاه ه��ای بزرگ صنعتی که حدود 
۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد نیز 
در س��ال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۹درصد 

افزایش یافته است. 
در ح��ال حاضر یکی از دغدغه های اقتص��اد ایران تداوم 
و پایداری رش��د اقتصادی است. با توجه به اینکه همچنان 
بخش مهمی از رش��د اقتصادی ایران وابسته به درآمدهای 
نفتی و مش��تقات آن اس��ت این اطمینان از تداوم رش��د 
اقتص��ادی وجود ندارد و از طرف عدم برقراری روابط بانکی 
با بانک های معتبر بین المللی یکی از موانع بر سر راه تداوم 

رشد اقتصادی است. 
با این حال شاید اصلی ترین دغدغه برای رسیدن به رشد 
اقتصادی مطلوب فضای کس��ب و کاری باش��د که چندان 
رون��ق ندارد. طبیعتا با بهبود محیط کس��ب و کار و بهبود 
ش��اخص های مرتبط با آن و تقوی��ت فعالیت های تولیدی 
و رفع مش��کالت بنگاه های اقتصادی ش��رایط برای رش��د 

اقتصادی مطلوب هم تسهیل خواهد شد. 

تورم باز هم تک رقمی شد
بانک مرک��زی از تورم تک رقمی برای بهمن ماه خبر 

داده است. 
 به گزارش ایس��نا، با وجود نوسان قابل توجه قیمت 
ارز در چن��د م��اه اخیر ک��ه در بهمن ماه ب��ه اوج خود 
رس��یده و قیمت دالر تا م��رز ۵۰۰۰ تومان هم پیش 
رفت، ظاهراً نوسان ارزی تأثیر چندانی برای بازار کاال و 
خدمات نداشته و با کاهش تورم هم همراه بوده است. 
طب��ق آماری که بانک مرکزی از تغییرات ش��اخص 
به��ای کاال و خدم��ات منتش��ر ک��رده، نرخ ت��ورم در 
دوازده م��اه منته��ی ب��ه بهمن م��اه ۱۳۹۶ نس��بت به 
دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۹درصد 
بوده که بیانگر تورم کل اس��ت. این نرخ در مقایسه با 

دی ماه که ۱۰ درصد گزارش ش��ده بود تا ۰.۱ درصد 
کاهش داشته و بار دیگر تک رقمی شده است. 

ت��ورم نقطه به نقط��ه )تغییرات ش��اخص در بهمن 
نس��بت به بهمن ماه س��ال قبل( ح��دود ۹.۴درصد و 
برای ماهانه ۰.۹درصد اعالم ش��ده است. این در حالی 
است که مرکز آمار اخیراً تورم کل در بهمن ماه را ۸.۳ 
درصد، نقطه به نقطه ۰.۳ و ماهانه نیز ۰.۳درصد اعالم 

کرده بود. 
نرخ ه��ای ت��ورم اعالمی بان��ک مرک��زی در ۱۱ ماه 
امسال حاکی از آن است که برای پنج ماه دورقمی و تا 
۱۰درصد بوده و مابقی ماه ها نیز باالتر از ۹ درصد قرار 

داشته حتی اگر دو رقمی نبوده است. 

تغییرات تورم در 11 ماه سال

نرخ تورمدوره زمانی

۹.۵فروردین

۹.۸اردیبهشت

۱۰خرداد

۱۰.۱تیر

۱۰مرداد

۹.۹شهریور

۹.۸مهر

۹.۹آبان

۱۰آذر

۱۰دی

۹.۹بهمن
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در تازه ترین گزارش س��ازمان 
»شفافیت بین الملل« از شاخص 
»ادراک فساد«، ایران با یک پله 
صعود نس��بت به سال گذشته، 
از می��ان ۱۸۰  در رتب��ه ۱۳۰ 

کشور جهان ایستاد. 
س��ازمان مردم نهاد »شفافیت 
بین المل��ل« تازه تری��ن گزارش 
خ��ود در مورد ش��اخص ادراک 
مختلف  کش��ورهای  در  فس��اد 
جهان را ب��ر مبن��ای داده های 
ک��رد؛  منتش��ر   ۲۰۱۷ س��ال 
گزارشی که نشان می دهد اغلب 
کش��ورهای جهان پیشرفتی در 
زمینه کاهش فس��اد نداشته اند 
یا اینکه پیش��رفت بسیار اندکی 
را تجربه کرده اند؛ چنانچه بیش 
از دوس��وم از کش��ورها امسال 
نمره زی��ر ۵۰ دریافت کرده اند 
و نمره متوس��ط سطح فساد در 
بین کل کشورهای این فهرست 
۴۳ بوده اس��ت. بهترین منطقه 
جه��ان منطقه اروپ��ای غربی با 
امتی��از ۶۶ و بدتری��ن منطق��ه 
هم صحرای آفریق��ا با میانگین 
امتیاز ۳۲ اس��ت. اروپای شرقی 
و آسیای مرکزی با میانگین ۳۴ 

نیز در رده بعدی قرار دارند. 
در ای��ن رده بندی، نیوزیلند با 
امتی��از ۸۹ در صدر ق��رار دارد 
و پ��س از این کش��ور دانمارک 
ب��ا امتی��از ۸۸، فنالن��د و نروژ 
و س��وئیس ب��ا امتی��از ۸۵، در 
ق��رار  س��وم  و  دوم  رده ه��ای 
دارند. س��نگاپور با امتیاز ۸۴ در 
رده شش��م قرار دارد و بهترین 
عملک��رد را در بین کش��ورهای 
آسیایی داشته است. امارات نیز 
بهتری��ن عملک��رد را در منطقه 
داشته و با ۷۱ امتیاز در رده ۲۱ 
قرار دارد. همچنین سومالی با ۹ 
امتی��از در انتهای این رده بندی 
ق��رار دارد و پس از آن س��ودان 
جنوب��ی با ۱۲ و س��وریه با ۱۴ 

امتیاز قرار دارند. 
گزارش مرکز پژوهش ها از 

شاخص  ادراک فساد
سازمان شفافیت بین الملل هر 
سال بر اس��اس نظرسنجی های 
و  کارشناس��ان  از  انجام ش��ده 

در  کس��ب وکار  عرصه  فع��االن 
مورد میزان فساد بخش دولتی 
آن کش��ور، اقدام به رتبه بندی 
کش��ورها در قالب ش��اخصی به 
Co - )اام شاخص ادراک فساد 
 ruption Perceptions
Index(  می کن��د و در گزارش 
اخیر خ��ود نیز ۱۸۰ کش��ور را 
از این لحاظ مورد بررس��ی قرار 

داده است. 
بر اس��اس این گ��زارش، رقم 
بی��ن  فس��اد  ادراک  ش��اخص 
صفر تا ۱۰۰ ق��رار دارد، به این 
صورت که فاس��دترین دولت ها 
)از نگاه کارشناس��ان و صاحبان 
مربوطه(  کش��ور  در  کسب وکار 
امتیازشان به عدد صفر نزدیکتر 
اس��ت و پاک ترین دولت ها نیز 
امتی��ازی نزدیک ت��ر ب��ه ۱۰۰ 
کس��ب می کنند که طبیعتاً در 
رتبه ای بهتر نیز جای می گیرند. 
مرک��ز  ک��ه  گزارش��ی  در 
چندی  مجل��س  پژوهش ه��ای 
پیش از شاخص های بین المللی 
فس��اد منتش��ر ک��رده اس��ت، 
شاخص »ادراک فساد« ازجمله 
ش��اخص های مهمی اس��ت که 
برای س��نجش فس��اد در جهان 
به کار می رود. اصطالح »فساد« 
 Rumpere التی��ن  فع��ل  از 
می آید که به معنای شکس��تن 
اس��ت. بنابراین در فساد چیزی 
می شکند یا نقض می شود؛ این 
چیز ممکن اس��ت یک ش��یوه 
رفتار اخالقی یا قانونی یا گاهی 
مق��ررات اداری باش��د. چنانچه 
بانک جهانی فس��اد را این گونه 
تعریف می کند: سوءاس��تفاده از 
اختی��ارات دولتی برای کس��ب 
منافع ش��خصی. این تعریف در 
ایران عموماً تحت عنوان فس��اد 

اداری به کار می رود. 
سازمان »شفافیت بین الملل«

 سازمان ش��فافیت بین الملل، 
س��ازمانی غیردولتی است که در 
س��ال ۱۹۹۳ تأسیس شد و مقر 
اصلی آن در آلمان اس��ت. هدف 
اصلی این سازمان، مبارزه با فساد 
است. شاخص CPI از سوی این 
سازمان و به وسیله المبدورف در 

ژوئن ۱۹۹۵ برای اولین بار تهیه و 
در سال ۱۹۹۶ به صورت رسمی 
ارائه شد. در این شاخص کشور ها 
از نظ��ر می��زان فس��اد ارزیابی و 
بررس��ی می ش��وند و هر س��ال 
فهرستی از این کشور ها با توجه 
به میزان س��المت و فس��اد آنها 
منتشر می شود. ایران نیز از سال 
۲۰۰۳ در این فهرست قرار گرفته 
است. این ش��اخص که تقاضای 
فس��اد را نشان می دهد شاخصی 
ترکیبی اس��ت ک��ه به وس��یله 
اندازه گیری های گوناگون میدانی 
و اس��نادی ب��ه دس��ت می آید و 
مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی 
از تج��ار، تحلیلگ��ران اقتصادی، 
سیاس��تمداران و مدیران بخش 

دولتی است. 
نقدی بر شاخص ادراک 

فساد
 در ح��ال حاضر با تالش های 
انجام شده اطالعات این شاخص 
از ۱۲ منبع تأمین می ش��ود. به 
عب��ارت دیگر ۱۲ منبع و مرجع 
بین الملل��ی اطالعات الزم برای 
محاسبه ش��اخص CPI را ارائه 
می کنن��د. ای��ن ۱۲ مرجع، ۱۸ 
نوع اطالع��ات را تولید می کنند 
که از آنها برای محاسبه شاخص 
اس��تفاده می ش��ود. دوره زمانی 
اطالعات اس��تفاده ش��ده برای 
محاس��به ش��اخص، معموالً دو 

سال است. 
 هم��ان گون��ه که س��ازمان 
شفافیت بین المللی اشاره کرده 
اس��ت، CPI  ش��اخصی ب��رای 
بیان فس��اد مالی اس��ت و فقط 
رش��وه را اندازه گی��ری می کند. 
ای��ن س��ازمان اخیراً ش��اخص 
BPI را که نش��ان دهنده عرضه 
فساد اس��ت در مقابل CPI که 
تقاضای فساد است، منتشر کرد. 
به عبارت دیگر BPI ش��اخص 
و  رش��وه  پرداخت کنن��دگان 
دریافت کنندگان  CPI شاخص 
رشوه است. دومین و مهم ترین 
نکت��ه درباره این ش��اخص، آن 
اس��ت که این ش��اخص مبتنی 
پاس��خ دهندگان  ادراک  ب��ر 
اس��ت و ای��ن ادراک ب��ه دلیل 

و  محی��ط  از  تأثیرپذی��ری 
تفس��یر ها و برداش��ت هایی که 
از مفه��وم فس��اد و مصادیق آن 
در کش��ورهای مختل��ف وجود 
دارد قطع��اً فرهنگ مدار اس��ت. 
به همین دلیل، نمرات کس��ب 
شده کشور ها به هیچ وجه با هم 
قابل مقایسه نیست، به خصوص 
هنگامی که افرادی از کشورهای 
فس��اد  درباره  دیگر می خواهند 
در- کشور دیگری- بدون توجه 
به ویژگی ها و شرایط اقتصادی- 
فرهنگی آن کشورها، اظهارنظر 
کنند. در نظر نگرفتن ش��رایط 
اقتص��ادی- فرهنگی کش��ورها، 
عدم توجه به م��واردی از قبیل 
در  دولت ه��ا  مداخل��ه  حج��م 
س��اختاری  تفاوت های  اقتصاد، 
کش��ور ها و تکرار نق��اط تماس 
م��ردم و فع��االن اقتص��ادی با 
دولت، باعث می شود که نتوانیم 
به نتای��ج این ش��اخص اعتماد 

زیادی داشته باشیم. 
در  فس��اد  کی��ف  و  ک��م   
که  ای��ران  نظی��ر  کش��ورهایی 
س��طح تم��اس کارگ��زاران ب��ا 
ارباب رجوع بس��یار باالس��ت و 
ارباب رجوع برای هر کاری باید 
تماس های مکرری با کارگزاران 
داشته باشد، با کشوری که این 
تماس ها به حداقل رسیده است، 
به دالیل گوناگون متفاوت است 
 CPI و این از مواردی است که

نمی توان آن را در نظر بگیرد. 
جایگاه ایران در شاخص 

ادراک فساد 2017
اخی��ر  گ��زارش  در  ای��ران 
سازمان ش��فافیت بین الملل در 
مورد ش��اخص ادراک فس��اد، با 
کس��ب ۳۰ امتی��از یعن��ی یک 
امتیاز باالتر از سال گذشته، در 
رتبه ۱۳۰ جهان و مش��ترک با 
کش��ورهای س��یرالئون، گامبیا، 
میانم��ار و اوکراین ق��رار گرفته 
که نش��ان دهنده تنه��ا یک پله 
بهبود نسبت به سال قبل است. 
این در حالی اس��ت که ایران در 
س��ال های اخیر هرگز نتوانسته 
اس��ت امتیازی باالت��ر از ۳۰ و 
رتبه ای بهتر از ۱۲۰ در شاخص 

ادراک فساد کسب کند. 
از لح��اظ جای��گاه منطقه ای 
ادراک  ش��اخص  زمین��ه  در 
فس��اد نیز امتی��از و رتبه ایران 
به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفته 
نیس��ت، به طوری ک��ه در بی��ن 
کش��ورهای منطق��ه خاورمیانه 
تنها کش��ورهای لبن��ان، عراق، 
یم��ن و س��وریه در رتبه بندی 
س��ازمان ش��فافیت بین المل��ل 
ایران کس��ب  از  رتبه ای نازل تر 
کرده ان��د. این در حالی اس��ت 
که کش��ورهای ام��ارات، قطر و 
قبرس بهترین جایگاه منطقه را 
در زمینه ش��اخص ادراک فساد 

دارند. 
در رتبه بندی جدید س��ازمان 
بخ��ش  بین المل��ل،  ش��فافیت 
دولتی ایران به مانند س��ال های 
گذش��ته امتی��ازی پایین ت��ر از 
حد متوسط کس��ب کرده و در 
جایگاهی بس��یار نازل در سطح 
منطقه و جهان قرار گرفته است؛ 
وضعیتی که حتی اگر نخواهیم 
آن را با ش��یوع چشمگیر فساد 
در بخش دولتی مترادف بدانیم، 
حداقل می توانیم به بی اعتمادی 
ش��دید کارشناس��ان و فع��االن 
ب��ه عملک��رد  بخش خصوص��ی 
نهاده��ای دولتی تعبیرش کرده 
و آن را هش��داری ج��دی برای 

اقتصاد ایران تلقی کنیم. 
همچنین چنان ک��ه در اغلب 
ش��اخص های مه��م اقتص��ادی 
و رفاه��ی دیگ��ر نیز مش��اهده 
شاخص  رتبه بندی  در  می شود، 
ادراک فساد نیز هر چهار کشور 
منطق��ه اس��کاندیناوی ش��امل 
دانمارک، فنالند، نروژ و س��وئد 
در بی��ن ۱۰ کش��ور برتر جهان 
ق��رار گرفته اند؛ هرچند کش��ور 
نیوزیلند توانس��ته اس��ت باالتر 
از همه این کش��ورها بر جایگاه 
نخس��ت جه��ان تکی��ه بزن��د. 
عالوه بر کش��ورهای یادش��ده، 
نام کش��ورهای دیگری همانند 
کان��ادا،  س��نگاپور،  س��وئیس، 
انگلیس  و  هلن��د  لوکزامبورگ، 
نیز در جمع کشورهای برتر در 

این شاخص دیده می شود. 

دریچه

محدودیت استفاده از پالستیک وارد مناسبات 
تجاری شد

پرونده پالستیک بسته می شود؟ 
گاردی��ن در گزارش��ی ب��ه محدودی��ت اس��تفاده از 
پالستیک در مناسبات تجاری جهان پرداخته و معتقد 
است که ممنوعیت واردات پالستیک یک بارمصرف به 
چین به منزله زلزله ای بزرگ برای کشورهایی بوده که 

تاکنون به صنعت بازیافت بی توجه بودند. 
در ای��ن گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: »مواد 
پالستیکی یک بارمصرف ظرف پنج ثانیه تولید می شوند، 
پنج دقیق��ه مورد اس��تفاده اند و بعد ۵۰۰س��ال طول 
می کشد تا تجزیه ش��وند.« این تصویری است که یک 
مقام اروپایی درخصوص خطرات پالستیک در زندگی 
انس��ان ها و طبیعت ارائه داده اس��ت. واقعیت این است 
که خطر پالس��تیک برای دنیا حاال از نظر کش��ورهای 
مختلف آنقدر جدی اس��ت که به تغییر رویکرد تجاری 
آنها هم منتهی شده است. چندی پیش چین اعالم کرد 
واردات محصوالتی را که حاوی پالستیک یک بارمصرف 
باشند متوقف می کند. این موضع برای کشورهایی که 
مناسبات تجاری با بازار بزرگ چین دارند آنقدر جدی 
بود که حاال سیاست ها در باب بازیافت در نقاط مختلف 
اروپا و نیز انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. درواقع 
اکثر کشورهای دنیا چنان به بازار چین تکیه دارند که 
برای تداوم تجارت با این کشور مجبور به اصالح رویکرد 

خود نسبت به پالستیک یک بارمصرف خواهند بود. 
چی��ن از اول ژانوی��ه ممنوعی��ت پالس��تیک های 
یک بارمصرف در ۲۴ رده بندی مش��خص را اعمال کرد. 
این تصمیم در ش��رایطی اجرایی ش��د که بن��ا بر آمار 
موجود، کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا، انگلیس و 
ژاپن در سال ۲۰۱۶ حدود ۷.۳ میلیون زباله پالستیکی 
را همراه با کاالهای صادراتی خود به چین، به این کشور 
فرستاده اند.  بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، ۸۵درصد 
از پالس��تیکی که در محصوالت صادراتی اتحادیه اروپا 
وج��ود دارد، وارد چین می ش��ود. درنتیجه، ممنوعیت 
واردات پالستیک یک بارمصرف به چین باعث شده که 
اتحادیه اروپا وادار به محدودکردن استفاده از پالستیک 
در بسیاری از محصوالتش شود. آرنو برونت، رئیس دفتر 
بین المللی بازیافت معتقد است که اقدام چین به منزله 
زلزل��ه ای بزرگ برای کش��ورهایی بوده ک��ه تاکنون به 

صنعت بازیافت بی توجه بودند. 
در عی��ن حال بس��یاری از ناظران نی��ز معتقدند که 
ممنوعیت صادرات پالس��تیک یک بارمصرف به چین 
باعث خواهد ش��د کشورهای توس��عه نیافته تری مثل 
هند یا پاکس��تان به مقصد صادرات پالستیک از سوی 
کش��ورهای توسعه یافته تبدیل ش��وند و به هر ترتیب، 
بحران زباله پالس��تیکی سر جای خودش باقی خواهد 
ماند. این مس��ئله به خصوص در کشورهای حوزه آسیا 
- اقیانوسیه بسیار حاد است. گزارشی که در پایان سال 
۲۰۱۷ منتش��ر شده، ۱۰رود معروف جهان را به عنوان 
منش��ا ۹۰درصد از زباله پالستیکی که وارد اقیانوس ها 
می ش��ود معرف��ی ک��رده اس��ت. وزن ای��ن زباله های 
پالستیکی ساالنه بالغ بر ۸ میلیارد تن می شود. از میان 
این رودها، نیل و نیجر در آفریقا جریان دارند، اما هشت 
رود در آسیا هستند و تمام رودهای مهم چین - یعنی 
یانگ تس��ه، رود زرد و رود مرواری��د- در میان آنها قرار 
دارند. همچنین رودهای گنگ و ایندوس در ش��به قاره 
هند و نیز رود مکونگ در جنوب ش��رقی آس��یا منشا 

زباله های پالستیکی در اقیانوس ها هستند. 
بر این اساس، واضح است که هیچ یک از این کشورها 
خواهان واردکردن زباله پالستیکی بیشتر به کشورشان 
نیس��تند و احتماال در آینده، همه آنها رویکرد چین را 
در ممنوع کردن واردات پالستیک یک بارمصرف دنبال 
خواهند کرد، اما مشخص نیست که ظرفیت آنها برای 
محدودکردن زباله های پالستیکی تولیدی خودشان تا 

چه حد خواهد بود. 
محدودکردن جدی اس��تفاده از پالس��تیک در حال 
حاضر جزو بحث های مهم جهانی اس��ت. اتحادیه اروپا 
و انگلیس به صورت جداگانه استراتژی های جدیدی را 
برای مقابله با زباله پالستیکی - به خصوص پالستیک 
یک بارمصرف غیرضروری مثل نی، بسته بندی غذاهای 
بیرون ب��ر و قاش��ق و چنگال یک بارمص��رف- در پیش 
گرفته اند. بسیاری از ناظران معتقدند رویکرد سختگیرانه 
چین در واردات پالستیک یک بارمصرف باعث شده که 
ذهنیت سیاست گذاران در اروپا نیز نسبت به این مسئله 
سختگیرانه شود. در همین راستا، کمپین های مختلفی 
ب��رای باالبردن آگاه��ی عمومی درخص��وص مضرات 
پالس��تیک در اروپا و انگلیس در جریان اس��ت و دیگر 
خیلی واضح به این موضوع اش��اره می ش��ود که سیاره 
زمین دارد زیر بار زباله - از غذای هدررفته، وسایل برقی 
خراب و البته پالستیک- مدفون می شود و نمی توان این 

روند را به حال خود رها کرد. 
به نظر می رس��د که دقیقا حاال زمان مناس��بی برای 
تمرکز روی این مس��ئله اس��ت. بس��یاری از مردم در 
کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه حاال عادت 
کرده اند که کیف ها یا کیسه های قابل استفاده مجدد را 
با خود بیرون ببرند و خریدهای خود را در آن بگذارند. 
اولین دلیل این عادت، پول اضافه ای است که آنها باید 
برای گرفتن کیسه پالستیکی پای صندوق فروشگاه ها 
بپردازن��د، اما دلیل هرچه که باش��د، به توجه مردم به 
این مس��ئله منتهی ش��ده و این خودش نکته مثبتی 
است. حتی بسیاری از مردم تازه در جریان کمپین های 
محیط زیستی متوجه شده اند که نی نوشابه شان یا لیوان 
پالستیکی نوشیدنی ش��ان در نهایت سر از اقیانوس ها 
درمی آورد و زندگی جانوران دریایی را مختل می کند. 

یادداشت

عبرت از اشتباهات تاریخی در اقتصاد

 اشتباهات تاریخی شبیه اشتباه مجلس هفتم در مورد 
تثبیت قیمت حامل های انرژی نتایج غیرقابل جبرانی را 
برای اقتصاد ایران به یادگار گذاش��ت؛ اش��تباهاتی که 
مسیر اقتصاد کشور را تغییر داد. حال آنکه واقعی سازی 
قیمت حامل های انرژی از افراط و شیب تند و افزایش 
قیمت ها جلوگیری می کرد.  اغلب کارشناس��ان بر این 
باورند که بهترین راه حل برای شرایط کنونی کشور این 
است که در یک فاصله ۳ تا ۱۰ ساله قیمت حامل های 
انرژی قابل قاچاق سریع تر و با شیب تندتر واقعی شود 
و قیمت حامل های انرژی ش��بیه گاز، آب و برق نیز که 
می تواند با ش��یب مالیم تر و ۱۰ س��اله واقعی شود، به 
همین ش��کل به وضعیت مطلوب می رسد، مشروط به 
اینکه قیمت ارز را هم مطابق برنامه شش��م توسعه هر 
س��اله معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی واقعی 
شود.  از سویی ایجاد امنیت اقتصادی و روابط بین الملل 
مطلوب و اعتماد داشتن به برنامه های نهایتاً بیست ساله 
و پنج س��اله و اجرای آنه��ا و ثبات تصمیم گیری و رویه 
عدم دخالت سیاست در اقتصاد و اقتصاد در سیاست و 
محیط رقابتی در کسب و کار و خصوصی سازی واقعی 
و اعالم ش��یب افزایش قیمت حامل های انرژی و مفید 
بودن آن می تواند سرمایه های کوچک و بزرگ داخلی و 

خارجی را به تدریج در بخش انرژی جذب کند. 
اقتصاد ایران نیاز دارد که خصوصی س��ازی واقعی را 
تجرب��ه کند، انحصارات از بین بروند و درآمدهای نفتی 
با ش��یب باالتر از سالی ۳درصد به صندوق توسعه ملی 
واریز شود، تا در سال ۱۴۰۴ یعنی موعد پیش بینی شده 
برای تحقق چشم انداز، دولت بدون وابستگی به درآمد 
نفت از محل درآمدهای مالیاتی هزینه اش را تأمین کند. 
اگر مجلس برای س��ال آینده به دولت اجازه می داد 
که قیمت حامل های انرژی را اصالح کند، درآمد بسیار 
بزرگ��ی از محل اصالح قیمت حامل های انرژی حاصل 
می شد که می توانست صرف کمک به تولید و اصالح و 
بهینه سازی مصرف انرژی بشود و سهم مالیات عملکرد 
و مالی��ات ارزش افزوده ه��م از این محل به درآمدهای 
دولت اضافه ش��ود. البته این درآمد می توانس��ت برای 
بیمه س��المت و بیمه حقوق بی��کاری و کمک به افراد 
تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و افزایش حقوق 

کارمندان دولت مطابق نرخ تورم شود. 
حتم��ا برخورد علمی و با برنامه ری��زی همه جانبه با 
افزای��ش قیمت حامل ه��ای ان��رژی می تواند موجبات 
شکوفایی اقتصادی کشورمان شود. توجه داشته باشیم 
یکی از اهداف مهم برنامه های بیست س��اله و پنج ساله 
کوچک کردن دولت اس��ت، دولت بای��د هزینه هایش 
کاه��ش یاب��د، از طریق وص��ول مالیات ش��ریک تمام 
بنگاه های تولیدی و خدماتی کشور شود و درآمدش را 
از محل ۲۵ درصد سود بنگاه ها و مالیات بر ارزش افزوده 
تأمین کند.   هر چه تعداد بنگاه های کشور بیشتر شود 
و هر چه سود بنگاه ها افزایش یابد، دولت هم درآمدش 
بیشتر می شود. در واقع دولت یک شریک ۲۵درصدی 
برای تمامی فعالیت های اقتصادی کش��ور می ش��ود و 
باید س��عی کند هم تعداد شرکایش را باالتر ببرد و هم 

بنگاه های موجود را بزرگ تر و سودده تر کند. 

بانک مرکزی اعالم کرد
سهم شرکت های دانش بنیان از 

تسهیالت بانکی
فرصـت امـروز: بان��ک مرک��زی گ��زارش پرداخت 
تسهیالت بانکی به شرکت های دانش بنیان را منتشر کرده 
است. این گزارش نشان می دهد که تنها در آذرماه امسال 
۱۲۸ ش��رکت دانش بنیان از تس��هیالت بانکی به مبلغ 
۳۷۰۹.۷ میلیارد ریال استفاده کردند. آمار بانک مرکزی 
همچنین نشان می دهد که هر شرکت به طور متوسط ۲۹ 
میلیارد ریال از شبکه بانکی تسهیالت دریافت کرده است.  
در میان بانک های خصوصی ش��ده، دولتی و موسس��ات 
مالی و اعتباری نیز  بانک های خصوصی ش��ده بیشترین 
تسهیالت را در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دادند. 
در ای��ن بین بانک ملت و ص��ادرات با پرداخت ۲۵ و ۲۳ 
درصد از کل تس��هیالت پرداختی به این ش��رکت ها در 
صدر ج��دول قرار می گیرند. ش��رکت های دانش بنیان و 
فناوری مح��ور با وجود رکود صنعت در یک س��ال اخیر 
به رشد خوبی رس��یدند. اکنون سه هزار و ۳۰۰ شرکت 
دانش بنیان در ایران به ثبت رسیده است. زمینه اشتغال 
بیش از ۸۶ هزار نفر براساس آمار سال ۹۵ در شرکت های 
دانش بنیان فراهم شده است و درآمد این شرکت ها رقمی 
بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال برآورد ش��ده اس��ت.  به 
گفته مسئوالن مرتبط با حوزه شرکت های دانش بنیان، 
بازارس��ازی اصلی ترین چالش این شرکت ها در سال های 
اخیر است. ۲۹درصد از شرکت های دانش بنیان در حوزه 
تولید کاال و خدمات فعالیت می کنند درحالی که س��هم 
شرکت های دانش بنیان صنعتی ۱۳ و سهم نوپاها یا همان 
اس��تارت آپ ها ۵۸ درصد است. اس��تارت آپ ها درحالی 
بیشترین سهم را در گروه دانش بنیان به خود اختصاص 
داده اند که از دیگر شرکت های این گروه آسیب پذیر تر به 
نظر می رسند. مقاومت کسب وکارهای سنتی، تأمین مالی 
و چالش های اجتماعی از مهم ترین مش��کالتی است که 

حیات استارت آپ ها را تهدید می کند. 
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فرصـت امروز: سرانجام مقاومت دالر 
شکسته شد و در هفته اخیر، دالر حدود 
۲۰۰ تومان و س��که تم��ام نیز نزدیک به 
۱۰۰ هزار تومان در بازار ارزان ش��د. این 
در حالی بود که بازار دالر طی هفته های 
اخیر جهش های زی��ادی را تجربه کرد و 
در مقطع��ی تا ح��دود ۵۰۰۰ تومان هم 
پی��ش رفت، ام��ا از ۱۰ روز پیش جریان 
بازار معکوس ش��د و ن��رخ دالر از حدود 
۴۷۵۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان رس��یده و 
طبق آخری��ن گزارش ها به ۴۴۹۳ تومان 

رسیده است. 
اما بازار سکه هم که معموال به موازات 
ب��ازار دالر حرکت می کن��د، در روزهای 
اخیر با کاهش قیمت همراه ش��د. س��که 
اخی��ر  تم��ام در حال��ی در هفته ه��ای 
رکوردشکنی کرد و تا یک میلیون و ۶۰۰ 
ه��زار تومان فروخته ش��د ک��ه در تاریخ 
قیمت س��که بی س��ابقه بود، اما این نوع 
سکه از یک هفته قبل تاکنون از نرخ یک 
میلیون و ۵۷۷ هزار تومان به یک میلیون 

و ۴۸۰ هزار تومان کاهش یافته است. 
به نظر می رس��د وعده های مس��ئوالن 
بانک مرک��زی در مورد کاهش یافتن نرخ 
ارز در نهایت محقق ش��ده است؛ هرچند 
این تحقق وعده تقریبا یک ماه زمان برد 
و در این فاصله بس��یاری از سرمایه های 
سرگردان به س��مت بازار ارز کشیده شد 
و همی��ن امر التهابات بازار ارز را ش��دت 

بخشید. 
درواقع، بس��ته کنترلی و پیشنهادهای 
سه گانه بانک مرکزی برای بهبود وضعیت 
در بازارهای ارز، طال و سکه در حالی ارائه 
شد که از یک سو افزایش نرخ این کاالها، 
رکوردهای روزانه را به ثبت می رس��اند و 
از سوی دیگر سرمایه های خرد راه حضور 
در ای��ن بازارها را پی گرفته و بس��یاری 
با هدف س��رمایه گذاری و کس��ب سود، 
نس��بت به خرید ارز و س��که و طال اقدام 
می کردن��د. ب��ا این همه، پ��س از کاهش 
یک هفت��ه ای قیمت ها در بازار ارز و طال 
و س��که، بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، 
سیاس��ت تازه بانک مرکزی را در کنترل 
و مدیریت بازار ارز و سکه مثبت ارزیابی 

می کنند. 
به گزارش خبرآنالین، بس��ته سیاستی 
بانک مرک��زی که بر فروش اوراق گواهی 
س��پرده ریالی با س��ود ۲۰درصد، فروش 
گواه��ی س��پرده ریال��ی مبتنی ب��ر نرخ 
ارز ب��ا س��ود ۴ و چه��ار و نی��م درصد و 
پیش فروش سکه بهار آزادی با قیمت ۱۴ 
میلیون ریال برای تحویل ش��ش ماهه و 
۱۳ میلیون ریال برای تحویل یک س��اله 
داللت دارد، حاال در هفت روز گذش��ته، 
زمین��ه را برای کاه��ش قیمت ها در این 

بازارها فراهم کرده است. 
بررس��ی های کارشناسی نشان می دهد 
هرچند قیمت ها در بازار ارز و طال و سکه 
کاهش یافته، اما هنوز آرامش به این بازار 
بازنگشته اس��ت. رصد مداوم قیمت ها از 
س��وی س��رمایه گذاران خرد از یک سو و 
همچنی��ن انتظارات تورمی ش��کل گرفته 
در این بازار از س��وی دیگر گواهی بر این 

مدعاست. 
 پیش بینی فعاالن بازار تا دو هفته قبل 
بر افزایش قیمت ه��ا در بازارهای موازی 
س��ود بانک��ی داللت داش��ت و در نتیجه 
ب��ا وجود کاه��ش قیمت ه��ا در این بازار 
نمی توان انتظار بازگشت آرامش و تغییر 

مناسبات و محاسبات را داشت. 
اجرای سیاس��ت اعالمی بانک مرکزی 
در هفت��ه جاری نیز ت��داوم دارد و آنچه 
در این میان ب��رای ارزیابی وضعیت این 
دو بازار مهم اهمیت دارد، سیاس��ت هایی 
اس��ت که در دو هفته پایانی س��ال برای 
مدیریت این بازار به اجرا درخواهد آمد. 

 پیش از این وقتی در شهریورماه سال 

جاری بان��ک مرکزی نس��بت به کاهش 
سود سپرده های بانکی از ۲۲ تا ۲۴درصد 
ب��ه ۱۵درص��د اق��دام ک��رد، پیش بینی 
افزای��ش قیمت ه��ا در بازارهای موازی از 
سوی بسیاری از کارشناسان ارائه شد، اما 
به نظر می رسد نبود بسته جایگزین برای 
پیشگیری از بروز اختالل در سایر بازارها 
در سیاس��تگذاری بانک مرکزی مشهود 

بوده است. 
 مهدی تق��وی، کارش��ناس اقتصادی 
و اس��تاد دانش��گاه عالم��ه طباطبایی در 
پاس��خ ب��ه این س��والی که آی��ا می توان 
روند کاهش��ی قیمت در ب��ازار ارز و طال 
و س��که را ادامه دار ارزیابی کرد یا خیر؟ 
گفت: بررس��ی ها نشان می دهد فعال بازار 
از وضعیت بحرانی خروج کرده است اما تا 
رسیدن به ثبات، فاصله ای معنادار وجود 

دارد. 
 او ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ب��ازار مترصد 
جهش ه��ای ناگهان��ی در قیمت اس��ت، 
گفت: این موضوع از قبل قابل پیش بینی 
بود، خصوص��ا اینکه ایران هنوز در حوزه 
انتقال پول به داخل کش��ور با گشایشی 

جدی روبه رو نیست. 
 ای��ن تحلیلگ��ر اقتصادی ب��ا تأکید بر 
اینکه س��رکوب قیمتی دالر متأسفانه در 
بسیاری از سال ها در دستور کار دولت ها 
قرار می گیرد، ادام��ه داد: نرخ ارز باید از 
تورم داخلی تأثیرپذیری الزم را داش��ته 
باش��د، پول ملی را نمی ت��وان با ضرب و 
زور و دخالت پلیس��ی و سیاسی در بازار 
کنترل ک��رد، اما می بینی��م که در اغلب 
م��وارد کنترل قیم��ت دالر و تالش برای 
تأثیرنپذیرفت��ن آن از تورم داخلی زمینه 
را برای جه��ش قیمتی در دوره های پنج 

ساله مهیا می کند. 
 ای��ن اس��تاد دانش��گاه در پاس��خ ب��ه 
این س��وال که چ��ه اقدامات��ی می تواند 
س��رمایه گذاران خرد را از ب��ازار ارز دور 
کند؟ گف��ت: اینکه ارز در ای��ران تبدیل 
به کاالی��ی برای س��رمایه گذاری ش��ده 
اس��ت، نکت��ه قاب��ل بحثی اس��ت. اصال 
س��رمایه گذاران خرد را ره��ا کنید، یک 
تولید کنن��ده را در نظر بگیرید که مجبور 
اس��ت مواد اولیه مورد نی��از خود را وارد 
کند، این فرد طبیعی است که اگر قدرت 
داش��ته باش��د ارز مورد نیاز خود را برای 
یک سال ذخیره کند، می تواند از رقبایش 
پیش بیفت��د، پ��س در دوره های جهش 

قیمت، تقاضای فراوان��ی از این بابت نیز 
به بازار فشار وارد می کند. 

 او گف��ت: مهم تری��ن اقدامی که بانک 
مرکزی می تواند در دستور کار خود قرار 
دهد این اس��ت که ثب��ات و آرامش را به 
بازار بازگرداند، در سایه ثبات کمتر کسی 
میل به این دارد که راهی بازار ارز و طال 

و سکه شود. 
 وی همچنی��ن تأکید کرد، نمی ش��ود 
راه کس��ب س��ود از محل س��ود بانکی را 
در عین حکمرانی رکود در س��ایر بازارها 

بس��ت و انتظار داشت مردم تالشی برای 
حداکثر سازی سود انجام ندهند. 

