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دالیل بروز اختالالت ارزی به روایت مرکز پژوهش های مجلس

شاخص های شکنندگی 
اقتصاد ایران

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس با تأکید ب��ر خطر اعمال تحریم ه��ای دوباره  علیه نظام بانکی و اقتصادی کش��ور، 
راهکارهایی را برای کم اثرکردن شکنندگی اقتصاد در برابر تحریم ها و جلوگیری از بروز اختالالت ارزی ارائه کرد. 
به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در بخشی از این گزارش که با عنوان »شاخص های شکنندگی اقتصادی« 
منتشر شده است، پیرامون تأثیرات اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز و همچنین روند تعامالت بین المللی بانک ها 
به ویژه پس از برجام آمده است: به دلیل جهان روایی نسبی دالر در مجموعه تراکنش های بین المللی و همچنین 

ایجاد نهادهای بین المللی با کارکرد تخصصی پیام رسانی مالی، انتقال وجوه، رصد تراکنش ها و راستی آزمایی...

ممنوعیت ثبت  سفارش با دالر 
مشکلی ایجاد نمی کند
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 قرارداد ساخت راه آهن شیراز - بوشهر و قرارداد ساخت 450 دستگاه مترو
میان ایران و دو شرکت چینی امضا شد

شبکه ریلی نونوار می شود

۸ دیدگاهی که موفقیت شما را تضمین می کنند
9 ایده برتر در زمینه کسب وکارهای پاره وقت

بازاریابی محتوایی و مزایای گیمیفیکیشن
توانمندسازی مشتری و خلق روابط وفادارانه

کفش های آدیداس با رنگ های پودری
بازاریابی محتوایی و روابط عمومی دشمن یکدیگر نیستند! 

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

تالش بنیاد گیتس برای 
توانمندسازی زنان جهان

2 یک اقتصـاددان با اعالم سـهم انواع بیـکاران در 
اقتصاد کشور به روایت آمار گفت یک میلیون و...

 آمارها نشان می دهد 54درصد از جمعیت بیکار کشور
در سال گذشته شاغل بوده اند

 سهم انواع بیکاران
در اقتصاد ایران

یادداشت
تحکیم بخش خصوصی با 

تشکل گرایی

ب��رای  ای��ران  اقتص��اد 
گام برداش��تن در مس��یر توسعه 
اهداف  ب��ه  و سرعت بخش��یدن 
رش��د  ش��امل  همیش��گی اش 
س��رمایه گذاری،  افزایش  پایدار، 
س��ایر  بهب��ود  و  اش��تغال زایی 
ش��اخص ها، راه��ی جز توس��عه 
و  بخش خصوص��ی  فعالی��ت 
این  ندارد.  دولت  کوچک ش��دن 
گزاره تقریبا م��ورد تأیید تمامی 
دیدگاه ها و نظریه ها ق��رار دارد، 
اما رس��یدن به این هدف چگونه 
امکان پذیر اس��ت؟  درست است 
که گام نخس��ت آن به تصمیم و 
اراده دولت برای کوچک س��ازی 
بازمی گ��ردد و دول��ت بای��د در 
جهت آزادس��ازی و کاهش سهم 
خ��ود از اقتصاد حرکت کند. گام 
دوم آن اما به قدرتمندتر ش��دن 
بخش خصوص��ی مربوط اس��ت. 
فعالیت ه��ای بخش خصوصی در 
بخش های مختلف نیاز به تحکیم 
و تقوی��ت روحیه تش��کل گرایی 
به ط��ور  بخش خصوص��ی  دارد. 
انف��رادی نمی توان��د اه��داف و 
جایگاه های ب��زرگ را فتح کند. 
زمانی که فعالیت اقتصادی با رفتار 

مدنی همراه می ش��ود، 
9پیشرفت های...

حسین 
پیرموذن

عضو هیأت رئیسه 
اتاق ایران

رئیس جمهور در جلس��ه هیأت دولت ضمن تبریک ایام 
می��الد حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن و گرامیداش��ت 
مق��ام م��ادر و میالد ام��ام خمین��ی )ره( به م��ردم ایران، 
گف��ت: فاطمه زهرا )س( الگویی ب��رای همه افراد جامعه و 

انسان هاست. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی ریاس��ت جمهوری، 
حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در این جلسه 
اظهار داش��ت: به تعبیر امام معصوم فاطمه اطهر )س( یک 
اس��وه حس��نه و الگوی نیکو و زیبا برای همه مردم جهان 
اس��ت. صبر، اس��تقامت، عبادت، ایم��ان و دفاعش از حق 

می تواند راهنما و الگوی ما باشد. 
روحان��ی با بی��ان اینکه روز زن در ای��ران تنها به معنای 
یک روز تقویمی و تشریفاتی نیست، گفت: روز زن در واقع 
تجدید پیمان با فرهنگ اس��الم و دستورات قرآن و سیره 

پیامبر )ص( و ائمه هدی )ع( نسبت به زنان جامعه است. 
رئیس جمهور تصریح کرد: ما مردس��االری، زن ساالری، 
مردستیزی و زن س��تیزی را قبول نداشته و نه مرد را مایه 
خیر مطلق می دانیم و نه براس��اس برخی از افکار نادرستی 
که وجود دارد، زن را منش��أ شر می دانیم؛ زن و مرد هر دو 
انسان و در پیشگاه خداوند دارای کرامت و عزت هستند و 
برتری و مقام آنها وابسته به ایمان، تقوا و مجاهدت خودشان 

است. 
روحانی با اش��اره به اینکه جنس��یت دخالتی در کرامت 
و عزت انس��انی مرد یا زن ندارد، افزود: معتقدیم بس��یاری 
از فاصله جنس��یتی که امروز در جوامع دنی��ا وجود دارد، 
ناصحیح ب��وده و آنچه اس��الم می خواه��د، عدالت واقعی 

جنسیتی است. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: خوش��بختانه امروز در 
فض��ای اجتماع��ی جامعه ما زن��ان در پی حق��وق واقعی 
خودشان هستند و از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون در علم، 