هوش��مند  بس��یار  ب��ازار  گف��ت:  او   
عم��ل می کن��د، کس��انی ک��ه در صدد 
س��رمایه گذاری در بازار ارز و سکه بودند، 
خیلی س��ریع دریافتند قیمت ها در حال 
افزایش اس��ت و تورم رقم های باالتری را 
ثبت می کند، اغلب مردم همین س��رمایه 
را با دستمزد ناکافی دریافتی خود ذخیره 
کرده ان��د و طبیعی اس��ت ت��الش برای 
حداکثر سازی را در دستور کار قرار دهند. 

حراج سکه متوقف شد
اما اس��تقبال س��رد مردم از حراج های 
اخیر س��که موجب ش��د تا با اعالم بانک 
مرکزی و تا اطالع ثانوی، حراج سکه در 
بانک کارگش��ایی متوقف شود. در واقع، 
بع��د از افزایش قیمت ه��ا در بازار طال و 
س��که و البته حبابی ش��دن قیمت ها در 
این بازار، بانک مرکزی تصمیم گرفت با 
ح��راج، حباب را بین ببرد و به بازار ورود 
کند، بنابرای��ن با تصمیم بانک مرکزی و 
با هدف کنت��رل قیمت ها و از بین بردن 
حب��اب بازار، حراج س��که های تمام بهار 
و نیم به��ار آزادی در بانک کارگش��ایی 
از روز ش��نبه چهارم آذرماه آغاز ش��د و 
ح��دود ۴۰۰ هزار قطعه س��که در بانک 
کارگش��ایی طی دو ماه گذشته فروخته 
شد، اما درحالی که قرار بود سی و نهمین 
حراجی سکه نیز به منوال روزهای اخیر 
در روز ش��نبه در شعب بانک کارگشایی 
انجام ش��ود، ام��ا این حراج��ی تا اطالع 
ثانوی در ش��عب این بانک متوقف شده 

است. 
مس��عود س��لیمانی، مدیرعام��ل بانک 
کارگش��ایی روز گذش��ته در گفت وگو با 
ایلن��ا، از توقف حراج س��که در این بانک 
خب��ر داد و گف��ت: براس��اس اعالم بانک 
مرکزی فعال تا اطالع ثانوی حراج س��که 

در بانک کارگشایی  متوقف شده است. 

روایتی از کاهش قیمت ها در بازار ارز و سکه

خروج از بحران، فاصله معنادار تا ثبات
انرژی

پیش بینی وزیر نفت هنوز محقق نشده است
10 قرارداد نفتی که امسال امضا نشد

مذاک��رات نفت��ی در فض��ای پس��ابرجام و معرفی 
قراردادهای جدید نفتی )IPC( از سوی وزارت نفت 
بعد از س��ال ها رنگ و بوی جدی��دی به خود گرفت، 
به طوری که ب��ازار نفت ایران ش��اهد صف غول های 
نفت��ی دنیا پش��ت دروازه های بازار نف��ت ایران برای 
مشارکت در توسعه میادین نفتی و گازی کشور بود. 
تمایلی که ش��دت آن باعث شد وزیر نفت پیش بینی 
کند ۱۰ ق��رارداد نفتی تا پایان س��ال ج��اری امضا 
می ش��ود. هرچند این پیش بینی با وجود اینکه کمتر 
از یک ماه تا پایان سال باقی مانده هنوز محقق نشده 

است. 
به گزارش ایس��نا، حدود ش��ش م��اه از پیش بینی 
بی��ژن زنگن��ه از امضای ۱۰ ق��رارداد جدید نفتی در 
قالب IPC  تا پایان س��ال ۱۳۹۶ گذشته و با اینکه 
کمتر از یک ماه تا پایان سال باقی مانده است، هنوز 
مس��ئوالن ذی ربط پاس��خ قطعی به این پرسش که 
ق��رارداد کدام می��دان بعد از قرارداد ف��از ۱۱ پارس 

جنوبی امضا خواهد شد نداده اند. 
به نظر می رسد ریش��ه سکوت مسئوالن، جریانات 
سیاس��ی در س��طح بین الملل و مخالف��ان داخلی و 
خارجی باشد، به طوری که زنگنه بارها بر این موضوع 
تأکی��د کرده که در مذاکرات نفتی ایران یک س��وی 
ماج��را اس��ت و در س��وی دیگر ش��رکت های نفتی 
هستند و تا هر دو طرف راضی نباشند هیچ قراردادی 

امضا نخواهد شد. 
البته به نظر می رسد این وجه ماجرا به مرور زمان 
پررنگ ش��ده است. زیرا اوایل ش��هریورماه زنگنه در 
مورد امضای ۱۰ قرارداد نفتی تا پایان س��ال توضیح 
داد این یک مجموعه اس��ت و نمی توان تعداد دقیقی 
عنوان کرد، اما براس��اس مذاکرات جدی انجام ش��ده 
با طرفی��ن قراردادها، پیش بینی می ش��ود که حدود 

۱۰قرارداد امضا شود. 
این موضوع حدود س��ه ماه قبل ب��ا زبانی دیگر از 
س��وی وزیر مطرح و ب��ه جریانات تأثیرگ��ذار به طور 
مستقیم اشاره شد. در این راستا زنگنه پس از امضای 
تفاهم نامه همکاری با ش��رکت گازپروم برای مطالعه 
پروژه ایران ال ان ج��ی در جمع خبرنگاران از ادامه 
مذاکرات برای امض��ای ۱۰ قرارداد جدید نفتی خبر 
داد و گفت: این مذاکرات ادامه دارد اما عوامل داخلی 
و خارجی هم بر این جریانات اثر می گذارند که خارج 

از اراده ما است. 

ارتباطات

وزیر ارتباطات از دزدی سایت های اینترنتی از 
کاربران خبر داد

لوایح حقوق فناوری اطالعات 
رونمایی شد

فرصت امـروز: لوایح حقوق فن��اوری اطالعات روز 
گذشته و در همایش جنبه های حقوقی فناوری اطالعات 

رونمایی شد. 
همایش جنبه های حقوقی فن��اوری اطالعات دیروز 
با حض��ور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در س��الن 
اجتماع��ات این وزارتخانه برگزار ش��د و از لوایح حقوق 
فناوری اطالعات شامل الیحه های »حمایت از داده ها«، 
»تراکنش های الکترونی��ک«، »حکمرانی الکترونیک«، 
الکترونی��ک« و »حق��وق مس��ئولیت  »شناس��ه های 
ارائه دهندگان خدمات ارتباط��ات و فناوری اطالعات« 
رونمایی ش��د. این پنج الیحه با جمع بندی اولویت ها و 
با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و با جمع بندی نظرات 

کارشناسان این حوزه تدوین شده است. 
همچنین محمدجواد آذری جهرمی در حاش��یه این 
همای��ش درباره گزارش دو تخلف توس��ط س��ایت های 
پربینن��ده و اپراتورهای موبایل، گفت: اخیراً گزارش��ی 
ارائه شد که حکایت از سوءاستفاده برخی وب سایت های 
پربیننده از کاربران داش��ت. برخی وب سایت ها کدها و 
اس��کریپت هایی که مخرب نبودند ام��ا می توان به آنها 
عن��وان دزدک��د را داد در کدگذاری س��ایت خود قرار 
می دادن��د که از  CPU )پردازنده( کامپیوتر کاربر برای 
ماینین��گ یا ارزکاوی ب��رای پول های رمزی اس��تفاده 

می کردند. 
به گزارش ایبنا، آذری جهرمی ادامه داد: در این اقدام 
بدون اطالع م��ردم از CPU رایانه آنها برای کاوش ارز 
اس��تفاده می ش��د که هزینه تولید پول مجازی از پول 
ب��رق کامپیوتر مردم پرداخت می ش��د. در واقع، برخی 
وب س��ایت هایی که این کد بر آنها قرار داده شده بود از 
طریق اطالع به مدیران پایگاه ها اصالح شدند. همچنین 
آثاری از هک ش��دن در برخی وب س��ایت ها هم نیست، 
س��ایت های خبری به ص��ورت عامدانه این ک��د را در 
صفحات خود قرار دادند که کار غیراخالقی است و باید 
جلوی آن را بگیریم و حتما ادله قانونی در این باره را که 
یک دزدی آشکار در فضای مجازی است جمع می کنیم. 
وزی��ر ارتباط��ات تصریح ک��رد: این دانش به ش��کل 
صحیح خود محترم اس��ت، اما ش��کل اجرای فعلی آن 
که با اطالع ندادن مش��ترک از ظرفی��ت رایانه و هزینه 
برق آن اس��تفاده می شود غیرمجاز و غیراخالقی است. 
جهرمی ادامه داد: این اطالع رسانی برای اتمام حجت بود 
و اطالعات الزم را از طریق خزشگرها در اختیار داریم و 

برای برخورد به دادستانی اعالم می کنیم. 
جهرم��ی درب��اره اق��دام اپراتورهای موبای��ل در ارائه 
اطالع��ات مش��ترکان ب��رای مقاصد تبلیغات��ی، گفت: 
گزارش��ی دریافت کردیم که یک��ی از اپراتورها امکانی 
تبلیغاتی را فراهم ک��رده که در مراجعه کاربر به برخی 
سایت ها امکان اس��تخراج شماره مشترک برای مقاصد 
تبلیغاتی و ارسال پیامک تبلیغاتی برای آن سایت فراهم 
می شود که در بررسی ها مشخص شد هر دو اپراتور این 

کار را کرده اند. 
وی گفت: این اقدام ناقض حریم خصوصی مشترکان 
موبایل است و باید متوقف شود. وزیر ارتباطات تصریح 
کرد: در این باره کلیپی نیز تهیه شده بود که با توجه به 
اینکه کمی از فنی سر در می آورم کلیپ صحت داشت 
و نشان می داد با اس��تفاده از ناشی گری در پیاده سازی 

ابزاری این دسترسی فراهم شده است. 
وزی��ر ارتباط��ات تأکید ک��رد: اما باید ای��ن موضوع 
بررس��ی دقیق تر شود و اگر صحت آن کامال اثبات شد، 
حتما ب��ا آن برخورد می کنیم و مردم بدانند اگر چنین 
گزارش های��ی بگیریم آن را مخفی نمی کنی��م و اقدام 

قطعی انجام می دهیم. 
جهرم��ی تأکید کرد: در این موضوع ابزارهای نظارتی 
وزارت ارتباطات و مرکز ماهر برای شناسایی تخلف پیش 
از اعالم سایرین ضعیف بوده است. وی اظهار داشت: پس 
از اینکه پس��ت بانک را به عنوان بانک اجرای پایلوت ارز 
دیجیتال بومی اعالم کردم س��وال های متعددی درباره 
اینکه چرا پس��ت بانک انتخاب شده و اینکه ماهیت ارز 
دیجیتال غیرحاکمیتی اس��ت و چ��را آن را حاکمیتی 

می کنیم مطرح شد. 
وی اظهار داش��ت: پس��ت بانک در مجموع��ه وزارت 
ارتباطات اس��ت و تنه��ا اختیار این بان��ک را داریم و با 
این دستور مقرر شده پست بانک برای پیاده سازی مدل 
ارز دیجیتال بومی فراخ��وان بدهد و از ظرفیت تمامی 

نخبگان در کشور برای این منظور استفاده کند. 
وزیر ارتباطات گفت: بنابراین این بانک تنها قرار است 
یک مدل آزمایشی ارز دیجیتال بومی را پیاده سازی کند 
تا اقدامات در این زمینه در کش��ور آغاز شود. وی درباره 
انتقادها از امکان پولشویی در ارز مجازی گفت: در ژاپن 
که ارز دیجیتالی پیاده شده گزارش ها نشان می دهد که 
تنها درصد پایینی از مبادالت با این پول اس��تفاده شده 
که در نتیجه الزاما ارز دیجیتال برای پولشویی نخواهد 
ب��ود.  وی تأکید ک��رد: تراکنش ه��ای ارز دیجیتال در 
صرافی ها خیره کننده است و این آمار نشان می دهد باید 
هرچه زودتر اقدامات برای آگاهی بخشی و تعیین تکلیف 
در این حوزه را ش��روع کنیم. جهرمی در پاسخ به سوال 
دیگری درباره اینکه بسیاری از روستاها اینترنت ندارند، 
گفت: در دولت یازدهم حدود ۲۸ هزار روستا به خدمات 
اینترنت پرس��رعت مجهز شد و در دهه فجر امسال نیز 
۱۰ هزار روس��تا تحت پوش��ش اینترنت هم��راه اول و 
ایرانس��ل قرار گرفت و رایتل نیز تالش می کند تا پایان 

سال این سرویس را فراهم کند. 
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فرصت امروز: اواسط سال ۲۰۱۶ بود که کارگروه ویژه 
اقدام مالی )FATF(  مهم ترین نهاد مبارزه با پولشویی و 
تأمین مالی تروریسم در بیانیه ای از تعلیق ایران از لیست 
سیاه FATF برای مدت ۱۲ماه خبر داد و گفت: اگر ایران 
نتوان��د به تعهداتش عمل کند، اقدامات متقابل با ش��دت 
بازگردانده می ش��ود ام��ا اگر بهبود ایجاد ش��ود، گام های 
مثبت بیش��تری در نظر گرفته می ش��ود.  اما در تازه ترین 
بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که دو روز قبل منتشر شد، 
تعلیق ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۸ تمدید ش��ده است؛ در این 
بیانی��ه ای که نتیجه اجالس ای��ن گروه از ۲۱ تا ۲۳ فوریه 
۲۰۱۸ در شهر پاریس بوده، آمده است: »با توجه به اینکه 
ای��ران پیش نویس قانون مبارزه با جرائم فوق را در مجلس 
تهی��ه کرده اس��ت، FATF  تصمیم گرفته اس��ت تعلیق 
ایران از فهرس��ت سیاه را تمدید کند و بسته به میزان این 
کش��ور در تکمیل اقدام��ات الزم، در اجالس بعدی در ماه 

ژوئن این اقدامات مجددا ارزیابی خواهد شد.«
سالح پولی علیه ایران؟ 

به هر حال، ایران برای رس��یدن به همین تعلیق موقت، 
اقدامات زیادی انجام داده بود. از جمله اینکه الیحه مبارزه 
ب��ا تأمین مالی تروریس��م در س��ال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس 
ش��ورای اسالمی شد و در سال ۱۳۹۰ پس از تأیید و ابراز 
نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب رس��ید.  
همچنین ش��بکه کانون ه��ای تفکر ای��ران )ایتان( چندی 
پیش در گزارشی به بررسی تعامل میان ایران و گروه ویژه 
اق��دام مالی )FATF( پرداخت و مطرح کرد که آمریکا با 
استفاده از »س��الح پولی« فضای مالی بین المللی را برای 
کش��ورها و گروه های هدف، ناامن می کند و در ارتباطات 
بانکی آنها، اختالل ایجاد می کند. این س��الح علیه ایران، 
از س��ال ۲۰۱۰، مورد اس��تفاده قرار گرفت و عمال جنگ 
اقتصادی علیه ایران، به راه افتاد.  بر این اس��اس، »شبکه 
کانون ه��ای تفک��ر ای��ران« در رابطه با هم��کاری ایران با 
FATF، پیشنهاد داد که در سطح راهبردی، دولت ایران، 
بای��د به دنبال بی اث��ر کردن تحریم های بانکی، از مس��یر 
کاهش وابس��تگی به نظام بانکی سلطه باشد که این مهم 
از طریق اجرای پیمان های پولی با کش��ورهای همس��ایه 
و ش��رکای تجاری، فروش ریالی نفت، بازمهندسی روابط 
تج��اری و. . . حاص��ل خواهد ش��د.  همچنین در س��طح 
 ،FATF تاکتیک��ی، با توجه به ماهیت و اهداف سیاس��ی
دولت ای��ران باید رویکرد دیپلماس��ی مال��ی تهاجمی در 
مواجهه ب��ا FATF، اتخاذ کند؛ به ای��ن معنا که از اهرم 
تهدید به قطع همکاری ها برای کاهش فش��ار و کندکردن 

مطالبات FATF استفاده کند. 
در انتظار تصمیم مجلس

اما در روزهای گذش��ته بار دیگر تعلیق ایران از لیس��ت 
سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از 
آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه 
ب��ا تأمین مالی تروریس��م را تصویب نکن��د احتمال اینکه 

ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی تر می شود. 
به گزارش ایسنا، اندکی بعد از توافقات برجام، مشخص 
ش��د مسائلی وجود دارد که حتی به  رغم به نتیجه رسیدن 
مذاکرات و شکس��تن دیوار تحریم ها، ب��از هم در برقراری 
روابط اقتصادی با کش��ورهای مختلف دنیا، دچار مش��کل 
هس��تیم. یک��ی از این موانع قرار گرفتن ایران در لیس��ت 
 FATF بود.  تبعات ماندن در لیست سیاه FATF سیاه
برای ایران این بود که نه تنها هیچ بانکی با ایران همکاری 

نمی ک��رد بلک��ه طب��ق توصیه ه��ای FATF بانک ه��ای 
کشورهای مختلف به انجام اقدامات مقابله ای با بانک های 
ای��ران هم می پرداختن��د. طبیعتا دول��ت یازدهم چاره ای 
نداش��ت که به جز اینکه برای برقراری ارتباطات اقتصادی 
بین المللی رس��یدن توافقاتی با FATF را در دستور کار 
قرار دهد تا حداقل ایران از لیست سیاه خارج شده و انجام 
اقدامات مقابله ای علیه کش��ور متوقف شود. البته مقدمات 
چنی��ن اقدامی پیش تر و حتی در دولت قبل فراهم ش��ده 

بود. 
از هم��ان زم��ان رفتن ایران در لیس��ت س��یاه »اف  ای 
ت��ی اف«، موضوع در ش��ورای عالی امنی��ت ملی مطرح و 
به تصویب رس��ید و از س��ال ۱۳۸۹ با تصویب »نقشه راه 
ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی« برنامه های اصالحی در 
دس��تور کار دولت قرار گرفت. همان زمان الیحه مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شد و پس از کش 
و قوس ه��ای فراوان در نهایت به تصویب و تأیید ش��ورای 
نگهبان رس��ید.  دولت یازدهم در نهایت توانست با استناد 
تصویب قان��ون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م ش��ورای 
حکام گروه وی��ژه اقدام مالی را متقاعد کند که ایران را از 
لیست س��یاه تعلیق کند.  FATF هم یک برنامه اجرایی 
چهل  بندی برای ایران در نظر گرفت که این برنامه اجرایی 
مختص ایران بوده و ش��امل برخی اصالح مقررات است تا 
جنبه های سختگیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تأمین 

مالی تروریسم اعمال شود. 
طبق گفته FATF اگر این اصالحات انجام نشود تعلیق 
ایران در فهرس��ت سیاه منتفی خواهد شد و حلقه فعالیت 

نهادهای مالی ایران محدود خواهد ماند. 
پی��رو افزای��ش تعامل ب��ا FATF جهت خ��روج کامل 
ایران از لیس��ت س��یاه، دول��ت یازدهم ب��ا رویکرد اصالح 
قوانی��ن موجود، طی ماه های گذش��ته لوایح »الحاق ایران 
به کنوانس��یون مبارزه با جرائم سازمان   فراملی )پالرمو(«، 
»الح��اق دولت جمهوری اس��المی ایران به کنوانس��یون 

بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم«، »اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی« و »اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی 
تروریس��م« پ��س از تصویب در دولت به مجلس ش��ورای 
اس��المی ارس��ال ش��ده که از این می��ان الح��اق ایران به 
کنوانس��یون پالرمو به تصویب رس��یده است.  با این حال، 
سه الیحه دیگر اکنون در مجلس بررسی  می شوند و برخی 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که در تصویب برخی از آنها 
در مجلس موانعی وجود دارد با این حال ادامه رابطه ایران 
با اف  ای تی اف منوط بر تصویب این لوایح اس��ت. تاکنون 
نیز گزارش تهیه این لوایح بوده که منجر شده در نشست 
اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تعلیق اقدام های مقابله جویانه 

علیه ایران تمدید شود. 
البت��ه FATF ک��ه در اصل مباحث آن فنی اس��ت در 
ایران به بستری برای کشاکش های سیاسی داخلی تبدیل 
ش��ده اس��ت. ماجرا از این قرار ب��ود که مخالف��ان توافق 
  FATF برجام و گس��ترش روابط اقتص��ادی بین المللی با
نیز مخالفت کردند.  یکی از انتقاد منتقدان سیاس��ی این 
اس��ت که پیوس��تن به اف  ای تی اف مس��تلزم این است 
که هم پیمانان کش��ور ما قرار داش��ته باشند. این در حالی 
اس��ت که نگاهی ب��ه تعریف اف  ای تی اف از تروریس��ت 
نش��ان می دهد که هم پیمانان ما هرگز توسط این سازمان 
تروریست شناخته نمی ش��وند.  در واقع اف  ای تی اف بنا 
بر قطعنامه  ۱۲۶۷ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل طالبان، 
القاعده و داعش را گروه تروریس��تی دانس��ته و از کشورها 
خواس��ته اس��ت اموال و دارایی آنها را هر جا که هس��ت 
شناس��ایی کرده و اموالش را توقیف کنند. طبیعتا با توجه 
ب��ه اینکه این گروه های تروریس��تی از دید کش��ور ما نیز 
تروریس��ت ش��ناخته می ش��وند همکاری برای خشکاندن 
منابع مالی آنها برای ایران نیز مفید اس��ت و انتقاد به آن 

بی معنی به نظر می رسد. 
آنه��ا این نکت��ه  را هم مطرح ک��رده و می گویند ممکن 
اس��ت در آینده ش��ورای امنیت یک قطعنامه فصل  هفتم 

علی��ه هم پیمانان ما ص��ادر  کند. این در حالی اس��ت که 
تاکنون ش��ورای امنیت چنین قطعنام��ه ای را علیه ایران 
ص��ادر نک��رده و گزارش ها حاکی از آن  اس��ت که با توجه 
به حق وتوی روس��یه چنین موضوعی فعال محقق نش��ود.  
یک��ی دیگ��ر از نکاتی که منتقدان مط��رح کرده اند، بحث 
ارائه اطالعات اش��خاص به اف  ای تی اف است. درحالی که 
اف  ای ت��ی اف بان��ک اطالعاتی ندارد و از هیچ کش��وری 
اطالعات نمی خواهد و تبادل اطالعات در این س��ازمان به 
این ترتیب اس��ت که اگر خودش��ان به خواست خودشان 
تفاهم نامه های چندجانبه با کش��ورهای دوست خود امضا 
کردن��د، می توانند در زمینه هایی ک��ه با یکدیگر همکاری 
می کنند به هم اطالعات داده و ریش��ه های پولش��ویی را 
شناس��ایی کرده و برای خش��کاندن منابع مالی تروریسم 

اقدام کنند. 
موانعی که کشورهای غیردوست می تراشند

اخبار حاکی از آن اس��ت که آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و برخی کش��ورهای منطقه از جمله عربستان درصدد این 
هس��تند که ایران بار دیگر به فهرس��ت س��یاه بازگردد و 

تعلیق برداشته شود. 
در نشس��ت اخی��ر نیز گفته ش��د که همچن��ان چنین 
تالش هایی ادامه داش��ته اس��ت. با این حال شورای حکام 
گ��روه ویژه اق��دام مال��ی در بیانی��ه پایانی خ��ود تعلیق 
اقدام ه��ای تقابلی علیه ای��ران را بار دیگ��ر تمدید کرد و 
البته اخبار منتشرش��ده حاکی از آن است که عدم اهتمام 
مجلس برای تصویب س��ه الیحه یادش��ده می تواند منجر 
به آن ش��ود که ایران بار دیگر به لیست  FATFبرگردد.  
نکته ای که یک منبع آگاه از تیم مذاکره کننده ایران آن را 
تأیید کرده و در گفت وگو با ایسنا،  چنین می گوید که اگر 
این س��ه الیحه لوایح »الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه 
با جرائم س��ازمان یافته فراملی )پالرم��و(«، »الحاق دولت 
جمهوری اسالمی ایران به کنوانس��یون بین المللی مقابله 
با تأمین مالی تروریس��م« تصویب نشود،  احتمال بازگشت 

ایران به لیست سیاه وجود دارد. 
مجلس چه تصمیمی دارد؟ 

در ای��ن رابطه ع��زت اهلل یوس��فیان مال چنی��ن توضیح 
می دهد: مجلس آمادگی بررسی این لوایح را دارد، ولی به 
هر حال اگر قرار باش��د بسیاری از هم پیمانان ما تروریست 
قلمداد ش��وند،  ما موافقت نخواهیم کرد.  او در پاس��خ به 
این مسئله که از اساس در قطعنامه  ۱۲۶۷ شورای امنیت 
س��ازمان ملل هم پیمانان ما تروریس��ت معرفی نش��ده و 
لیست فقط ش��امل القاعده،  طالبان و داعش می شود، این 
نکته را طرح کرد که ممکن است در آینده بشود آن وقت 

چه خواهیم کرد؟ 
این نماینده مجلس در ادامه این را هم گفت: ما می توانیم 
قوانین را به صورت مش��روط تصویب کنیم و اس��تثنائات 
خ��ود را لحاظ کنیم به هر حال قوانین برون مرزی باید در 
مجلس بررس��ی ش��وند و مجلس نیز تا جایی که مقررات 
داخل��ی و منافع ملی اج��ازه می دهد همراهی خواهد کرد 
و تأکی��د می کنم اگر مجلس با موضوعی روبه رو ش��ود که 
در آن م��وردی در ضرر رابطه با گروه هایی مانند حزب اهلل 
لبنان که مدافع ما هس��تند وجود داش��ته باشد، همراهی 
نخواهد کرد.  او درباره زمان تعیین تکلیف این لوایح گفت: 
به هر حال بعید اس��ت که این لوایح تا انتهای سال ۱۳۹۶ 
تعیین تکلیف شود و احتماال به سال آینده موکول خواهد 

شد. 

ایران چه زمانی کامال از لیست سیاه FATF خارج می شود؟ 

خروج از لیست سیاه در انتظار تصمیم مجلس
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حساب سپرده رنگ باخت
 امپراتوری اوراق 20درصدی

در بانک ها
ب��ا انتش��ار اوراق گواه��ی س��پرده ۲۰درص��د در 
بانک ها، دیگر کمتر نش��انی از تبلیغ برای گش��ایش 
حساب س��پرده های ۱۵درصدی س��االنه در بانک ها 
دیده می ش��ود، اکن��ون حتی مش��تریانی که به هر 
دلیلی مایل به باز کردن حس��اب س��پرده ۱۵درصد 
هم هس��تند به خرید اوراق گواهی س��پرده تشویق 
می شوند.  به گزارش ایسنا، یک هفته از اجرای بسته 
سیاس��تی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز گذشته 
اس��ت. در این بس��ته انتش��ار اوراق گواهی سپرده با 
س��ود ۲۰درصد به مدت دو هفته، یکی از گزینه های 
مدنظر برای جذب نقدینگی به س��مت شبکه بانکی 
بود. بر این اساس مشتری می توانست با خرید اوراق 
گواهی س��پرده به طور ساالنه ۲۰درصد سود دریافت 
کند که هر ماه به حساب وی واریز شده و در صورت 

ابطال به آن سود ۱۴درصد تعلق می گیرد. 
گزارش ه��ای میدانی حاکی از آن ب��ود که گرچه 
منابع جدید قابل توجهی طی هفته اول وارد ش��بکه 
بانکی نش��ده و تمایل مشتریان بیش��تر برای بستن 
حس��اب های م��دت دار ۱۵درص��د و تبدی��ل آن به 
گواهی سپرده بود، ولی جالب اینجاست که تازه ترین 
سرکش��ی به ش��عب بانک ها از این حکایت دارد که 
ش��عب مش��تریان را که حتی برای بازکردن سپرده 
۱۵درصدی به بان��ک می آیند به خرید اوراق گواهی 
۲۰درصد تش��ویق می کنند. در یکی از بانک ها وقتی 
در مورد ش��رایط حس��اب سپرده س��االنه ۱۵درصد 
س��وال می ش��ود، اینگونه پاس��خ می دهن��د که فعال 
گواهی س��پرده ۲۰درصدی داریم و حس��اب سپرده 
۱۵درصد در این حالت معنایی ندارد و نفع مش��تری 

با اوراق خواهد بود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۸۰دالر آمریکا

۵.۵۱۰یورو اروپا

۶.۶۹۰پوند انگلیس

۱.۳۰۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۲۶.۵۰۰مثقال طال

۱۴۴.۶۳۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۶۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۰۵.۰۰۰سکه طرح جدید
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ب��ورس در روز نخس��ت هفته با رش��د 
۱۹ واحدی در جای��گاه ۹۸ هزار و ۱۷۶ 

واحدی ایستاد.
به گزارش ایرنا، بورس روز شنبه شاهد 
بازاری آرام و کم رمق بود، با وجود حجم 
باالی معام��الت و توجه س��هامداران به 
گ��روه خودرویی، رخ��داد مهمی در بازار 

بورس به وقوع نپیوست. 
در معامالت روز گذش��ته، یک میلیارد 
و ۳۸۰ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش پنج هزار و ۸۰۸ میلیارد 
ری��ال در ۹۱ ه��زار و ۵۹۷ نوبت خرید و 

فروش شد.
ب��ازار  اصل��ی  ش��اخص های  بررس��ی 
سرمایه نش��ان می دهد ش��اخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام 
شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص 
می گذارد ۶ واحد رش��د کرد، اما شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 
هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 

گرفته می شود، ۲ واحد کاهش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس است، یک واحد 
پایین آمد و شاخص آزاد شناور که بیانگر 
آن بخش از سهام شرکت هاست که قابل 
معامله در بورس باشد، ۲۰ واحد افزایش 

یافت.
ش��اخص بازار اول که به ش��رکت هایی 
اختص��اص دارد ک��ه از نظ��ر س��رمایه، 
س��ودآوری و درصد س��هام آزاد ش��ناور 
ش��رایط بهتری دارند، کمتر از یک واحد 
و شاخص بازار دوم بورس ۱۱۲ واحد باال 

رفت.
گ��روه خ��ودرو در معام��الت ش��نبه 
صدرنشین بورس شد. در این گروه ۵۶۷ 
میلیون سهم به ارزش ۵۸۷ میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
گ��روه فلزات اساس��ی ب��ه ارزش ۱۸۷ 
میلیارد ریال و ش��یمیایی به ارزش ۱۵۸ 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 

اختصاص داد.
در رده چهارم، گروه فرآورده های نفتی 
ب��ا معامالتی ب��ه ارزش ۹۲ میلیارد ریال 

جای گرفت.
گ��روه کانی های فلزی ب��ا معامالتی به 
ارزش ۸۰میلی��ارد ری��ال رده پنجم را از 

آن خود کرد.
)س��ایپا(،  خس��اپا  نمادهای  همچنین 
وغدی��ر  )پارس خ��ودرو(،  خپ��ارس 
)س��رمایه گذاری غدیر(، ش��پنا )پاالیش 
نف��ت اصفهان( و کگل )صنعتی و معدنی 
گل گهر( بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای 
فوالد )فوالد مبارکه( و فملی )ملی صنایع 

مس( بیشترین تاثیر منفی را داشتند.
معامالت اوراق تسهیالت مسکن در 
دامنه قیمتی 693 تا 735 هزار ریال

فرابورس ایران در نخس��تین روز کاری 
هفته منتهی به یازدهم اسفندماه میزبان 
داد و س��تد بی��ش از ۲۶۰ میلی��ون ورقه 
بهادار در ۳۵  هزار و ۴۳۶ نوبت معامالتی 

ب��ود ک��ه ارزش این مبادله ه��ا به حدود 
۲هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال رسید. 

ش��اخص فرابورس با افت سه واحدی، 
در ارتف��اع یک ه��زار و ۹۳ واحدی قرار 

گرفت.
در می��ان اوراق با درآم��د ثابت اوراق 
مرابح��ه دولت��ی گندم در نم��اد »گندم 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین   »۹۷۰۷

مبادالتی را به خود  اختصاص داد. 
اوراق  ف��روش  و  ب��ه خری��د  نگاه��ی 
تسهیالت مسکن )تسه( در نخستین روز 
کاری این هفته نش��ان می دهد که بیش 
از ۸۵ هزار ورقه  تس��ه ب��ه ارزش بالغ بر 
۶۱ میلیارد ریال دس��ت به دس��ت شده 
اس��ت که معامله گران، بیشترین اقبال را 
نسبت به اوراق تسهیالت  مسکن مهرماه 

۹۶ نشان دادند. 
تمامی اوراق تس��ه، روز شنبه در دامنه 
قیمت��ی ۶۹۳ تا ۷۳۵ ه��زار ریال معامله 
شدند که بیشترین قیمت مربوط به  تسه 

دی ماه ۹۶ بود. 
تامین مالی صنعت خودرو در بورس

پذیره نویس��ی صک��وک مرابح��ه ۷۰۰ 
میلیارد تومان��ی ایران خودرو با نمادهای 
و  »صخ��ود۴۱۲«  »صخ��ود۱۴۱۲«، 
»صخ��ود۰۰۱۲« و با ن��رخ ۱۸ درصد از 
طریق ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران 

انجام گرفت.
پذیره نویسی اوراق مرابحه ایران خودرو 
جه��ت تامین مالی برای خرید مواد اولیه 
تولید خودرو از پنجم اسفندماه از طریق 
بورس اوراق بهادار تهران آغاز ش��د و این 
پذیره نویسی به مدت پنج روز کاری ادامه 

دارد.

بر اس��اس مصوبه ب��ورس اوراق بهادار 
تهران، اوراق صکوک مرابحه ایران خودرو 
در مجموع به مبل��غ ۷هزار میلیارد ریال 
با نرخ سود علی الحساب ۱۸درصد جهت 
تامین بخش��ی از منابع الزم جهت خرید 
قطعات م��ورد نیاز تولید خودرو توس��ط 
انجام گرفت که س��ود آن در مقاطع سه 

ماهه پرداخت می شود.
اوراق صکوک مرابح��ه ایران خودرو با 
مشاور عرضه لوتوس پارسیان در سه نماد 
»صخود۴۱۲ « به مبل��غ ۲۵۰۰ میلیارد 
ریال، چهارساله، موعد پرداخت سود آن 
هر س��ه ماه یک بار، ضام��ن بانک ملت، 
متعهد پذیره نویس��ی و بازارگردان تامین 
س��رمایه، لوتوس پارسیان و عامل فروش 
اوراق شرکت کارگزاری بانک ملت است.

همچنین نماد »صخود۰۰۱۲ «، مبلغ 
۳۵۰۰ میلی��ارد ریال، چهارس��اله، موعد 
پرداخت س��ود آن هرس��ه م��اه یک بار، 
ضامن بان��ک ملت، متعه��د پذیره نویس 
س��رمایه،  تامی��ن  اوراق  بازارگ��ردان  و 
بان��ک ملت، عامل فروش اوراق ش��رکت 

کارگزاری بانک ملت است.
نم��اد »صخ��ود۱۴۲«، مبل��غ ۱۰۰۰ 
میلیارد ریال، چهارساله و موعد پرداخت 
س��ود آن هر سه ماه یک بار، ضامن بانک 
مل��ت، متعهد پذیره نوی��س و بازارگردان 
اوراق تامین س��رمایه امید، عامل فروش 
اوراق شرکت کارگزاری بانک ملت است.

روح اهلل حس��ینی مقدم، معاون ناشران 
و اعضای ش��رکت بورس ته��ران در این 
نشست به جایگاه بازار سرمایه در تامین 
مال��ی پرداخت و گفت: ب��ازار بدهی پس 
از انجام این پذیره نویس��ی به بیش از ۱۱ 

هزار میلیارد تومان می رسد که این مبلغ 
دو سال پیش کمتر از هزار میلیارد تومان 

بود.
وی ادام��ه داد: امس��ال بیش از ۲ هزار 
میلیارد تومان به ارزش بازار بدهی اضافه 
شد که این عدد در سال های آینده قطعاً 
رشد می کند و بدین ترتیب در بلندمدت 
نماگرهای بازار س��رمایه اطالعات دقیقی 

به تصمیم سازان می دهد.
معامله 50 کاالی جدید در بورس 

انرژی
همچنی��ن مدیرعام��ل ب��ورس انرژی 
ای��ران از ورود ۵۰ کاالی جدی��د در این 
بورس طی س��ال ۱۳۹۶ خبر داد و گفت 
برخی محصوالت پتروشیمی از جمله این 

کاال ها هستند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در س��ال ۱۳۹۶ 
محص��والت جدی��دی در ب��ورس انرژی 
داد و ستد ش��د. به گفته مسئوالن روند 
پذیرش ها همچنان رو به توس��عه است، 
اضافه شدن محصوالت جدید در هر سال 
به لیست کاالهای پذیرفته شده در بورس 
انرژی ایران ظرفیت بالق��وه معامالتی را 
پی��ش روی فعالین ق��رار می دهد و این 

موضوع سبب توسعه این بازار است.
س��ابقا مطرح ش��ده ب��ود ک��ه فرآیند 
پذیرش محصوالت��ی همچون نفت کوره 
۲۸۰ و بلندین��گ ح��الل ۴۱۰ پاالیش 
نفت کرمانشاه، اکس��ترکت شرکت نفت 
س��پاهان و نیز زغال سنگ شرکت سامان 
کاوش طبس در دستور کار بورس انرژی 

قرار گرفته است.
مدیرعامل بورس ان��رژی درباره تعداد 
کاالهایی که در س��ال ۱۳۹۶ وارد بورس 
انرژی شده اس��ت، گفت: حدود ۵۰ کاال 
در سال جاری در بورس انرژی وارد شده 
اس��ت. حالل  های گرید جدی��د، نفتای 
بندر عباس و نفتای ش��یراز از آن جمله 

هستند.
وی در پاس��خ ب��ه اینکه آیا اس��تفاده 
از اب��زار جدید مالی جدیدی در دس��تور 
کار بورس انرژی برای س��ال ۱۳۹۷ قرار 
خواه��د گرف��ت، گفت: در س��ال جاری 
پذیره نویس��ی اولی��ن صندوق پ��روژه به 
عنوان اب��زار مالی جدید در بورس انرژی 
انجام ش��د و برای سال ۱۳۹۷ با سازمان 
ب��ورس برای ورود ابزارهای مالی بیش��تر 

مذاکره خواهیم کرد.
در س��ال ۱۳۹۶ پذیره نویس��ی اولی��ن 
صندوق س��رمایه گذاری پروژه در بورس 
در  مال��ی  نوی��ن  ابزاره��ای  از  ان��رژی، 
سال های اخیر به عنوان یکی از ابزارهای 
جذب س��رمایه در ب��ازار س��رمایه انجام 
ش��د. مدیرعامل ب��ورس ان��رژی معتقد 
اس��ت که این ابزار به س��رمایه گذاران با 
درجه ریسک پذیری متفاوت و همچنین 
بنگاه های اقتصادی کش��ور ک��ه نیازمند 
وجوه نقد هس��تند، کمک کرده اس��ت. 
ای��ن ابزارها عالوه بر جذب س��رمایه های 
کوچ��ک و ب��زرگ، هدایت وج��وه نقد از 
بازاره��ای کم کارآمد به بازارهای کارآمد 

را به عهده دارند. 

مدیرعامل بورس انرژی از معامله 50 کاالی جدید در سال جاری خبر داد

روز آرام بورس
فرابورس

رشد 1.4 درصدی شاخص فرابورس 
در بهمن ماه

شاخص کل فرابورس ایران در بهمن ماه امسال 
۱.۴درصد افزایش یافت و با قرارگیری در ارتفاع 
۱۰۹۸ واحدی، بازدهی خود را از ابتدای امس��ال 

به ۲۵.۵ درصد رساند.
به گزارش تس��نیم، در جریان معامالت دومین 
ماه زمس��تان امس��ال در مجموع ۷ هزار و ۳۴۷ 
میلیون ورق��ه بهادار ب��ه ارزش ۴۳ هزار و ۴۶۲ 
میلیارد ریال در ۹۶۱ هزار نوبت دادوس��تد ش��د 
که ب��ه ترتیب ۳۱درصد رش��د، ۳۴درصد افت و 
۶۴درصد رش��د را نس��بت به بهمن ماه ۹۵ نشان 

می دهد.
ب��ازار اول و پایه فرابورس نی��ز در این مدت 
ب��ه ترتیب با ۱۰۶ و ۱۴ درصد رش��د معامالت 
هم��راه ش��دند و این در حالی اس��ت که ارزش 
معامالتی در بازارهای دوم فرابورس، SME  و 
ابزارهای نوین مالی نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته به ترتیب ۳۱، ۲۰ و ۴۳ درصد کاهش 

یافته است.
بدین ترتیب معامله گران در بازار اول فرابورس 
ایران ش��اهد دست به دست ش��دن بیش از یک 
ه��زار میلیون س��هم به ارزش اف��زوده بر ۲ هزار 
میلیارد ری��ال و در بازار ش��رکت های کوچک و 
متوسط شاهد مبادله ۱۵ میلیون سهم به ارزش 
۴۶ میلیارد ری��ال بودند و در بازار دوم فرابورس 
هم که س��هم ۴۰درصدی از ارزش کل بازارهای 
فرابورس را در اختیار دارد، در ماه گذش��ته یک 
هزار و ۷۵۵ میلیون سهم دست به دست شد که 
ارزش نزدی��ک به ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی را 

به دنبال داشت.
همچنی��ن معامله گ��ران س��هام در س��ه تابلو 
مبادالتی بازار پایه نیز در بهمن ماه امسال ۴ هزار 
و ۲۰۰ س��هم به ارزش ۵ ه��زار و ۶۲۲ میلیارد 
ری��ال را معامل��ه کردند ک��ه تابلو »پای��ه ب« با 
میزبان��ی از مبادله ۳ هزار و ۳۸۷ میلیون س��هم 
به ارزش ۴ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال، بیش��ترین 
حج��م و ارزش مبادالت��ی را در این بازار به خود 

اختصاص داد.
ای��ن در حالی اس��ت که به ط��ور میانگین در 
۲۱ روز کاری بهمن م��اه، روزان��ه ۳۵۰ میلی��ون 
ورقه به ارزش بالغ ب��ر ۲هزار میلیارد ریال میان 
معامله گران بازارهای فرابورس دس��ت به دس��ت 

شده است.
ش��اخص کل فرابورس ایران نی��ز در بهمن ماه 
امس��ال فرازوفرودهای زی��ادی را تجربه کرد که 
در مجموع نس��بت به نخستین ماه زمستان سال 
جاری ۱.۴درصد افزایش یافت و با قرارگیری در 
ارتفاع ۱۰۹۸ واحدی بازدهی خود از آغاز سال را 

به ۲۵.۵ درصد رساند.
ای��ن گ��زارش می افزای��د: مب��ادالت اوراق در 
ب��ازار ابزارهای نوین مالی نیز در ماه گذش��ته به 
نقل وانتقال ۳۲۷ میلیون ورقه به ارزش ۲۸ هزار 
و ۹۸۰ میلیارد ریال منتهی ش��د که بیش��ترین 
ارزش مبادالت��ی در ای��ن ب��ازار در اختیار اوراق 
بدهی ق��رار داش��ت؛ به گونه ای ک��ه در ۲۱ روز 
مبادالتی بهمن ماه ۲۷ هزار ورقه بدهی به ارزش 
نزدیک ب��ه ۲۴هزار و ۴۰۰ میلی��ارد ریال تغییر 

مالکیت یافت.
افزون بر این مبادالت اوراق تس��هیالت مسکن  
نیز در بهمن ماه امس��ال نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته با افزای��ش ۱۴ و ۲۰درصدی در 
حج��م و ارزش همراه بود که بر این اس��اس یک 
میلیون و ۷۰۰ هزار ورقه تس��هیالت مس��کن به 
ارزش ی��ک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال دس��ت به 

دست شد.

مدیرعامل شرکت بورس تهران ترسیم کرد
 اتصال تهران و استانبول

از مسیر بورس
بورس اس��تانبول ب��ا توجه ب��ه بی��ش از ۶۰درصد 
سرمایه گذاری خارجی، اتصال به سیستم های معامالت 
جهانی، دارا بودن رتبه هش��تمین بازار بدهی در دنیا و 
البته نزدیکی سیاسی و فرهنگی می تواند مقصد مناسبی 

برای اولین فعالیت های بین المللی بورس تهران باشد.
حسن قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس تهران 
در گفت وگ��و با س��نا با اعالم ای��ن مطلب در خصوص 
جایگاه بین المللی اقتصاد کش��ور گفت: ایران از منابع 
طبیعی و نیروی انسانی فراوان و ارزشمندی برخوردار 
اس��ت و توس��عه ادواری این مناب��ع علیرغم چالش ها، 
جایگاه قابل توجهی به اقتصاد ای��ران از حیث اندازه و 
پتانسیل ها بخشیده است. با این حال، حفظ این جایگاه 
و توس��عه آن نیازمند سرمایه گذاری های عظیم و ورود 

منابع خارجی به کشور خواهد بود.
قالیباف اصل ادامه داد: معموال بورس های اوراق بهادار 
  )FPI( میزبان س��رمایه گذاری خارجی غیرمس��تقیم
هس��تند. این میزان س��رمایه گذاری پس از برجام و به 
لطف تعامالت بین المللی رش��د قابل توجهی نسبت به 
ادوار پیش از آن داش��ته اس��ت. با این حال، حجم آن 
نس��بت به اندازه بازار س��رمایه بسیار ناچیز و در حدود 
نیم درصد کل گردش معامالت اس��ت. از جمله دالیل 
این نقیصه می توان به دشواری های نقل و انتقال پول به 
داخل و خارج از ایران، عدم حضور نمایندگان بانک های 
خارجی در کش��ور، و فقدان نهادهای واسط بین المللی 
برای تکمیل فرآیند سرمایه گذاری و همچنین متصل 
نبودن بازار سرمایه ایران به بازارهای جهانی اشاره کرد.

قالیباف اصل راهکارهای ارتقای جایگاه ایران در حوزه 
جذب س��رمایه گذاری خارجی را برشمرد و گفت: رفع 
موانع بانکی، شامل کاهش ریسک های سرمایه گذاری، 
اصالح ساختارها و مقررات، بهره گیری از استانداردهای 
حس��ابداری و گزارشگری بین المللی رتبه بندی معتبر 
و در ی��ک کالم حرکت در مس��یری قابل درک و قابل 
اطمینان از س��وی س��رمایه گذاران خارج��ی از جمله 
اقدامات ضروری است تا سرمایه گذاران با تردید کمتر و 
اعتماد بیشتر وارد بازار ایران شوند. وی ادامه داد: یکی 
از اه��داف بورس تهران در س��ال ۱۳۹۶ ورود به حوزه 
بین الملل��ی بود لذا مذاکرات با بورس های مختلف آغاز 
ش��د و البته تا به ام��روز جدی ترین همکاری و مذاکره 
با بورس استانبول بوده است. قالیباف اصل با بیان اینکه 
مذاکرات در خصوص سایر بورس ها نیز همچنان ادامه 
خواهد داشت، گفت: همانطور که می دانید یک سری 
از نهادهای مالی و شرکت های بورسی نیز راسا مذاکراتی 
را ب��ا بورس لندن و اس��تانبول و س��ایر بورس ها پیش 
برده اند که خود ای��ن موضوع در کنار مذاکرات بورس، 
پیشرفت های خوبی را در زمینه شناخت طرفین و نیز 

اقدامات مشترک رقم زده است.
وی اف��زود: در دو س��ال گذش��ته و ب��ا توج��ه ب��ه 
گشایش های ایجاد شده در روابط بین المللی ایران، و با 
توجه به مناسبات و تشابه نسبی بین بازارهای سرمایه 
ایران و ترکیه، تفاهم نامه امضا ش��ده با بورس استانبول 
با جدیت بیش��تری پیگیری شده است تا امکان عرضه 

متقابل سهام یا عرضه اوراق بهادار دیگری فراهم آید.
به گفته مدیرعامل ش��رکت بورس تهران، این پروژه 
که همکاری برخی دیگر از نهادها و ارکان بازار سرمایه 
کشور از جمله س��پرده گذاری مرکزی را می طلبد، در 
حال پیگیری اس��ت تا امکان اولیه عرضه متقابل سهام 
ش��رکت های ایرانی در بازار های خارج از کش��ور فراهم 
ش��ود. با توجه به گردش بی��ش از ۵۰درصد معامالت 
بورس استانبول توسط سرمایه گذاران خارجی، به نظر 
می رس��د انتخاب این بازار به عنوان نخس��تین مقصد 
برای شرکت های ایرانی می تواند عالوه بر گشایش این 
مسیر، سبب آش��نایی بیشتر سرمایه گذاران خارجی با 

شرکت های ایرانی شود.

دریچه
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 رئی��س س��ازمان صنع��ت، مع��دن و 
تجارت اس��تان کرمان گفت ک��ه تقریبا 
۴.۸درصد صادرات کل کش��ور مربوط به 
اس��تان کرمان است و تراز تجاری استان 
در س��ال قبل ۴۲۰ میلیون دالر مثبت و 
واردات، عموما تجهیزات و قطعات خودرو 

و کاالهای سرمایه ای بود. 
مه��دی حس��ینی نژاد در گفت وگ��و با 
خبرن��گار ایس��نا، در تش��ریح وضعی��ت 
ص��ادرات و واردات اس��تان کرمان اظهار 
کرد: اس��تان کرم��ان ظرفیت های خیلی 
خوب��ی در زمینه های مختل��ف از جمله 
صادرات دارد و در س��ال گذش��ته میزان 
صادرات کاالهای اس��تان به بیش از ۲.۲ 

میلیارد دالر رسیده است. 
حس��ینی نژاد تصریح کرد: در ۱۰ ماهه 
س��ال جاری متأس��فانه نزدیک به ۲۴۹ 
میلی��ون دالر تراز تجاری اس��تان منفی 
بود، این مس��ئله به دلی��ل افزایش تولید 
خ��ودرو در بم )واردات قطعات خودرو( و 
همچنی��ن چالش به وجود آمده در بحث 

پسته است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان کرمان با بیان اینکه برنامه ریزی 
ش��ده در دو ماه پایانی سال این کاهش، 
جب��ران و پیش بینی افزایش ۱۰درصدی 
صادرات اس��تان محقق شود، اظهار کرد: 
یک��ی از مس��ائلی که ب��ه آن پرداخته و 
برنامه ری��زی ش��ده، تولی��د محص��والت 

دانش بنیان اس��ت که سال گذشته تأثیر 
مس��تقیمی در افزایش قیم��ت کاالهای 

صادراتی ما داشت. 
وی ادامه داد: به استناد مواد ۳۱ و ۳۵ 
قان��ون رفع موانع تولی��د تفاهم نامه هایی 
با دانش��گاه های داخل و خارج از اس��تان 
امضا کرده ایم که برای تولید دانش بنیان 

و باکیفیت همکاری کنیم. 
حس��ینی نژاد در ادام��ه تصری��ح کرد: 
بزرگ ترین چالش ح��وزه صادرات، نبود 
هلدینگ ها و کنسرس��یوم های صادراتی 
اس��ت و مس��ئله دیگ��ر، ع��دم پرداخت 
مش��وق های صادراتی است که باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان کرمان ب��ا بیان اینک��ه در قانون 

برنامه شش��م و در بودج��ه ۹۷ پیگیری 
ش��ده تا از ای��ن منظر کمک��ی به حوزه 
صادرات بش��ود، گفت: باید توجه ویژه ای 
به تولی��د محصوالت باکیفی��ت و دارای 
استاندارد موردنظر بازارهای هدف بکنیم 
ک��ه در حال حاض��ر متأس��فانه مکانیزم 
خاصی ندارد و می توانیم در هلدینگ های 

صادراتی این مسئله را دنبال کنیم. 
وی افزود: چالش دیگر حوزه صادرات، 
مراودات پولی اس��ت و باید زیرساخت ها 
ایجاد ش��ود تا مراودات ص��ورت بگیرد و 
با ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت امور 
خارجه امیدواریم بس��یاری از مسائلی که 
درخصوص نقل و انتقاالت پولی و کاالی 

صادرکنندگان وجود دارد، رفع کنیم. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  حس��ینی نژاد 

س��خنانش گفت: تفاوت فاحشی بین آمار 
گمرک استان و عدد واقعی صادرات وجود 
دارد، زیرا بسیاری از تولیدات استان کرمان 

از سایر گمرکات کشور صادر می شود. 
وی با اش��اره به میزان صادرات استان 
در ۱۰ ماه��ه امس��ال بیان ک��رد: ۶۱۵ 
میلیون دالر صادرات مس و گل گهر بوده 
ک��ه با مجموع صادرات گمرکات اس��تان 
تراز تجاری مثبت را نش��ان می دهد، اما 
ع��دد صادرات این دو ش��رکت بزرگ در 

آمار گمرک استان نیست. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، »محمدرضا 
قادر«، مدیرکل گمرکات اس��تان کرمان 
اظه��ار ک��رد: در ۱۰ ماهه س��ال جاری 
می��زان صادرات کاال از گمرکات اس��تان 
۲۷۴ه��زار و ۴۰۸ ت��ن ب��ه ارزش ۸۴۵ 

میلیون و ۳۳۸هزار دالر بوده است. 
 وی با بی��ان اینکه این میزان صادرات 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر 
وزنی ۱۲درصد افزایش و از نظر ارزش��ی 
۱۴درصد کاهش داش��ته اس��ت، تصریح 
کرد: میزان واردات کاال به استان در ۱۰ 
ماهه س��ال جاری ۱۴۱ هزار و ۸۹ تن به 
ارزش بیش از یک میلیارد و ۱۲۳ میلیون 

دالر بوده است. 
وی بیان کرد: واردات اس��تان در سال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
از نظ��ر وزنی ۳۷درصد و از نظر ارزش��ی 

۶۴درصد افزایش داشته است. 

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران از افزایش ۱۱برابری 
تولید برق در کش��ور خب��ر داد و گفت که صادرات برق 
ب��ه پنج کش��ور را داریم.  به گزارش مهر، س��یدیعقوب 
محمدمرادی صبح شنبه در دهمین همایش تجلیل از 
ایثارگران صنعت آب و برق خراس��ان جنوبی بیان کرد: 
وزارت نیرو در هشت سال جنگ تحمیلی، قریب به ۵۳۰ 
شهید تقدیم انقالب کرده اس��ت.  وی با اشاره به شعار 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی، بیان کرد: این شعار 
از ابتدای انقالب به معنای واقعی خودش نقش ایفا کرده 

است. 
محمدمرادی با اشاره به عمر ۴۰ساله انقالب اسالمی، 
اف��زود: باید به س��متی بروی��م ک��ه هدف گذاری ها در 
۴۰س��الگی انقالب نیز مناسب باشد. باید به داشته های 
خود افتخار کرده و برای نداش��تن های خود تدبیر اتخاذ 
کنیم زیرا دش��من به دنبال ناامیدی م��ردم از اهداف و 

آرمان های انقالب است. 
مش��اور وزیر نیرو در امور ایثارگ��ران بیان کرد: نباید 
کاس��تی ها را درشت نمایی و دس��تاورد ها را نیز پایمال 

کنیم.  وی با اش��اره به دس��تاوردهای انقالب بیان کرد: 
اوایل انقالب غیر از ش��هرهای بزرگ خراس��ان جنوبی، 

مابقی از نعمت آب و برق محروم بودند. 
محمدمرادی با بیان اینک��ه همچنین قبل از انقالب 
ظرفیت تولید برق کش��ور قریب به ۷هزار مگاوات بوده 
است، افزود: در حال حاضر این میزان به ۱۱برابر رسیده 
است. به واسطه انقالب اسالمی، ۹۰درصد از روستاها از 
نعمت آب بهداش��تی و ۹۹درصد شهرها نیز از آب سالم 

آشامیدنی برخوردار هستند. 
صادرات برق به 5 کشور

مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران اظهار کرد: همچنین 
در حال حاضر به پنج کشور دنیا برق صادر می کنیم که 

این دستاوردی عظیم است. 
محمدمرادی با بیان اینکه وزارت نیرو به سرعت وارد 
تکنولوژی های نو ش��ده است، افزود: به دنبال استفاده از 

نیروگاه های نو به جای نیروگاه های فسیلی هستیم. 
وی ب��ا بیان اینکه هدف اصلی دش��من مایوس کردن 
مردم است، اظهار کرد: در عصر کنونی معادالت منطقه 

بدون تصمیم جمهوری اس��المی شکل نمی گیرد و این 
امر دشمن را ناراحت می کند. 

جمهوری اس��المی دوران های حساسی را پشت سر 
گذاش��ته است و دش��من به دنبال ایجاد فتنه در داخل 

است و این امر حساسیت را بیشتر کرده است. 
محمدمرادی با اش��اره به اتفاقات دو ماهه اخیر بیان 
کرد: این اتفاقات نشان دهنده این امر است که اتاق فکر 

دشمن لحظه ای ساکت نیست. 
وی با اش��اره ب��ه ظرفیت های خراس��ان جنوبی بیان 
ک��رد: نباید برچس��ب محرومیت را به این اس��تان وارد 
کرد چراک��ه دارای مردمانی فهیم، انقالبی و والیت مدار 
اس��ت.  محمدمرادی با تأکید بر اینکه باید روی ترویج 
فرهنگ ایثار و شهادت کار شود، گفت: نامگذاری ابنیه ها، 
اجرای طرح ها و برگزاری اردو های راهیان نور بستر های 
مناس��بی برای ترویج ایثار و شهادت است. نباید تنها به 
ذکر خاط��رات دوران دفاع مقدس بپردازیم بلکه باید با 
مستندسازی، مفاخر هشت سال جنگ دفاع مقدس را 

حفظ کنیم. 

تولید برق 11 برابر افزایش یافت 

 نبود هلدینگ ها و کنسرسیوم های صادراتی
از بزرگ ترین چالش های صادرات

خبر

عرضه 30 برند خارجی پوشاک در 
ایران

رئیس اتحادیه پوشاک با بیان اینکه فروشگاه های 
پوش��اک ترک بعد از اجرای دستورالعمل واردات 
پوشاک بازار را قبضه کرده اند، گفت پیش تر فقط 
تولیدکنن��دگان از وضعیت بد بازار ناله می کردند، 
اما با این دس��تورالعمل فروش��ندگان هم به ناله 

افتادند. 
ابوالقاس��م ش��یرازی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس در م��ورد تأثیر دس��تورالعمل نحوه صدور 
گواهی فعالیت نمایندگی و ش��عب ش��رکت های 
خارج��ی عرضه کننده پوش��اک در ای��ران گفت: 
دستورالعمل واردات پوشاک که به منظور کنترل 
واردات پوشاک اواس��ط سال گذشته توسط وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ابالغ ش��د، منجر به 
واردات پوشاک توسط برندهای مختلفی با مجوز 

این وزارتخانه شده است. 
رئی��س اتحادیه پوش��اک ای��ران اف��زود: البته 
برنده��ای مطرح و شناخته ش��ده دنیا که معموال 
اروپایی هس��تند، هیچ کدام تمایلی برای اخذ این 

مجوز از خود نشان ندادند. 
ش��یرازی با اش��اره به ماده ای از دس��تورالعمل 
واردات پوش��اک مبنی بر اینکه ش��رکت خارجی 
یا نماینده مکلف اس��ت، طی دو سال اول حداقل 
۲۰درص��د ارزش واردات را در داخل ایران تولید 
کند، گفت: اگرچه این بند از دس��تورالعمل بسیار 
خوب اس��ت، اما باید مالحظات��ی در تدوین این 
دس��تورالعمل صورت می گرف��ت که آیا برای یک 
برند بین المللی اروپایی بستر تولید از قبیل دانش، 
تکنولوژی و تجهیزات در کشورمان فراهم است. 

رئیس اتحادیه پوش��اک ایران بیان داشت: ۱۰ 
س��ال تحریم و ارتباط نداش��تن با دنیا تا حدودی 
ما را از تکنولوژی دنیا عقب نگه داش��ته اس��ت و 
بنابرای��ن قطعا برندهای مط��رح دنیا تمایل برای 

تولید در این شرایط را نخواهند داشت. 
ش��یرازی افزود: دس��تورالعمل واردات پوشاک 
باعث شد برندهای نازل ترکیه برای حضور بیشتر 
در ب��ازار پوش��اک ایران فرصت به دس��ت آورند، 
به ط��وری که االن بازار پوش��اک ته��ران و حتی 
شهرستان ها جوالنگاه برندهای نامتعارف پوشاک 

شده است. 
رئی��س اتحادیه پوش��اک تهران با بی��ان اینکه 
در این ش��رایط برندهای نامتع��ارف ترک با اخذ 
مج��وز یکی پ��س از دیگ��ری فروش��گاه افتتاح 
می کنن��د، تصریح کرد: اس��تقبال مردم هم برای 
خرید پوشاک از این فروشگاه ها خوب است چون 
هم جاذبه باالیی دارند و هم قیمت مناس��ب تری 

نسبت به تولیدات داخلی اعمال می کنند. 
وی افزود: فروش��گاه های عرضه پوش��اک ترک 
یک��ی پس از دیگری در پاس��اژهای مطرح تهران 
افتت��اح می ش��ود، درحالی ک��ه  و شهرس��تان ها 
تولیدکنندگان ایرانی توان اجاره این فروش��گاه ها 

را ندارند. 
شیرازی بیان داشت: دولت ترکیه از تولید کننده 
خود حمایت ه��ای خوبی می کند، به همین دلیل 
تولیدکنن��دگان قادر به تولید ب��ا قیمت پایین تر 

می شوند. 
رئی��س اتحادیه پوش��اک ایران اظهار داش��ت: 
براس��اس اطالعاتی ک��ه دارم، تاکن��ون ۳۰ برند 
خارجی براساس دستورالعمل مذکور برای واردات 

و عرضه پوشاک مجوز اخذ کرده اند. 
تصاحب بازار خرده فروش��ان پوش��اک با شعب 

فروشگاه های ترک
وی گف��ت: قبل از صدور دس��تورالعمل واردات 
پوش��اک ش��عب فروش��گاه های عرضه پوش��اک 
خارجی بس��یار کم و محدود بود، اما اکنون تعداد 
ای��ن ش��عب روز ب��ه روز در حال افزایش اس��ت، 
به طوری که بازار خرده فروشان پوشاک را تصاحب 

کرده است. 
شیرازی بیان داشت: قبل از صدور دستورالعمل 
واردات پوش��اک فقط ناله تولید کننده داخلی به 
آس��مان می رفت، اما با اجراش��دن دس��تورالعمل 
مذکور، ناله عرضه کنندگان پوشاک هم به آسمان 

هفتم رسیده است. 
وی اف��زود: برنده��ای نازل ترک براس��اس این 
دستورالعمل وارد بازار ایران شده اند و تولید کننده 
و عرضه کنن��ده ایرانی هم توان رقابت با آنها را به 
دلیل هزینه  ب��االی تولید از جمله بیمه و مالیات 

ندارد. 
ش��یرازی گف��ت: فروش��گاه های عرضه کنن��ده 
پوشاک ترک در س��طح تهران و ایران به سرعت 
در حال تکثیر هس��تند و این برندها نه تنها تولید 
پوشاک را مختل کرده اند، بلکه بازار فروش را هم 

گرفته اند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش دس��تورالعمل واردات 
پوشاک اواسط س��ال ۱۳۹۵ توسط وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در راس��تای ساماندهی واردات با 
حمای��ت از تولید داخلی و جلوگی��ری از واردات 

پوشاک قاچاق ابالغ شد. 
ب��ر این اس��اس مق��رر ش��د تم��ام واحدهای 
پوشاک به ش��کل تجاری وارد کشور شوند و باید 
واردکنندگان آن گواه��ی واردات را از مرکز امور 
اصناف ایران دریافت کنند که این واردات باید در 

قالب اشخاص حقوقی صورت گیرد. 

صادرات

صادرات 26 هزار تن شیرخشک به 
کشورهای هدف

معاون فنی و بازرگانی س��ازمان تعاون روستایی با 
بیان اینکه مدت زمان نگهداری ش��یر محدود است، 
گفت ش��یر خریداری شده به شیرخشک تبدیل و به 
کش��ورهای هدف صادر می ش��ود که از تولید س��ال 
گذش��ته و امس��ال تاکنون، ۲۶ هزار تن شیرخشک 
به دیگر کش��ورها صادر ش��د.  حس��ن ش��یبانی در 
گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، با اش��اره به اینکه ایران 
س��لطان تولید زعفران در دنیا است، اظهار کرد: ۸۷ 
تا۹۰درص��د از زعفران تولیدی مختص ایران اس��ت 
که خوش��بختانه با اقلیمی که در کش��ور حاکم بوده 
س��هم زعفران تولیدی در کش��ور باال است و رکورد 
جهانی را دارا هس��تیم.  وی نبود انس��جام در بحث 
ص��ادرات، نبود برن��د جهانی، ش��فاف نبودن کارها و 
وجود رقابت های مس��موم و کش��نده میان تجار در 
برخی مواقع را از مشکالت تولید زعفران عنوان کرد 
و افزود: سهم کشور از ارزش اقتصادی که در زنجیره 
مبادل��ه ای کاال صورت می گیرد، بس��یار کم اس��ت.  
ش��یبانی گفت: آنچه امروزه به عن��وان رویکردی از 
سوی س��ازمان تعاون روستایی درخصوص رده بندی 
زعفران مدنظر قرار گرفته، خریداری زعفران با قیمت 
مناس��ب و صرفه اقتصادی از تولیدکنندگان بوده که 
می توان با هم اندیش��ی، هم افزایی و زنجیره سازی در 
عرصه بین المللی س��هم خوب��ی از صادرات را نصیب 
کش��ور کرد، همچنین با زنجیره سازی، بسته بندی و 
شناسایی بازارهای هدف می توان به جایگاه دلخواه و 

آنچه حق ایران است، رسید. 
وی ادامه داد: خوش��بختانه مرکز گیاهان دارویی 
وزارت جهاد کش��اورزی بس��ته ای جامع و کامل در 
رابطه با تولید و صادرات زعفران داش��ته که بخشی 
از خدمات بازرگانی برعهده سازمان تعاون روستایی 
اس��ت که امیدواریم با تشریک مساعی بتوان تحولی 
عظی��م در این بخ��ش ایج��اد کرد تا س��هم ارزش 

افزوده ای که نصیب کشور می شود، افزایش یابد. 
ش��یبانی با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی 
در راس��تای تبیی��ن اقتص��اد مقاومت��ی، حمایت از 
کانون ه��ای تولید و پای��داری در تولید و اش��تغال، 
متوس��ط قیمت زعفران در رده ه��ای مختلف را هر 
کیلوگرم ۴میلیون و ۱۰۰ ه��زار تومان تا ۵ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان دانس��ت، تصریح کرد: با توجه به 
قابلیت تولید در استان های خراسان رضوی و جنوبی 
خرید حمایتی از این محصول صورت گرفته است و 
در صورتی که کانون تولیدات س��اماندهی شود سایر 

استان ها نیز از ساماندهی بهره مند خواهند شد. 
وی گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار تش��کل 
مردم نهاد اعم از تعاونی های روس��تایی، کش��اورزی، 
دام��داری و زنبورداری در کش��ور وجود دارد که در 
بح��ث تأمین نهاده ه��ای دامی و خری��د محصوالت 
از کش��اورزان فعال هس��تند.  ش��یبانی با اش��اره به 
وج��ود بیش از ۲هزار و ۷۰۰ مرکز خرید محصوالت 
کش��اورزی، خاطرنش��ان کرد: پیش بینی می شود تا 
پایان امسال خرید حمایتی شیر از دامداران به ۲۲۰ 
هزار تن برس��د که برنامه این سازمان تداوم تعادل و 
تثبیت قیمت ش��یر برای دامداران و تولیدکنندگان 
اس��ت.  وی با بیان اینکه مدت زمان نگهداری ش��یر 
مح��دود اس��ت، تصریح کرد: ش��یر خریداری ش��ده 
به شیرخش��ک تبدیل و به کش��ورهای هدف صادر 
می ش��ود که از تولید سال گذشته و امسال تاکنون، 
۲۶ هزار تن شیرخشک به دیگر کشورها صادر شد. 
ش��یبانی بر ل��زوم فراهم ش��دن زمین��ه مهاجرت 
معک��وس تأکید کرد و گفت: حدود ۱۲ هزار میلیارد 
توم��ان از صن��دوق توس��عه ارزی به طرح اش��تغال 
مناطق روستایی اختصاص یافته است که طرح هایی 
که در روستاها اقتصادی باشند و نقش آفرینی کنند، 

می توانند از تسهیالت ارزان قیمت استفاده کنند. 

گف��ت  دامپزش��کی  س��ازمان  رئی��س 
۸۵درص��د از واحد های م��رغ تخم گذار و 
پولت ها در کش��ور درگی��ر آنفلوآنزای حاد 
پرندگان هستند.  علیرضا رفیعی پور، رئیس 
س��ازمان دامپزشکی در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران ج��وان، درباره آخرین وضعیت 
شیوع سویه جدید ویروس آنفلوآنزای حاد 

پرندگان اظهار کرد: طی ۱۰ روز گذش��ته 
ورود سویه جدید H۵N۶ در کشور منجر 
به تلفات بیش از هزار قطعه پرنده وحشی 
در پارک ملی بوجاق بندر کیاش��هر استان 
گیالن شد که پس از اطالع رسانی سازمان 
محیط زیست، س��ازمان دامپزشکی پس از 
حضور در محل اقدام به نمونه برداری برای 

شناسایی نوع ویروس انجام دادند. 
به گفته وی با تأیید سویه جدید بیماری 
آنفلوآن��زای حاد پرندگان، ت��ردد و بازدید 
عم��وم از ای��ن مح��ل ممنوع اعالم ش��د.  
رفیعی پور با اشاره به اینکه محل جمع آوری 
تلفات طیور سمپاشی شد، افزود: نیروهای 
دامپزشکی و محیط زیست در ورودی پارک 
ملی و س��ایر تاالب های استان های شمالی 
مستقر ش��دند، به طوری که هنگام بازدید 
مردم از اس��تان های شمالی، وسایل نقلیه 

آنها مورد سمپاشی قرار گرفت. 
ای��ن مقام مس��ئول ادامه داد: س��ازمان 
دامپزش��کی در جاده های منتهی به شمال 
و مناطق گردشگری و تاالب ها با تبلیغات 
محلی و نصب بنرها توصیه های بهداشتی 
الزم ب��رای کنت��رل و پیش��گیری بیماری 
آنفلوآن��زای ح��اد پرن��دگان را ب��ه مردم 
اطالع رسانی کردند که با این وجود در چند 
روز اخیر گزارش جدیدی در منطقه بوجاق 
و دیگر استان های شمالی اعالم نشد.  وی 
درخصوص زمان شیوع بیماری آنفلوآنزای 
حاد پرندگان در کش��ور گفت: از آبان سال 
۹۵، بیم��اری آنفلوآنزای حاد پرندگان وارد 
کشور ش��د که عالوه بر پرندگان وحشی، 
طی��ور روس��تایی و صنعت��ی را نیز درگیر 
ک��رد.  رئیس س��ازمان دامپزش��کی ادامه 
داد: ش��دت ویروس آنفلوآنزای  H۵N۶به 
حدی باال است که به محض سرایت به یک 
واحد مرغداری روستایی و صنعتی، تلفات 
باالیی را رقم می زند.   به گفته رفیعی پور، 
ب��رای جلوگیری از ش��یوع س��ویه جدید 
بیم��اری به مناطق دیگر ع��الوه بر رعایت 
ضوابط و مقررات بهداش��تی و بین المللی 
بالفاصله پس از شناس��ایی ویروس نسبت 

به معدوم سازی پرندگان باید اقدام کنیم. 

 17 استان کشور گرفتار آنفلوآنزای 
حاد پرندگان

وی با اش��اره به اینکه ۱۷ اس��تان کشور 
گرفتار آنفلوآنزای حاد پرندگان هس��تند، 
گفت: تاکنون ۵۰۰کانون آلوده شناسایی و 
بیش از ۲۶ میلی��ون قطعه مرغ تخم گذار، 
مادر، گوش��تی، پرندگان وحش��ی، س��ایر 
ماکی��ان نظی��ر ش��تر م��رغ و بوقلم��ون 

معدوم سازی شد. 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال 
که امکان پیش��گیری از ای��ن بیماری در 
س��ال های آتی وج��ود دارد، بی��ان کرد: 
تمامی اقدامات پس از بروز بیماری جزو 
اقدامات پیشگیرانه از سرایت ویروس در 
مناطق دیگر به ش��مار می رود، اما از آنجا 
که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا 
اعم از آسیای شرقی و اروپا این ویروس، 
طیور صنعتی را درگیر کرده است؛ ایران 
مس��تثنی از این امر نیس��ت، چرا که دو 
مس��یر از پنج مس��یر پرندگان مهاجر از 

کشور ما می گذرد. 
واکسیناسیون هدفمند طیور، امری 

موثر در کنترل اپیدمی آنفلوآنزا
رفیعی پ��ور رعای��ت تمام��ی قوانین و 
تمامی  توس��ط  بهداش��تی  توصیه ه��ای 
دستگاه ها از مزرعه تا سفره را امری مهم 
در کنت��رل بیماری دانس��ت و افزود: اگر 
تش��کل ها، مرغداران، کارخانه های دان و 
ن��اوگان حمل و نق��ل تمامی توصیه های 
بهداش��تی را رعایت کنند، ضمن آنکه در 
صورت ش��یوع بیماری با همکاری ستاد 
آنفلوآنزا ظرف مدت ۴۸ س��اعت نس��بت 
به معدوم س��ازی طیور در شعاع های الزم 
واحد ها اقدام ش��ود، مطمئناً در سال های 

آتی اپیدمی آنفلوآنزا نخواهیم داشت. 

85درصد صنعت مرغ تخم گذار، گرفتار بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان
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با افزای��ش قیمت خودروهای 
وارداتی در چند ماهه گذش��ته 
این گونه خودروها در سگمنت 
قیمتی باالیی قرار گرفته اس��ت 
و با توجه ب��ه خالء بازار در رده 
قیمت��ی ۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ میلیون 
فرانس��وی  خودروهای  توم��ان 
پسابرجامی و چینی ها وارد این 

سگمنت خواهند شد. 
نی��وز،  پ��دال  گ��زارش  ب��ه 
وضعی��ت بازار خودرو در س��ال 
آینده چگون��ه خواهد بود؟ یک 
کارشناس بازار خودرو با تقسیم 
کردن این ب��ازار به چهار بخش 
وارداتی، پس��ابرجامی، چینی و 
داخلی گفت: پیش بینی می شود 
در  وارداتی  ب��ازار خودروه��ای 
س��ال آینده با توجه به افزایش 
قیم��ت زی��اد با کاه��ش تقاضا 

روبه رو شود. 
 باب��ک صدرای��ی فع��ال بازار 
خ��ودرو و مدی��ر بازاریابی برند 
چری در ای��ران در گفت وگو با 

کرد:  خاطرنش��ان  ای��ران  عصر 
هم اکن��ون ۷۵ درصد از س��هم 
بازار در دس��تان خودروس��ازان 
داخل��ی اس��ت که ب��ا توجه به 
افزای��ش هزینه ه��ا و همچنین 
قیمت ارز احتماال این خودروها 
نیز در س��ال آینده ب��ا افزایش 
ش��د  خواهند  مواج��ه  قیم��ت 
هرچند که ای��ن افزایش قیمت 
به حدی نخواه��د بود که باعت 
بر هم خوردن تعادل بازار شود. 
 وی ادام��ه داد: خودروه��ای 
نی��ز  فرانس��وی  پس��ابرجامی 
تأثی��ر همین  تح��ت  احتم��اال 
موضوع قیمت خودروهای خود 
را در س��گمنت باالت��ری اعالم 
می کنند ک��ه این وضعیت برای 
خودروهای چینی نیز در س��ال 

آینده همین گونه خواهد بود. 
 این کارشناس بازار خودرو با 
بیان اینکه با ب��اال رفتن قیمت 
برای  تقاضا  وارداتی  خودروهای 
خری��د این محص��والت کاهش 

خواهد یافت، گف��ت: با افزایش 
واردات��ی  قیم��ت خودروه��ای 
در چن��د ماه��ه گذش��ته ای��ن 
گون��ه خودروه��ا در س��گمنت 
قیمت��ی باالی��ی ق��رار گرفت��ه 
اس��ت و با توجه به خ��الء بازار 
در رده قیمت��ی ۱۰۰ ت��ا ۲۰۰ 
خودروه��ای  میلیون توم��ان 
فرانسوی پسابرجامی و چینی ها 
وارد این سگمنت خواهند شد. 