دانش و مشارکت اجتماعی نقش آفرین بوده اند. 
روحانی با اشاره به نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی 
و تعبیری که امام راحل راجع به این نقش داشته اند، گفت: 
امروز نیز در انتخابات متعدد در ایران و در تمام تظاهرات و 
راهپیمایی ها که به نفع نظام انجام می گیرد و نیز در مسائل 
اجتماعی و مش��اغل مختلف مدیریتی، علمی، دانشگاهی، 
پزشکی و مسئولیت های گوناگون، حضور زنان پررنگ است. 
رئیس جمهور ادامه داد: امروز به واسطه فضای مجازی که 
به وجود آمده، زنان فرصت جدیدی برای شان ایجاد شده تا 
هم نظرات شان را اعالم کنند و هم دانش و اعتقاد خودشان 
را تبیی��ن کرده و برای اش��تغال محترمانه و عزتمندانه در 

جامعه تالش کنند. 
روحانی خاطرنشان کرد: بنابراین روز زن، به این معناست 
ک��ه مقام مادران و زنان را پ��اس بداریم و از همه مهم تر از 
سیره و روش زندگی فاطمه اطهر )س( و ائمه هدی و پیامبر 

اسالم )ص( به خوبی استفاده و بهره برداری کنیم. 
رئیس جمهور افزود: امروز باالترین نیاز ما در جامعه اسوه 

قرار دادن پیامبر )ص( و ائمه هدی )ع( برای زندگی اس��ت 
چراکه آنچه می توانیم به عنوان مش��کل جامعه مان قلمداد 
کنیم تنها مش��کل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. 
البته ممکن است در این زمینه ها هم مشکالتی باشد، اما از 
همه مهم تر اینکه نگذاریم مشکالت بداخالقی در جامعه ما 

رسوخ کرده و از هم فاصله بگیریم. 
روحانی اظهار داشت: باید مسائل و مشکالت کشور حل 
و فصل ش��ود و در این راستا همه باید دست به دست هم 
دهیم؛ این طور نیس��ت که در برابر مش��کالت جامعه فقط 
دولت مس��ئول است و بقیه سخنگو هس��تند. اگر بناست 
کسی از طرف ملت سخنگو باشد، این رئیس جمهور است 
که منتخب مردم بوده و می تواند بهترین سخنگو از طرف 

مردم، مطالبات و خواست مردم باشد. 
رئیس جمهور با بیان اینکه نادرست است که برخی فکر 
کنند، سخنگوی مردم هستند و دولت صرفا باید پاسخگو 
باشد، اظهار داشت: دولت مس��ئولیت هایی دارد و در برابر 
مس��ئولیت های خود پاسخگوست و این در حالی است که 
همه نهادها، قوا، ارکان و ارگان ها، در قبال ملت مس��ئولند 
و همه باید پاس��خگو بوده و به قانون اساسی عامل باشند و 
کسی که طبق قانون اساسی می تواند راجع به قانون اساسی 
حرف بزند، س��وال کن��د و تذکر ده��د و توضیح بخواهد، 
رئیس جمهور اس��ت و بنابراین همه باید به وظایف خود به 
خوبی عمل کنیم.  روحانی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام 
اجتماعی و اس��تقرار اخالق سیاسی و اجتماعی در جامعه، 
گفت: در این راس��تا باید بدانیم انتخابات چهار سال یکبار 
بوده و هر روز انتخابات نیست؛ مردم در 29اردیبهشت پای 
صندوق آرا آمدند و نظر خودش��ان را اعالم و رئیس جمهور 
و اعضای شورا را انتخاب کردند کما اینکه در مقاطع دیگر 
نمایندگان مجلس و خبرگان را به همین شکل برگزیدند. 

رئیس جمه��ور با بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند هنوز 
دوران انتخابات است و یادشان رفته که انتخابات تمام شده، 
اظهار داش��ت: بسیاری از سخنان، حرف ها و نکات از طرف 
افرادی به گوش می رس��د که وقتی عمق آن حرف شکافته 
شود معنایش این اس��ت که هنوز ما در فضای انتخابات و 

رقابت انتخاباتی هستیم. 
روحان��ی با بیان اینک��ه امروز روز حل مش��کالت مردم 
اس��ت و همه باید در این مسیر دست به دست هم دهیم، 
خاطرنشان کرد: همه حق دارند انتقاد کنند، انتقاد وظیفه 
همه و در اس��الم به معنای س��خن دلسوزانه و اصالح گرانه 
اس��ت؛ همه در برابر پیشوایان و مس��ئوالن حق نصیحت 
دارند؛ نصیحت همان انتقاد س��ازنده و دلس��وزانه اس��ت و 

تخریب به معنای نقد نیست. 
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه همه ما بندگان خداییم 
و همه باید احس��اس مس��ئولیت کنیم، اظهار داشت: باید 
باور کنیم، ضربه به دولت، ضربه به نظام اس��ت. اگر کسی 
فکر می کند، تضعیف دولت موجب تقویت نظام می ش��ود 
در اشتباه است. بخش بزرگ مسئولیت و بار سنگین نظام 

برعهده دولت بوده و صدها هزار کارگزار در سراسر کشور به 
عنوان دولت، خادم مردم هستند و تالش می کنند. 

روحانی با بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند که اگر دولت 
تضعیف شد، نهادهای دیگر تقویت می شوند، گفت: این طور 
نیس��ت؛ ما امروز در یک کشتی نشسته ایم و اگر بخشی از 

کشتی تخریب شود، همه کشتی با هم غرق می شود. 
رئیس جمهور افزود: پیروی از س��یره پیامبر )ص( و ائمه 
هدی )ع( به همین معنا است که به دنبال اخالق، انسجام 
ملی، رفاه ملت و حل مشکالت مردم باشیم و همه در این 
زمینه احساس مسئولیت کنیم و دست به دست هم دهیم. 
روحان��ی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
تح��رکات برخی کش��ورها در منطقه نس��بت ب��ه ایران و 
دنبال کردن ماجرای قدیمی ایران هراسی از سوی آنها، گفت: 
ایران به دنبال عزتمندی بوده و هس��ت اما هیچ گاه به فکر 
زورگویی و تجاوز به دیگران نبوده و نخواهد بود؛ تاریخ هم 
نشان می دهد که ملت ایران هیچ گاه به ملتی ظلم نکرده و 
سرزمین کسی را غصب نکرده است. ما هیچ گاه همسایگان 
خود را بمباران نکرده و هر روز مردم منطقه را در فشار قرار 
ندادیم و نه تنها مردم را از سرزمین خودشان آواره نکردیم، 