 صدرای��ی در پاس��خ ب��ه این 
پرسش که وضعیت خودروهای 
در  ای��ران  ب��ازار  در  چین��ی 
س��ال آینده را چگون��ه ارزیابی 
می کنید، گفت: با توجه به اینکه 
در س��گمنت ۳۰ تا ۴۰ میلیون 
چین��ی  خودروه��ای  تومان��ی 
امکان عرضه محصول مناس��ب 
را نخواهن��د داش��ت بنابرای��ن 
ای��ن رده قیمت��ی همچنان در 
اختیار محص��والت ایران خودرو 
و س��ایپا قرار گرفته و در ادامه 
خودروه��ای بی��ن ۶۰ تا ۱۵۰ 

میلی��ون تومان نی��ز در اختیار 
محصوالت چینی قرار می گیرند 
و عم��اًل چینی ه��ا ج��ای بازار 
وارداتی  پایین دست  خودروهای 

را پر خواهند کرد. 
 وی در پاس��خ ب��ه پرس��ش 
دیگری مبنی ب��ر اینکه با توجه 
به ایراداتی که همواره به کیفیت 
خودروهای چینی وارد می ش��ود 
آیا بازار کشش وجود محصوالت 
چین��ی در رده قیمت��ی ب��اال را 
خواهد داش��ت، گفت: هم اکنون 
چینی ها در موض��وع کیفیت در 
ح��ال بهب��ود وضعیت هس��تند 
ای��ن  هم اکن��ون  به طوری ک��ه 
خودروه��ا در رده قیمت��ی ۸۰ تا 
۱۴۰ میلیونی کیفیت قابل قبولی 
را ارائ��ه می دهن��د ه��ر چند که 
ب��اال رفتن قیمت خود به تنهایی 
نمی تواند عامل باال رفتن کیفیت 
هم باشد زیرا با افزایش هزینه ها 
و قیمت ارز در هر صورت قیمت 

هم افزایش می یابد. 

 صدرایی با انتق��اد از قوانینی 
ک��ه در جه��ت محدود ش��دن 
واردات خودرو به کش��ور تعیین 
ک��رد:  خاطر نش��ان  می ش��ود، 
محدود کردن واردات خودرو به 
کش��ور همین رقابت اندکی که 
در زمینه خودرو وجود داش��ت 
را نی��ز از میان برداش��ته و عماًل 
باعث آسیب رساندن به صنعت 
خودرو می ش��ود. هر چند که در 
گذشته وضعیت واردات هدفمند 
نبود ولی همان هم باعث می شد 
ت��ا از تکنولوژی ه��ای روز دنی��ا 
عقب نمانیم ول��ی وضع قوانین 
محدود کننده باعث می ش��ود تا 

روز به روز از دنیا دورتر شویم. 
 وی در پایان خاطرنشان کرد: 
ه��ر ب��ازاری که رقابتی نباش��د 
باعث اف��ول و ضربه زدن به آن 
خواهد شد و این مورد هم اکنون 
در صنعت خودرو نیز وجود دارد 
و باعث شده تا این صنعت اقدام 

به درجا زدن کند. 

شهردار منطقه ۲۲ معتقد است امکان 
اجرایی ش��دن طرح جدید ترافیک )اخذ 
عوارض در مح��دوده زوج و فرد( در این 
منطقه وج��ود ندارد و ای��ن منطقه باید 

متفاوت با سایر مناطق دیده شود. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
قرار اس��ت س��ه ماه بع��د از اجرای طرح 
ترافی��ک جدی��د نتایج آن بررس��ی و در 
ص��ورت تأیی��د دوباره نتایج در ش��ورای 
ترافی��ک، طرح جدی��د در محدوده زوج 
و ف��رد نیز اجرایی ش��ود. ای��ن در حالی 
اس��ت که برخی مناطق شهر تهران، بعد 
از ایجاد این محدودیت پولی، جایگزینی 
احتمالی برای استفاده نکردن از خودروی 

شخصی ندارند. 
س��اکنان غرب ته��ران اگ��ر تمایل به 
اس��تفاده از اتوبوس و مترو داشته باشند 
باید مس��افت زیادی را برای رس��یدن به 

اولین خ��ط مترو یا اتوب��وس طی کنند. 
فق��ر حمل و نقل عموم��ی در این منطقه 
)پروژه های��ی مانند خ��ط ۶ مترو یا ادامه 
خ��ط ۴ که به ای��ن زودی ها ب��ه نتیجه 
نمی رس��د( یکی از نقاط ضعف مهم طرح 
ترافیک جدید اس��ت و مش��خص نیست 
مبتکران این ط��رح برای این مناطق نیز 
قبل از ایج��اد محدودی��ت، فکری کرده 
باشند. پلیس وعده داده است این بخش 
از طرح جدید امس��ال اجرایی نمی ش��ود 
اما مشخص نیست ش��ورای ترافیک بعد 

از سه ماه چه تصمیمی خواهد گرفت. 
علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ تهران 
در پاس��خ به پرس��ش مه��ر در خصوص 
اینکه اجرای پولی شدن طرح زوج و فرد 
در منطق��ه ۲۲ امکان پذیر اس��ت، گفت: 
سیس��تم حم��ل و نقل عموم��ی در این 
منطقه بسیار ضعیف است. هرچند آماری 

که در کل ش��هر تهران ارائه می شود ۴۱ 
درصد اس��ت و برخالف آنچه در گذشته 
اعالم می شد س��هم حمل و نقل عمومی 
پایین است.  ش��هردار منطقه ۲۲ تهران 
اف��زود: آم��ار و ارقامی که درباره س��هم 
حمل و نقل عمومی ارائه می ش��ود، باید 
مطالعات  متأس��فانه  راستی آزمایی شود. 
مب��دأ و مقصد در ته��ران صورت نگرفته 
و مطالعاتی که انجام شده متعلق به دهه 

۷۰ است و باید به روز رسانی شود. 
وی با اش��اره به نبود مت��رو در منطقه 
۲۲ شهرداری تهران گفت: در این منطقه 
مترویی وجود ن��دارد، درحالی که اکنون 
حدود ۱۷۶ هزار و ۴۰۰ نفر بر اساس آمار 
س��ال ۹۵ در این منطقه ساکن هستند و 
رش��د جمعیت در منطقه ۲۲ نس��بت به 
ته��ران پنج برابر اس��ت یعنی اگر رش��د 
جمعی��ت در تهران ۱.۳درصد اس��ت در 

منطقه ۲۲ این میزان ۶.۳ درصد اس��ت.  
نوذرپور تصریح کرد: با توجه به بارگذاری 
جمعی��ت در منطقه ۲۲ و پروانه هایی که 
صادر شده است، در افق طرح جامع برای 
ای��ن منطق��ه ۶۵۰ هزار نفر تصور ش��ده 
اس��ت. بنابراین باید در منطقه ۲۲، خط 
مترو در نظر گرفته ش��ود ک��ه البته این 
موضوع در دس��ت بررسی است و الجرم 

اتفاق می افتد. 
ش��هردار منطقه ۲۲ تهران تأکید کرد: 
در منطق��ه ۲۲ امکان��ات حم��ل و نقل 
عمومی وج��ود ندارد و برای اجرای طرح 
جدید ترافیکی، این منطقه باید نسبت به 

سایر مناطق متفاوت دیده شود. 
ایجاد محدودیت قبل از توس��عه حمل 
و نقل عمومی سیاستی است که مدیران 
جدی��د حمل و نق��ل و ترافیک در پیش 

گرفته اند. 

رئی��س س��ازمان امور ش��هرداری ها و 
دهیاری ه��ای کش��ور گفت ک��ه با توجه 
ب��ه اینکه ط��رح ترافیک نی��از به اصالح 
داشت توسط فرمانداری تهران به شورای 
ش��هر عودت داده شد و شورای شهر نیز 
اصالحات را انجام خواهد داد و مجددا به 

فرمانداری بازمی گردد.
به گزارش ایسنا، محمدعلی افشانی در 
حاشیه مراسم آغاز طرح نوسازی ناوگان 
حمل و نقل عمومی بار و مس��افر شهری 
کشور و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
خودروهای تحویل داده شده به دو بخش 
خودروی بار و مس��افر تقس��یم می شوند 
که هر کدام ش��رایط خاص خود را دارند، 
اظهار کرد: امروز ۱۴۴ دستگاه اتوبوس و 

۶۸ دس��تگاه مینی بوس همزمان تحویل 
داده می ش��ود. همچنین تا پایان سال در 
کل ۲۸۶ دس��تگاه اتوب��وس تحویل داده 

خواهد شد.
وی همچنی��ن ب��ه تأمی��ن مال��ی آنها 
اش��اره کرد و گفت: از ۹درصد نرخ بهره، 
۵درصد توس��ط سازمان ش��هرداری ها و 
۴درصد توسط شهرداری ها پرداخت شد. 
۹درصد دیگر نیز از طرف سیستم بانکی 
که تامین منابع می کند تخفیف داده شد. 
یعنی دولت متعهد ش��د مابه التفاوت نرخ 

بهره را به آنها پرداخت کند.
افشانی با بیان اینکه ۲۱ هزار خودروی 
باری از امروز تحویل آن آغاز خواهد شد 
ابراز امیدواری کرد تا پایان س��ال آینده 

ای��ن ۲۱ ه��زار خودرو در کالنش��هرها و 
شهرهای بزرگ تحویل داده شود.

ب��ه گفت��ه وی، تس��هیالت آن کم��ی 
متف��اوت اس��ت، به ط��وری ک��ه حدود 
۵۰درصد از تسهیالت آن را دولت تامین 
کرده و بخشی دیگر توسط سیستم بانکی 

و مشتریان تامین خواهد شد.
رئی��س س��ازمان ام��ور ش��هرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور ب��ا بی��ان اینکه 
مهم تری��ن برنام��ه ای ک��ه رئیس جمهور 
اعالم کردند نوسازی ناوگان حمل و نقل 
عموم��ی اس��ت و من امیدوارم در س��ال 
آینده قدم اساسی در این حوزه برداریم، 
گفت: براساس آمارهای اعالم شده حدود 
۱۹ هزار دس��تگاه اتوبوس فرسوده داریم 

که باید نوسازی شود.
وی همچنین به آخرین وضعیت طرح 
ترافی��ک نیز اش��اره ک��رد و گفت: طبق 
قان��ون هر طرحی را که ش��ورای ش��هر 
مصوب کند، باید به فرمانداری رفته و به 
صورت نهایی مصوب ش��ود و اگر نیاز به 
اصالح دارد برگردانده شود، بنابراین این 
ط��رح نیز با توجه به اینکه نیاز به اصالح 
داشت توسط فرمانداری تهران به شورای 
ش��هر عودت داده شد و شورای شهر نیز 
اصالحات را انجام خواهد داد و مجددا به 
فرمان��داری بازمی گرداند، اما درخصوص 
ط��رح زوج و فرد باید گفت که این طرح 
در س��ال آینده نیز بدون هیچ تغییری و 

مانند امسال خواهد بود.

فقر حمل ونقل عمومی در غرب پایتخت

رئیس سازمان امور شهرداری ها عنوان کرد

عودت طرح ترافیک جدید به شورای شهر تهران

وضع بازار خودرو سال آینده چگونه خواهد بود؟ 
اخبار

رد پای چینی مرسدس بنز در بازار 
ایران؟! 

آلمان به عنوان کش��وری پیش��رو در زمینه صنعت 
خودرو در دنیا ش��ناخته می ش��ود. شرکت های دایملر 
با زیرمجموعه مرس��دس بنز، ب ام و، پورش��ه و آئودی 
از جمله مهم ترین خودروس��ازان این کشور به حساب 
می آیند و غالب س��هام آنها نیز در اختیار شرکت های 
داخلی اس��ت. با این حال جیل��ی به تازگی گام بزرگی 

برای تصاحب بازار این کشور برداشته است. 
به گزارش پدال نیوز، »لی شیفو« مدیرعامل و صاحب 
اصلی خودروسازی جیلی سهم ۹.۶۹درصدی از شرکت 
خودروسازی دایملر را تصاحب کرده و این خبر از سوی این 
خودروساز نیز تأیید شده است. این سهام ارزشی معادل با 
۹میلیارد دالر در بازار امروز دارد. این سهام »شیفو« را به 
بزرگ ترین سهامدار واحد این مجموعه خودروسازی تبدیل 
خواهد کرد.   جیلی سهام زیر ۱۰ درصد خود را از طریق 
خرید سهام دایملر از بازار سرمایه طی هفته های اخیر ایجاد 
کرده اس��ت. تا پیش از این موضوع گروه س��رمایه گذاری 
کویت، بزرگ ترین سهامدار از مجموعه دایملر به حساب 
می آمد. این گروه ۶.۸درصد از س��هام دایملر را در اختیار 
داش��تند و حاال با وضعیت جیلی به جایگاه دوم رفته اند.   
الزم به یادآوری اس��ت که این خودروساز متمول چینی 
صاح��ب کارخانه س��وئدی ولوو بوده و همچنین س��ال 
گذشته ۴۹.۹درصد از سهام پروتون، خودروساز مالزیایی 
را نیز تصاحب کرد. به عالوه جیلی، دسامبر گذشته ۳.۹ 
میلیارد دالر برای تبدیل شدن به بزرگ ترین سهامدار از 
کارخانه ولووAB خرج کرد. این کارخانه دومین شرکت 
بزرگ دنیا در زمینه تولید کامیون و ماشین های سنگین 
به ش��مار می آید.   سال گذشته جیلی موفق شد کنترل 
شرکت بریتانیایی لوتوس را نیز به دست آورد و همچنین 
پیش از آن با خرید شرکت MBH مانع از ورشکستگی 
خالق تاکسی های مشکی لندن شده بود. جیلی البته به 
همین مقدار قناعت نکرده و قصد دارد برند جدیدش یعنی 
Lynk & CO را که از سال گذشته کار خود را آغاز کرده، 
ب��ه بازار اروپا وارد کن��د.   حضور قدرتمند جیلی در بازار 
خودروسازی جهان که در حال حاضر به خرید سهام دایملر 
رسیده می تواند در بازار ایران نیز خود را نشان دهد. ایران 
یکی از مقاصد صادراتی جیلی به حساب آمده و مدل های 
مختلفی از محص��والت این خودروس��از در خیابان های 
کشورمان در حرکت هستند. سهامداری این شرکت چینی 
در دایملر می تواند به همکاری آنها منجر شده و نتیجه آن 
محصوالتی باشد که با رد پایی از مرسدس بنز در بازار ایران 

وارد خواهند شد. 

فروش بنزین کمتر از هزارتومان، 
غیرقانونی نیست

معاون مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی گفت مش��روط به تدوی��ن رویه ای مش��خص 
می توانیم پیشنهاداتی نظیر عرضه بنزین به نرخی کمتر 

از هزار تومان را در برخی جایگاه ها بررسی کنیم. 
امیر وکیل زاده، معاون مدیرعامل و نایب رئیس هیأت 
مدیره ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در 
گفت وگو با مهر در پاس��خ به اینکه محل تأمین هزینه 
جایگاه دارانی که به طور مثال در اصفهان بنزین را با نرخ 
کمتر در هر لیتر عرضه می کنند از کجاست، گفت: یک 
جایگاه یا یک برند عرضه کننده سوخت در کشور شاید 
قصد داش��ته باشد که از محل کارمزد خود، نرخ عرضه 
خود را به طور محدود و مش��خص کاهش دهد. این امر 

ممنوع نیست اما نهادینه و فراگیر هم نشده است. 
وی ادامه داد: جایگاهداری در یکی از شهرها تصمیم 
گرفت��ه بود تا هر لیتر بنزین خ��ود را به طور مثال بین 
س��اعت ۱۲ تا ۶ صبح به قیمت ۹۸۰ تومان بفروش��د 
و ای��ن هزینه را از بخش کارمزد خود تخفیف داده بود 
چرا که معتقد است تقاضای شکل گرفته در پی چنین 

اقدامی می تواند هزینه های فروش را جبران کند. 
ای��ن مقام مس��ئول اف��زود: باید بپذیری��م که انجام 
چنین اقدامی در ش��رایطی که نرخ هر لیتر بنزین در 
سراسر کشور هزار تومان اس��ت خارج از قاعده بوده و 
می تواند س��ؤاالت متعددی را به س��مت شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی روانه کند. البته در صورتی که 
رویه ای برای این کار تدوین شود می توانیم درباره چنین 
پیش��نهادات قیمتی نیز فکر ک��رده و آن را اجرا کنیم. 
چون این اقدام، غیرقانونی نیست و سقف تعیین شده 
برای ه��ر لیتر بنزین همان قیمت تکلیفی هزار تومان 

است که عرضه بیش از این قیمت امکان پذیر نیست. 
 نایب رئی��س هی��أت مدیره ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران همچنین درباره امکان تغییر 
حق کاربری جایگاه های س��وخت توضی��ح داد: تغییر 
کاربری جایگاه های سوخت با اجازه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی انجام می شود اما در نظر داشته باشید 
که ۳۵۰۰ جایگاه در کش��ور باید پاسخگوی میانگین 
مصرف تقریباً ۸۰ میلیون لیتر بنزین در روز باش��د. با 
توجه به پراکندگی جایگاه های سوخت رسانی در کشور 
و نیاز به این جایگاه ها تغییر کاربری آن بس��یار دشوار 
است. همانطور بسیاری از اماکن دیگر با چنین شرایطی 
روبه رو هستند. به همین دلیل نمی توانیم اجازه تغییر 

کاربری را بر عهده جایگاه ها بگذاریم. 
وکی��ل زاده تصری��ح کرد: ممک��ن اس��ت در آینده 
صاحبان برند با مدیریت صحیح به این نتیجه برس��ند 
که تأسیس جایگاه جدید سوخت رسانی سودآور است 
و اق��دام به راه اندازی جایگاه ه��ای جدید کنند، در این 
صورت می توان تغییر کاربری جایگاه های سوخت را به 

جایگاه داران یا صاحبان برند سپرد. 

اخبار

تعرفه خودروهای هیبریدی، باید به 
روال قبل بازگردد

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت ضمن غیرعلمی 
خواندن اقدام دول��ت، تصریح کرد که تعرفه واردات 

خودروهای هیبریدی باید به روال قبل بازگردد.
به گزارش پای��گاه خبری»عصرخودرو«، مهندس 
نعمت زاده، وزیر س��ابق صنعت، مع��دن و تجارت با 
اشاره به اینکه در خصوص تعرفه واردات خودروهای 
هیبریدی نباید دولت این طور رفتار می کرد، گفت: 
در راس��تای توسعه فرهنگ اس��تفاده از خودروهای 
هیبری��دی و برقی در کش��ور، به پیش��نهاد خود ما 
تعرفه این قبیل خودروها ۵درصد در نظر گرفته شد.
وی در گفت وگ��وی اختصاصی ب��ا پردیس خودرو 
با بیان اینکه متاس��فانه در عمل عده ای سوءاستفاده 
کردن��د، گف��ت: برخی اف��راد که در زمین��ه واردات 
خودرو فعالیت داش��تند به جای واردات خودروهای 

هیبریدی ب��ا ۸۰درص��د صرفه جوی��ی، خودروهای 
هیبریدی با ۲۰درصد صرفه جویی وارد کشور کردند.
نعمت زاده در ادام��ه افزود: ادامه این روند به ضرر 

دولت بود و به نوعی کاله سر دولت می رفت.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه دول��ت در خصوص وضع 
تعرف��ه جدی��د واردات خودروهای هیبری��دی باید 
دق��ت بیش��تری می کرد، گف��ت: بای��د در خصوص 
میزان خودروهای هیبریدی با صرفه جویی مختلف، 

تعرفه های متفاوت و مرحله ای وضع می شد.
وزی��ر س��ابق صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا بیان 
اینکه استدالل دوس��تان در وزارت صنعت مبنی بر 
افزایش تعرف��ه واردات خودروهای هیبریدی، علمی 
نبوده اس��ت، تصریح کرد: تعرفه واردات خودروهای 

هیبریدی باید به روال قبل بازگردد.

اجرای پروژه های صنعت خودرو جزو 
سیاست های شش گانه ایدرو است

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گفت اجرای 
۵۴ پروژه با س��رمایه گذاری ۶۶۰ هزار میلیارد ریالی 
با اش��تغال بیش از ۲۹ هزار نفر در برنامه چهار سال 
آینده س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران 

)ایدرو( برنامه ریزی شده است.

به گ��زارش پدال نیوز ب��ه نقل از  ایرن��ا، »منصور 
معظم��ی« در گردهمای��ی مدی��ران وزارت صنعت، 
معدن و تجارت افزود: این پروژه ها بر اس��اس تاکید 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت بر حمای��ت از تولید 
و اش��تغال مناطق محروم و سیاس��ت های شش گانه 

ایدرو در ۲۰ استان کشور برنامه ریزی شده است. 
وی گف��ت: اجرای پروژه های نف��ت و گاز، صنعت 
خ��ودرو، ریلی و هوای��ی و دریایی، توس��عه مناطق 
محروم، صنایع نوین و توسعه مدیریت سیاست های 

شش گانه ایدرو است. 
معظم��ی، پروژه توس��عه فاز ۱۴ پ��ارس جنوبی با 
میزان س��رمایه گذاری پنج میلی��ارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر و اش��تغال پنج هزار نفری را از جمله طرح های 
پیمانکاری عمومی اجرا شده ایدرو برشمرد و تصریح 
کرد: پروژه توس��عه فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی 
نیز با س��رمایه گذاری بی��ش از ۴ میلیارد دالر، دیگر 

پروژه پیمانکاری در دست اجرای ایدرو است. 
رییس هی��ات عامل ایدرو با اع��الم اینکه قرارداد 
پ��روژه تولی��د اتیلن اکس��اید در بن��در ماهش��هر با 
س��رمایه گذاری یک میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون دالری 
ح��دود ی��ک ماه پیش بس��ته ش��ده، گف��ت: پروژه 
اکریلونیتری��ل به صورت س��رمایه گذاری مش��ترک 
با ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس از پروژه های در حال 

تصویب و بررسی است. 
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به منظور توسعه زیس��ت بوم صنایع نرم و شرکت های خالق تفاهم نامه 
همکاری میان سازمان تجاری س��ازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان 
جهاد دانشگاهی و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی 

امضا شد.   به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد 
ملی نخب��گان، با عنایت به اهداف، برنامه ها و 
ظرفیت های س��ازمان تجاری س��ازی فناوری 
و اش��تغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی 
و ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
رابطه با سیاس��ت گذاری و توسعه زیست بوم 
صنایع نرم، فناوری های فرهنگی و شرکت های 
خالق، تفاهم نامه ای بین سازمان تجاری سازی 
فن��اوری و اش��تغال دانش آموخت��گان جهاد  
دانش��گاهی و س��تاد توس��عه فناوری ه��ای 
ن��رم و هویت س��از معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری به امضا رسید.
بر اس��اس این گزارش، بهره برداری از امکانات، فرصت ها و ظرفیت های 
طرفین در راس��تای شناسایی، توس��عه، نوآوری و حمایت از شرکت های 
خ��الق و راه اندازی فن بازار تخصصی حوزه خ��الق،  همکاری در جهت 

توس��عه منابع انس��انی متخصص در ش��رکت های خالق و  همکاری در 
راستای نیازسنجی شرکت های خالق به منظور توسعه زیرساخت ها برای 
گس��ترش خدمات و محص��والت آنها از مفاد تفاهم نامه به امضا رس��یده 
میان س��تاد نرم و هویت ساز معاونت علمی، 
جهاد دانشگاهی اس��ت. همچنین مراودات 
در تحقی��ق و پژوه��ش برای شناس��ایی و 
توس��عه حوزه های مرتبط با صنایع خالق و 
فناوری های فرهنگی، اس��تفاده از تجارب و 
نیروی انسانی متخصص در راستای ارزیابی 
و تأیید صالحیت شرکت های خالق از دیگر 
مفاد ای��ن تفاهم نامه به ش��مار می روند که 

می توان به آنها به اشاره کرد. 
شناس��ایی س��ازمان جه��اد دانش��گاهی 
به عنوان مبادی معرفی ش��رکت های خالق 
ب��ا رعایت ضوابط مقرر، هم��کاری در ایجاد 
زمینه مناسب جهت ارزیابی و صدور مجوز 
ش��رکت های صنایع خالق معرفی شده از سوی سازمان جهاد دانشگاهی 
و اطالع رس��انی همکاری موضوع این تفاهم نامه از تعهدات س��تاد توسعه 

فناوری های نرم و هویت ساز  در این تفاهم نامه است. 

مشاور ستاد توس��عه صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت 
علمی به کارگیری اس��اتید آشنا به محیط کسب و کار در دانشگاه ها را 

زمینه ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه دانست.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
احمد بیرانوند مشاور ستاد توسعه فناوری و 
صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری در مراسم 
ایده پردازی  نخس��تین جش��نواره  اختتامیه 
هوایی و هوانوردی، با اشاره به اینکه استفاده 
از اساتید آشنا به کسب و کار ضروری است، 
گفت: نمی توان در حوزه دانشگاه کارآفرینی 
داشت و کسب وکار راه اندازی کرد، اما برخی 
اساتید این دانشگاه ها هیچ سابقه اجرایی در 
این زمینه نداشته باشند؛ این مسئله به طور 
حت��م برای تبدیل ایده ب��ه ثروت در محیط 

دانش��گاه ها محدودیت ایجاد کرده اس��ت.وی افزود: یکی از راهکارهای 
اصلی جس��ور کردن دانش��گاه ها به منظور توجه به حوزه کارآفرینی را 
اولویت در به کارگیری اس��اتیدی دانست که به حوزه اجرایی و کسب و 

کار نیز آش��نایی الزم داشته باش��ند. به گفته بیرانوند، صرف اینکه یک 
نف��ر با یک م��درک تحصیلی باالتر بخواهد به دانش��جویان درس دهد، 
نمی تواند برای آنها آینده کاری ایجاد کند؛ در برخی رش��ته ها مشاهده 
می ش��ود که یک دکت��ر یا فوق لیس��انس 
بدون س��نخیت رش��ته ای به دانش��جویان 
غیرمرتب��ط درس می دهد. این مس��اله در 
ح��وزه کس��ب و کار یک آفت اس��ت. وی با 
تاکی��د بر اینکه، ارتباط صنعت و دانش��گاه 
نباید تشریفاتی باشد، گفت: اساتید باید به 
این حوزه توجه کنند؛ بس��یاری از اس��اتید 
تحصیلکرده هس��تند اما فرص��ت اینکه در 
دانش��گاه تدریس کنند، ندارند درحالی که 
باید از آنها نیز کمک گرفته ش��ود. مش��اور 
عالی ستاد توسعه صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوان��وردی معاونت علم��ی در ادامه بیان 
ک��رد: به ط��ور معمول کس��انی که قدرت 
جس��ارت و اظهارنظر دارند، به حوزه ایده پردازی وارد می شوند و ارتقای 
فناوری و کس��ب امتیازات صنعتی بخش هایی از صنعت کشور، به طور 

حتم حاصل ایده پردازی اتاق های فکر دانشجویی است.

استفاده از اساتید آشنا به محیط کسب و کار در دانشگاه ها ضروری استتفاهم نامه همکاری توسعه زیست بوم صنایع نرم و شرکت های خالق امضا شد

محمدج��واد آذری جهرمی در پاس��خ به پرسش��ی  درباره نس��بت 
وزارت ارتباطات با اس��تارت آپ ها؛ برنامه وزارتخانه خود برای حمایت 
از اس��تارت آپ ها را اینگونه تش��ریح و اظهار کرد: اساس��ا ش��بکه ملی 
اطالعات مدل توسعه شبکه فضای مجازی در کشور را تعریف می کند. 
 این ش��بکه در س��ه الیحه زیرس��اخت، خدمات و محتوا طراحی شده 
اس��ت که در الیه زیرساخت، وزارت ارتباطات، مس��یرها یا به عبارتی 

لوله کشی های زیرساختی را انجام داده است. 
او گفت که در راس��تای تحقق همین جنبه زیرساختی چه در دولت 
یازدهم و چه در دولت دوازدهم پروژه ها و بودجه زیادی تعریف ش��ده 
که تا دو سال آینده می توانیم زیرساخت شبکه ملی اطالعات را مطابق 
ب��ا آن چیزی که قانون ب��رای ما تکلیف کرده اس��ت، به طور کامل به 
س��رانجام برسانیم.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین به این 
نکته جالب اشاره کرد که اساسا تا حاال تنها یک الیه از سه الیه شبکه 
مل��ی اطالعات به تصویب قانونی رس��یده اس��ت و دو الیه دیگر هنوز 
سند مشخصی ندارند و علت به تصویب نرسیدن سندی مشخص برای 
دو الیه خدمات و محتوا در س��ند ش��بکه ملی اطالع��ات را اختالفات 
زیاد در این حوزه ها دانس��ت و گفت که هر کس��ی طبق برداشت خود 

از ای��ن حوزه ها مطلب��ی را می گوید و 
فک��ر می کند که قضیه دقیقا همانطور 
اس��ت که او فکر می کند.  او در ادامه 
مسائل مرتبط با اس��تارت آپ ها را در 
همین مقوله خدمات طبقه بندی کرد 
و گف��ت: اساس��ا باید ی��ک چارچوب 
اینگون��ه خدمات  ب��رای س��اماندهی 
وجود داش��ته باش��د، اما چ��ون هنوز 
اختالف نظرها وجود دارد، نتوانسته ایم 

در این باره کاری انجام دهیم. 
می خواهیم چند »تک شاخ« 

داشته باشیم
در  س��اماندهی  ارتباط��ات  وزی��ر 

ای��ن حوزه را در نهایت س��اماندهی و برنامه ری��زی برای تحقق اقتصاد 
دیجیتالی در کش��ور دانس��ت و ادامه داد: ما در ابتدای کار که آمدیم 
یک هدف گذاری اقتصادی را به عنوان چش��م انداز خود طراحی کرده 
و گفتیم که در پایان این برنامه چهار س��اله می خواهیم س��ه تا چهار 
Unicornis )اس��تارت آپ هایی که در س��طح بس��یار کالن فعالیت 

می کنند( داشته باشیم. 
ب��ه گزارش ایس��نا، آذری جهرمی ام��ا درباره اثرات روان��ی اقدامات 
وزارتخان��ه ارتباطات و فناوری اطالع��ات در دولت یازدهم و دوازدهم 
هم صحبت و خاطرنش��ان کرد: س��وای از مس��ائل زیرساختی، وزارت 
ارتباط��ات فضای گفت وگ��و در زمینه حوزه ه��ای خدماتی مختلف را 
فراه��م کرد. انصافا مرکز مل��ی فضای مجازی هم کار ارزش��مندی را 
انج��ام داد و گزارش های خوبی هم تنظیم کرد که در صحن ش��ورای 
عالی فضای مجازی و هیأت دولت و مجلس شورای اسالمی ارائه شد. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که مجموع اینها باعث 
ش��د فضای گفت وگو درباره جنبه های خدماتی شبکه ملی اطالعات و 
فضای مجازی فراهم ش��ود، اضافه ک��رد: در دولت به وزارت ارتباطات 
دس��تور دادند اس��تراتژی جمهوری اس��المی ایران را در حوزه اقتصاد 

دیجیتالی، اس��تخراج و هدف گ��ذاری بودجه ای انج��ام دهیم که این 
موضوع در حال تدوین است. 

وی ب��ا طرح این س��ؤال که تا زمانی که هی��چ هدف گذاری در حوزه 
اقتصاد دیجیتالی از طریق لوایح قانونی انجام نشود، چه انتظاری برای 
حمایت از این حوزه دارید؟ ادامه داد: ما طبق برنامه ششم توسعه باید 
در زمین��ه ارزش افزوده در حوزه فناوری اطالعات ۱۹.۴درصد رش��د 
داشته باشیم. سؤال ساده این است که در این رابطه سال پایه کدام و 
بودجه چقدر اس��ت! ؟ این در حالی است که اکنون شاخصی به عنوان 
سرفصل فناوری اطالعات نداریم که بگوییم میزان ارزش افزوده امروز 

حوزه فناوری اطالعات چقدر است. 
او به سیس��تم حمایت مالی از کسب وکارهای نوپا هم اشاره کرد و با 
بیان این که در هیچ کجای دنیا به اس��تارت آپ ها وام نمی دهند، گفت: 
اساس��ا وام دردی از اس��تارت آپ ها را دوا نمی کند، در عوض دولت ها 
می روند و س��رمایه گذاری های خطرپذی��ر را تقویت و نظام های تأمین 

مالی استارت آپ ها را تأمین می کنند. 
وی اضافه کرد که ما موظفیم مسیر سرمایه گذاری در استارت آپ ها 
را باز و شاخص گذاری های الزم را انجام دهیم؛ مطمئنیم اگر مصوبه ای 
در این حوزه تصویب شود، همه ارکان 

نظام در آن همراه خواهند شد. 
او با اشاره به برخی یونیکورن ها که 
در کشورهای منطقه توانسته اند رشد 
کنند، تصریح کرد: ما ظرفیت های الزم 
برای تحقق یونیکورن های حوزه حمل 
و نقل را داریم، ایراد اما اینجاس��ت که 
هنوز به طور کامل نتوانس��ته ایم از این 

حوزه استفاده کنیم. 
در الیه خدمات سـند باالدستی 

نداریم! 
آذری جهرم��ی ب��ا بی��ان این که ما 
در ح��ال حاضر مصوبه باالدس��تی در 
الیه خدمات نداریم، تأکید کرد: کس��انی که از ما مطالبه ش��بکه ملی 
اطالعات می کنند، بدانند که از س��ه بخش این ش��بکه هنوز دو بخش 
آن به جمع بندی قانونی نرسیده است، هرچند در حال کمک به شکل  

گرفتن چارچوب استراتژیک نظام در برخورد با این مقوله هستیم. 
او گفت که صرفا وجود زیرس��اخت ش��بکه ملی اطالعات در کشور 
ایجاد اش��تغال نمی کند و چه بس��ا اتفاقا می تواند بستری برای توسعه 
اپلیکیش��ن های خارجی هم بش��ود؛ امری که امروز ه��م با آن روبه رو 
هس��تیم. ما می خواهیم چ��رخ اقتصاد ما در این ح��وزه در داخل و از 
طریق کس��ب وکارهای داخلی بچرخد، برای همی��ن هم لزومی ندارد 
وقتی یک اپلیکیش��ن تاکس��ی اینترنت��ی داخلی داریم س��راغ نمونه 

خارجی آن برویم. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش پایانی صحبت های خود 
ه��م درباره بعضی تصورات که ش��بکه ملی اطالع��ات را محدود کننده 
می دانند گفت که این ش��بکه اتفاقا به م��ا می گوید که ما به داخلی ها 
اینترن��ت با کیفی��ت ارائه بدهیم ن��ه این که برویم م��دام همه چیز را 
ببندی��م. ش��بکه ملی اطالعات در واقع بس��تری ب��رای انجام کارهای 

ایجابی است و نه اقدامات سلبی! 

وزیر ارتباطات تأکید کرد 

وام دردی از استارت آپ ها دوا نمی کند 

کسب و کارامـروز8

ارتباطات

در راستای برگزاری مدارس فصلی خالقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های 
فارس به همت بنیاد نخبگان اس��تان و جمعی از اس��تعدادهای  برتر، مرحلۀ اول 
مدرسه زمستانه خالقیت و ایده پردازی خرامه برای ۷۶ نفر از دانش آموزان مقطع 
هش��تم و نهم این شهرس��تان  و همچنین دانش آموزان تحت پوش��ش س��ازمان 
بهزیستی خرامه برگزار شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در 
این برنامه، جمعی از صاحبان استعدادهای  برتر استان در قالب کارگاه های آموزشی 
مش��اهده و ایده پردازی، تفکر واگرا، چگونگی بحث علمی، طوفان ذهن، سنجش 
خالقی��ت، حلقه کند وکاو )مهارت گفت وگو( و ارتب��اط مؤثر و همچنین در قالب 

مسابقات خالقیت، مفاهیم مربوطه را به دانش آموزان آموزش دادند.

با محوریت تفکر واگرا و سنجش خالقیت

مدرسه فصلی خالقیت و ایده پردازی در 
خرامه برگزار شد

یکشنبه
6 اسفند 1396
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مراس��م اختتامیه سومین جش��نواره ملی ایده ها و فرصت ها با معرفی آثار 
برتر و اهدای جایزه به برترین ها، در فرهنگس��تان هنر برگزار ش��د.به گزارش 
ایسنا، مهدی افتخاری دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی، اطالع رسانی 

و افکارس��نجی معاونت اجتماعی و پیش��گیری 
از وق��وع جرم قوه قضاییه در مراس��م اختتامیه 
س��ومین جش��نواره ملی ایده ه��ا و فرصت ها با 
بیان اینکه این جش��نواره در بین دو رده س��نی 
بزرگس��االن و دانش آموزی برگزار ش��د، اظهار 
کرد: در دوره دانش آموزی ایده هایی داشتیم که 
حیرت داوران را بر می انگیخت. ما در کش��وری 
زندگی می کنیم که مرکز شکوفایی وجود ندارد 
یا در صورت موجود بودن فعالیت بسیار محدود 
دارد، معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری از وقوع 
جرم قوه قضاییه این مرکز را در معاونت تشکیل 
داده است. رییس شورای سیاستگذاری سومین 
جش��نواره ملی ایده ه��ا و فرصت ها در خصوص 

محورهای جش��نواره ایده ها و فرصت ها، گفت: آس��یب های ح��وزه خانواده، 
آسیب ها و جرائم فضای مجازی، اعتیاد و سایر عادات مخرب، تخلفات رانندگی 
و ترویج فرهنگ آمد و ش��د سالم، جرائم و آسیب های حوزه سالمت جسم و 

روان، جرائم مالکیت معنوی و س��رقت ادبی، جرائم اقتصادی و س��ایر جرائم، 
آسیب های اجتماعی و همه آسیب ها به عنوان هشت محور سومین جشنواره 
ملی ایده ها و فرصت ها تعیین شده بود. افتخاری گفت: با همکاری آقای الفت 
از ناحیه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
ج��رم قوه قضاییه ۳۰میلی��ون تومان حمایت 
ابزاری از ایده پردازه��ا صورت خواهد گرفت و 
در جلساتی که با نیروی انتظامی در این راستا 
تشکیل شد به صورت افتخاری وعده داده شد 
که آقایانی که ایده هایشان با آرای باال انتخاب 
شوند، مشمول کسر خدمت در آینده خواهند 
ش��د. وی عنوان کرد: این جش��نواره با هدف 
کارآفرینی و اشتغال زایی برگزار شده و  ۷۰ تیم 
از سراسر کش��ور در سامانه سومین جشنواره 
ملی ایده ها و فرصت ها ثبت نام کردند.  در این 
جشنواره ۳۷۰ تیم شرکت کننده ثبت نام کردند 
و به صورت میانگی��ن ۱۴۸۰ جوان و نوجوان 
در این جش��نواره حضور یافتند که به معن��ای فکر کردن این تعداد به حوزه 
آسیب های اجتماعی است. از میان ۳۷۰ تیم ۲۲۵ تیم پس از غربالگری اولیه 

به مرحله داوری میانی جشنواره راه یافتند.

به گزارش روابط عمومی 
شرکت آسیاتک، در راستای 
توصیه وزیر ارتباطات، کلیه 
هزینه ه��ای خری��د اق��الم 
تبلیغات��ی نوروز س��ال ۹۷ 
این ش��رکت به زلزله زدگان 
کرمانش��اه اختص��اص پیدا 

می کند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش 
ای��ن اق��دام ب��ا پیوس��تن 
به کمپین  آسیاتک  شرکت 
زلزله زده  از م��ردم  حمایت 
کرمانش��اه وزی��ر ارتباطات 
ص��ورت گرفت��ه و طی آن، 
هزینه کلیه اقالم تهیه نشده 

مربوط به نوروز ۹۷ به هموطنان عزیز آس��یب دیده از زلزله کرمانش��اه 
اختصاص خواهد یافت. 

گفتن��ی اس��ت پیش از 
این نیز ش��رکت آسیاتک 
در هن��گام وق��وع زلزل��ه 
ف��از  دو  در  کرمانش��اه 
گس��ترده، اقدام به اهدای 
اق��الم ض��روری و مبال��غ 
ریالی به زلزله زدگان کرده 

است. 
در پای��ان ای��ن گزارش 
هیأت مدیره،  اس��ت  آمده 
مدیران و پرس��نل برترین 
ثابت  ارتباط��ات  اپرات��ور 
تقدی��ر  ضم��ن  کش��ور، 
اق��دام  ای��ن  از  تش��کر  و 
وزیر  و هوش��مندانه  موثر 
ارتباط��ات، حمایت همه جانبه خود را از این عمل خداپس��ندانه اعالم 

می دارند. 

 برترین اپراتور ارتباطات ثابت کشور هماهدای جوایز به ایده های برتر در اختتامیه جشنواره ایده ها و فرصت ها
به کمپین حمایت از زلزله زدگان وزیر ارتباطات پیوست

افراد می توانند با ایجاد تغییرات کلیدی در مغز یا به  تعبیری هک کردن آن، 
عملکرد خود را به صورت محسوس بهبود دهند.   می گویند شما حاصل جمع 
پنج نفری هستید که در زندگی تان بیشترین وقت را با آنها می گذرانید. کارلین 
پرس��یل، مدیر اجرایی یک شرکت وابسته  به تورنتو که به یک مربی و مشاور 
موفق تبدیل شد، همیشه سعی داشت خودش را در یک شرکت خوب قرار دهد. 
او درس ه��ای فوق العاده ای از افراد موفقی مثل تونی رابینز، آریانا هافینگتون، 
ریچارد برنس��ون، اپرا وینفری و ناپلئون هیل یاد گرفت.  پرس��یل با هیچکدام  
از این ش��خصیت ها به طور خصوصی و شخصی مالقاتی نداشت، ولی این افراد 
را مربیان و مش��اوران مجازی مورد اعتماد در نظر گرفت و س��ال ها عادات و 
شیوه هایی که به آنها کمک کرد به اهداف شان برسند و برند خودشان را بسازند، 
با دقت مورد مطالعه قرار داد. زندگی این افراد برای پرسیل، تنها برنامه و طرحی 
برای موفقیت نبود، بلکه مدل محتملی بود که او می توانست در زندگی خودش 
پیاده کند و وقتی او شروع  به پیاده سازی نکاتی کرد که از آنها یاد گرفته بود، 
احس��اس کرد زندگی اش به  س��وی بهتر شدن پیش می رود.  با گذشت زمان، 
پرس��یل متوجه شد که ریش��ه تمامی موفقیت های این افراد، نحوه آموزش و 
استفاده  آنها از ذهن است. آنها برای اینکه پیروز میدان باشند، مغز خودشان را 
هک کرده اند. پرس��یل که برای به  اشتراک  گذاشتن معلومات و آموخته هایش 
مشتاق است، ش��روع  به تحلیل و بهینه سازی مغز کرد تا پتانسیل های انسان 
را به  حداکثر برس��اند. تحقیق او باعث شد وارد علوم اعصاب شود و مطالعاتی 
روی ذهن و مغز و چگونگی تأثیر آنها روی رفتار بدن داشته باشد. او همچنین 
وارد روان شناسی مثبت گرا ش��د و روی روش هایی که باعث می شوند زندگی 
معنا پیدا کند، مطالعاتی انجام داد.  پرس��یل یک دوره انعطاف پذیری اعصاب 
مثبت گرا با دکتر ریک هانسون گذراند و همچنین با کمک شانته جاوون تیلور 
در مؤسسه مربیگری آپتی مایند، به یادگیری در زمینه علوم اعصاب پرداخت. او 
از این مؤسسه ، مجوز و گواهی مربیگری علوم اعصاب گرفت. پرسیل از طرفی 
روی کارهای دکتر مارتین، بنیان گذار روان شناسی مثبت گرا، مطالعات دقیقی 
انجام داد. مطالعات این چنینی پرس��یل، روی  هم  رفته باعث موفقیت شغلی او 
به عنوان مربی و مشاور موفقیت شد و اساس محصوالت، فضاها و پلتفرم هایی 
که او برای مشتریانش خلق می کند، از این مطالعات او نشأت می گیرد.  پرسیل 
می گوید جفت  ش��دن  با افراد برنده، به مش��تریانش کمک می کند تصمیمات 
بهتری بگیرند، بر محدودیت های ذهنی فائق بیایند، مشکالت روانی را کاهش 

دهند و زندگی رضایت مندی داشته باشند. او توضیح می دهد: 
اگر ما دلیل انجام کارهای خودمان را بدانیم )اگر رفتار و علت و محرک آن 
را درک کنیم و بدانیم چه چیزی به زندگی معنا می بخشد( فرمول الزم برای 

یک زندگی معنادار و رضایت بخش را به  دست می آوریم. 
پرس��یل عالوه  بر مربیگری یک به یک، اصول علوم اعصاب و روان شناس��ی 
مثبت گرا را در پلتفرم سیسترتاک به  کار می گیرد. سیسترتاک پلتفرمی است 
که برای قدرت بخش��یدن  به زنان طراحی ش��ده تا آنها آن گونه که دل ش��ان 
می خواهد، زندگی کنند. این برنامه، حاوی محفل هایی اس��ت که زنان در آنها 
جمع می ش��وند و در مورد چالش های خود بحث می کنند و داستان های خود 
را تعریف می کنند. پرس��یل با اس��تفاده  از ضرب المثل فی��ل داخل اتاق )این 
ضرب المثل اشاره  به مشکلی دارد که همه از وجود آن آگاهی دارند، ولی کسی 
نمی خواه��د درمورد آن صحبت کند(، از داستان س��رایی برای کمک به زنان 
استفاده می کند تا آنها از این طریق با تجارب گذشته خود که مانع رسیدن آنها 

به موفقیت است، روبه رو شوند.
 پرسیل می گوید: ما فضایی خلق می کنیم که زنان بتوانند با مشکل »فیل 
داخل اتاق« روبه رو ش��وند، راه حل های خودش��ان را برای بلند ش��دن بعد از 
زمین  خوردن با یکدیگر به اشتراک بگذارند و مهم تر از همه اینکه چگونه زنان 

می توانند به طور بهتری از یکدیگر حمایت و پشتیبانی کنند. 

جدیدترین مورد اضافه ش��ده به برند هک مغز پرسیل، برنامه ریز موفقیت او 
اس��ت. این برنامه ریز که ابتدا درس��ال ۲۰۱۷ عرضه ش��د، فراتر از یک فضای 
فانتزی از لیس��ت کارهایی اس��ت که باید انجام ش��ود و درواقع خیلی با دقت 
گزینش ش��ده اس��ت تا به کاربران کمک کند که روی مقاصد و اهداف خود 
تمرکز کنند. پرس��یل می گوید به طور میانگین بالغ  بر ۷۰هزار فکر روزانه وارد 
ذهن افراد می شود و برای اینکه مهم ترین افکار فرد اولویت بندی شوند به یک 
برنامه ریزی نیاز است.  او در این خصوص می گوید: مغز شما مانند کامپیوتر در 
انتظار برنامه نویسی است. برنامه ریزی از قبل، تمرکز شما را افزایش می دهد و 
به  شما کمک می کند از قدرت ذهنی محدود خود به طور مؤثر استفاده کنید. 

ویرایش جدید امس��ال این برنامه ری��ز، دارای جدیدترین پژوهش های علوم 
اعصاب و همچنین اصول موفقیت رهبران پرسیل است. گرایش رایج در برند 
پرس��یل در واق��ع نیت او برای کمک  به افراد اس��ت تا ای��ن افراد بفهمند اگر 
مغزشان را برای کارهایی تنظیم کنند که واقعا از انجام آنها لذت می برند، چقدر 
می توانند قدرتمند شوند. ازآنجایی که مغز بر اساس عادات و رفتار یادگیری شده 
کار می کند، پرس��یل خواس��تار این است که افراد وقت شان را صرف تمرکز بر 
عادات و رفتار خود برای رس��یدن   به موفقیت کنند. پرس��یل برای کسانی  که 
می خواهند مغزشان را هک و دستکاری کنند، نکات مفید زیر را مطرح کرده 

است: 
 - اقدامات روزانه ای انجام دهید که مغز شما را آماده می کند: خوب بخوابید، 
ورزش کنی��د، زیاد آب بنوش��ید، غذاهای��ی مصرف کنید که ام��گا۳ دارند و 
قدرشناس باشید. این ها ساده به  نظر می رسند و واقعا هم ساده هستند. پرسیل 
می گوی��د: »کلید موفقیت در اینجا این اس��ت که روتین هایی منظم به  وجود 
بیاورید که به  ش��ما کمک کند سبک زندگی س��المی داشته باشید و بتوانید 

مغزتان را بهینه کنید.«
 - یک تحلیل از زندگی شخصی تان به  عمل آورید. همانطور که این تکنیک 
می تواند نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات ش��غلی ش��ما را نشان دهد، 
می تواند چش��م انداز باارزش��ی درمورد زندگی به  شما بدهد تا بتوانید اقدامات 

قدرتمندانه ای انجام دهید. 
 - برای زمان و انرژی خود از قبل برنامه ریزی کنید. افرادی که مدیریت زمان 
مؤثری دارند، ابتدا انرژی خود را مدیریت می کنند. زمانی که انرژی خودمان را 
مدیریت کنیم، می توانیم هوشمندانه تر کار کنیم که این کار ما را قادر می سازد 

از انرژی ذهنی و احساسی خود بیشترین استفاده را ببریم. 
 - قدرت مغز را در اوایل صبح به مهم ترین وظایف خود اختصاص دهید. این 
بدین معنا اس��ت که نباید قبل  از بیرون آم��دن از تخت، هیچ گونه رابطه ای با 
رسانه های اجتماعی یا چک کردن صندوق ورودی خود داشته باشید. پرسیل 
معتقد اس��ت که این کارها انرژی مغزی و ذهنی ش��ما را تخلیه می کند و اگر 
شما در اوایل صبح تنها روی مهم ترین کارها و وظایف خود تمرکز کنید، بیشتر 

به نفع شما است. 
 - زمانی را برای مراقبت  و رسیدگی  به خودتان در نظر بگیرید. شاید قبال هم 
این مسئله  را شنیده باشید؛ چراکه واقعا مهم است. پرسیل پیشنهاد می کند که 
روتین��ی با زمان های بین ۵ تا ۱۵ دقیقه برای خود به  وجود بیاورید که حتی 
اگر روز پرمش��غله ای هم داشته باش��ید، باز هم به  خودتان رسیدگی کنید. او 
توصیه می کند که گزینه شما نباید این باشد که این کار را حذف کنید، بلکه 
باید چیزی را جایگزین آن کنید و از خود بپرس��یدکه باید در این ۱۵ دقیقه 
چه کارهایی انجام دهم.  پرسیل درنهایت می خواهد بگوید که اگرچه مغز خیلی 
پیچیده اس��ت، ولی باز هم می توان با تالش کردن، آن را به س��متی سوق داد 
که مورد عالقه شما باشد. او می گوید: فکر می کنم بزرگ ترین اشتباهی ما این 

است که متوجه نیستیم پرورش یک مغز و ذهن سالم تر، چقدر آسان است. 
forbes/zoomit :منبع

مدیرعامل اوبر، دارا خسروشاهی اخیرا با وزیر هوانوردی کشور هند مالقات 
داشت تا با وی به صحبت درباره همکاری های احتمالی آتی و نیز تأسیس 
استارت آپ هایی در این کشور بپردازد. این مدیرعامل 48 ساله در مالقات خود با 
وزیر هندی، به صحبت درباره همکاری در تولید فرودگاه ها و نیز »آینده سفرهای 
هوایی« پرداخته و مذاکراتی در زمینه وسایل نقلیه هوایی صورت گرفته است. 
به گزارش دیجیاتو، دلیل اصلی این مالقات مشخص نیست اما ترتیب دادن چنین 
جلسه ای، با برنامه های جاه طلبانه خسروشاهی برای ورود اوبر به حوزه اتومبیل های 
پرنده سازگاری دارد. خسروشاهی طی چند ماه اخیر، سخنان خوش بینانه ای نسبت 
به تجاری سازی یک سیستم تاکسیرانی هوایی مطرح کرده و تخمین می زند که این 
رویا تا پنج سال دیگر قابل دستیابی است. 
طی ماه گذشته میالدی، وزیر هوانوردی هند اعالم کرد که بخش زیر نظر وی در 
دولت، مشغول مذاکره بر سر مفهوم تاکسیرانی هوایی است تا مشکل حمل و نقل 
این کشور را برطرف سازد. در گزارش ها آمده که مقامات دهلی نو، تاکسی های 
هوایی را راهکار غایی برای مشکل حمل و نقل در شهر خود می دانند و مدعی 
شده اند که تکنولوژی های فعلی، امکان راه اندازی چنین سیستمی را بدون 
هزینه های بیشتر نسبت به سفر کردن با اتومبیل یا هواپیما مهیا می سازند. 
حاال به نظر می رسد که اوبر به دنبال همکاری با مقامات هندی در چنین 
پروژه هایی است و امید دارد یک روز خود قادر به تجاری سازی تاکسی های هوایی 
در این کشور باشد. اواخر سال گذشته میالدی، اوبر از همکاری با ناسا خبر داد و 
اعالم کرد که تست چنین راهکارهایی را در سال 2020 میالدی آغاز می کند. ناگفته 
نماند که اوبر ظاهرا مشغول ساخت وسیله نقلیه ای آزمایشی است که می تواند 
چهار مسافر را با حداکثر سرعت 322کیلومتر بر ساعت جابه جا کند. 
 

هک کردن مغز؛ راهی به  سوی موفقیت در سطوح باال

اوبر به دنبال تجاری سازی 
 تاکسی های هوایی
در کشور هند است
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موفقیت

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان کردس��تان ایجاد ارتب��اط و تعامل هم افزا بین 
جامع��ه نخبگانی با دس��تگاه های اجرایی اس��تان و اس��تفاده از توان فکری و 
علمی نخبگان در راستای توسعه و ارتقای استان را یکی از مأموریت های مهم 

بنیادهای نخبگان استانی برشمرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، رحمت صادقی با اشاره به 
اینکه تشکیل کارگروه های تخصصی یکی از راه ها و روش های رسیدن به این 
هدف اس��ت، افزود: حوزه گیاهان دارویی و داروهای گیاهی یکی از مزیت های 
نس��بی استان است و به  دالیل متعدد سرمایه گذاری و سیاست گذاری در این 

حوزه باید یکی از اولویت های استان باشد.

رئیس بنیاد نخبگان استان کردستان مطرح کرد

لزوم ایجاد هم افزایی میان جامعه نخبگانی 
و دستگاه های اجرایی



تا به حال در مورد ارتباط برند و تجربه 
کارب��ران فکر کرده  ای��د؟ وقتی برندی در 
دنی��ای دیجیت��ال در معرض دی��د قرار 
می گیرد، بس��یار نامحس��وس اس��ت که 
در واق��ع چ��ه زمان��ی تجربه مش��تریان 
از برند ش��روع می ش��ود و چ��ه زمانی به 
پایان می رس��د و حت��ی اینکه اصال نقطه 
ش��روع یا پایانی وجود دارد یا نه؟ اگر در 
بخش دیجیتال برای یک شرکت مشاوره 
برندین��گ کار کنید و دائم��ا با برندهای 
مختلف و پخش داس��تان آنها در دنیای 
اینترنت��ی و آنالی��ن، س��ر و کار داش��ته 
باشید، کار آسانی نیست. تیم برندسازی 
دیجیتال��ی باید ارزش ه��ا و تعهدات برند 
و انتظارات مش��تریان از برن��د را به یک 
تجربه آنالین مناسب و شفاف بدل کند. 

برندسازی در دوران قبل از عیسی
جهت کمک به کش��ف دگرگونی های 
جدید در برندس��ازی، مهم اس��ت که با 
خاس��تگاه و مبدأ برندسازی آشنا شویم. 
در دوران ابتدای��ی ۲۰۰۰ قب��ل از میالد 
برندس��ازی وجود داشته اس��ت، احشام 
و اغن��ام و دام های کش��اورزان به ش��کل 
فیزیکی برندگذاری می ش��ده اند و از آن 
زمان به هر چیزی آرم )mark( عالمت 
چ��اپ )watermark(  ی��ا لوگ��و داده 
می ش��ده. البته از زم��ان انقالب صنعتی، 
همه ما به خوب��ی می دانیم که برندینگ 
صرف��ا یک لوگ��و یا نمای��ش گرافیکی از 
یک خدمت و محصول نیست؛ برندسازی 
ارتباط بین ویژگی  ها، مزایا، سبک زندگی 
شایس��ته و ارتب��اط حس��ی اس��ت که با 

مخاطبان برقرار می کند. 
تغییر بزرگ س��ال  های اخیر در حوزه 
برندس��ازی به دلیل ورود اینترنت، شبکه 
اجتماع��ی و مصرف کنن��دگان مرتبط با 
برند، رخ داد. در برندس��ازی رسم بر آن 
بود که تبلیغات برند به خوبی با تبلیغات 
یک��ی ش��ود و برندهایی که بیش��تر و به 
بهترین ش��یوه ممکن تبلی��غ می کردند، 
برن��ده بودن��د. اهمیتی ن��دارد در دنیای 
فرا دیجیتال امروزی چق��در با مخاطبان 
خود ارتباط آن هم از نوع ارتباط حس��ی 
برق��رار کرده ایم، برای ی��ک برند هدایت 
کننده بازار درس��ال  های بین دهه ۵۰ تا 
۹۰ تبلیغ��ات کالن و ی��ک طرفه راهکار 
اصلی بود. اما حاال تبلیغات فقط می تواند 
کره چشم را جذب کند، به دست آوردن 
قرابت حقیقی با برند بسیار سخت است. 

اینجاس��ت ک��ه تجربه آنالین ب��ه عنوان 
مزیت اصلی خودنمای��ی می کند. تجربه 
آنالین جایی به وقوع می پیوندد که برند 

بر تعهد خود جامه عمل می پوشاند. 
برندسازی در عصر فرا دیجیتال و 

تجربه مشتریان از برند
در تعریف حقیق��ی معنی برندینگ در 
عصر حاضر کمی سردرگمی وجود دارد. 
یعن��ی، اصول و صفات و ش��خصیت برند 
مانند قبل اس��ت اما حتم��ا باید همراه با 
زم��ان و تقاضای مش��تری حرکت کند. 
خدمات برندس��ازی باید شروع به درک 
ای��ن حقیقت کنن��د که برندش��ان همه 
چیز آنها اس��ت و در دنیای��ی که مبتنی 
ب��ر ارتباط��ات ب��وده و جامع��ه آن را به 
جل��و می برد، برند حت��ی همه چیز را در 
م��ورد حض��ور آنالین، رفتار و متناس��ب 
ب��ودن تجربه آنالین مش��تریان را نیز در 

برمی گیرد. 
برند یک جانش��ین، ی��ک میانبر برای 
ارتباط��ات جهان بینی،  انتظ��ارات،  تمام 
تجرب��ه و تعه��دی ک��ه ی��ک خدمت یا 

محصول ایجاد می کند، است. 
تجربه مشتریان از برند همه چیز 

است 
مهم تری��ن واژه در ای��ن زمینه تجربه 
برند اس��ت. تجربه به واق��ع عامل اصلی 
متمایز کنن��ده برن��د در دنی��ای رقابتی، 
پی��ش برن��ده از جان��ب مصرف کننده و 
مبتنی بر ارتباطات امروزه اس��ت. داشتن 
تجربه ای که با انتظارات برند همسو باشد 
و توسط جایگاه  یابی، تعهدات و انتظارات 
برند ایجاد شود )انتظاراتی از قبل توسط 
محصوالت، تبلیغات، محتواهای نوش��ته 
ش��ده و… ایجادش��ده بود. ( حقیقتا آن 
چیزی است که در مورد تجربه مشتریان 
از برند و ارتباط آنان با برند اهمیت دارد. 
اگ��ر از متخصصان »تجرب��ه کاربران در 
فضای آنالین« بپرسید، به شما می گویند 
آنها در بخش برندس��ازی کار نمی کنند، 
بلک��ه در ایج��اد تجرب��ه کار می کنند و 
ممکن است از راهنمای برندی که توسط 
تیم برندینگ تهیه شده، تنها برای رنگ، 
ظاهر نوشتار و راهنمای استایل استفاده 

کنند. 
هر کس��ی در تی��م تجرب��ه آنالین، از 
مش��تری گرفته تا طراح شبکه، نویسنده 
محتوا و مدیریت پروژه الزم اس��ت کامال 
ارزش برند، مش��تریان و انتظارات آنها را 

درک و تجربه ای مناس��ب ب��ا آن فراهم 
کنند که همس��و با انتظارات باش��د. این 
بدان معنا نیس��ت که تجربه آنالین برند 
بای��د زیبا، س��ریع، پاس��خگو، هم��راه با 
جزییات اضافی در محتوا یا غنی باش��د، 
فقط باید به س��ادگی با برند همسو باشد 
ح��اال محص��ول و خدم��ت ش��ما هرچه 
می خواهد باش��د. گاهی سادگی بیش از 
حد معمول می تواند خوب باش��د. گاهی 
ی��ک تجربه کاربر خوب بی نهایت س��اده 
اس��ت و شامل یک صفحه، یک کارکرد و 
محتوای کم باشد. مانند طراحی ابتدایی 
آمازون مناس��ب باش��د، که ب��ه زیبایی 
درخ��ور برند و خدم��ت آن بوده و تجربه 
موبایل و وب کارا و حسی را به مخاطبان 
می رساند، هر سناریویی می تواند منحصر 

به فرد باشد. 
کس��ب وکارها وقتی برندس��ازی را در 
نظر می گیرند، نباید با برند شان و تجربه 
اینترنت��ی مش��تریان از برن��د و ردپ��ای 
دیجیتالی  ش��ان در زم��ان در نظرگیری 
حضور آنالین برند برای خدمت یا جذب 
مش��تری، به عنوان عوامل جداگانه رفتار 
کنن��د. تمام نق��اط عملیات��ی باید کامال 
مرتبط باش��د و الزم اس��ت افراد متوجه 
باش��ند که حضور آنالین بس��یار بس��یار 
بیش��تر از لوگوی جدی��د، فونت جدید و 
تصور برندس��ازی شده جدید زیبا از یک 

عکس ارزشمند، مهم است. 
ش��ما قادر خواهید بود به واقع با تعهد 
برند، س��پس با تجربه برند ارتباط برقرار 
کنید که ش��ما را به تمایز واقعی هدایت 
می کند که دیدگاه و ارزشی است که برند 

می تواند با خود بیاورد. 
 برندسازی در مقابل تجربه مشتریان 

از برند و تجربه کاربران
پس آی��ا در نظ��ر گرفتن برندس��ازی 
و تجربه کارب��ران واقع��ا المان های جدا 
از هم هس��تند؟ اگر ش��ما مصرف کننده 
برند به خصوصی هس��تید ای��ن دو قطعا 
ج��دا از ه��م نیس��تند. مصرف کنندگان 
آگاه خواهن��د ش��د، مص��رف، از اولی��ن 
و بهتری��ن تجرب��ه فرآین��د ف��روش یک 
برند توس��ط کانال  ه��ای مرتبط آنالین و 
کانال های مس��تقل متف��اوت به صورت 
فعاالن��ه و غی��ر ارادی توصیه به دس��ت 
م��ی آورد. مصرف کنن��دگان همچنین با 
برن��د رابطه قرابت و خویش��اوندی ایجاد 
می کنن��د و ب��ر روش  ه��ای مختلفی که 

بتوانن��د ب��ا عکس العمل  ه��ای خ��ود به 
برندتان شکل می دهند و رفتار خود را به 
اش��تراک می گذارند و آنچه برای برندتان 
می خواهی��د تا آنگونه ش��ناخته ش��ود را 
تغیی��ر می دهند و برای تبدیل ش��دن به 

چیز دیگری به آن ارزش می دهند. 
در برندسازی گوش کنید، عمل 

کنید، بهبود ببخشید 
هم��ه م��ا به خوب��ی آگاه هس��تیم که 
تجرب��ه کاربر خوب به راحت��ی با بهترین 
عملکرد اجرا نمی ش��ود؛ قابل جست وجو، 
با اندیشه و حس��اب شده و بررسی شده 
است و اجزای محتوا، عملکرد، دسترسی، 
طراحی تجربه کاربر و شخصی سازی تمام 
آنه��ا برای یکی کردن آنه��ا در تجربه  ای 
مناس��ب را بازیابی می کند. برندس��ازی 
در عص��ر حاض��ر واقعا تفاوتی ن��دارد. با 
وج��ود برنده��ای پیش��رفته و ب��ا تجربه 
آنالین و آفالین، برند شما فقط به اندازه 
توانایی  اش در برآورده ک��ردن انتظاراتی 
که براس��اس جایگاه  یابی از جانب محیط 
که برای مش��تریان تعریف کرده اید )که 
چگونه با آنها صحب��ت می کنید، چگونه 
آنها را از مس��یر درس��ت شهودی و ذاتی 
آگاه می کنید و به چه وسیله ای قبل، بعد 
و در حین خرید به آنها خدمت می کنید( 

خوب است. 
انقالب برندسازی امروزه چیزی است که 
توسط کسب وکارها پیش برده نمی شود، اما 
به واس��طه اینکه مشتریان چه می خواهند 
ی��ا نیاز دارند که محصول ش��ما به صورت 
انف��رادی برای آنها کار کند، مش��تریان به 
آن ش��کل می دهن��د و ای��ن ام��ر واقعیت 
دارد. نهایت��ا برند تبدیل می ش��ود به رفتار 
مش��تریان، انتظارات آنها و بازخوردی که 
از تجرب��ه آنها ک��ه تعری��ف کرده اند»یک 
برند، چه خوب خدمت رسانی کرده است«، 
دریافت می کنید. مگر آنکه برند برای گوش 
دادن، اقدام کردن و بهبود بخشیدن مستمر 
تجربه آنالین کاربرانش زم��ان بگذارد، در 
غیر این ص��ورت آن برند مطمئنا به دلیل 
عدم برآورده کردن انتظارات مش��تریانش 

محکوم به فنا است. 
بنابرای��ن ب��رای جمع بن��دی و تک��رار 
مجدد، اقدام به عمل مجزا در برندسازی 
و تجرب��ه کاربران یا تجربه مش��تریان از 
برن��د به عن��وان اصول مس��تقل و مجزا 

بسیار دشوار است. 
belovedmarketing :منبع

آیا تجربه مشتریان از برند مختص برندسازی نوین است؟ 
آنتی برندینگ در مقابله با برند های 

پایدار

با توس��عه برندینگ و رس��یدن به جایگاه باارزش 
در می��ان مخاطبان برند ش��اهد ظه��ور پدیده آنتی 
برندین��گ در بین برخی از ش��رکت ها و افراد جامعه 
بوده ایم. تحقیقات نشان داده است هر برندی قوی تر 
باش��د با پیامد های ضد برند بیشتری مواجه خواهد 
ش��د، زیرا برند های نامدار شناخته شده تر هستند و 
س��هم بیش��تری از بازار و افکار را در اختیار دارند و 
از ای��ن رو توجه بیش��تری را به خود جلب می  کنند. 
از آنج��ا که فعالیت ه��ای ضد برند ب��ا ایجاد هویت 
منف��ی می توان��د تأثیر زیادی بر ارزش برند داش��ته 
باش��د و قادر اس��ت بر تصویر ذهنی مخاطبان برند 
تأثیر بگذارد در ادامه این مطلب به بررس��ی جنبش 
اجتماعی ض��د برند و ایجاد تهدید ی��ا فرصت برای 

صاحبان برند می پردازیم. 

آنتی برندینگ به فعالیتی گفته می ش��ود که سعی 
دارد ب��ا تمرکز ب��ر زوایای منفی برند با اس��تفاده از 
تصاویر، اس��امی مشابه و انتقاد به ایجاد هویت منفی 
ب��رای برند مورد تهاجم اق��دام کند و از آن به عنوان 
تالشی در مقابل کسب وکارهای بزرگ یاد می کنند. 
فعالیت های ضد برند معموال در مقابل برندهای قوی 
و پ��ر آوازه ص��ورت می گیرد و گاه از س��وی افراد و 
کس��ب وکارهای کوچکی اس��ت که مناف��ع خود را 
در تض��اد با قدرت یافتن برنده��ای بزرگ می دانند. 
معموال فعاالن ضد برند با اس��تفاده از ادبیات ساده و 
نزدیک به عوام و عموم جامعه و با اس��تفاده گسترده 
از اینترنت و فضاهای مجازی سعی دارند افراد فعال 
مخالف با برند را جذب کنند و با تشکیل جمعیتی و 
با اب��راز نارضایتی فضایی را ایجاد کنند تا افراد را به 

عکس العمل علیه برند وادارند. 

مس��ئله دیگر در بررسی فعالیت های ضد برند این 
اس��ت که فعاالن ضدبرند سعی دارند با ایجاد هویت 
منفی از برند بر کاهش خرید از برند مورد تهاجم اثر 
بگذارند و اغلب برای ساخت این هویت منفی از برند 
به فعالیت هایی دس��ت می زنند که ارتباطی با هویت 
برن��د ندارد و حتی می توان از آنها به عنوان مس��ائل 
حاش��یه ای نام برد. به هر حال باید با توجه به قدرت 
نفوذ و گستردگی فضای مجازی و دسترسی فعاالن 
ض��د برند به این پایگاه ه��ای اجتماعی که می توانند 
موجی از مخالف��ت را در بین افراد ایجاد کنند نباید 
به هیچ وجه این گون��ه فعالیت های ضد برند از دید 
صاحبان برند بی ج��واب بماند، زیرا فعالیت های ضد 
برن��د اگر به موق��ع مورد واکنش از س��وی صاحبان 
برند قرار نگیرد با ایجاد هویت منفی از سوی فعاالن 
ضدبرند ممکن اس��ت منجر به ایجاد حس بیزاری و 
نارضایتی در بین مخاطبان برند مورد تهاجم شود. 

اما پاس��خگویی و مقابله با این دست فعالیت های 
ضد برند به هوشمندی و تدبیر بسیار باالیی نیاز دارد 
ک��ه معموال با تجزی��ه و تحلیل نوع فعالیت ضد برند 
از س��وی مدیران برند مورد تهاجم صورت می پذیرد. 
در ای��ن می��ان مخاطبان و مش��تریان وف��ادار برند 
مورد تهاجم همیش��ه به عن��وان مدافعان و حامیان 
همیش��گی برند بوده اند و ب��ا توجه به عالقه و تمایل 
شخصی ش��ان حاضر به حمایت خودجوش از برند ما 

هستند. 
modir. biz :منبع
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قدرت پاکت قرمز
 Lifebuoy تالش می کند پیش��گیری از بیماری را با 
کم کردن میکروب ها، به مش��تریانش آموزش دهد. بینش 
آژانس Mindshare از همین نیاز برآمده اس��ت. جامعه 
چینی ه��ای مالزی مخاطب��ان هدف این کمپی��ن بودند؛ 
چیزی حدود ۲۵درصد جمعیت این کشور.  سال نو چینی 
مهم ترین رویداد سنتی و خانوادگی بین چینی هاست. در 
جریان سال نو چینی، مس��ن ترها پاکت قرمز )انگ پو( را 
که معنایش خوش��بختی و کامیابی در سال آینده است به 
بچه ها می دهند؛ داخل پاکت اغلب با اس��کناس پر ش��ده.  
آژانس متوجه شد که این پاکت چیزی بیش از برکت است 
و درواق��ع هن��گام رد و بدل کردن پاکت از یک دس��ت به 
دس��ت دیگر، منبع انتقال میکروب اس��ت و به میلیون ها 
میکروب آلوده می شود و چینی ها نه تنها آرزوهای خوب را 
منتقل می کنند، بلکه میکروب ها را هم به یکدیگر می دهند! 

استراتژی
براس��اس این بینش مهم، برند به راه حلی رسید و خود 
را به عنوان ایده ای نفوذی و ساده برای حل مشکل مطرح 
کرد؛ اف��زودن خواص صابون آنتی باکتریال به کاغذی که 
بتوان آن را ب��ه پاکت قرمز تبدیل کرد.  هر پاکت با یک 
تذکر بهداش��تی همراه بود. پیش از دورهمی شام، بچه ها 
می توانس��تند با پاکت قرمز دست شان را بشویند؛ پاکت 
جایگزین��ی ب��رای صابون بود.  از ای��ن مهم تر، در جریان 
به یادماندنی ترین اتفاق س��ال، بچه ها می توانستند عادت 
خوب شس��تن دست ها قبل از غذا را یاد بگیرند. بچه ها با 
عادت های بهداش��تی و بنیه خوب بزرگ می شوند و این 

همان آرزوی نهایی پاکت قرمز است. 
اجرا

Lifebuoy  باید می توانس��ت مخاطبان را به درستی 
قانع کند و هر اش��تباهی ممکن بود محصولش را به یک 
ش��وخی تبدیل کند. برای همراه ک��ردن مفهوم اعتبار و 
قابل قبول بودن به این محصول، برند از شخصیت مشهور 
چینی گان می یان اس��تفاده ک��رد.  او بین مادران چینی 
مقبولی��ت زیادی داش��ت. برند، گان می ی��ان را به چهره 
کمپین بدل کرد و توانست دل مادران چینی را به دست 
بی��اورد. گان می یان مفهوم »چط��ور مادران می توانند به 
فرزندان شان نشان دهند با شستن دست های شان با پاکت 
قرمز، میکروب ها را می کش��ند و سالمت ش��ان تضمین 
می ش��ود« را به مادران منتقل کرد.  کمپین با یک آگهی 
خالقانه موبایلی معرفی ش��د. موبایل های مخاطبان زنگ 
می خورد و آن طرف خط گان می یان در مورد پاکت قرمز 
اطالع رس��انی می کرد.  در مراحل بعدی کمپین براساس 
عادات رس��انه ای مادران چینی، از تمام رسانه ها استفاده 
شد.  برای تأثیر بیشتر روی مخاطبان، آژانس از شبکه های 
اجتماع��ی دیگ��ری ج��ز Yotube و Facebook نیز 
اس��تفاده ک��رد؛ Line، Says و Rojaklah.  در جریان 
کمپین برند توانست از Dettol جلو بیفتد و به رتبه اول 

در بازار شوینده های دست تبدیل شود.