بلکه آوارگان دیگر را هم به میهمانی پذیرفتیم. 
رئیس جمهور با بیان اینکه ایران کشوری در مسیر رشد، 
توس��عه و پیشرفت اس��ت، تأکید کرد: همه باید بدانند که 
ما نگران رشد دیگران نیس��تیم و می دانیم در این منطقه 
وقتی به تعالی می رسیم که همه با هم رشد کنیم و دل مان 
می خواهد همه کش��ورهای همسایه و منطقه در رشد و در 
مسیری باشند که موجب تعالی مادی و معنوی همه است. 
روحانی با بیان اینکه قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی و به ویژه قدرت نظامی جمهوری اس��المی ایران 
علیه دیگران نیس��ت، افزود: ما قدرت نظامی مان را تقویت 
نمی کنیم تا کشوری را مورد حمله قرار دهیم، بلکه قدرت 
دفاعی ما صرفا بازدارنده و یا در شرایطی برای دفاع از کشور 

است. 
رئیس جمهور اظهار داش��ت: سالح ما برای صلح، تقویت 
ثب��ات و امنیت و برای این اس��ت که دیگ��ران قصد تجاوز 
به کش��ورمان را نداشته باشند؛ پس هیچ کس نباید نگران 
سالح، موشک یا تقویت بنیه دفاعی ایران باشد، چون تاریخ 
ای��ن واقعیت را ب��ه ما می گوید. ما در طول 40 س��ال بعد 
از انقالب به کس��ی تجاوز نکردیم درحالی که اگر به دنبال 
س��لطه طلبی بودیم در بس��یاری از مقاطع شرایط مناسب 

وجود داشت ولی از هیچ فرصتی سوء استفاده نکردیم. 
روحانی با بیان اینکه ما از قدرت خود همواره برای تقویت 
دیگران اس��تفاده کردیم، گفت: روزی که کشورهای دیگر 
ب��ه هم تجاوز کردند، ما پذیرای هر دو بودیم؛ آن روزی که 
عراق به کویت تجاوز کرد، ما در جنوب پذیرای کویتی ها و 
در بخ��ش میانی و غرب پذیرای عراقی ها بودیم و دو طرف 
ب��ه ما پناه آوردن��د و به هر دو کمک کردی��م و پذیرایی و 

میهمان نوازی کردیم. 

رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت: 

گالیه رئیس سازمان حمایت از بیمه ها: ضربه به دولت، ضربه به نظام است

حق بیمه ماه های عادی را هم اندازه ماه های حرام می گیرند! 
رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان ضمن انتق��اد از بانک ها و بیمه ها 
گف��ت: نمی دانم چرا گوش ش��نوایی نیس��ت؟ چرا 
م��ردم برای تمدید کارت  پول ش��ان بای��د مدام به 
بان��ک مراجعه و وق��ت خود را تل��ف کنند؟ جای 
س��وال اس��ت که چرا حق بیمه ماه ه��ای حرام که 
چهار ماه اس��ت از مصرف کنن��دگان بابت ۱2 ماه 
حق بیمه می گیرند؟ چ��را حق بیمه ماه های حرام 
دوازده دوازدهم دریافت می ش��ود ح��ال آنکه باید 

چهار دوازدهم باشد؟! 
به گزارش ایس��نا، سیدمحمود نوابی، معاون وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت در هفتمین جش��نواره  
قدردانی از حامیان حقوق مصرف کنندگان فارس، 
با بی��ان اینکه تهدی��د داخلی و کاغذب��ازی اداری 
بیشتر از تحریم ها به تولید فشار آورده است، تأکید 
کرد که دستگاه های فعال در حوزه  هم فرسایی باید 

به مردم معرفی شوند. 
وی ب��ا بیان اینکه بانک، محیط زیس��ت، مالیات، 
تأمین  اجتماعی و. . . هرکدام به  نوعی مانعی س��ر 
راه تولید ش��ده  اس��ت، گفت: امروز حال تولید در 
کشور خوب نیس��ت و هر روز به تولیدکننده فشار 

جدیدی وارد می شود. 
نوابی با بیان اینکه ما سرمایه گذار را با سرمایه دار 
اش��تباه گرفته ایم، یادآور ش��د: قانون و مصوبه در 
کش��ور زیاد اس��ت، اما به آن عمل نمی کنیم، آخر 
چرا باید بانک و بیمه آن طور که اس��تاندار و مدیر 

صنعت به فکر تولید هستند، به فکر نباشند؟ 
نواب��ی با بیان اینکه همه بای��د تولیدکنندگان را 
حمای��ت کنند، گفت: مردم پول خ��ود را در بانک 
می گذارند یا به حوزه  ارز و طال سوق می دهند حال 
آنکه تولیدکننده باید دچار مشکالت فراوان باشد. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
فارس نیز گفت: امس��ال و تا پایان دهه  فجر بیش 
از 204 پ��روژه تولی��دی و صنعتی دراین اس��تان 
 ب��ا اعتبار ۳۶00میلی��ارد تومان با س��رمایه گذاری

۱00 درص��دی بخش خصوص��ی در اس��تان فارس 
افتتاح شد. 

عل��ی همت��ی گفت: از ابتدای امس��ال ت��ا پایان 
دی ماه ص��ادرات فارس از نظر ارزش��ی 20 درصد 
رش��د داش��ت به طوری که فارس پنج صادر کننده 
مل��ی را معرفی و رتبه دوم کش��ور را در این زمینه 

کسب کرد. 
همتی مدعی ش��د ک��ه پروژه های افتتاح ش��ده 
امکان اش��تغال برای ۳000 نفر در فارس را فراهم 
کرده است. وی همچنین از پرداخت ۵۳0 میلیارد 
تومان تس��هیالت برای رفع موانع و مشکالت تولید 

در این استان خبر داد. 
استاندار فارس نیز گفت: در فارس نگاه به تقویت 
تولی��د، رونق فضای کس��ب و کار و ارتقای س��طح 

تولید و بازاریابی مناسب است. 
اس��ماعیل تبادار با بیان اینکه در دنیا همیش��ه 
از ب��ازار به تولید می رس��ند، یعنی ابت��دا بازار معنا 
پی��دا ک��رده و بع��د تولید رش��د می کن��د، گفت: 
استانداردس��ازی محص��والت یک��ی از مولفه های 
حقوق مصرف کننده محسوب می شود و در کنار آن 
ارزانی محصول هم برای مصرف کننده مهم است. 