 
 ما بستنی را به خانه های تان می آوریم! 
ش��هروندان هزاره ای نیازمندند. آنها نیاز گسترده ای به 
خدمات و محصوالتی دارند که بتواند سبک زندگی شان را 
آسان تر کند. در سپتامبر ۲۰۱۶ درحالی که دانش آموزان 
و دانش��جویان به خوابگاه های شان بازگشته بودند و فصل 
 Netflix خوراکی خ��وردن و تماش��ای مجموعه ه��ای
رس��یده بود، آژان��س Mindshare می دانس��ت زمان 
مناس��بی برای ارتباط مس��تقیم Ben & Jerry با این 
نس��ل و وادارکردن ش��ان به خرید قوطی های بستنی اش 
اس��ت. هزاره ای ها همچنین زمان زیادی را در شبکه های 
اجتماعی می گذراندند، به ویژه با تلفن های همراه ش��ان. 
برند با دانستن این دو نکته در مورد این نسل، با استفاده 
از یک بات چت در Facebook  راه جدیدی پیدا کرد تا 
مصرف کنندگانش بتوانند بستنی هایش را سریع تر بچشند. 

استراتژی
 Ben & Jerry چ��ه چیز بهتر از یک قوطی بس��تنی
است؟  یک قوطی بستنی Ben & Jerry مورد عالقه تان 

که درکمتر از ۳۰ دقیقه به نشانی شما آورده شود! 
براس��اس نوع مخاطب هدف که نیاز اصلی اش راحتی 
 Netflix بود، جنبه های مختلفی مثل شب های تماشای
و قراره��ای دونفره با زمان تحوی��ل کمتر از ۳۰دقیقه در 
نظر گرفته شد.  شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه های 
 Instagram و Facebook اصلی در نظر گرفته ش��د؛

بسترهای اصلی کمپین را تشکیل می دادند. 
راه حل 

بات چت بس��تنی در پیام رس��ان Facebook متولد 
 Ben ش��د و روش��ی جدید و منحصر به فرد را در اختیار
Jerry & می گذاش��ت تا بتواند در ش��ب های تماش��ای 
Netflix  به مشتریانش بس��تنی برساند. مشتریان وارد 
بات می ش��دند، قوطی بس��تنی دل خواه ش��ان را انتخاب 
می کردند و می توانستند هر لحظه سفارش شان را پیگیری 

کنند و با برند تعامل داشته باشند. 
اجرا

مجموع��ه آگهی ه��ای زیادی )تصویر و مت��ن( در زمان 
کمپین منتش��ر ش��د. عالوه بر روش های مرس��وم پاسخ 
مستقیم و گزینه های خریدنی از Facebook، آژانس در 
اولین تست بتای پیام رسان Facebook نیز شرکت کرده 
بود. »اولین بودن« در بازار تست بتای Facebook به این 
معنا بود که مش��تریان این محصول را ت��ا آن زمان ندیده 
بودند و با رسانه ای جدید و منحصر به فرد روبه رو می شدند. 

نتیجه
برند بس��تنی فروش توانس��ته ب��ود با اس��تفاده از بات 
Facebook زم��ان ارس��ال بس��تنی را ب��ه مش��تریان 
راحت طلب��ش ب��ه حداقل برس��اند و چه��ار برابر فروش 

mbanews :همیشگی اش بستنی بفروشد.       منبع
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آی��ا به دنب��ال راهکاره��ای جدید برای 
مدیری��ت و هدای��ت گفت وگ��و در ارائ��ه 
س��ایت ها،  محص��والت،  پیش نمای��ش 
صفحه های ثبت نام در شبکه های اجتماعی 
هستید؟ بدون شک هر بازاریاب و صاحب 
کس��ب وکاری به دنبال چنی��ن موضوعی 
است. به همین دلیل من با آماندا وود، مدیر 
بخ��ش بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی
Hootsuite، به گفت وگو نشستم. آماندا 
در گفت وگو بر روی نکات کاربردی و پرهیز 
از ذکر موارد پیچیده تأکید داشت. برهمین 
اس��اس در این مقاله ش��ش راهبرد مورد 
تأکید آمان��دا وود را با هم مطالعه خواهیم 

کرد. 
1- اهمیت نگارش واضح و مختصر

امروزه در دنیای اینترنت و ش��بکه های 
مجازی ش��اهد خیل عظیمی از اطالعات 
و تبلیغات هس��تیم. در چنین فضایی که 
معموال مورد ش��کایت اکثر کاربران است، 
باید به منظور جلب توجه مخاطب پیام تان 
را به واضح ترین ش��یوه بیان کنید: »تبلیغ 
واضح و کوتاه همیشه هدف اصلی ماست«.
ش��ما تنها ثانیه های اندکی فرصت برای 
جلب نظ��ر مخاطب و متقاعدس��ازی وی 
در اختیار داری��د. توجه به توصیه های زیر 
به منظور پیروی از نخس��تین توصیه وودز 

مفید خواهد بود: 
- س��ادگی: واژه ها و جم��الت اضافی را 
از عبارت ت��ان حذف کنی��د. همچنین به 
جای لغات طوالن��ی از نمونه های کوتاه تر 
اس��تفاده کنید. در این زمینه اس��تفاده از 
اپ Hemingway  ب��ه منظور اطمینان 
از انتخ��اب کوتاه ترین عبارت ها ضروری به 

نظر می رسد. 
- وی��راش )حداقل دوب��ار(: فرقی ندارد 
بازاریاب حرفه ای یا مبتدی باش��ید، همه 
افراد اش��تباه می کنند. خطاه��ای افراد در 
زمینه ن��گارش با مطالعه مج��دد متن به 
س��ادگی قابل رفع اس��ت. برهمین اساس 
متن خود را حداق��ل دوبار ویرایش کنید. 
اگ��ر زمان کاف��ی برای ویرای��ش ندارید از 

همکاران تان درخواست کمک کنید. 
- پرهیز از اصطالحات خاص: اس��تفاده 
از اصطالح��ات خاص متن مان را دش��وار 

و پیچی��ده خواه��د کرد. برهمین اس��اس 
اصطالح های خاص یک کس��ب وکار را به 
هن��گام نگارش متن یا پیش��برد گفت وگو 
کن��ار بگذاری��د و از زبان مح��اوره ای بهره 

 بگیرید. 
- برای مخاطب ها بنویسید: هنگامی که 
بدانیم مخاطب مان کیست، برقراری ارتباط 
از طریق متن س��اده تر خواهد شد. به این 
ش��کل فرآیند برقراری ارتباط با مخاطب 

هدف تسریع می شود. 
- توج��ه به پیش بینی امور: در پایان این 
بخش باید نس��بت ب��ه پیش بینی حوادث 
احتمالی توجه کافی داش��ت. به بیان وود: 
»مخاطب همیش��ه باید نسبت به آنچه از 
متن ت��ان دریافت می کن��د آگاهی کاملی 
داشته باشد«. این آگاهی با مطالعه اجمالی 
تیتر مطلب به دس��ت خواهد آمد. بنابراین 
توجه ب��ه تیتر و انتخاب هوش��مندانه آن 

ضرورت دارد. 
2- سرمایه گذاری روی بخش تولید 

محتوا
بازاریاب های حوزه شبکه های اجتماعی 
به طور معم��ول در یک زمان چند کمپین 
را پی��ش می برن��د. بدون ش��ک مدیریت 
مطلوب چندین پ��روژه در یک بازه زمانی 
محدود دشواری های خاص خود را دارد. به 
منظور صرفه جوی��ی در زمان آماندا از ابزار 
 AdEspresso توسعه خودکار پست های
اس��تفاده می کند. این ابزار به صورت کامال 
خ��ودکار محتوایی ک��ه بازدی��د، الیک و 
کامنت باالی��ی در ش��بکه های اجتماعی 
مختلف دریافت می کنند، مدیریت و توسعه 

می دهد. 
ش��ما قادر به انتخاب پست های ویژه به 
منظور توس��عه، مدت زمان مدیریت شان 
و محاس��به هزینه های اضافی ناشی از این 
فرآیند هس��تید. به عنوان مث��ال می توان 
تنها پس��ت های دارای لینک پیوست را در 

AdEspresso مدیریت و توسعه داد. 
تی��م متخص��ص ش��بکه  های اجتماعی 
اش��تراک گذاری  می��زان   Hootsuite
پست ها را معیار مناسبی برای انتخاب شان 
ب��ه منظ��ور توس��عه از طری��ق نرم افزارها 
می دانن��د. ب��ا این حال آمان��دا وود معتقد 
اس��ت میزان مش��اهده و الیک پس��ت ها 
عی��ار به مرات��ب بهتری نس��بت به میزان 

اشتراک گذاری محسوب می شود. 

3- امتحـان تبلیغات در اسـتوری 
اینستاگرام

پ��س از امتح��ان تبلی��غ در اس��توری 
اینس��تاگرام تیم ویژه شبکه های اجتماعی 
Hootsuite ش��گفت زده شد. این امر به 
دلیل نتایج خارج از تصور بود. در واقع هیچ 
ک��س انتظار چنین تأثیرگ��ذاری از بخش 

استوری اینستاگرام را نداشت. 
4- قدرت ویدئوها را دست کم نگیرید

به جای اس��تفاده از حج��م زیادی متن 
ب��رای توضی��ح کارکرده��ای محصول تان 
از ویدئ��و بهره ببرید. این ش��یوه راهکاری 
مناس��ب به منظور بیان مطالب در مدتی 
کوتاه اس��ت. همچنین مطالعات نیز بیانگر 
تأثیرگذاری به مراتب بیش��تر ویدئوها در 
ش��بکه های اجتماعی در مقایس��ه با سایر 

فرمت هاست. 
وود در این باره اینگونه توضیح می دهد: 
»هنگام��ی که از ویدئوهای جذاب به جای 
متن صحب��ت می کنیم، نگاه��ی کوتاه به 
وب��الگ Hootsuite کمک ش��ایانی در 
فهم منظورمان از صفت جذاب خواهد کرد. 
بدون شک اگر یک پست به وسیله فرمتی 
واحد به خوبی قادر به جذب مخاطب باشد، 

آن فرمت ویدئو است.« 
5- استفاده از ویژگی های بصری 

چشم نواز
اگر مردم متوجه محتوای ش��ما نشوند، 
نباید انتظار مطالعه و فهم متن را داش��ت. 
هنگام��ی که صحب��ت از ایج��اد محتوای 
 GIF قابل توجه می ش��ود، تصویر، ویدئو و
مناس��ب تأثیر انکارناپذیری از خود نشان 
می دهند. برهمین اساس توجه به نکات زیر 

مطلوب خواهد بود: 
- اس��تمرار در کاربرد رنگ ها: استفاده از 
طیف رنگ های یکسان در محتوای تولیدی 
اهمیت باالیی دارد. به گفته وود، این شیوه 
باعث پیش بینی پذیری نسبی مطلب تان از 
سوی مخاطب می شود. به عنوان مثال اگر 
ش��ما در ویدئوی آموزشی تان از رنگ سبز 
به عنوان پس زمینه استفاده کنید، کاربران 
پس از آن با مش��اهده رنگ سبز نسبت به 
ماهیت آموزش��ی ویدئوی تان آگاهی پیدا 
خواهند کرد. این امر به هنگام جست وجوی 
مخاطب برای دستیابی به مطلبی خاص در 

اکانت تان بسیار کاربردی خواهد بود. 
- پرهی��ز از تصاوی��ر خ��ام بی کیفیت: 

اس��تفاده از تصاویر خام کس��ل کننده در 
مطالب می��زان توجه مخاطب را به صورت 
محسوس��ی کاهش می دهد. اگ��ر تصاویر 
پایه ت��ان را طراحی نمی کنید، دس��ت کم 
نس��بت به کیفیت آن حساسیت به خرج 

دهید. 
- بهره گی��ری از ویدئو یاGIF: به منظور 
جلب توج��ه مخاط��ب اس��تفاده از فایل 
پیوس��تی مطلوب به نظر می رسد. در این 
زمین��ه وود عالق��ه خاصی به اس��تفاده از 
ویدئو یا GIF دارد. اگر در کنار مطلب تان 
از ویدئو یا GIF مناس��ب اس��تفاده کنید، 
شانس مشاهده بیشتر پس��ت تان افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
6- ایجاد اینفوگرافی  کوچک

اینفوگراف��ی یک��ی از گونه های س��اده 
تصویرس��ازی ب��ه منظ��ور انتقال س��ریع 
اطالع��ات اس��ت. تی��م ویژه ش��بکه های 
اجتماع��ی Hootsuite تجرب��ه بس��یار 
موفقی در زمینه استفاده از اینفوگرافی دارد.  
این نوع جلوه های بصری نقش پر رنگی در 
ترغیب مخاط��ب دارد. همچنین کاربران 
با مش��اهده اینفوگرافی ها تمایل بیشتری 
نسبت به مطالعه بیشتر پیدا می کنند.  وود 
توضیح می دهد که مطلب تکمیلی می تواند 
بدون فاصله پ��س از اینفوگرافی یا پس از 
آن در اختی��ار مخاطب قرار گیرد: »اگر به 
وسیله اینفوگرافی توان جلب نظر مخاطب 
وجود داشته باشد، این امر حداقل خدمت 
ما بدان ها خواهد بود. خوش��بختانه به طور 
معمول مخاطب پس از مشاهده اینفوگرافی 
عالقه دوچندانی نس��بت به مطالعه ادامه 
مطل��ب خواهد داش��ت. بنابرای��ن افزودن 
متن پس از اینفوگرافی حرکت نامناسبی 

محسوب نمی شود.« 
 Adobe از Hootsuite تیم طراح��ی
illustrator ب��رای طراحی اینفوگرافی ها 
اس��تفاده می کند. ب��ا این ح��ال ابزارهای 
 Canva Infographic نظی��ر رایگانی 
Maker و Visme نیز برای انجام این کار 

مناسب است. 
درحالی که هیچ توصیه یا فرمول جادویی 
ب��رای مدیریت بحث و نحوه آماده س��ازی 
مطالب در شبکه های مجازی وجود ندارد، 
توج��ه به نکات این مقال��ه می تواند گامی 
برای پیشرفت شما در کسب وکارتان باشد. 
Hootsuite :منبع

Hootsuite بررسی می کند 

راهی ساده برای تبدیل ویژگی هنر مدیریت بحث در شبکه های اجتماعی
محصول به مزیت محصول

احتماال کار و حرفه خود را دوس��ت دارید و هر وقت 
در مورد آن با کسی صحبت می کنید، ناخودآگاه برقی 

در چشمان شما دیده می شود. 
از اشتراک گذاشتن اطالعات خود لذت می برید و... 
اما آیا داش��تن عالقه و دانش ب��رای فروش خدمات و 

محصوالت خودتان کافی است؟ 
فرض کنید چند سال دوچرخه سواری نکرده اید و در 
واقع اطالعات زیادی هم در رابطه با دوچرخه ها ندارید، 
اما می خواهید تناسب اندام نسبی داشته باشید، ضمن 

اینکه دوچرخه سواری لذت بخش هم هست. 
به فروشگاه لوازم ورزشی محل خود مراجعه می کنید 
به فروشنده می گویید که دوچرخه ای برای سواری در 

اطراف شهر می خواهید. 
او ی��ک دوچرخ��ه فوق الع��اده را معرف��ی می کند، 
مدل های دیگری از آن را هم نام می برد. اینکه مثال ۲۴ 
دنده است و ترمزهایی با این مشخصات دارد. اینکه آن 
مدل از برند شیمانو است و ترمز دیسکی دارد و اینکه 
مثال این مدل بدنه آلومینیومی با ترمز های دیس��کی 

هیدرولیکی دارد. 
در واقع ش��ما ش��اید هی��چ چی��زی از صحبت های 
فروش��نده متوجه نش��وید. حس احمق بودن به شما 
دست می دهد و شاید بخواهید فقط از آنجا فرار کنید، 

اصال برنامه دوچرخه سواری را فراموش کنید. 
به نظر ش��رایط آش��نایی اس��ت یا تاکن��ون تجربه 

نداشته اید؟ 
شاید این شرایط روی وب سایت های فروش اینترنتی 

بیشتر احساس شود. 
وب س��ایت های ف��روش اینترنت��ی عموم��ا مملو از 
ویژگی ه��ا، خصوصی��ات و جزییات فن��ی محصوالت 
هس��تند، اما اغلب فراموش می کنند که به خوانندگان 
خ��ود بگوین��د ک��ه فای��ده ای در آن محص��ول برای 

مصرف کننده وجود دارد. 
وب س��ایت شما چه شکل و شمایل یا ظاهری دارد؟ 
ممل��و از خصوصی��ات و ویژگی هاس��ت؟ ی��ا اینکه به 
خوانندگان خود می گویید این خصوصیات چه معنایی 

برای آنها دارد؟ 
خالصه

۱- ویژگی ه��ا حقایق��ی در رابطه ب��ا محصوالت و 
خدمات هس��تند؛ آنها اعتباری برای ارائه فروش شما 

هستند. 
۲- مزایا به مشتریان دلیلی برای خرید می دهند، زیرا 
برای مشتری شما توضیح می دهند که چگونه محصول 

یا خدمت شما زندگی آنها را ارتقا می بخشد. 
۳- ب��رای ترجمه کردن خصوصی��ات و ویژگی ها به 

مزایا، باید به سؤال »خوب که چه؟« پاسخ دهید. 
محتوای متقاعد کننده نیازمند ترکیبی از خصوصیات 
و مزایاس��ت. فرض کنید قصد فروش یک اجاق گاز را 

دارید. 
یکی از خصوصیات مهم و ویژه آن سیستم گرم شدن 
آن پیش از آمادگی برای قرار دادن غذا در آن است. این 
یک ویژگی اس��ت، چرا که یک حقیقت فنی در رابطه 

با اجاق گاز است.
یعنی توضیح می دهد که اجاق چه کاری را انجام می دهد. 
مثال: برای تعریف یک مزیت شما می پرسید»خوب 

که چه؟«
اجاق قبل از قرار دادن غذا گرم می شود. 

خوب که چه؟ 
پس خیلی سریع برای پختن الزانیای شما آماده است. 

خوب که چه؟ 
غذای شما زودتر برای مصرف شدن آماده می شود. 

خوب که چه؟ 
استرس کمتری خواهید داشت. زمان کمتری را در 
آشپزخانه معطل می مانید تا اجاق گاز برای پخت غذای 
ش��ما آماده ش��ود و دیگر نیازی به نگرانی در رابطه با 
فراموش کردن چن��د دقیقه ای اجاق قبل از قرار دادن 

غذا در آن نخواهید داشت. 
راهکار خوب که چه؟ در هر صنعتی کاربرد دارد. 

در های ما لوالهای محکمی دارد. خوب که چه؟ اگر 
در ها را ه��زار بار  محکم ببندید، این لوالها انحنا پیدا 

نمی کنند. 
ما بر س��رورهای ش��ما نظارت داریم. خوب که چه؟ 
س��رورهای ش��ما قطع نمی ش��وند و در نتیجه شما و 
همکاران شما قادر به ادامه دادن کار خودتان هستید. 

بخش های مختلف وب س��ایت خود را بخوانید و در 
رابطه با هر جمله ای سؤال خوب که چه؟ را از خودتان 
بپرسید. آنقدر این سؤال را تکرار کنید تا مزایای واقعی 

را پیدا کنید. 
فراموش نکنید که...

فراموش نکنید که مزایای محصول حقیقتا با عالیق 
مشتریان ش��ما در ارتباط مس��تقیم قرار می گیرد، از 
قبی��ل صرفه جویی در وقت؛ کاهش هزینه ها؛ تحصیل 
ثروت بیشتر؛ خوشحال تر بودن؛ سالمت تربودن؛ آرامش 

بیشتر داشتن و همچنین کارایی بیشتر داشتن. 
اجازه دهید فرض کنیم که شما تولید کننده یا طراح 
آشپزخانه شیک و لوکس هس��تید. پس می توانید به 
پرس��ش خوب که چه؟ به ش��یوه های مختلفی پاسخ 

دهید: 
- آشپزخانه ای خواهید داشت که در آن حس آرامش 

بودن در خانه را خواهید داشت. 
- از آشپزی کردن بیشتر لذت می برید. 

- با آخرین و مدرن ترین لوازم آش��پزخانه دوستان و 
همسایگان خود را شگفت زده خواهید کرد. 

بهبود بازاریابی و فروش با تغییر 
الگوهای ارزش آفرینی

مش��کل اصلی بس��یاری از فروش��ندگان در عدم 
اعتماد ش��خصی آنها به ارزش محصوالت و خدماتی 

که ارائه می دهند خالصه می شود. 
چرا فروش برای برخی از مردم کار ساده ای است و 

برای برخی دیگر بسیار دشوار است؟ 
واقعیت این اس��ت که اف��رادی که به لحاظ آماری 
فروش��ندگان بس��یار خوبی هس��تند، پارادایم ارزش 
را تغیی��ر داده اند. آنه��ا به خوبی قان��ون ۲۰/۱۰۰ را 

می شناسند. 
باورهای ناخودآگاه و فروش

قان��ون ۲۰/۱۰۰ ب��ه این امر داللت دارد که ش��ما 
ارزش��ی بیش از آنچه مشتریان درخواست می کنند، 

به آنها ارائه می کنید. 
ب��ه این موض��وع خوب فک��ر کنید. چقدر س��اده 
اس��ت که ی��ک صورتحس��اب ۱۰۰دالری را با یک 
صورتحس��اب ۲۰دالری معامله کنید؟ اگر شغل شما 
ای��ن بود که تم��ام روز به چنین معامالتی مش��غول 
باش��ید، چگونه کارتان را انج��ام می دادید؟ این اصل 
جوهره فروش اس��ت: فراهم کردن ارزش��ی بیش از 

آنچه درخواست می شود. 
وقتی ش��ما بیش از چیزی ک��ه دریافت می کنید، 
می بخش��ید؛ یک ج��ای خالی در کائن��ات به وجود 
می آورید که باید پر شود. به عالوه ارزش آفرینی برای 
دیگران باعث می شود خودتان سریع تر و صحیح تر به 

خواسته های تان دست پیدا کنید. 
اجتناب از احساس فقدان

اما باور ش��خصی شما چیست؟ چقدر اعتقاد دارید 
که ب��ه ازای یک صورتحس��اب ۲۰دالری، ۱۰۰دالر 
خدمات ارائه کنید؟ چق��در انرژی صرف می کنید تا 
به این هدف برسید؟ اگر می خواهید انرژی مورد نیاز 
را در خ��ود حس کنید، بای��د پارادایم ارزش را تغییر 

دهید. 
بسیاری از فروش��ندگان با احساس ترس و فقدان 
مواجهن��د و موانع و جاهای خالی زیادی بر س��ر راه 
خود می بینند. آنها سعی می کنند این جاهای خالی 
را پر کنند؛ یعنی سعی می کنند ارزش آفرینی بیشتر 
و بیش��تری داشته باشند؛ زیرا حس می کنند به ازای 
یک صورتحس��اب ۱۰۰دالری، ۲۰دالر خدمات ارائه 
می کنند. این خط  مشی، به موفقیت در فروش منجر 
نمی شود. شما باید به خودتان و به ارزشی که عرضه 

می کنید، اعتماد داشته باشید. 
مزایای رایگان

زمانی که بح��ث ارزش به میان می آید، آنچه مردم 
بی��ش از همه دوس��ت دارند، مواردی اس��ت که به 

رایگان دریافت می کنند. 
اغل��ب برندها محص��والت تبلیغاتی زی��ادی نظیر 
تی ش��رت های رایگان یا زیورآالت فانتزی مارک دار و 
نظی��ر آن را توزیع می کنند تا عالقه مصرف کنندگان 
را تحریک کنند. محصوالت و خدمات رایگان، توجه 

مخاطبان را جلب می کند. 
 MailChimp یک مثال خوب و واقعی، ش��رکت
اس��ت ک��ه نس��خه رای��گان Freemium  را برای 
محصوالت ایمیل مارکتین��گ خود ارائه کرد. نتیجه 
اس��تراتژی فوق، افزایش ۶۵۰درصدی سود و هزاران 
کاربر جدید بود که ب��رای محصوالت پرداختی آنان 
ثبت  نام کرده بودند. MailChimp  پارادایم ارزش 
را تغییر داد. پیشنهاد MailChimp برای کاربران 

ارزشمند بود و به زیبایی پاسخ داده شد. 
بس��یاری از ش��رکت های ب��زرگ دنی��ا، موفقیت 
خ��ود را روی همی��ن م��دل بناکرده ان��د. فیس بوک 
برای نام نویس��ی حس��اب کاربری، هیچ هزینه ای از 
م��ردم دریافت نمی کند. دراپ باکس نس��خه رایگان 
خدم��ات خ��ود را به ب��ازار عرضه کرده اس��ت. این 
ش��رکت ها به خوبی می دانند که با ارزش آفرینی برای 
کاربران شان، ارزش بسیار بیشتری دریافت می کنند. 

بازاریابی از طریق توصیه های شخصی و 
بازگشت سرمایه

 Marketing( طبق آمار ژورنال تحقیقات بازاریابی
Research(   ارس��ال محصول رایگان برای مشتریان 
باعث می ش��ود ن��رخ بازاریاب��ی از طری��ق توصیه های 
ش��خصی مردم به یکدیگر، تا ۲۰درص��د و نرخ فروش 
تا ۱۵درصد افزایش پیدا کند. به همین دلیل است که 
بسیاری از شرکت ها، از این استراتژی استفاده می کنند 

تا عالقه مندی مشتریان شان را افزایش دهند. 
این اس��تراتژی نمود دیگری از پارادایم ارزش را به 
ش��ما نش��ان می دهد. مردم پس  از اینکه محصوالت 
ی��ا خدمات��ی دریاف��ت کردند ک��ه پولی ب��رای آنها 
نپرداخته اند، س��عی می کنند ارزش کسب شده را به 
نح��وی جب��ران کنند؛ پس محص��والت مذکور را به 
دوس��تان و آش��نایان خود توصیه می کنن��د، اما اگر 
می خواهی��د الگوی ارزش آفرینی را تغییر دهید، باید 
به جهان اطراف تان اعتماد داش��ته باشید و در عوض 

آنچه می بخشید، از کسی انتظاری نداشته باشید. 
تقویت قدرت فروش

اگ��ر به قان��ون ۲۰/۱۰۰ اعتقاد داش��ته باش��ید، هر 
چه نیاز دارید به ش��یوه ای س��ریع و مناسب به دست 
می آوری��د. ترس های تان را کنار بگذارید و روی خدمت 
به مخاطبان تان متمرکز ش��وید. تنه��ا در این صورت 
می توانید الگوی ارزش آفرینی و بازگشت سود را تغییر 
دهید. به باورهای ناخودآگاه تان اعتماد کنید و ببینید 

چگونه نفوذ و قدرت فروش شما افزایش می یابد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

بازاریابیخالق

به قلم: کایلین ُچنگ 
ترجمه: علی آل علی 

دیدگاه ایستگاهبازاریابی

یکشنبه
6 اسفند 1396

شماره 1011



)3( inc 11کارآفرین برتر از نگاه

در مقاله ه��ای گذش��ته ب��ه ذک��ر ۸ م��ورد از ۱۱ 
کارآفرین برتر پرداخیتم، در این شماره سه نفر آخر 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
10- جان دیویس راکفلر

متولد: 1839
اگرچه پدر وی فروشنده ای دوره گرد بود و خود نیز 
محکوم به انجام کار همس��ایگان در ازای پولی ناچیز 
برای خود بود، با این حال این امر باعث نش��د تا وی 
با تالشی مثال زدنی نتواند به ثروتمند ترین فرد زمان 
خود تبدیل نش��ود. وی با درکی درس��ت از شرایط 
ب��ازار به این نکته پی برد که هیچ چیز به اندازه نفت 
نمی تواند برای وی موفقیت به همراه داش��ته باش��د. 
به همین خاطر او ش��رکت اوی��ل را راه اندازی کرد. 
جالب اس��ت بدانی��د که او هی��چ گاه منتظر فرصت 
نماند و نخستین ش��رکت خود را در سن ۱۶سالگی 
تأسیس کرد. شرکت نفتی او تا سال ۱۸۷۹، کنترل 
۹۰درصد پاالیش نفت در ایاالت متحده آمریکا را در 
دس��ت داشت. س��ال های پایانی عمر او نیز به انجام 
امور خیریه س��پری گش��ت. او عامل موفقیت را در 
همراه س��اختن شرکت های رقیب می دانست، همین 
امر باعث ش��د تا وی موفق شود تمامی شرکت های 
پاالیشی را در شهر اوهایو خریداری کند. با این حال 
این شرکت پایان خوش��ی نداشت و در سال ۱۹۱۱ 
دیوان عالی ایاالت متحده آمریکا حکم به انحالل آن 
صادر کرد. این امر باعث بازنشس��تگی ۴۰ ساله این 
فرد خوش��فکر شد که زمانی مناس��ب را برای انجام 
اقداماتی نظیر س��اخت دانشگاه و تأسیس موسسات 

پزشکی فراهم آورد. 

11- هانس کریستین اندرسون
متولد: 1805

وی نویس��نده معروف اهل دانمارک اس��ت که از 
معروف ترین داس��تان هایش می توان از پری دریایی 
کوچولو، بندانگش��تی، جوجه اردک زش��ت، زندگی 
م��ن، ملکه برف��ی، دخترک کبریت ف��روش و لباس 
جدی��د امپراتور را نام برد. آغ��از فعالیت هنری او در 
کار بازیگری تئاتر بوده است، با این حال او نتوانست 
در این زمینه به موفقیتی که انتظار دارد دست پیدا 
کند. تحقیرهای دوران مدرس��ه در نهایت باعث کنار 
گذاش��تن تحصیل گ. با این حال او موفق به نوشتن 
داستان هایی شد که بس��یار مورد توجه قرار گرفت. 
جالب اس��ت بدانید که بس��یاری از ش��خصیت های 
کارتونی والت دیزنی الهام گرفته از داس��تان های او 
است. میزان موفقیت وی و تأثیری که در ادبیات کل 
جهان گذاش��ته اس��ت، به حدی باال بوده که زادروز 
اندرس��ون را روز جهان��ی کتاب ک��ودک نام گذاری 

کرده اند. 
12- بیل گیتس
متولد: 1955

بیل گیتس ثروتمند ترین ف��رد حال حاضر جهان 
و مال��ک ش��رکت مایکروس��افت اس��ت. او از س��ن 
۱۳سالگی عالقه مندی خود به برنامه نویسی را کشف 
کرد و همین امر هس��ته اولیه مایکروسافت را شکل 
داد. در ۲۱ سال گذش��ته ۱۶ بار لقب ثروتمندترین 
فرد جهان به وی اطالق ش��ده اس��ت که خود بیانگر 
موفقیت عظیم وی اس��ت. درواق��ع او انقالبی عظیم 
را در زمینه رایانه های ش��خصی ب��ه وجود آورد. و با 
توج��ه به گس��ترش روزافزون آن حف��ظ این عنوان 
چن��دان عجیب به نظر نمی رس��د. گیتس در س��ال 
۲۰۰۰ میالدی، مؤسسه گیتس و مالیندا را با هدف 
کاهش فقر، باال بردن بهداشت عمومی، بهبود سطح 
سواد جامعه و دسترسی بیشتر به تکنولوژی تأسیس 
کرد. جالب اس��ت بدانید که او ب��رای فرزندان خود 
ارثی کنار نگذاشته و تعیین کرده است تمام ثروت او 
پس از مرگ به کارهای خیرخواهانه اختصاص یابد. 
اگرچه این رفتار وی م��ورد انتقاد برخی قرار گرفته 
اس��ت، با این حال او معتقد اس��ت که هرکسی باید 
برای رس��یدن به رویاهای خود تالش کند و داشتن 
ث��روت کالن این امکان را از اف��راد خواهد گرفت. او 
عامل موفقیت خود را در آینده نگری دانس��ته با این 
حال توصیه می کند ک��ه در این رابطه افراطی عمل 

نکنید. 
inc :منبع
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دنی��ای کاری گذش��ته کامال 
منسوخ شده است و مهارت هایی 
که ما برای موفقیت در آینده به 
آنها نیاز خواهیم داش��ت به طور 
چش��مگیری تغییر کرده اند. ما 
بای��د همیش��ه عملکردم��ان را 
ارزیابی ک��رده و از وظایف خود 
آگاه باش��یم، خ��واه در ح��وزه 
بازاریابی کار کنی��م، مالی، آی 
تی یا هر ش��غل دیگ��ری. البته 
تخصص و تجرب��ه کاربردی نیز 
به س��رعت در حال تغییر است. 
هر گواهینام��ه ای که بر مبنای 
پذیرفته شدن در آزمون دوره ای 
اخذ می شود، ملزم به تمدید در 

عرض یک یا دو سال است. 
عن��وان  م��داوم  یادگی��ری 
کارآفرینان،  ب��رای  مس��ابقه ای 
کارمن��دان  و  مدی��ران 
کس��ب و کارهای فعل��ی اس��ت، 
ام��ا حت��ی بیش��تر از موض��وع 
تخصص مان، باید بدانیم چگونه 
در دنیای کاری پس��ا استخدام 

موفق شویم. 
اس��تخدام«  معنای»پس��ا 
چیست؟ اس��تخدام قرار نیست 
درس��ته؟ پس  شود،  برداش��ته 
هس��ت! دوره تص��دی در ی��ک 
ش��غل کوتاه و کوتاه تر می شود. 
دو نس��ل قب��ل، م��ردم تصدی 
ش��غلی را به عه��ده می گرفتند 
و آن را ب��رای ده�ه ه��ا حف��ظ 
می کردن��د، ام��ا اکن��ون چنین 
امری کامال غیرمتعارف و نا امن 

است. 
ه��ر چ��ه بیش��تر در ش��غلی 
بیش��تر عضالت  بمانیم،  باق��ی 
کاریابی م��ان آتروفی می ش��ود، 
و ای��ن عضالت دقیق��ا عضالتی 
هس��تند ک��ه بیش��ترین نیاز را 
به آنها داریم! یافتن یک ش��غل 
از کاری است  همیشه سخت تر 
که ش��ما ی��ک ب��ار آن را انجام 

داده اید. 
در اینج��ا پن��ج فرا مهارتی را 
که ش��ما برای موفقیت در سال 
۲۰۲۰ و ادامه زندگی کاری تان 
به آن نیاز خواهید داشت مطرح 

می کنیم: 
اتخاذ چشم انداز 

)Perspective-Taking(
در مدرس�ه به ما واقعیت ها و 
فرمول ها را آموزش می دهند، اما 
محی���ط کار، ما را ملزم به فهم 
مردم و تمایالت آنه��ا می کند، 
چی��زی که اکثر ما در مدرس��ه 
یاد نگرفته ایم. اتخاذ چشم انداز، 
فرا مه��ارتی است که شما آن را 
زمانی ی��اد می گیرید که دنیا را 
عمدا از دید شخص دیگری که 
ممکن است مش��تری، خریدار، 
رئیس احتمالی یا موکل مشاوره 

شما باشد ببینید. 
دی��د  از  ش��ما  زمانی ک��ه 
می کنی��د،  ن��گاه  مش��تری تان 
عکس العمل ش��ان را نس��بت به 
آنچ��ه که ش��ما ممکن اس��ت 
ب��ه آنه��ا بگویی��د پیش بین��ی 
چش��م انداز  اتخ��اذ  می کنی��د. 

برای  گرانبها  فوق العاده  مهارتی 
هر ش��خصی است که محصول، 
س��رویس یا ایده ای برای فروش 
داشته یا هر کسی که نیاز دارد 
در هر مقط��ع و مکانی خودش 
را بفروش��د - ب��ه عبارتی دیگر، 
ارزش��مند  فوق العاده  مهارت��ی 
ب��رای ه��ر ف��ردی اس��ت ک��ه 

می تواند آن را کسب کند. 
Pain-( تشخیص مشکل

)Spotting
ب��ازار  ای��ن  در  ش��ما  ارزش 
درک  اس��تعداد،  پرهیاه��وی 
ی��ک مدی��ر مناب��ع انس��انی یا 
کس��ب وکار  دش��واری های 
ش��ما  توانای��ی  و  مش��تری تان 
ب��رای ح��ل آن اس��ت. توانایی 
برای ش��ناخت درد کس��ب وکار 
اطرافیان تان و شروع صحبت در 
مورد آن، مهارت شما در معادله 
اس��تخدام است خواه برای خود 

کار کنید یا کس دیگری. 
هر کسی می تواند بگوید »من 
با تجربه ای  انس��انی  مدیرمنابع 
هستم« اما تقریبا عده معدودی 
می توانن��د بگوین��د »من نفرات 
تی��م اس��تارت آپ های جدید را 
برای رس��یدِن به موق��ع اولین 
محصوالت ش��ان به بازار انتخاب 

می کنم.«
شما باید از ذره بین مشکالت 
س��ابقه  به  نگاهی  کس��ب وکار، 
حرفه ای خ��ود بیندازید تا اول 
متوجه ش��وید کدام دس��ته از 
مشکالت کسب وکار را می توانید 
حل کنید. سپس باید چشم ها و 
گوش های تان را برای شناسایی 
کس��ب وکارهای  مش��کالت 
منطقه ت��ان ب��از نگ��ه دارید تا 
ب��ه نف��ر تصمیم گیرن��ده برای 
پرسیدن این سؤال برسید، »آیا 
شما این ش��کل رایج از مشکل 
را در س��ازمان تان  کس��ب و کار 

دارید؟« 
Story-( داستان سرایی

)Telling
شما می توانید به راحتی شروع 
ب��ه صحب��ت درباره مش��کالت 
راه حل ه��ای  و  کس��ب وکار 
آن کنی��د ت��ا ب��ه ی��ک قدمی 
کارفرمای جدید یا ارباب رجوع 
مش��اوره برس��ید، یا محصوالت 

و خدمات ت��ان را به بازار عرضه 
کنید، ام��ا باید قادر باش��ید به 
خوبی نش��ان دهید ک��ه نه تنها 
درد یک ش��خص را می فهمید، 
بلکه می توانید آن را نیز تسکین 

دهید! 
ش��ما می توانید این کار را از 
طری��ق داستان س��رایی انج��ام 
دهید. ی��ک داس��تان خوب به 
خواننده یا شنونده می گوید چه 
چیزی اشتباه بود )چرا شما باید 
در وهله اول اق��دام می کردید( 
و س��پس چه کاری ب��رای حل 
مش��کل انجام دادید. در نهایت، 
داستان توضیح خواهد داد چرا 
عملی که انج��ام دادید صحیح 

بود. 
در ح��ال حاض��ر، هم��ه م��ا 
ش��ما  هس��تیم!  داستان س��را 
پروفای��ل  در  را  داس��تان هایی 
کاری،  رزوم��ه  لینکدای��ن، 
کسب وکار  مش��کالت  نامه های 
و ابزاره��ای بازاریابی ت��ان ک��ه 
شامل وب سایت تان نیز می شود 

می گویید. 
در  را  داس��تان هایی  ش��ما 
تالش های اس��تخدامی و شبکه 
ارتباطی تان می گویید. داس��تان 

شما، برند شماست! 
انجام مصاحبه 

)Interviewing(
در  اس��ت  الزم  م��ا  همگ��ی 
مصاحبه اف��راد پی به نکته های 
ب��ه  واقع��ا  و  ب��رده  بهت��ری 
دهیم.  گ��وش  پاسخ های ش��ان 
م��ن در م��ورد پی��روی ازی��ک 
مصاحب��ه ش��غلی دس��ت و پا 
نمی کن��م؛  صحب��ت  شکس��ته 
عملی نادرس��ت که هرگز نباید 
در ه��زاره فعلی باقی بماند. من 
در مورد پرس��یدن یک س��ؤال، 
گوش دادن به جواب و س��پس 
پرس��یدن س��ؤال مرتبط بعدی 
صحب��ت می کن��م؛ روش��ی که 
فروشنده ها و مشاوران حرفه ای 
انج��ام می دهن��د. در اینج��ا به 

طرح مثالی از آن می پردازیم: 
ش��ما )در ح��ال صحب��ت با 
یک مش��تری احتمالی یا مدیر 
بنابراین  منابع انس��انی(: پ��س 
ش��ما س��رنخ های فروش را در 
به دست  تجاری  نمایش��گاه های 

می آوری��د، ام��ا بع��د متوق��ف 
می شوند؟ 

مدیر: بله، یک پروسه دفتری 
نیمه اتوماتی��ک وجود دارد که 
س��رنخ های فروش��ی را ک��ه به 
مختلف  مناطق  فروش��نده های 
تزریق می شود به دست آورده و 
ردیابی می کند، بس��ته به اینکه 
سرنخ فروش کجا قرار دارد، اما 
هیجان تا به آن نقطه برس��د از 

بین رفته است. 
شما: به عبارتی دیگر، خریدار 
احتمال��ی زمانی ک��ه در غرف��ه 
نمایشگاه تجاری بود تهییج شد. 
مدیر: بله درس��ت اس��ت، اما 
سپس س��ه هفته بعد، شخصی 
کام��ال متفاوت ب��رای آنها یک 
بروش��ور می فرستد، اما پاسخ به 

آن اساسا هیچ است. 
شما: پس مس��ئله این است، 
چگونه ش��ما آن هیج��ان را به 
ق��دم بع��دی انتق��ال می دهید 
نمایش��گاه  از  زمانی ک��ه هم��ه 
برگش��ته و دوب��اره ب��ه انج��ام 
کارهای روتین شان می پردازند؟ 
مدی��ر: کامال درس��ته. ما باید 
هیجان را در ط��ول این فاصله 
زمانی و مکان��ی انتقال دهیم و 
به مشتری بالقوه خود یادآوری 
کنیم چه چیزی آنها را در غرفه 

نمایشگاه تهییج کرد. 
ش��ما: و افراد خ��اص با کارها 
و محص��والت متف��اوت تهییج 

می شوند. 
مدیر: بله همینطور اس��ت. ما 
باید به آنها یادآوری کنیم از چه 
چیزی به طور خاصی هیجان زده 
ش��دند و ای��ن بدین معناس��ت 
که ما نیاز داری��م این اطالعات 
را از آنه��ا بگیری��م. اجازه دهید 
در م��وردش صحبت کنیم. این 

فوق العاده است! 
اتصال نقطه ها 

)Connecting the Dots(
آخری��ن فرا مهارتی ک��ه باید 
در خود پ��رورش دهید، اتصال 
نقطه هاس��ت. م��ا بای��د جایگاه 
رفیع��ی در ش��غل، زندگ��ی و 
محیط کس��ب وکارمان کس��ب 
کنی��م، زی��را م��ا غالب��ا خیلی 
کوچک ت��ر از یک قال��ب عمل 
می کنیم. فک��ر می کنیم »فقط 

ب��ه من اج��ازه دهی��د این پنج 
to-do آیت��م را کس��ب کنم تا 
از ام��روز، روزی موفق س��ازم!« 
م��ا اطالعات بیرونی را در فکر و 
ذه��ن و برنامه ریزی مان ترکیب 
نمی کنی��م، اطالعاتی که به طور 
رای��گان در اطراف م��ان موجود 

است. 
م��ا باید تصوی��ر بزرگ تری از 
آنچ��ه انجام می دهی��م ببینیم، 
از میزمان، فهرس��ت  بزرگ ت��ر 
کارهایی که بای��د انجام دهیم، 
ش��غل مان و ش��رکت خودمان. 
بای��د الگوهایی را ک��ه از هرج و 
م��رج ایجاد می ش��وند ببینیم و 
خوش��بختانه ای��ن الگوها همه 
جا هستند! یک مشاور می تواند 
نق��اط را از ای��ن طری��ق به هم 

وصل کند: 
»من مش��کلی را که بسیاری 
از شرکت ها با آن مواجه هستند 
حل می کنم، جایی که آنها هیچ 
هزینه های  اینکه  درباره  ایده ای 
نگهداری موجودی کاالی ش��ان 
چه هست یا از آنچه هزینه های 
س��رمایه در گردش ش��ان برای 
س��ود بلندمدت انج��ام می دهد 
ندارن��د. م��ن به آن مش��کالت 
نگاه می کنم، روی بسط مشاوره 
دارایی ه��ای  ب��ا  ش��رکت های 
ب��زرگ و ش��رکت های در حال 
رش��دی که وارد مسائل سرمایه 
در گ��ردش می ش��وند تمرک��ز 

می کنم.« 
» ق��رار اس��ت ب��ه رؤس��ای 
ام��ور مالی ش��ان برس��م و ب��ه 
س��ادگی از آنها س��ؤال کنم آیا 
نگاه��ی ب��ه به��ای تمام ش��ده 
موجودکاالی شان به عنوان یک 
نقطه شروع کرده اند، دسترسی 
به یک ش��بکه ارتباطی ساده و 
لینک به پست های وبالگم. من 
وب س��ایت  یا  بازاریابی  وثیق��ه 
فانتزی نی��از ندارم، زی��را کارم 

بومی و تخصصی است.« 
»من ب��رای به دس��ت آوردن 
یک اس��الت گفت وگ��و در یک 
گروه ش��بکه ای مدی��ران مالی 
بومی کار می کنم و آن اس��الت 
ممکن است تقویم مشاوره ام را 
ب��رای ماه ها پر کند. قرار اس��ت 
روی مش��کل خاص��ی تمرک��ز 
کنم و اجازه دهم بقیه مشاوران 
مالی هم کار خودش��ان را انجام 

دهند.« 
همه ما، بازاریابان، مش��اوران 
مس��تقل و جویندگان کار، باید 
به بازارهای م��ان از یک جایگاه 
باالتر نگاه کنی��م و ببینیم کجا 
می توانیم برای ایجاد بزرگ ترین 
تف��اوت وارد ش��ویم. هم��ه ما 
چنی��ن مس��ئله ای را داریم، که 
دیگر »چ��ه کس��ی می تواند از 
ف��ردی مث��ل من یا سرویس��ی 
نظی��ر م��ن اس��تفاده کن��د؟« 
کاربردی نداش��ته و بهتر اس��ت 
بگوئیم  مش��کل کجاس��ت که 
من بتوانم به بهترین نحو حلش 
کنم��ا و اینکه چگون��ه می توانم 
خودم را برای صحبت با کسانی 
که می توانم بیش��ترین کمک را 

به آنها داشته باشم، آگاه کنم. 
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 5 فرا مهارتی که برای موفقیت در 2020 
به آن نیاز خواهید داشت

کارآفرینی

فاکتورهای ضروری جذب سرمایه  
از نگاه یک سرمایه گذار وی سی

مدیر یکی از برترین ش��رکت های س��رمایه گذاری 
ریس��ک پذیر ژاپ��ن ارتباط��ات حرف��ه ای و م��دل 
کسب وکار هوشمندانه را رمز موفقیت استارت آپ ها 
می داند.  راکوتن )Rakuten(  بزرگ ترین ش��رکت 
تجارت الکترونیک مستقر در توکیو است که با عنوان 
آمازون ژاپن نیز شناخته می شود. یکی از افرادی که 
به رش��د سریع این شرکت کمک زیادی کرده، سائه 
مین آن، مدیر راکوتن ونچر )بازوی وی سی شرکت( 
اس��ت. فعالیت مین آن، از توسعه راکوتن در جنوب 
ش��رق آس��یا و با س��رمایه گذاری روی شرکت هایی 
ش��روع شد که می توانستند ارزش راکوتن را افزایش 
دهن��د. او ح��اال می گوید این حرف��ه را خیلی زود و 
البته بدون آگاهی کافی پذیرفته اس��ت، به طوری که 
هنوز وقتی به س��رمایه گذاری های ابتدایی خود نگاه 

می کند، دچار دلهره می شود. 
بهره برداری تجاری از فرصت ها

پتانس��یل  بررس��ی  و  پیگی��ری  در  آن  می��ن 
تجرب��ه  و  تخص��ص  از  مختل��ف،  کس��ب وکارهای 
فوق الع��اده ای برخ��وردار اس��ت. او فرم��ول و قواعد 
خاص��ی را تنظیم کرده که با اس��تفاده از آنها، دقیقا 
متوجه می ش��ود آیا س��رمایه گذاری روی کسب وکار 
پیش��نهادی، ب��ه نفع راکوت��ن خواهد ب��ود یا خیر. 
او مهم تری��ن فاکت��ور اولویت های خ��ود را این گونه 

توصیف می کند: 
مهم ترین نکته ای که بای��د به آن توجه کنیم این 
اس��ت که آی��ا یک کس��ب وکار، از مزی��ت اطالعات 
نامتقارن برخوردار است؟ روابط واقعی خریدوفروش 
ای��ن ش��رکت چگون��ه اس��ت؟ به عنوان مث��ال، اگر 
می خواهی��د محصول��ی تولی��د کنی��د ک��ه یکی از 
م��واد تولیدی آن پالس��تیک اس��ت و اتفاقا پدرتان 
صادرکننده پالس��تیک خام به مالزی اس��ت، کامال 
منطقی است که تصمیم بگیرید کسب وکارتان را در 

مالزی راه اندازی کنید. 
درحالی ک��ه راکوتن ونچرز پی��ش  از این به صنایع 
خاص��ی نظی��ر ه��وش مصنوع��ی، تکنولوژی ه��ای 
تبلیغاتی و فرمت های انتقال داده گرایش بیش��تری 
داشت، حاال مین آن معتقد است یکی از بزرگ ترین 
نق��اط ق��وت ای��ن ش��رکت وی س��ی، پذی��را بودن 
فرصت ه��ا و ح��رکات خاص بازار اس��ت. او می گوید 
اگر ش��رکتی از مدل کس��ب وکار خوب��ی برخوردار 
باشد، حتما سرمایه گذاران را به خود جذب می کند. 
ام��ا درعین حال اش��اره می کند ک��ه در حوزه هوش 
مصنوع��ی )یعنی ح��وزه موردعالقه او( بس��یاری از 

شرکت ها این عنصر مهم را از دست می دهند.
 او می گوید: وقتی به ش��رکت هایی نگاه می کنیم که 
قرار است نسل بعدی تکنولوژی های هوش مصنوعی را، 
به خصوص در چش��م اندازهای کامپیوتری تولید کنند، 
می بینیم که اغلب آنها هیچ مدل کس��ب وکار درست 
و مناسبی ندارند. بیشتر شرکت های هوش مصنوعی، 
به واسطه نیروی مهندسان خود سطح کیفیت کار خود 
را ب��اال نگه می دارند، اما با توجه ب��ه هزینه های باالی 
این عرصه، نمی توانند مدل سودآوری را توسعه دهند. 
س��رمایه گذاران انتظ��ار دارند کس��ب وکارهای جدید، 
ایده ای برای بازدهی سرمایه آنان داشته باشند و نشان 

دهند که می توانند به خوبی مقیاس پذیر شوند. 
عالئم خطر

ب��رای  را  خط��ر  زن��گ  بزرگ تری��ن  آن،  می��ن 
س��رمایه گذاری، بنیان گذارانی می داند که ایده خود 

را به صورت تکراری و نمایشی به او ارائه می کنند. 
او می گوی��د: وقت��ی ب��ه بنیان گ��ذاران دلس��رد و 
بی جرات��ی نگاه می کن��م که گویی کام��ال به صورت 
خ��ودکار ایده خود را ش��رح می دهن��د، زنگ خطر 
در ذهنم به صدا درمی آید. من متوجه می ش��وم که 
او هیجان و حرارتی نس��بت به ایده خود احس��اس 
نمی کند، بلکه صرفا کاری را انجام می دهد که برای 
آن برنامه ریزی کرده اس��ت. او مشتاق مالقات با من 
نیس��ت و بیشتر روی اعمالش متمرکز است تا اینکه 
با من تعاملی داش��ته باش��د. این مالقات ها، بس��یار 

خسته کننده پیش می روند. 
از طرف دیگر، مین آن بنیان گذارانی را تحس��ین 

می کند که واقعا صنعت خود را خوب می شناسند.
 او ادام��ه می دهد: آنچه مرا ج��ذب می کند، نه تنها 
ش��رکتی اس��ت که در صنعت موردعالقه من فعالیت 
می کند، بلکه بنیان گذاری است که صنعت خود را تمام 
و کمال می شناسد و درک می کند. او نه تنها می داند در 
ش��رکتش چه اتفاقی می افتد، بلکه می داند که صنعت 
در چه ش��رایطی ق��رار دارد. درواق��ع او می تواند همه 
رخداده��ای پیچیده و روندها را به ش��یوه ای برای من 

شرح دهد که گویی کودکی پنج ساله هستم. 
در نهایت مین آن، تالش می کند که ش��خصا نقاط 
قوت و برتری های شرکت ها را ببیند و صرفا به توصیه 
اف��رادی ک��ه می گویند بهتر اس��ت در چه ش��رکتی 
س��رمایه گذاری کن��د، اکتفا نکند. او معتقد اس��ت که 
بس��یاری از س��رمایه گذاران، همی��ن راه را در پی��ش 

می گیرند. به همین دلیل به مردم توصیه می کند: 
اگر ش��ما ی��ک بنیان گذار هس��تید و ب��رای جذب 
سرمایه تالش می کنید، باید بدانید که سرمایه گذاران، 
مخصوصا س��رمایه گذاران هدفمن��د و مصمم، تالش 
می کنند چیزی از ش��ما بگیرند. آنها همچنین سعی 
می کنن��د نکات اصولی صنعت ش��ما را ی��اد بگیرند، 
بنابرای��ن زمانی که با آنها وارد تعامل می ش��وید، این 

روابط را یک خیابان دوطرفه در نظر بگیرید. 
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اس��تارت آپ را می توان به جعبه ای تش��بیه کرد که ب��ا اختصاص دادن 
م��واردی چون حق اختراع، تیم مدیریتی و... بر ارزش آن افزوده می ش��ود. 
ساخت این جعبه خاص می تواند بسیار گران تمام شود، باید به دنبال افرادی 
باشید که در تأمین سرمایه مورد نیازتان به شما کمک کنند، به این افراد 
سرمایه گذار می گویند. منطق معامله شما با سرمایه گذاران تان به این صورت 
اس��ت ک��ه مثاًل: »یک دالر ب��ه من کمک کنید و من ب��ا x% »افزایش در 

سرمایه، مبلغ را به شما بازمی گردانم. 
در ای��ن مطلب با ۶ روش متداول در ارزش گذاری اس��تارت آپ ها آش��نا 

می شویم: 
 توجه داش��ته باشید که اکثر روش های ارزیابی براساس داده هایی مانند 
مقادیر مشابه یا ارزیابی های پایه ای شکل می گیرند. چگونگی دستیابی به 
این اطالعات موضوعی مهم اس��ت که البته در این مطلب به آن پرداخته 

نشده  است. 
1- روش برکاس

روش» Berkus« ی��ک قاع��ده س��اده و راح��ت را برای ب��رآورد ارزش 
اس��تارت آپ در نظر می گیرد. این روش توس��ط »دیو برکاس«، نویس��نده 
مشهور و سرمایه گذار فرشته خو در حوزه تجارت، طراحی شده است. نقطه 
شروع این روش اینجاست: آیا شما معتقدید که استارت آپ تان می تواند در 
سال پنجم، درآمدی بالغ بر ۲۰ میلیون دالر در سال داشته باشد؟ اگر پاسخ 
بله باشد، می توانید استارت آپ تان را در برابر پنج عامل کلیدی ارزیابی کنید. 

پنج عامل کلیدی موفقیت در این روش عبارتند از: 
- داش��تن ایده مناس��ب: این عامل در واقع ارزش پایه ای استارت آپ را 

نشان می دهد. 
- در اختیار داش��تن پروتوتایپ یا نمونه اولیه: این مورد ریسک ناشی از 

تکنولوژی را در استارت آپ کاهش می دهد. 
- وجود تیم مدیریتی با ویژگی های مناس��ب: ریسک ناشی از اجرا را در 

استارت آپ کاهش می دهد. 
- روابط اس��تراتژیک درخور و مناسب: این عامل در مراحل بعدی بسیار 

مهم خواهد بود و در کاهش ریسک ناشی از رقابت و بازار مؤثر است. 
- فروش محصول یا داش��تن کاربران و مشتریان وفادار: این مورد میزان 

ریسک ناشی از تولید را در استارت آپ کاهش می دهد. 
نکاتی که در مورد این روش باید مدنظر قرار داد این است که: 

اوالً این روش بیش��تر برای اس��تارت آپ هایی مناسب اس��ت که بر پایه 
تکنولوژی ش��کل  گرفته اند، اما می تواند در سایر استارت آپ ها نیز استفاده 
شود. ثانیاً این روش در مرحله قبل از درآمدزایی به ارزش گذاری استارت آپ 

می پردازد. 

2- روش مجموع عوامل ریسک
روش مجموع عوامل ریسک یا RFS نسخه کوچک تر از روش »برکاس« 
اس��ت. شما در ابتدا مقداری اولیه برای اس��تارت آپ تان تعیین می کنید و 

سپس آن را با توجه به ریسک های مشخص شده، تعدیل می کنید. 
روش مجموع عوامل ریس��ک که توس��ط س��رمایه گذاران فرشته خو 
در »اوهایو« ایجاد ش��ده اس��ت، مجموعه ای بسیار گسترده  از عوامل را 
در تعیی��ن ارزش پول در قس��مت پیش درآمد اس��تارت آپ مورد توجه 
قرار می دهد. این موضوع ممکن اس��ت به عنوان روش ارزیابی مس��تقل 

برای س��رمایه گذاران مفید باش��د. 
را  س��رمایه گذاران  روش،  ای��ن 
مجب��ور می کن��د تا در م��ورد انواع 
مختل��ف ریس��ک هایی ک��ه با آن 
مواجه هستند، فکر کنند تا به یک 
خروجی س��ودآور برسند. البته باید 
توجه داش��ت که اغلب بزرگ ترین 
ریس��ک  اس��تارت آپ ها،  ریس��ک 
مدیری��ت اس��ت. ای��ن روش عالوه 
بر اینک��ه میزان ریس��ک مدیریت 
را مورد توجه ق��رار می دهد، باعث 
می ش��ود کاربر ب��ه ارزیاب��ی انواع 
دیگر ریس��ک ها نیز بپ��ردازد. انواع 
دیگر ریس��ک ها عبارتند از: ریسک 
مرحله کسب وکار، ریسک قانونی و 
سیاسی، ریسک فروش و بازاریابی، 
ریس��ک س��رمایه گذاری و تأمی��ن 
مال��ی، ریس��ک رقابت��ی، ریس��ک 
فناوری، ریس��ک دادرسی، ریسک 
بین المللی، ریسک اعتبار و ریسک 

خروجی پرسود.
ارزش گذاری اولیه برای اس��تارت آپ تان از طریق میانگین این مقدار در 
شرکت های مشابه تعیین می ش��ود و عوامل خطر برای ریسک های بسیار 
باال و خیلی کم، بسته به شرایط، مدل سازی می شود. سخت ترین بخش در 
این روش و در بیشتر روش های ارزش گذاری استارت آپ ها، یافتن اطالعات 
در ش��رکت های مشابه اس��ت. باید توجه داش��ت که این روش در قسمت 

پیش درآمد استارت آپ به کار می آید. 
3- روش کارت امتیازی

روش ارزیابی کارت امتیازی، رویکردی دقیق تر به مس��ئله ارزش گذاری 
اس��تارت آپ دارد. این روش همانند روش »مجموع عوامل ریسک« شروع 
می ش��ود. ابتدا یک ارزیابی پایه ای برای اس��تارت آپ تان دارید و بعد از آن 

ارزش معیاری خاص را مش��خص می کنید. هیچ چیز جدیدی نیست جز 
این که این معیارها بر اس��اس تأثیرش��ان بر موفقیت کلی پروژه وزن دهی 

می شوند. 
این روش همچنین می تواند تحت نام روش »بیل پین«، با توجه به شش 
معیار زیر شناخته ش��ود: مدیریت )۳۰%(، اندازه فرصت )۲۵%(، محصول 
یا خدمات )۱۰%(، کانال های فروش )۱۰%(، مرحله کس��ب وکار )۱۰%( و 

سایر عوامل )%۱۵(. 
روش ارزیابی کارت امتیازی نیز برای مرحله پیش درآمد است. 

4- روش معامالت مشابه
بس��ته به نوع اس��تارت آپی که در 
حال س��اخت آن هس��تید، باید یک 
نش��انگر را انتخاب کنید که مقداری 
مناس��ب برای ارزش اس��تارت آپ را 
نش��ان دهد. این ش��اخص می تواند 
در هر صنعتی متمایز باشد، عواملی 
همچون درآم��د ماهانه، تعداد منابع 
انس��انی )موقت(، تعداد دفاتر فروش 
)خرده فروشی(، ثبت اختراع و کاربران 
فعال هفتگی از این موارد هس��تند. 
هرچند شاخص هایی همچون فروش، 
س��ود ناخال��ص و... بیش��تر متداول 

هستند. 
روش معامالت مش��ابه در مراحل 
شروع و پس از درآمدزایی استارت آپ 

به کار می آید. 
5- روش ارزش دفتری

ارزش دفت��ری ب��ه ارزش خال��ص 
ش��رکت یعنی دارایی های ملموس و 

بخش سخت افزاری استارت آپ، اشاره می کند. 
روش ارزش گ��ذاری ب��ه ش��یوه دفتری یک��ی از س��اده ترین روش های 
ارزش گ��ذاری تلقی می ش��ود. یکی از ایراداتی که در خصوص اس��تفاده از 
ارزش دفتری برای ارزش گذاری مطرح می ش��ود این اس��ت که بر مبنای 
معادله حسابداری بوده و ثابت است درنتیجه عوامل تأثیرگذار همانند تورم 
و نوس��انات نرخ بهره که در ارزش یابی صحیح یک دارایی مؤثر هستند، در 
نظر گرفته نمی ش��ود. این عوامل س��بب ایجاد فاصله بین ارزش دفتری و 

ارزش واقعی دارایی می شود. 
بعضی تحلیلگران که از ارزش دفتری برای ارزش گذاری شرکت ها استفاده 
می کنند، عالوه بر ارزش دارایی های فیزیکی، ارزش دارایی های نامشهود را 

برآورده کرده و در محاسبه شان در نظر می گیرند. 

روش ارزش گذاری دفتری برای آن دسته از شرکت هایی که بر ارزش های 
مشهود تمرکز دارند، بسیار مهم است. البته امروزه بسیاری از کسب وکارها 
بر دارایی های نامشهودی همچون فناوری های زیستی، پایگاه داده و توسعه 

نرم افزار توجه می کنند. 
کاربرد ارزش دفتری دارایی های شرکت: 

- با مقایسه ارزش دفتری و ارزش بازار دارایی ها، می توانیم استنباط کنیم 
که سهام یا دارایی، کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی خود، در بازار قیمت گذاری 

شده است. 
- ارزش دفت��ری، ارزش تئوری��ک کل دارایی ه��ای ش��رکت اس��ت که 

سهامداران می توانند در زمان انحالل شرکت آن را دریافت کنند. 
6- روش ارزش انحالل 

در این روش فرض می ش��ود که اگر شرکت رو به انحالل باشد، بایستی 
دارایی های ش��رکت فروخته، سهم بستانکاران شرکت پرداخت و باقیمانده 
مبلغ نیز بین س��هامداران تقسیم ش��ود. ازآنجاکه این روش تنها در زمان 
انحالل شرکت مطرح می شود، کاربرد چندانی ندارد. بعضی معتقدند ارزش 
انحالل، معیار حداقلی برای ارزش سهام شرکت است و ارزش سهام کمتر 

از آن نخواهد شد. 
چیزهای��ی که ب��رای ارزیابی ارزش انحالل محاس��به می ش��ود، همه 
دارایی ه��ای ملموس هس��تند، مانن��د: امالک و مس��تغالت، تجهیزات، 
موجودی... همه چیزهایی که ش��ما می توانید در مدت کوتاهی برای آن 
خریدار پیدا کنید. فرض اصلی این اس��ت که اگر چیزی ارزشمند باشد، 
زمانی که شما وارد مرحله انحالل می شوید، فروخته می شود. می توان به 
عواملی همچون اختراع��ات، حق تکثیر و هرگونه مالکیت معنوی دیگر 
اش��اره کرد. عماًل ارزش انحالل، ش��امل مجموع ارزش تمام دارایی های 
ملموس ش��رکت اس��ت.  ب��رای س��رمایه گذار، ارزش انح��الل به عنوان 
پارامتری برای ارزیابی ریسک س��رمایه گذاری مفید است: ارزش بالقوه 
انحالل به معنای ریس��ک کمتر اس��ت. به عنوان مث��ال، اگر تمام عوامل 
دیگر برابر باشد، سرمایه گذار، کسب وکاری را ترجیح می دهد که اگر به 
مرحله انحالل رسید، کمتر متضرر شود.  حال این سؤال مطرح می شود، 
تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش انحالل چیست؟ اگر استارت آپی واقعاً 
باید دارایی هایش را طی ورشکستگی بفروشد، ارزش انحالل آن به دلیل 

شرایط نامساعد فروش، احتماالً کمتر از ارزش دفتری آن است. 
بنابراین ارزش انحالل بیش از ارزش دفتری است. هرچند هر دو آنها 
دارایی های ملموس را تش��کیل می دهن��د، زمینه ای که دارایی ها در آن 
ارزش دارد، متفاوت اس��ت. همانطور که »بن گراهام« اش��اره می کند، 
ارزش انح��الل توجه��ش را به خروج از کس��ب وکار معط��وف می کند 
درحالی ک��ه ارزش دفت��ری، ارزش هایی را که در کس��ب وکار قرار دارد 

اندازه گیری می کند. 
startupsventurecapital /modirinfo :منبع
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اخبار

تبریز – لیال پاشائی- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
در همایش نقش بانوان در اصالح الگوی مصرف اظهار کرد: ش��رکت 
توزیع نیروی برق تبریز در حوزه پیک سایی و مدیریت مصرف دو برابر 
بیشتر از سهمیه ابالغی ش��رکت توانیر عمل کرده است. به گزارش 
خبرن��گار ما در تبریز، عادل کاظمی ضم��ن ابراز مطلب فوق گفت: 
س��همیه پیک سایی ش��رکت ما ۵۰ مگاوات بوده است اما با اجرای 
طرح ه��ای مختلف مدیریت مصرف توانس��تیم در س��ال ۹۶،  ۱۰۵ 
مگاوات پیک سایی داشته باشیم. وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق 
تبریز موفق شده است تا مشارکت صنایع و ادارات مختلف را جذب 
کند و امس��ال ۲۵ میلیارد ریال تشویق به مشارکت کنندگان اعطا 
کرده است. کاظمی تأکید کرد: اگر مشارکت مشترکین در برنامه های 
پیک سایی اتفاق نمی افتاد، در حوزه پیک بار با بحران مواجه بودیم، 
بنابراین اهمیت مدیریت مصرف و ایجاد تعادل میان مصرف و تولید 
بیش از پیش باید مورد توجه ق��رار گیرد. وی ادامه داد: بانوان نقش 
بی بدیل و برجس��ته ای در اجتماع و خان��واده دارند و ما امیدواریم 
این قش��ر با آگاهی و کسب اطالعات ویژه در خصوص مصرف بهینه 

انرژی برق، بتوانند بیش از گذشته ما را در این زمینه یاری کنند. بر 
اساس این گزارش، حمیدرضا قاسم زاده، نایب رییس دانشگاه تبریز 
نیز در این همایش با اشاره به لزوم مشارکت همگانی در اصالح الگوی 
مصرف گفت: اوج نقش موثر بانوان در امور زندگی در جمله ای از امام 
خمینی)ره( خالصه شده است که فرمودند از دامن زن مرد به معراج 

م��ی رود. وی افزود: یک جزء از این نقش، در اصالح الگوی مصرف و 
اقتصاد مقاومتی به خوبی نمود پیدا می کند. قاس��م زاده ادامه داد:  
یکی از وظایف دانش��گاه تبریز ارتقاء تراز بین المللی است و یکی از 
شاخصه های ارتقاء و پیشرفت، دستیابی به دانشگاه سبز است. وی 
تأکید کرد: دانشگاه سبز، ارگانی است که در اصالح الگوی مصرف و 
استفاده از منابع موجود انرژی بهترین کارآیی و عملکرد را داشته باشد. 
نایب رییس دانشگاه تبریز تأکید کرد: برگزاری همایش ها، سمینارها، 
امضای تفاهم نامه ها و دیگر همکاری های دانش��گاه با شرکت های 
تخصصی انرژی نیز درهمین راس��تا است و ما امیدواریم که با تداوم 
فعالیت ها بتوانیم به این مهم دس��ت یابیم. حمیدرضا قاسم زاده در 
پایان بار دیگر به نقش موثر بانوان در مدیریت مصرف برق اشاره کرد 
و گفت: همایش هایی از این دس��ت می توانند در خصوص فرهنگ 
س��ازی و نهادینه کردن اصالح الگوی مصرف، موثر واقع شوند. الزم 
به ذکر اس��ت همایش نقش بانوان در اص��الح الگوی مصرف برق با 
رویکرد اقتصاد مقاومتی و با همکاری شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

در دانشگاه تبریز برگزار شد.

اصفهان - قاسـم اسـد- نشس��ت راهکارهای ارتق��ا روابط 
اقتص��ادی ایران و ع��راق و الزامات ورود به بازار ع��راق با حضور 
عض��و هیات مدی��ره و دبیرکل اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و 
ع��راق و جمعی از فعاالن اقتصادی به همت کمیس��یون حمایت 
از س��رمایه گذاری ،تامین مالی و توس��عه روابط خارجی در سالن 

اجتماعت اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.  
 فعاالن اقتصادی در تجارت با  عراق متمرکز 

و مستمر  عمل کنند
قاس��م علی جباری رییس کمیس��یون حمایت ازسرمایه گذاری، 
تامین مالی و توس��عه روابط خارجی ات��اق بازرگانی اصفهان در این 
نشست خواستار تمرکز فعاالن اقتصادی  نسبت به کشورهای همسایه 
ایران در توس��عه روابط اقتصادی ش��د و گفت: در حال حاضر عراق 
بزرگترین ش��ریک تجاری ایران در منطقه اس��ت ولی متاس��فانه از 
تمام ظرفیت این کش��ور برای صادرات کاال و خدمات استفاده نمی 
کنیم. وی حضور در بازارهای برون مرزی را عامل موفقیت و توسعه 
بنگاه های اقتصادی استان اصفهان برش��مرد و گفت: رقابت در بازار 

محدود داخل کشور عامل موفقیت و توسعه یک بنگاه نخواهد بود.
 بستن یک روز مرز ایران و عراق، 20 میلیون دالر 

به صادرات زیان می رساند

س��یدحمید حسینی دبیرکل اتاق مش��ترک ایران و عراق در این 
نشست گفت: روزانه ۲۰ میلیون دالر کاالی ایرانی از طریق مرزهای 
زمینی  به عراق صادر می ش��ود و بس��تن یک روز مرز دو کشور۲۰ 
میلی��ون دالر به صادرات ای��ران لطمه وارد می کن��د. وی افزود:اگر 
مسایلی مانند بس��تن مرزهای ایران و عراق در زمان رفراندوم اقلیم 
کردستان  و ایام اربعین نبود امسال صادرات ایران به عراق ۱۲ درصد 

افزایش پیدا می کرد.
 عراق می تواند دروازه  بین المللی صادرات 

کاالهای ایرانی باشد
وی تاکید کرد:عراق می تواند یکی از دروازه های بین المللی برای 

صادرات کاال و خدمات ایران باشد و باید از این فرصت غیر قابل تکرار 
استفاده کنیم. وی خواستار حضور فعال اعضای اتاق بازرگانی اصفهان 
در اتاق مشترک ایران و عراق شد و گفت:تعداد اعضای استان اصفهان 

از ۱۰۰ نفر به ۱۴ نفر کاهش یافته است . 
سهم ایران از واردات صنایع نساجی عراق  11 درصد است

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق  تصریح کرد:واردات 
صنایع نساجی عراق از کش��ورها ۸.۲ میلیارد دالر که سهم ایران با 
۳۱۲ میلیون دالر ۱۱ درصد اس��ت. همچنین ارزش واردات سوخت 
های معدنی و محصوالت پاالیشگاهی عراق ۶۱۶ میلیون دالر و سهم 

ایران با ۲۹۴ میلیون دالر ۴۸ درصد این بازار است .
 سهم 55 درصدی ایران از واردات مصالح ساختمانی 

را باید حفظ کنیم
حس��ینی س��هم ایران در واردات مصالح ساختمانی را قابل توجه 
ارزیابی ک��رد و گفت: از ۲ میلیارد دالر  واردات مصالح س��اختمانی 
عراق ۱.۱ میلیارد دالر شامل ۵۵ درصد بازار به ایران اختصاص دارد .  
وی مزیت ایران در کسب بازار مصالح ساختمانی عراق را پایین بودن 
هزینه حمل و نقل برای مصالح ایرانی  دانس��ت و گفت: اگر درست 
عمل کنیم می توانیم س��هم ایران را در صادرات مصالح ساختمانی 

حفظ و حتی افزایش  دهیم .

تبریز - لیال پاشائی- با حضور مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اس��تان، معاونین، مدیران و کارکنان ستادی و آب 
تبریز از سیس��تم نظارتی و حفاظت از منابع  و تاسیس��ات 
منطقه ۲ تبریز و ساختمان امداد و حوادث  منطقه ۲ تبریز 
با هزینه ای بالغ بر ۴۳۰۰ میلیون ریال بهره برداری شد .به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی، در مراس��م بهره 
برداری از سیس��تم نظارتی و حفاظتی از منابع و تاسیسات 
و س��اختمان امداد و حوادث منطقه ۲ تبریز، جداری مدیر 
منطق��ه از اهداف مهم طرح نظ��ارت و حفاظت از منابع و 
تاسیس��ات این منطقه دانس��ت .مدیر منطق��ه ۲ تبریز در 

خصوص مشخصات سیس��تم نظارت و حفاظت از منابع و 
تاسیس��ات گفت: این طرح شامل کابل کشی شبکه برق و 

لوله گذاری بطول ۵۰۰۰ متر، اماکن تجهیز شده به تعداد ۴ 
باب و دکل گذاری ۷ مورد بوده و نوع ارتباط اماکن بصورت 
رادیوهای بی سیم با الیه های چندگانه حفظتی می باشد.
وی اضافه کرد: در این طرح از ۶۴ محیط س��رور اس��تفاده 
شده و دارای مانیتورینگ مرکزی می باشد .مدیر منطقه ۲ 
تبریز در ادامه در خصوص ساختمان امداد و حوادث منطقه 
گفت: از اهداف این طرح خدمات رسانی سریع و بموقع به 
تمام نقاط منطقه بوده و دارای ۲۲۰ متر زیربنا می باش��د.
ایمانلو ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت و کارکنان منطقه، از 
سیستم نظارتی و حفاظتی، ساختمان امداد و حوادث و از 

قسمت های مختلف آن بازدید کرد.

اهواز شـبنم قجاوند- آزمون س��طح دانش اپراتوری جهت 
ارتق��اء دانش فنی اپراتورهای پس��ت های انتق��ال و فوق توزیع 
در س��طح نواحی بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان 
برگزار شد. معاون بهره برداری شرکت در خصوص آزمون برگزار 
ش��ده، گف��ت: در صنعت برق تالش بر این اس��ت ک��ه عالوه بر 
داش��تن محصول مطلوب، دقت و س��رعت عمل ب��ه ویژه ایمنی 
نیروی انس��انی و تجهیزات نیز تامین شود که راه رسیدن به آن 
ارتقای س��طح دانش فنی اپراتورهای پس��ت های انتقال و فوق 
توزیع است. مسعود قنواتی با اشاره به اینکه یکی از عوامل مهم 

در بهره برداری بهینه از ش��بکه و پایداری موثر آن ارتقاء سطح 
دانش فنی نیروی انس��انی است، افزود: در همین راستا در سطح 
نواحی بهره برداری برق منطقه ای خوزس��تان، جهت سنجش و 
ارتق��ای دانش فنی به صورت هم زمان آزمون اپراتوری با حضور 
۷۵۱ نفر برگزار شد. وی ادامه داد: هدف از برگزاری این آزمون، 
ارتقای دانش فنی، بهره برداری بهینه و مطمئن، کاهش خطای 
نیروی انس��انی، افزایش ضریب ایمنی در به��ره برداری، اجرای 
صحیح دس��تورالعمل و رویه های اجرایی در سیس��تم مدیریت 

کیفیت و در نهایت کاهش خسارت های احتمالی بوده است.