استاندار فارس با اشاره به اینکه تولیدکنندگانی که 
خدمات مناسبی را پس از فروش ارائه می دهند نیز از 
جایگاه ویژه ای برخوردار خواهند بود، ادامه داد: کسانی 
که در راستای برندسازی و رضایت مصرف کننده قدم 

برمی دارند، کارشان قابل تحسین است. 
تبادار با اش��اره به رش��د 2۶درص��دی صادرات 
غیرنفت��ی فارس در ش��ش ماه اول امس��ال، گفت: 
برای اس��تانی که ۱0درصد غذای کش��ور را تأمین 
می کن��د و رتبه اول و دوم زراع��ی و باغی را دارد، 

جایگاه فعلی کم است. 
استاندار فارس از نبود کارخانه های تولید کنستانتره 
در این استان به عنوان یک ضعف یاد و با اشاره تولید 
۳میلیون ت��ن محصول باغی و اینکه یک بش��که از 
تولیدات کنستانتره به اندازه 20 بشکه نفت سودآوری 
دارد، این خأل را یک مش��کل بزرگ دانس��ت که باید 
برطرف ش��ود. استانی که سه میلیون تن محصوالت 
باغی دارد متأسفانه در تولید کنستانتره توفیق نداشته 
است، محصول یک بشکه آن به اندازه 20 بشکه نفت 

سودآوری دارد. 
مق��ام عالی دولت در اس��تان فارس با اش��اره به 
ابنکه حساسیت ما در کشور و به ویژه فارس از بدو 
ورود روی تقویت تولید و رونق فضای کس��ب وکار 
و ارتق��ای تولید بوده اس��ت، تصری��ح کرد: نزدیک 
۳2ه��زار میلیارد تومان در پهن��ه صنعت و معدن 
پروژه های��ی در دس��تور کار اس��ت که تم��ام این 

اعتبارات در این عرصه باید رصد و هزینه شود
تب��ادار بر ایجاد کارخانه ه��ای فرآوری و صنعتی 
در فارس و ظرفیت های بس��یار محصوالت و زراعی 
تأکید کرد و گفت: کش��مش استان نباید به دلیل 
نداشتن کارخانه فرآوری در کنار خیابان به فروش 

برسد. 
اس��تاندار ف��ارس همچنی��ن ب��ه حج��م ۵۶00 
هکتاری مزارع گل محمدی در این اس��تان اش��اره 
و خاطرنش��ان کرد که با محصول 2000 هکتار از 
این مزارع امکان شکوفایی اقتصاد یک استان وجود 

دارد. 

والدت حضرت فاطمه  زهرا)س( مبارک



یک اقتصاددان با اعالم س��هم 
ان��واع بیکاران در اقتصاد کش��ور 
ب��ه روایت آمار گفت یک میلیون 
و 74 ه��زار نف��ر مع��ادل ۵4.۳ 
درصد از جمعیت بیکار کشور را 
بیکاران قبال شاغل یعنی بیکاران 
»با داش��تن س��ابقه بی��کاری« و 
مابقی یعنی ی��ک میلیون و 4۶ 
ه��زار نفر مع��ادل 4۵.7درصد را 
بیکاران »قبال غیرشاغل« تشکیل 

می دهند. 
عالء الدین ازوجی در گفت وگو 
با مهر با تشریح »منشاء بیکاری 
مبتن��ی بر ش��واهد آم��اری« در 
اقتص��اد ای��ران گف��ت: یک��ی از 
موضوعات مهم جریان ورودی و 
خروجی نی��روی کار در بازار کار، 
ترکیب بیکاران بر اس��اس سوابق 

بیکاری آنهاست. 
او با بیان اینکه بیکاران اقتصاد 
به دو دس��ته ش��امل بیکاران »با 
داشتن سابقه بیکاری« و بیکاران 
»بدون داشتن س��ابقه بیکاری« 
تقسیم می ش��وند، افزود: بدیهی 
است که هر چه سهم بیکاران »با 
سابقه بیکاری«، کمتر باشد نشان 
از تحرک و پویایی اقتصاد و درجه 
پایین ذخیره بی��کاری دارد. این 
موضوع را می توان به مثابه منابع 
جریانی رودخانه و منابع اس��تخر 

شباهت داد. 
ای��ن اقتص��اددان ادام��ه داد: 
وجود بیکاران »با داشتن سابقه 
از  بی��کاری« ش��رایط مختلفی 
اقتص��اد را حکای��ت می کند که 
هم��واره بیکاری س��اختاری بر 
کشور غالب اس��ت و برون رفت 
از آن، از طری��ق سیاس��ت های 
امکان پذیر  و س��نتی  متع��ارف 

نخواهد بود. 
افزایش تدریجی بیکاران 

»قبال شاغل«
ازوج��ی گفت: بر اس��اس آمار 
رس��می کش��ور از 2۵.۸ میلیون 
نفر جمعیت فعال کشور در سال 
۱۳9۵ زمینه اشتغال برای بیش 
از ۳.2 میلیون نفر در این س��ال 

فراهم نب��ود و در جرگه بیکاران 
کشور قرار گرفتند. 

دانش آموخته اقتصاد دانشگاه 
تربیت مدرس با تأکید بر اینکه 
جمعی��ت منش��اء   شناس��ایی 

۳ میلیون و 200هزار نفر بیکار 
در سال 9۵ در سیاستگذاری و 
برنامه ریزی ها حیاتی و ضروری 
اس��ت، اف��زود: از کل جمعیت 
بیکار کش��ور در س��ال گذشته، 
۱.74 میلی��ون نف��ر آنها معادل 
۵4.۳ درص��د را بی��کاران قبال 
شاغل یعنی بیکاران »با داشتن 
س��ابقه بیکاری« تشکیل داده و 
۱.4۶ میلیون نفر مابقی معادل 
4۵.7 درص��د را بی��کاران قبال 
غیرشاغل یعنی بیکاران »بدون 
داشتن سابقه بیکاری« به خود 

اختصاص داده اند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه افزایش 
تدریجی و نس��بی سهم بیکاران 
قبال ش��اغل در اقتصاد نسبت به 
جمعیت بیکار بدون سابقه شغلی 
نکته قابل توجهی است، تصریح 
ک��رد: بی��کاران »بدون داش��تن 
س��ابقه بی��کاری )۱.4۶ میلیون 
نفر(« را عمدت��ا فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی تشکیل می دهند که 
در برخ��ی مناط��ق کش��ور، این 
افراد به دلیل س��اختار دستمزد 
تمایل ب��ه کار ندارن��د و این که 
فرصت های ش��غلی ایجاد ش��ده 
با  اقتص��ادی  بنگاه های  توس��ط 
وضعیت رش��ته تحصیل��ی آنان 
تناسب نداشته و با توجه به درجه 
انطباق پایین آموزش و نیاز بازار 
کار، این وضعیت می تواند بیکاری 

بلندمدت را تشدید سازد. 
ازوج��ی اضافه کرد: اما بیکاران 
»با داشتن سابقه بیکاری« )۱.74 
میلیون نف��ر( وضعیتی به مراتب 
متفاوتی با بیکاران نوع اول دارند، 
به طوری که بر اساس آمار رسمی 
کش��ور، در س��ال ۱۳9۵ بیکارِی 
ح��دود ۳۶۱ هزار نفر آنها )20.7 
درصد( ناش��ی از »تعطیلی بنگاه 
یا تعدی��ل نی��رو« در بنگاه های 

اقتص��ادی ب��وده و ب��ا توج��ه به 
ساختار اشتغال بنگاه های موجود، 
هم نیروی کار دانش آموخته و هم 
نیروی کار غیرتحصیالت عالی را 
دربر می گیرد. این میزان در سال 
۱۳94 حدود 274 هزار نفر بوده 

است. 
11 درصد بیکاری انباشته 

ناشی از مشکالت بنگاه ها، 
اخراج و تعدیل نیرو است

ای��ن دانش آموخت��ه اقتص��اد 
دانشگاه تربیت مدرس گفت: در 
مجموع آمارهای نیروی کار نشان 
می دهد بیش از ۱۱ درصد ذخیره 
بیکاری کشور در این سال ناشی 
از مش��کالت حاکم بر بنگاه های 
اقتصادی بوده که منجر به اخراج 

یا تعدیل نیروها شده است. 
وی تأکی��د کرد: نکت��ه قابل 
در س��ال 9۵،  این ک��ه  توج��ه 
سیاس��ت پرداخت تسهیالت به 
بنگاه ه��ای مش��کل دار صنعتی 
و کش��اورزی در قالب س��رمایه 
در گردش اعمال ش��ده است و 
بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان 
از منابع داخلی بانک های کشور 
ص��رف حمایت از ای��ن بنگاه ها 
ش��ده اس��ت و حتی در صورت 
عدم پرداخت چنین منابعی در 
قالب طرح تسهیل و رونق تولید 
و کم��ک به واحده��ای کوچک 
و متوس��ط، این احتمال وجود 
داش��ت که ریزش نی��روی کار 

بیش از این رقم می رسید. 
هزینه اشتغال مجدد ریزش 
نیروی کار معادل 60درصد 

بودجه عمرانی
ازوجی ب��ا بیان اینک��ه با یک 
حساب سرانگش��تی می توان پی 
برد که اقتصاد مل��ی از بابت این 
اخ��راج و یا تعدیل نیروها، هزینه 
اقتص��ادی و اجتماع��ی باالی��ی 
را پرداخ��ت می کند، اف��زود: اگر 
حداقل هزینه هر فرصت ش��غلی 
را 70 میلی��ون توم��ان لح��اظ 
 کنیم نش��ان می دهد که بیش از

2۵ هزار میلیارد تومان که بیش 

از ۶0 درصد بودجه عمرانی کشور 
را شامل می شود، منابع نیاز است 
تا فرصت شغلی جدید برای افراد 
بیکاری که بابت تعطیلی بنگاه یا 
تعدیل نیرو بیکار ش��دند، ایجاد 
شود. این نکته بر اهمیت موضوع 

خواهد افزود. 
وی ادامه داد: بنابراین می توان 
گفت سیاس��تگذاری معطوف به 
حفظ و صیانت از کسب وکارهای 
موج��ود و ب��ه تبع آن اش��تغال 
موج��ود، راهبرد کلیدی کش��ور 
در برون رف��ت از وضعیت بیکاری 
اقتصاد می تواند قلمداد ش��ود تا 
انب��اره و ذخیره بیکاری کش��ور 
به تدری��ج به حداقل برس��د. به 
عبارتی اقتصاد ای��ران هم از بُعد 
جری��ان بی��کاری و ه��م از بُعد 
انباشت مشکالتی دارد که توجه 
را در سیاس��تگذاری ها  همزمان 

طلب می کند. 
بیکاری 26درصدی نیروی 

کار ناشی از »مشاغل 
موقتی«

ای��ن اقتص��اددان در بخ��ش 
دیگ��ری از اظهاراتش ب��ا بیان 
اینکه، بخش��ی از بی��کاران »با 
داشتن س��ابقه بیکاری« مربوط 
ب��ه موقت��ی ب��ودن کار گزارش 
ش��ده اس��ت که ح��دود 44۶ 
هزار نفر مع��ادل 2۵.۶درصد از 
کل بیکاران قبال ش��اغل را دربر 
می گیرد، گف��ت: وجود بیکاری 
فصل��ی نی��ز یک��ی از معضالت 
بیکاری کشور در دهه های اخیر 
محس��وب می شود. به این دلیل 
ک��ه فعالیت های اقتص��ادی بنا 
ب��ه دالیل مختلف دچ��ار رکود 
و رونق می ش��وند و نیروی کار 
آنها از این بابت تحت تأثیر قرار 