مدیرعامل خبر داد

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در حوزه مدیریت مصرف دو برابر 
بیشتر از سهمیه ابالغی شرکت توانیر عمل کرده است

در نشست راهکارهای ارتقای روابط اقتصادی ایران و عراق در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

بستن یک روز مرز ایران و عراق، 20 میلیون دالر به صادرات ایران زیان می رساند

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

بهره برداری از سیستم نظارتی و حفاظت  از منابع  و تاسیسات منطقه 2 تبریز آغاز شد

برگزاری آزمون سطح دانش اپراتوری در شرکت برق منطقه ای خوزستان

تبریز - ماهان فالح- مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز گفت: 
عالوه ب��ر افزایش مصرف کنندگان خانگ��ی و صنایع، بویژه صنایع 
کوچک، بالغ بر ۵۰۰ روستا به مصرف کنندگان گاز محدوده عملیاتی 
این منطقه افزوده شده است.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومي منطقه ۸ عملیات انتقال گازایران، یداله بایبوردي، با 
اعالم این خبر افزود: با توسعه گازرسانی و افزایش مشترکین جدید 
توس��ط شرکت های گاز تحت پوش��ش این منطقه، الجرم مصرف 
کنندگان تحت پوشش این منطقه افزوده شده و به تبع آن، میزان گاز 
انتقالی از خطوط فشار قوی منطقه ۸ ، همواره سیر صعودی خواهد 
داشت. بایبوردی اظهار داشت: علیرغم اشتراک پذیری جدید در بخش 

خانگی و صنایع و توس��عه گازرسانی، خوشبختانه با ایجاد تمهیدات 
مناسب در بخش تولید و انتقال مشکل خاصی از نظر پایداری انتقال 

گاز در سرش��اخه های مصرف و سردسیر بوجود نیامده و امیدوارم با 
تالش های نیروهای عملیاتی زمس��تان امسال را نیز با سربلندی به 
پایان برسانیم. مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز تصریح کرد: طبق 
آمار و ارقام شرکت های تحت پوشش این منطقه، ۸۹ روستا در استان 
آذربایجان شرقي، ۱۳۳ روستا در آذربایجان غربي، ۵۶ روستا در استان 
زنجان، ۹۵ روستا در استان اردبیل، ۸۷ روستا در استان کردستان و 
۵۰ روستا نیز در استان گیالن به چرخه مصرف گاز طبیعی، افزوده 
ش��ده است که این امر بخشی از افتخارات شرکت ملی گاز ایران در 
محدوده تحت انتقال این منطقه در توسعه گازرسانی به مناطق شمال 

و شمالغرب کشور می باشد.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز:

بالغ بر 500 روستا به مصرف کنندگان تحت پوشش منطقه 8 انتقال گاز اضافه شد

استقرار 24 اکیپ راهداری در سطح جاده های استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان گفت: ۲۴ اکیپ راهداری به 
صورت شبانه روزی در سطح جاده های استان مستقرند.عادل مصدقی با اشاره به پیش بینی بیش از ۳۰ سانتی متر برف در مناطق 
کوهستانی استان، اظهار داشت: ۲۴ اکیپ راهداری به صورت شبانه روزی در سطح جاده های استان مستقر هستند.وی افزود: سامانه 
بارشی از بامداد چهارشنبه وارد استان شده به صورتی که از ساعت ۲ تا ۶ بامداد بارش خفیف برف در منطقه درازنو شهرستان کردکوی 
داشتیم.مصدقی با اشاره به اطالعیه هواشناسی استان، گفت: براساس پیش بینی ها بیش از ۳۰ سانتیمتر برف را در مناطق کوهستانی 
خواهیم داشت. رانندگان از تردد غیرضروری به خصوص در زمان شب از محورهای کوهستانی خودداری کنند.افرادی که قصد تردد 
در جاده های کوهستانی استان را دارند، حتما تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.معاون راهداری اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان ادامه داد: رانندگان از سالمت فنی خودرو از جمله سیستم گرمایشی، برف پاک کن، چراغ ها 
و ترمز اطمینان حاصل کنند.وی تاکید کرد: اکنون ۲۴ اکیپ راهداری با تجهیزات و امکانات مورد نیاز برف روبی و شن و نمک پاشی 

در سطح جاده های استان مستقر هستند و همه تالش خود را می کنند تا راهی مسدود نشود.

افتتاح آزمایشگاه تست کنتور شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان
بندرعباس - خبرنگارفرصت امروز - آزمایشگاه تست کنتور شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان هرمزگان با حضور مهندس ذاکری مدیرعامل شرکت افتتاح 
شد. این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای تست و بازرسی انواع کنتورهای تکفاز، 
سه فاز و دیماندی است که لوازم اندازه گیری معیوب را مورد تست قرار می دهد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در آیین افتتاح این آزمایشگاه 
گفت: در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار مش��ترک از خدمات این شرکت در استان 
استفاده می کنند که نیاز به یک آزمایشگاه مجهز برای تست لوازم اندازه گیری مشترکین را ضروری می نمود. مهندس محمد 
ذاکری افزود: با راه اندازی این آزمایشگاه حدود ۷ میلیارد ریال در خرید کنتور صرفه جویی شد. وی ادامه داد: با توجه به نوع 
فعالیت شرکت و پراکندگی تاسیسات، راه اندازی این گونه آزمایشگاه ها برای سایر لوازم و تاسیسات ضروری است. در واقع 
نتیجه عملکرد شرکت های توزیع برق بستگی به کارکرد صحیح لوازم اندازه گیری مشترکین دارد. وی بیان داشت: ساالنه به 
میزان ۱۰۰ میلیارد ریال کنتور در استان خریداری می شود و سرمایه ای که هم اکنون در بخش لوازم اندازی گیری هزینه می 
شود حدود یکهزار میلیارد ریال است. بنابراین هزینه بسیار زیاد خرید و فروش کنتور اهمیت راه اندازی این گونه آزمایشگاهها 
را دوچندان می سازد. وی در ادامه اظهار داشت: ساالنه حدود ۳۰۰ ترانسفورماتور در استان آسیب می بیند که ۱۰۰ دستگاه  

غیر قابل تعمیر است و باید از رده خارج شود. 

پایانه برون استانی خرم آباد به بهره برداری رسید
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- پایانه برون اس��تانی خرم آباد طی مراس��می با حضور وزیر 
دادگس��تری، استاندار لرستان و جمعی دیگر از مسئوالن اس��تانی به بهره برداری رسید.  به گزارش 
خبرنگار اقتدار،سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در حاشیه بهره برداری از ترمینال برون استانی خرم 
آباد در جمع خبرنگاران گفت: در کشور با مشکالتی از قبیل بیکاری، خشکسالی، تعطیل شدن برخی 
مراکز صنعتی در طول ۴۰ سال بعد از انقالب به صورت کم و زیاد مواجه بودیم که همت جدی مردم 
و مس��ئوالن برای رفع نیازها و خواس��ته ها امری ضروری اس��ت. وی ادامه داد: در کنار این مشکالت 
ظرفیت های بسیار بزرگی نیز مانند منابع انسانی بسیار خوب، ملت بزرگ و نظام مردمی و مستقل، رهبری بزرگ و فرهیخته داریم. آوایی 
ضمن اشاره به اینکه،امروز بیش از همیشه نیازمند به برادری و باهم بودن هستیم؛ تصریح کرد: وقتی می گوییم ۲۲ بهمن و پیروزی 
انقالب به معنای این نیست که نواقص و اشکاالت را قبول نداریم. بلکه باید با همکاری ملت و دولت و رهبری هر روز به جایگاه واقعی 
خود نزدیک تر شویم. وزیر دادگستری همچنین ابراز داشت:در بخشی از سخنان خود در خصوص قاچاق کاال و ارز عنوان کرد: تمامی 
بخش های کشور در این راستا تعامل دارند و در نهایت پرونده هایی تشکیل می شود که برخی از آنها به سازمان تعزیرات حکومتی جهت 
رسیدگی ارجاع می شوند. این پرونده ها مهم و با جرائم رقم باال هستند که نیازمند دقت کامل جهت ادامه مبارزه و برخورد با قاچاقچیان 
است. وی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از تمام ظرفیت های قانونی برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز استفاده می کند. ایشان 
افزود: در رابطه با نظارت بر قیمت ها در آستانه سال جدید نیز این سازمان همچون سال های گذشته با برنامه گشت های مشترک و 
تقویت مجموعه در ایام نوروز بر بازار نظارت دارد. ضرورت وجود پایانه مسافربری برون استانی در لرستان از سال ۷۰ احساس شد اما 
به دلیل جانمایی نامناسب ساختمان آن ایجاد این پایانه به دست فراموشی سپرده شد و درنهایت در سال ۹۲ ساخت پایانه مسافربری 

برون استانی لرستان در زمین سابق اتوبوس رانی خرم آباد و در جنب پایانه مسافربری درون استانی بروجرد در دستور کار قرار گرفت. 

با حضور مدیرعامل گاز مازندران : 
مشعل گازرسانی 11 روستای هزارجریب نکا روشن شد 

سـاری – دهقان : پروژه گازرسانی به ۱۱ روستای هزارجریب شهرستان نکا عصر 
روز پنجشنبه با حضور استاندار مازندران و جمعی از مسئوالن استانی و محلی به بهره 
برداری رسید. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از  روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران ، جعفر احمدپور، مدیرعامل شرکت گاز استان در مراسم بهره برداری از پروژه 
گازرسانی به ۱۱ روستای هزارجریب شرق مازندران در روستای " سه کیله" نکا اظهار 
کرد: تالش برای گازدار کردن روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار در استان مازندران با قوت 
در دست انجام است و تالش های مختلفی از غرب تا شرق استان انجام شده و در حال انجام است. وی با اشاره به گازرسانی منطقه 
هزارجریب ش��رق مازندران، افزود: هیچ گاه فکر نمی کردیم که روزی ش��اهد روشن شدن ش��عله های گاز در این مناطق دورافتاده و 
صعب العبور باشیم ولی اکنون آنچه در ذهن تصور نمی شد، عملی شده است و باید شاکر خداوند باشیم. مدیرعامل گاز مازندران با بیان 
اینکه با هماهنگی انجام شده با وزارت نفت، همه روستاهای باالی ۲۰ خانوار در نقاط مختلف کشور از نعمت گاز برخوردار می شوند، 
یادآور ش��د: بر همین اساس ۱۵۱ روس��تای باالی ۲۰ خانوار شرق مازندران در دستور گازرسانی قرار گرفت. احمدپور گفت: از ۱۵۱ 
روستای باالی ۲۰ خانوار شرق مازندران، ۷۸ روستا در شهرستان نکا واقع شده است که بهره برداری از ۱۱ طرح گازرسانی به ۱۱ روستا 
اکنون اجرایی شده است و مردم از نعمت گاز طبیعی، سالم و پاک برخوردار شدند. وی اظهار کرد: برای گازرسانی به ۱۱ روستای منطقه 
هزارجریب نکا، ۱۱ کیلومتر شبکه و سه ایستگاه و یک هزار علمک جاگذاری شده است که ۱۲۰۰ خانوار منطقه شرق مازندران از نعمت 
گاز طبیعی برخوردار می شوند. مدیرعامل گاز مازندران اجرای پروژه ها با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر، بهبود فرآیند پروژه ها و کار در 
مدت زمان تعیین شده را از مهم ترین سرفصل های گازرسانی مازندران عنوان کرد و ادامه داد: رعایت ایمنی از مسائل مهم در کار است. 

بلیت سفرهای نوروزی بدون هیچگونه افزایشی پیش فروش می شود
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مهندس سیدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان بوشهر: به منظوررفاه 
حال شهروندان بلیت سفرهای نوروزی با ناوگان عمومی استان امسال  بدون هیچگونه افزایشی پیش فروش می شود ومردم می 
توانندبلیت س��فربه ش��هرهای دلخواه خوددرایام نوروزرا با قیمت کنونی دریافت کنند. وی همچنین افزود:درراستای ایجادفرصت 
مناسب برای مسافرین وهمچنین ترویج فرهنگ انجام سفرهای برنامه ریزی شده ،پیش فروش بلیت سفربا ناوگان عمومی درسطح 
اس��تان آغازشده ومردم می توانند با مراجعه به دفاترپیشخوان دولت،دفاترشرکت های حمل ونقل درسطح شهر ویا کامپیوترهای 
خانگی ومراجعه به س��ایت safar۷۲۴.com بلیت سفرخودرادریافت دارند. مهندس علم تصریح کرد:امسال هم همانندسنوات 
قبل تدابیرالزم باکمک انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل مسافراستان اندیشیده شده وسلسله اقداماتی ازجمله آماده سازی 
ناوگان عمومی،نظارت برعرضه بلیت،کنترل فنی ناوگان و پیش فروش بلیت درمراکز پر ازدحام و نظامی بکارگرفته می شودتامردم 
بدون دغدغه درایام نوروز به شهرها ومقاصد دلخواه خودسفرکنند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای همچنین ازآمادگی ناوگان 
اس��تان برای جابجایی مردم خبر دادوافزود: باوجودصدها دس��تگاه اتوبوس مدرن و پیشترفته و برخوردارازخدمات  vip که یکی از 
جوانترین ناوگان مسافری کشورنیز می باشد این نویدرا به مردم می دهیم که انشاهلل امسال هم هیچ خللی درجابجایی مسافرین 
پیش نخواهدآمد. وی گفت: اقدامات الزم وپیشگیرانه ای نیز شامل کنترل فنی وبهداشتی ناوگان قبل  ازسفرناوگان عمومی اجرایی می 
شودوبه ناوگانی که کارت معاینه فنی معتبر وهمچنین کارت هوشمندسازمان را نداشته باشنداجازه جابجایی مسافرداده نخواهدشد. 
مهندس علم اضافه کرد: برای اطمینان ازرعایت اصول ایمنی بوسیله رانندگان درطول سفرنیز ناوگان اتوبوسی بوسیله سامانه پایش  
هوشمند ناوگان )سپهتن ( نصب شده دراتوبوسها رصدمی شوند ودر صورت بروز تخلف،راننده اتوبوس جهت اعمال قانون به اولین 
پاسگاه پلیس راه واقع درمسیر معرفی می شوند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان همچنین خبرازراه اندازی ستادویژه 
سفرهای نوروزی دراین اداره کل خبردادوگفت:به منظورپایش دقیق نیازمندی های بخش مسافردرایام  نوروزستادی تحت عنوان 

ستادنظارت وتسهیل سفرهای نوروزی با مشارکت تشکلهای صنفی حمل ونقلی  از  ۲۵اسفندکارخودش را آغازمی کند.

کارگاه آموزشی کارکنان آتش نشانی شرکت پاالیش نفت امام خمینی شازند
اراک - مینو رستمی- با توجه به شروع تعمیرات اساسي از نیمه دوم فروردین ماه ۹۷ و گستردگي آن در واحدهاي عملیاتي 
پاالیش��گاه و به منظور افزایش س��رعت عمل و آمادگي جسماني و حضور ذهن کارکنان آتش نشاني در شرایط اضطراري یک دوره 
کارگاه بازآموزي در دو بخش تئوري و عملي توسط اداره HSE و با همکاري اداره آموزش شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( 
برگزار گردید. به گزارش روابط عمومي شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شازند این کارگاه آموزشي امداد و نجات در محوطه هاي 
عملیاتي و صنعتي با کمک تجهیزات کارگاهي اختصاصي و موارد کاربردي دیگر، به مدت ۴۸ ساعت طي یک هفته براي تیم ۱۵ نفره 

امداد و نجات با حضور ۳ نفر از مربیان توانمند و مجرب از سازمان آتش نشاني کالنشهر اراک برگزار گردید.

گرگان- خبرنـگار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان با حضور دکتر قر خانی 
نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسالمی، 
مهندس قانع معاون برناه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضالب  کشور 
مهندس شکیبافر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گلستان و حسن هدایتی کتولی فرماندار شهرستان علی آباد کتول 

مسائل در این جلسه در ابتدا مهندس شکیبافر گزارشی از روند پروژه 
های آبرسانی در روستاهای این شهرستان را ارائه  نمودند.مربوط به 
آب ش��رب و مجتمع های آبرسانی این شهرستان در محل شرکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در 
ادام��ه دکتر قره خانی نماینده مردم شهرس��تان علی آباد کتول در 
مجلس ش��ورای اسالمی  مطالبی  در راس��تای مسائل و مشکالت 

آب شرب روستاهای این شهرستان را بیان نموده و خواستار تسریع 
در روند آبرس��انی به روس��تاهای فوق گردی��د.در پایان مقرر گردید 
مسائل آبرسانی روستایی شهرستان در جلسه ای یا حضور فرماندار ، 
مدیرعامل و معاونین آبفا روس��تایی استان بررسی و با لحاظ نمودن 
اعتبارات استانی ) شورای برنامه ریزی شهرستان ( و ملی نسبت به 

رفع حداکثری تنگناهای موجود اقدام گردد..

مسائل آب شرب روستاهای شهرستان علی آباد مورد بررسی قرار گرفت  
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توضیح بیشتر: 

اب��زار و امکان��ات حیاتی ب��رای ارتباط بهت��ر و زیادتر 
دانشجویان در این اپلیکیشن موجود است. 

کتابخانه: مجموعه بزرگی از کتب دانشگاهی
استادشناسی: امتیاز و رتبه بندی اساتید هر دانشگاه 

توسط خود دانشجویان
تبادل کتاب: فروش یا اهدای کتاب های استفاده شده

پرسش و پاسخ: سؤاالت درسی و غیردرسی
صدای دانشـجو: انتق��ادات و اعتراضات و تقدیر های 

دانشجویان از مسئوالن و دانشگاه در این قسمت

مهم نیس��ت پیش��نهادتان چقدر عالی و نادر باشد، 
مهم نیس��ت چق��در فک��ر می کنید در می��دان بازی 
بی رقی��ب هس��تید، حتی اگر در محدوده  ش��ما هیچ 
کس��ب وکاری مانند ش��ما وجود نداشته باشد، باز هم 
رقبایی دارید. هر کس��ب وکاری رقبای��ی دارد؛ حتی 
وقتی الکس��اندر گراهام ب��ل در ۱۸۷۶ با اختراع تازه 
خود با آقای واتس��ون تماس گرفت رقبایی داشت. او 
دستگاهی اختراع کرده بود که در کل بازارهای جهان 
نظیر نداش��ت، ام��ا از همان زمانی که ای��ن اختراع به 
او الهام ش��د باید به فکر س��هم بازار آتی هم می بود. 
او بای��د با تمام وس��ایل شناخته ش��ده و موجود برای 
برقراری ارتباط و نیز ابزارهایی که به تقلید از تلفن در 

سال های آینده ساخته می شد، رقابت می کرد. 
رقابت نیرویی مؤثر در طبیعت و هس��ته سیس��تم 
س��رمایه گذاری آزاد اس��ت. هر زمان برای انتخاب و 
بقا به جلب توجه نیاز باش��د، رقاب��ت رخ می دهد. در 
طبیعت، پر طاووس، عطر گل س��رخ و شیرینی سیب 
ابزار مارکتینگ آنها هس��تند، اما در تجارت، جنگ بر 
س��ر برد و باخت مشتری اس��ت، جنگی که از طریق 
برنامه ه��ای مارکتینگ پیش م��ی رود. به دلیل وجود 
نیروهای رقابتی، سیستم سرمایه گذاری آزاد دائما رو 

به توسعه است. چند مثال در این مورد: 
- رقابت باعث ارتقای محصوالت و نوآوری می شود. 
- رقاب��ت باع��ث بهب��ود کیفیت و کاه��ش قیمت 

می شود. 
- رقابت قدرت انتخاب را افزایش می دهد. 

- رقابت بر بازده تجاری تأثیر می گذارد. 

رقابت، جنگی اس��ت بی��ن کس��ب وکارها برای به 
دست آوردن فروش و مشتری بیشتر؛ برعکس رقابت، 
مونوپولی ی��ا انحصار فروش به زمان��ی می گویند که 
شرکتی به تنهایی کنترل کامل یک صنعت یا خدماتی 

خاص را بر عهده داشته باشد. 
واژه شناسی رقابت

فروش، اولین ش��اخص نشان دهنده جایگاه شما در 
عرصه رقابت اس��ت. اگر فروش شما پرقدرت و رو به 
رشد باشد، پس کس��ب وکارتان در مسیر درست قرار 
دارد و اگ��ر فروش رو به کاهش و ضعیف باش��د، پس 
اوضاع مناس��ب نیس��ت. به هرحال، می توانید کنترل 
ف��روش و درنتیجه کنترل موفقیت تجاری خود را در 
دس��ت بگیرید و س��هم تجارت خود را ک��ه از طریق 
سهم شما در بازار، سهم شما از مشتری و سهم تان از 

فرصت ها تعریف می شود، افزایش دهید. 
سهم بازار

س��هم بازار، برشی اس��ت که از کیک بازار به شما 
می رس��د، یعنی کل فروش محصوالت ش��ما در بازار. 
برای مثال، اگر مدیر س��ینما هس��تید و غیر از ش��ما 
۱۲س��ینمای دیگر نی��ز در فاصله ای معقول از ش��ما 
قرار دارند، س��هم بازار شما عبارت است از نسبت کل 
بلیت هایی که می فروش��ید به کل بلیت هایی که تمام 

۱۳سینمای شهر می فروشند. 
سهم مشتری

س��هم مشتری درصد تجارت شما از کل خریدهای 
محتمل مش��تری از تجارت شماس��ت. در ادامه مثال 
قب��ل، باید بگوییم در س��ینما عالوه ب��ر بلیت، ذرت 

بوداده، نوش��ابه، ش��کالت، پوس��ترهای فیل��م و خدا 
می دان��د چه چیزهای دیگری را هم می فروش��ند. هر 
مش��تری که فقط بلیت می خرد و نه هیچ چیز دیگر، 
نش��ان می دهد هنوز می توان سهم بسیار بیشتری از 

خرید مشتری را به خود اختصاص داد. 
سهم از فرصت های بازار

سهم از فرصت ها به فراتر از رقبا و مشتریان موجود 
خریدار محصوالت ش��ما، می نگرد و به دنبال کسانی 
است که محصوالت شما را نمی خرند. باید متوجه شد 
چطور ممکن اس��ت آنها محصوالت ش��ما را به عنوان 

راه حلی برای نیازهای خود بدانند. 
سال ها پیش کوکاکوال پژوهشی منتشر کرد که نشان 
می داد در سراسر جهان چند میلیارد نفر وجود دارند که 
به طور متوسط روزانه هشت لیوان مایعات می نوشند و از 
این کسر تنها یک چهارم لیوان متعلق به کوکاکوال بود. 
براین اس��اس کوکاکوال دس��ت به اقداماتی زد که از آن 

به عنوان »سهم معده« یاد می شود. 
این ن��وع برنامه ری��زی فراتر از س��هم بازار اس��ت 
)چ��ه مقدار از نوش��یدنی های غیرالکلی که خریداری 
می ش��ود نوشابه های کوکاکوال اس��ت(، حتی فراتر از 
س��هم مش��تری اس��ت )چه مقدار از نوش��یدنی های 
غیرالکلی نوش��ندگان کوکاکوال به این ش��رکت تعلق 
دارد(. با این شیوه، کوکاکوال مشتریانی را که احتماال 
در ح��ال حاضر به دنبال محص��والت نظیر کوکاکوال 
هس��تند نیز از آن خود می سازد و بازار خود را نیز در 

میان آنان توسعه می دهد. 
hormond :منبع

بازی در میدان رقابت

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 914 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:هرچند که شتاب در بسیاری از مواقع 
پس��ندیده نیست و به کارها لطمه می زند، اما در زمانی که 
شما چاره ای ندارید باید بتوانید آن را مدیریت کنید. شتاب 
موجب می شود کارمندان تمرکز خودشان را از دست بدهند 
و عصبی شوند و در صورتی که از قبل نسبت به این موضوع 
توجیه نباش��ند کیفیت و کارایی حتما به ش��دت کاهش 
خواهد یافت. نکته اولی که شما باید رعایت کنید استخدام 

افراد مناسب برای این شرایط است. برخی از افراد ذاتا برای 
ش��رایطی پرسرعت مناسب هس��تند و برخی حتی تحمل 
آن را نی��ز ندارند. اگر فردی برای کار در چنین ش��رایطی 
س��اخته نشده باشد، با آموزش هم به احتمال زیاد نخواهد 
توانست موفق شود و بالعکس افراد مستعد برای فعالیت های 
پرش��تاب با ش��رکت در کالس ه��ای آموزش��ی و خواندن 
کتاب های روان شناسی و مدیریت مرتبط با این موضوع به 
سرعت آمادگی پیدا خواهند کرد. بنابراین مهم ترین توصیه 

ما انتخاب درست افراد و چیدمان صحیح کارمندان است.

نکته دوم ایجاد رقابت سالم بین افراد است، به طوری 
که س��رعت معیار اصلی شماس��ت )البته به شرط انجام 
درس��ت کار(. هرچقدر افراد بتوانند کار بهتری با سرعت 
باالت��ر انجام دهند امتیاز بیش��تری می گیرن��د و پاداش 
خواهند گرف��ت. این پاداش می تواند ب��ه صورت کارانه، 
جوایز جانبی، مرخصی تشویقی و... باشد. در این شرایط 
که افراد احساس کنند در یک رقابت شرکت دارند، انگیزه 
و سرعت شان باال می رود و کار شما به بهترین نحو ممکن 

انجام خواهد شد.

کسب و کار شتاب زده

پرسش:در کسب و کاری فعالیت می کنم که بنا به دالیل متعدد، سرعت عمل و شتاب در اجرای برنامه ها در آن حرف اول 
را می زند. چطور می توانم در این شرایط بازدهی کارمندان را باال ببرم؟ کلینیک کسب و کار

5 راه برای افزایش اعتماد به نفس
اعتماد به  نفس یکی از مهارت های ضروری است. یک کسب و کار 
زمانی به موفقیت خواهد رسید که رهبر آن اعتماد به  نفس دارد 
و این مهارت را به سایر اعضای تیم نیز منتقل کند.  ساختن یک 
کسب و کار موفق به مهارت های متعددی نیاز دارد، اما یکی از آنها 
یعنی داش��تن اعتماد به  نفس کمک می کند که نتایج با سرعت 
بیشتری بهبود پیدا کنند. یک کسب و کار ممکن است در مراحل 
زیادی با موفقیت یا شکس��ت مواجه شود. محققان بعد از مطالعه 
تمامی پروژه هایی که با شکست مواجه شده و بررسی شرایط آنها، 
به نتایج جالبی دست پیدا کرده اند. آنها دریافته اند که معموال دو 
دلیل اصلی باعث می شود که حتی یک تیم خوب با ایده جالب و 

رهبر شایسته، شکست بخورد: 
۱- کمبود انعطاف پذیری و عدم تمایل به تغییر مسیر

۲- بهانه تراشی و انداختن تقصیر به گردن دیگران
محققان همچنین متوجه شده اند که کمبود اعتماد به نفس، پایه 
و اساس دو دلیل باال را تشکیل می دهد. هر کارآفرینی باید اعتماد 
به  نفس داشته باشد و این حس را به اعضای تیم خود منتقل کند. 

اعتماد به  نفس یک مهارت ضروری است
اعتماد به  نف��س یک مهارت ن��رم )مهارت هایی مانند فعالیت 
تیمی و درک متقابل( اس��ت. تجربه نشان می دهد که اعتماد به  
نفس یک مهارت آموختنی است و می تواند با تمرین کردن تقویت 
ش��وید. کارآفرینان زیادی وجود دارند که محصوالت عالی تولید 
می کنند، اما نمی توانند در یک جمع عمومی در مورد آن صحبت 
کنند. کمبود اعتماد به  نفس باعث می شود که این افراد احساس 
راحتی نکنند، اما بعد از چندین بار صحبت در مکان های عمومی 
اعتماد به  نفس خود را باز می یابند و درنتیجه کسب و کارشان نیز 
رش��د پیدا می کند. مهارت های صحبت کردن و داشتن یک ارائه 
قوی کمک می کند که سرمایه گذاران یا سایر کسب و کارها عالقه 
بیشتری نسبت به یک استارت آپ داشته باشند و درنتیجه تعداد 

مشتری های آنها افزایش پیدا کند. 
توسعه مهارت ها منجر به افزایش اعتماد به  نفس می شود

اعتم��اد به  نف��س نیاز به آس��یب پذیری دارد. برخ��ی رهبران 
اعتماد به  نفس کافی برای پذیرفتن اشتباهات و قبول آسیب پذیر 
بودن شان ندارند و همواره به دنبال بهانه می گردند. اگر نقطه ضعف 
خود را صادقانه قبول کنید و نش��ان دهید که در حال پیش��رفت 
هستید، بس��یار خوب است و به این معنا است که روزبه روز بهتر 
خواهید شد. اعتماد به  نفس معموال نیازمند رها کردن باورها است 
و این سخت ترین بخش ماجرا محسوب می شود؛ رها کردن کنترل 
و از دست دادن موقت یک سری موارد و دانستن اینکه چشم انداز 

بلندمدت بدون نقص باقی خواهد ماند. 
کمک به افزایش اعتماد به نفس دیگران یک 

راه حل اساسی است
تیمی را در نظر بگیری��د که رهبر آن از اعتماد به نفس باالیی 
برخوردار اس��ت. این تیم تازه شکل گرفته است و هیچ تجربه ای 
در م��ورد ویدئوهای پخش زنده ندارد. ای��ن افراد اعتماد به نفس 
پایینی دارند و به تواناهایی های یکدیگر مطمئن نیس��تند. رهبر 
این تیم وقت را برای آموزش آنها هدر نمی دهد و مسئولیت پخش 
این ویدئوها را خودش برعهده می گیرد. درنتیجه پروژه ها به موقع 
تحویل داده می شوند، اما اعضای تیم هیچ اعتماد به نفسی کسب 
نمی کنن��د. درواقع رهبر این تیم با اعتماد نکردن به توانایی افراد 
مانع از باال رفتن اعتماد به نفس آنها می ش��ود. رشد کردن و بهتر 
شدن سخت و دردناک است، اما با گذشت زمان اعضای تیم عادت 
می کنن��د که از این بعد پروژه ها را خودش��ان تحویل بدهند و به 
رهبرش��ان متکی نباشند.  با تقسیم شدن وظایف سنگینی بار از 
روی عده خاصی برداش��ته می ش��ود و درنتیجه می توانند بیشتر 
روی راه های جذب مش��تری تمرکز کنن��د. همچنین رهبر تیم 
زمان بیش��تری برای تمرکز روی چش��م اندازها دارد و کسب و کار 
مقیاس پذیرتر می ش��ود. همه اینها به این دلیل است که اعضای 
تیم مهارت داش��ته اند و اکنون اعتماد ب��ه نفس باالیی نیز دارند. 
داشتن اعتماد به نفس امری ضروری برای هر فرد است، اما کمک 
به دیگران در این مورد زندگی شما را تغییر خواهد داد. کمک به 
افزایش اعتماد به نفس دیگران باعث رشد قابل توجه فرد می شود. 
ش��ما برای س��اختن یک تیم موفق باید به دیگران اعتماد کنید. 
هرقدر اعتماد خود را بیشتر به دیگران نشان دهید، میزان اعتماد 

به نفس نیز چندین برابر و نتیجه بهتر می شود. 
کارها تبدیل به عادت می شوند و عادت ها اعتماد 

به نفس را می سازند
عادت ه��ای زیر کمک می کنند یک فرد بتواند میزان اعتماد به 
نفس ش��خص دیگری را افزایش دهد و درنتیجه میزان اعتماد به 

نفس خود را نیز تقویت کند. 
1- کارهـا را به دیگران بسـپارید و جزییات آنها را 

مدیریت نکنید
تقسیم کردن مسئولیت ها زمان و فکر شما را باز می کند و اجازه 
می دهد زمانی که دیگران به انجام امور رسیدگی می کنند، شما نیز 

روی موضوعات مهم تر تمرکز کنید. 
2- اجازه دهید در برابر مسئولیت ها پاسخگو باشند

اگر می خواهید دیگران رشد کنند باید به آنها یاد دهید که در 
برابر مسئولیت های خود پاسخگو باشند. آنها نیز به مرور زمان یاد 
می گیرند که مسئولیت پذیر باشند و کار خود را کامل انجام دهند. 
نتیجه گرفتن از کارها باعث افزایش میزان اعتماد به نفس می شود. 
3- فرصت هـای تصمیم گیری فراهـم کنید و اجازه 
بدهید مدتی را با تصمیمی که می گیرند سپری کنند

فرصت های��ی ب��رای تصمیم گیری افراد تیم خ��ود مهیا کنید؛ 
تصمیم های��ی که مس��تقیما روی پروژه های در ح��ال اجرا تأثیر 
می گذارد. اگر اعضای تیم خود را جدی بگیرید، آنها نیز کار خود 

را جدی خواهند گرفت. 
4- کارهایـی را که فکر می کنید از عهده انجام دادن شـان 

برنمی آیند، به آنها بسپارید و سپس آنها را حمایت کنید
قرار گرفتن در حاشیه امن هیچ موقع باعث پیشرفت نمی شود. 
کارهای��ی را به اعضای تی��م خود بدهید که احس��اس می کنند 
آمادگی انجام دادن شان را ندارند. زمانی که مشاهده کردید درگیر 

کار شده اند، به آنها کمک کنید و مسیر درست را نشان دهید. 
5- سعی کنید برای مأموریت ها جوایز انگیزشی در 

نظر بگیرید
هر ش��خصی به طور خاصی انگیزه کس��ب می کند. این وظیفه شما 
اس��ت که به عنوان یک رهبر با اعضای تیم خود ارتباط برقرار کنید و 
ببینید چه چیزی بیشتر به آنها انگیزه می دهد. سپس مأموریت هایی 
را که به آنها می دهید، به  نوعی با این موارد انگیزشی پیوند دهید. بعد 
از انج��ام این کار متوجه خواهید ش��د که اعضای تیم با میل و رغبت 
inc/zoomit :بیشتری کار می کنند و نتایج بهتری می گیرند.  منبع
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بنیانگذار فیس بوک می خواهد ماهانه 
500دالر به 90میلیون آمریکایی بدهد

اخیرا یکی از بنیانگذاران ش��بکه اجتماعی فیس بوک 
و پ��روژه امنیت اقتصادی، طرحی پیش��نهاد داده که به 
باور وی می تواند مش��کل نابرابری حقوق را برطرف کند. 
این سیستم بر این اس��اس طراحی خواهد شد که برای 
هم��ه افراد حاضر در جامعه درآمدی اس��تاندارد در نظر 
گرفته ش��ده و این درآمد از مالیات اقلیت یک درصدی 

ثروتمندان آمریکا کسر شود. 
 »کری��س هیوز« که یک��ی از اولین افراد تأثیرگذار در 
فیس ب��وک بود، طرحی درباره مب��ارزه با نابرابری حقوق 
پیش��نهاد و پیرام��ون چگونگی تأمی��ن بودجه برای این 

پروژه توضیحاتی ارائه داد. 
به گزارش دیجیات��و، او می خواهد به هر آمریکایی که 
حقوق��ی کمتر از ۵۰ه��زار دالر در س��ال )معادل ۲۲۵ 
میلی��ون توم��ان( دریافت می کن��د، ماهان��ه ۵۰۰ دالر 
)معادل ۲میلی��ون و ۲۰۰ و ۵۰هزار تومان( تقدیم کند. 
هی��وز ادعا می کند که ۹۰ میلی��ون نفر آمریکایی از این 
پروژه س��ود خواهند برد و می گوی��د: می دانیم که وقتی 
م��ردم حجم مطلوبی از پ��ول را دریافت می کنند قادرند 
از آن هوش��مندانه استفاده کنند. بچه های آنها بیشتر در 
مدرسه می مانند، سالمت شان بهتر می شود و خوشحال تر 
از قبل زندگی می کنن��د. از این رو می خواهیم از قدرت 
و ثروتم��ان برای متع��ادل کردن اقتصاد به��ره گرفته و 

موقعیت های خوبی برای عموم مردم فراهم آوریم. 
هیوز قص��د دارد برای تأمین هزینه این پروژه، مالیات 
اقلیت ی��ک درصدی ثروتمندان آمری��کا را به ۵۰درصد 
برساند که طبق آن، ثروتمندان مجبور خواهند بود نیمی 

از درآمد خود را به دولت بدهند. 
در ص��ورت قطعی ش��دن این طرح پیش��نهادی، نرخ 
مالیات اقلی��ت یک درصد به باالترین حد خود در تاریخ 
خواهد رس��ید. هرچند این مقدار اکن��ون نیز کم نبوده 
و به گزارش مؤسس��ه مالیات و سیاس��ت های اقتصادی، 
ثروتمن��دان آمری��کا در س��ال ۲۰۱۷ می��الدی تقریب��ا 
۳۴درص��د از درآمد خود را تحت عنوان مالیات به دولت 

داده اند. 
به باور هیوز، ای��ن پروژه که احتماال ۳۰۰میلیارد دالر 
هزینه خواهد داشت، می تواند بسیاری از مشکالت اقشار 
ک��م درآمد را ح��ل کرده و در مس��ائل اجتماعی زیادی 
تأثیر بگذارد. به گفته او، بهتر اس��ت مالیات گرفته شده 
از ش��رکت های ب��زرگ و ثروتمندان در راس��تای بهبود 
وضعیت کارگران آمریکا صرف شود چراکه طی ۱۰سال 

گذشته فکری به حال شان نشده است. 
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