می گیرند. 
بیکاران فصلی، بیشتر در 
معرض آسیب های اجتماعی

ازوجی گفت: نکته قابل توجه 
اینکه، اس��تان های دارای بیکاری 
باالت��ر نس��بت به متوس��ط نرخ 
بیکاری کش��ور، از بابت بیکاری 

فصل��ی در معرض آس��یب های 
بیش��تری هس��تند. این موضوع 
باعث خواهد ش��د هم��واره این 
طیف از نیروی کار به رغم داشتن 
شغل های فصلی همواره در بازار 
کار در گروه متقاضیان شغل قرار 
داش��ته باش��ند و از جانب دیگر، 
اش��تغال آنها به دلی��ل حمایت 
کمت��ر از طریق نظ��ام بیمه ای، 
دچار آسیب های بیشتری نسبت 
به بیکاران با منش��اء »اخراج و یا 
به خصوص  دارن��د.  قرار  تعدیل« 
این که از بعد فقر، خانوارهای این 
طی��ف از نی��روی کار در صورت 
نداش��تن درآمده��ای غیرکاری 
بیش��تر در معرض آس��یب های 
این  اجتماعی ق��رار می گیرن��د. 
وضعیت در فعالیت های کشاورزی 
س��نتی، بازرگانی، حمل و نقل و 

نظایر آن مشهود است. 
ریزش ۸00 هزار نیروی کار 
ناشی از اخراج، تعدیل و 

مشاغل فصلی
مجم��وع،  در  داد:  ادام��ه  وی 
بیکاری ناش��ی از اخراج، تعدیل 
یا فصلی ب��ودن فعالیت، بیش از 
۸00 هزار نفر از نیروی کار کشور 
را دربرمی گی��رد. ای��ن موض��وع 
نه تنها به ساختار تولید و اشتغال 
برمی گردد، بلکه از بعد فقر و رفاه 
قابل تأمل و بررسی است و برای 
بازگردان��دن آنها به چرخه تولید 
و اش��تغال کشور بخشی از منابع 
عمومی و مالی کش��ور را به خود 

اختصاص می دهد. 
ازوجی با بیان اینکه در نهایت، 
بخش��ی از بیکاران »با داش��تن 
س��ابقه بی��کاری« 9۳۳ هزار نفر 
از جمعی��ت بی��کار را ب��ه خ��ود 
اختص��اص می دهند ک��ه دالیل 
مختلف��ی در آمارگیری کش��ور 
برای آن متصور اس��ت، گفت: با 
این توصیف، می توان ادعا کرد که 
بهبود وضعیت بازار کار کشور تنها 
معطوف به »تازه واردین« به بازار 
کار نبوده و موضوع گسترده تر از 

آن است. 

آمارها نشان می دهد 54درصد از جمعیت بیکار کشور در سال گذشته شاغل بوده اند

سهم انواع بیکاران در اقتصاد ایران

می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
در ج��دول ۱7 قوانی��ن بودجه 
چن��د  گذش��ته  س��ال های 
مؤسس��ه ای که دولت برای آنها 
ردیف بودج��ه در نظر گرفته و 
در مجل��س نیز ب��رای آنها بین 
یک تا دو میلیارد تومان بودجه 
تصوی��ب ش��ده، ظاه��راً وجود 

خارجی ندارند. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
ج��دول ۱7 قان��ون بودج��ه، از 
الیحه  بخش های  جنجالی ترین 
بودجه اس��ت که در چند سال 
حدیث ه��ای  و  ح��رف  اخی��ر 
بس��یاری را برانگیخت��ه اس��ت؛ 
جدولی که براس��اس آن، ده ها 
مؤسس��ه خصوص��ی از دول��ت 
موسس��اتی  می گیرند؛  بودج��ه 
که هیچ نظارتی ب��ر آنها وجود 
ن��دارد و در برخی م��وارد دقیقا 
مش��خص نیست این پول صرف 

چ��ه کاری می ش��ود. هر س��ال 
برخی نمایندگان مجلس تالش 
می کنن��د ت��ا این ج��دول را از 
الیحه بودجه ح��ذف کنند، اما 
این تالش ه��ا هیچ گاه به نتیجه 

نرسیده است. 
برخی موسس��ات  ب��ه  کمک 
غیردولت��ی از اوای��ل ده��ه ۸0 
ب��ه قان��ون بودجه اضافه ش��د 
و در ابت��دا فق��ط ش��امل چند 
مؤسس��ه مهم فرهنگی بود، اما 
در س��ال های پایان��ی دهه ۸0، 
به ش��کل غیرمتعارف هم تعداد 
این موسس��ات زیاد ش��د و هم 
رق��م پرداختی به آنه��ا افزایش 
پیدا ک��رد. جمع ارقام پرداختی 
به این موسسات در اواخر دولت 
900میلیارد  ب��ه  احمدی ن��ژاد 
توم��ان رس��یده ب��ود. البته در 
ای��ن جدول  اخی��ر  س��ال های 
انضباط بیش��تری پی��دا کرده و 

این رقم ب��ه 2۳0میلیارد تومان 
کاهش یافته، اما انتقادات به آن 

همچنان ادامه دارد. 
این موسس��ات  این ک��ه  ام��ا 
چط��ور توانس��تند ب��رای خود 
اختصاص��ی  بودج��ه  ردی��ف 
بگیرند، محل سؤال است. یکی 
از مس��ئوالن س��ازمان برنامه و 
بودجه معتقد اس��ت: س��ازمان 
برنام��ه در س��ال های اخیر تنها 
توانسته این جدول را کوچک تر 
و منضبط تر کن��د، اما همچنان 
ردیف بودجه برخی موسس��اتی 
که عملکرد آنها روش��ن نیست، 

حفظ شده است. 
بنا ب��ه گفت��ه وی، حتی اگر 
س��ازمان برنامه نیز این جدول 
را حذف کند، در مجلس دوباره 

اضافه می شود. 
غالمعلی جعف��رزاده، نماینده 
مجل��س می گوی��د: مراکزی که 

گزارش نمی دهند و دستگاه های 
نظارتی نمی توانند روی کار آنها 
نظارت کنند، بنابراین پولی که 
می تواند ده ها جا هزینه ش��ود، 

مشخص نیست. 
البت��ه ب��ه گفت��ه نایب رئیس 
فراکس��یون مس��تقلین والی��ی 
مجل��س، جدول ش��ماره ۱7 از 
الیح��ه بودجه س��ال 97 حذف 
ش��ده اس��ت. وی تصریح ک��رد: 
بودج��ه تمام��ی دس��تگاه های 
م��وازی کار زیر نظ��ر وزارتخانه 
فرهن��گ م��ی رود. ب��ا ح��ذف 
جدول معروف ش��ماره ۱7 -که 
ش��امل بودجه  ریزی برای برخی 
دس��تگاه های فرهنگی است- از 
الیحه بودجه سال 97 به یقین 
برای  بسیار خوش��ایندی  اتفاق 

حوزه فرهنگ رخ داده است. 
این که  بی��ان  ب��ا  جعف��رزاده 
این تصمیم ب��ا توجه تنگنا های 

اقتص��ادی موجود در کش��ور و 
ض��رورت خ��ارج ک��ردن حوزه 
فرهن��گ از انفع��ال از اهمی��ت 
بس��یاری برخوردار است، افزود: 
بر این  اس��اس دیگر ب��رای این 
بودجه ریزی مستقیم  دستگاه ها 
نخواهد ش��د، بلک��ه بودجه آنها 
در اختی��ار وزارت فرهنگ قرار 
گرفته و این وزارتخانه برحسب 
صالحدید خود ب��ه آنها بودجه 

خواهد داد. 
عض��و کمیس��یون برنام��ه و 
بودجه تصریح ک��رد: از آنجاکه 
این دس��تگاه ها عموما به مراکز 
ق��درت متص��ل هس��تند و این 
بودج��ه ب��ا عن��وان کم��ک به 
دس��تگاه های مذک��ور پرداخت 
نظارتی  س��ازمان های  می شود، 
همچون دیوان محاس��بات حق 
نظ��ارت ب��ز نح��وه ص��رف این 

بودجه را نیز نداشتند. 

سرنوشت جنجالی ترین بند بودجه به کجا رسید؟ 

موسسات غیرپاسخگو به دولت

گزارش2

اقتصادجهان

سی ان ان اعالم کرد
ترامپ در رتبه 766 میلیاردرهای 

جهان
شبکه خبری س��ی ان ان گزارش داد مجله فوربس 
فهرس��ت جدید میلیاردرهای جهان را منتش��ر کرد 
و نکت��ه جالب توجه در این فهرس��ت س��قوط 200 
رتبه ای دونالد ترامپ و قرار گرفتن در رتبه هفتصد و 

شصت و ششمین میلیاردر جهان است. 
به گزارش ایرنا، س��ی ان ان در ادام��ه گزارش داد: 
ث��روت دونال��د ترامپ بنا ب��ر این آم��ار ۳میلیارد و 
۵00میلیون دالر اعالم ش��د که با این میزان در رتبه 

7۶۶ میلیاردرهای جهان قرار گرفت. 
بنا بر این گزارش، رتبه نخست ثروتمند ترین فرد 
جهان بنا بر تازه ترین داده های مجله فوربس متعلق 
به »جف بزوس« ۵4 س��اله، مدیرعامل و بنیانگذار 
شرکت آمازون است.  سی ان ان گزارش داد: دارایی 
وی بن��ا بر اع��الم مجله فورب��س ۱۱2میلیارد دالر 
اس��ت، این درحالی اس��ت که بیل گیتس ۶2ساله 
و بنیانگذار شرکت »مایکروس��افت« با ثروتی برابر 
ب��ا 90 میلیارد دالر، پس از بزوس در رتبه دوم قرار 

دارد. 
وارن بافت، س��رمایه گذار آمریکای��ی و مدیرعامل 
شرکت چندملیتی »برکشایر هاتاوی« با ۸7 میلیارد 
دالر و برنارد آرنو، تاجر و کلس��یونر فرانس��وی با 72 
میلی��ارد دالر دارایی به ترتیب س��ومین و چهارمین 
ف��رد ثروتمند جهان معرفی ش��دند.  در رتبه چهارم 
این فهرس��ت نیز م��ارک زاکرب��رگ، بنیانگذار وبگاه 
اجتماعی »فیس بوک« قرار دارد که ارزش دارایی های 

وی 7۱میلیارد دالر اعالم شده است. 

گزارش مؤسسه »نایت فرانک« نشان می دهد
افزایش بسیار سریع جمعیت 

ابرثروتمندان جهان
رشد قوی تر جهانی و روند صعودی بازارهای سهام 
جهان برای افراد فوق  ثروتمند ثروت زیادی به همراه 
آورده اس��ت.  ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز، 
گزارش منتش��ر شده مؤسس��ه »نایت فرانک« نشان 
می دهد تعداد کسانی که تا پایان سال گذشته دارایی 
خالصی به ارزش بیش از ۵0 میلیون دالر داش��ته اند، 
۱0درصد به نسبت س��ال 20۱۶ افزایش یافته است 
که س��ریع ترین نرخ رش��د پنج س��ال اخیر محسوب 
می شود.  تعداد افراد فوق ثروتمند جهان در شرایطی 
به ۱۳0 هزار نفر رس��یده است که تمامی اقتصادهای 
بزرگ جهان شروع به رش��د کرده اند. آمریکا شمالی 
هنوز در صدر دارندگان بیش��ترین تع��داد افراد فوق 
ثروتمند جهان قرار دارد اما آس��یا موفق ش��ده است 
ج��ای اروپ��ا را در رده دوم بگیرد. به گفته مؤسس��ه 
»ولث ایکس«، شهر نیویورک در رده نخست شاخص 
ثروت این ش��رکت ایستاده اس��ت و پس از آن لندن، 
سانفرانسیس��کو و لس آنجلس قرار دارند.  پیش بینی 
می ش��ود تع��داد افراد ف��وق ثروتمند جهان تا س��ال 
2022 ب��ه ۱۸۱ ه��زار و 700 نفر برس��د. همچنین 
تع��داد افرادی که در حال حاض��ر بیش از ۵ میلیون 
دالر ثروت دارند 2.۵ میلیون نفر اس��ت که 200 هزار 
نفر بیش��تر از سال 20۱۶ اس��ت و انتظار می رود این 

رقم تا سال 2022 به ۳.۶ میلیون نفر برسد. 

با ثروتمندترین مناطق آمریکا آشنا شوید
هر چند به طور سنتی، ثروتمندترین مناطق آمریکا در 
نیویورک و س��یلیکون والی بوده اند، اما سرشماری های 
جدید نش��ان می دهد مناطق مرکزی این کشور هم رو 
به توسعه هستند.  به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، 
تجزیه و تحلیل های سرش��ماری س��ال 20۱۶ آمریکا 
نش��ان می دهد برای دومین س��ال متوالی از آغاز رصد 
۱00 منطقه ثروتمند آمریکا، منطقه » اترتون« در ایالت 
کالیفرنیا، اعیان نشین ترین منطقه این کشور است. این 
منطقه به وس��عت ۶ مایل مربع در نزدیکی دانش��گاه 
اس��تنفورد و »منلو پارک« که خانه شرکت هایی چون 
فیس بوک و سایر شرکت های سرمایه گذاری است قرار 
دارد.  میانگین درآمد خانوارهای ساکن این منطقه در 
سال 20۱۶ به 44۳ هزار و 40۳ دالر رسید که ۵0هزار 
دالر بیشتر از میانگین منطقه »چری هیلز« در کلرادو 
اس��ت که در رتبه دوم قرار دارد. منطقه »اسکارزدیل« 
ب��ا میانگین ۳۸7 هزار و ۶00 دالری در رده س��وم قرار 
دارد.  مناط��ق »لس آلتوس هیل��ز« و »هیلز بورو« که 
ه��ر دو در کالیفرنی��ا قرار دارند نیز ب��ا میانگین درآمد 
۳7۳ه��زار و ۸00 دالر و ۳۵0 ه��زار و 900 دالر، ب��ه 
ترتیب در رده های چهارم و شش��م قرار دارند و منطقه 
»شورت هیلز« نیوجرسی با میانگین ۳۵4 هزار و ۵00 
دالر در رده پنجم قرار دارد.  در بین مناطق تازه اضافه 
ش��ده به این فهرست، نام سه منطقه از شیکاگو هم به 
چشم می خورد. میانگین درآمد ساالنه ساکنان منطقه 
»کالرندون هیل��ز« در ایلینویز با ۱۵ درصد افزایش به 
۱99 هزار و ۳2۵ دالر رس��یده اس��ت و بدین ترتیب، 
این منطقه با ۱۵درصد افزایش، شاهد بیشترین افزایش 
در میانگین درآمد س��اکنان خود بوده اس��ت.  تجزیه 
و تحلیل های بلومبرگ نش��ان می دهد برای رس��یدن 
به ۱00 منطقه اعیانی نش��ین آمری��کا، میانگین درآمد 
س��اکنان آن باید حدود 200 هزار دالر در س��ال باشد 
که نسبت به ۱90 هزار دالر سال گذشته افزایش نشان 

می دهد. 

دریچه

دردسرهای برنامه های موبایلی ارسال غذا
استارت آپ های ارسال غذا متحول 

می شوند؟ 
برنامه های موبایلی  ارسال غذا پول درنمی آورند. این یکی از 
مهم ترین درس های استارت آپ ها در طول چند سال گذشته 
بوده اس��ت. ش��رکت های مهمی مثل »تیک ای��ت ایزی«،  
»جین« و »اسپریگ« که ابتدا امیدبخش به نظر می رسیدند 
دیگر وجود خارجی ندارند. با وجود بازار ۱00 میلیارد دالری، 
سودی که حاال به این شرکت ها می رسد پایین است یا خیلی 
اوقات س��ودی در کار نیست. ضمنا این اپ ها نتوانسته اند از 
ایده اولیه خود که س��ازماندهی سفارش های رستوران های 
نزدیک ب��ه محل زندگی کاربر بوده فرات��ر روند و بهره وری 

صنعت رستوران را باالتر ببرند. 
به گ��زارش آینده نگر، »دلیورو« که یک��ی از بزرگ ترین 
اس��تارت آپ های اروپ��ا به حس��اب می آید حاال با س��رمایه 
مالی عظی��م خود رویکرد تازه ای را در پیش گرفته اس��ت. 
این ش��رکت پنج س��اله لندنی که عمداً از بازار شلوغ آمریکا 
دوری می کند در پایتخت های اروپایی رسماً همه جا حاضر 
اس��ت، در 200 شهر و چهار قاره فعالیت می کند و توانسته 
یک میلیارد دالر از صندوق های مهم سرمایه گذاری سرمایه  
جل��ب کند. آنها عالوه ب��ر خدمات معمول ارس��ال غذا، به 
ش��رکت های بزرگ هم سرویس می دهند و تمامی نیازهای 
غذایی آنه��ا را برطرف می کنند )مثالً فیس بوک انگلیس از 
مشتریان آنهاست(. اما نکته جدید دلیورو چیز دیگری است: 
آنها بخشی از سرمایه  هنگفت را صرف ساخت آشپزخانه  های 
کوچ��ک مختص دلیوری کرده اند و آن را به رس��توران های 
موفقی که قصد دارند سیستم ارسال غذای شان را گسترش 

بدهند کرایه می دهند. 
این ش��رکت تاکنون در چندین شهر ۱0۵ آشپزخانه در 
ان��دازه کانتینرهای حمل اثاثیه باز ک��رده که می تواند پنج 
آش��پز را در خود جای دهد. این سرویس در حال گسترش 
اس��ت و به زودی در دیگر ش��هرهای اروپایی آغاز می شود. 
دلیورو می گوید خدمات آشپزخانه  ای آن ابتدا با هدف کمک 
به رس��توران هایی محبوب س��طح  باال آغاز شد که توانایی 
پخت غذا متناس��ب با تقاضای مردمی را نداشتند، اما حاال 
بخشی از این آش��پزخانه ها در محله هایی ساخته می شوند 
ک��ه تعداد  رس��توران های س��طح باال در آنجا زیاد نیس��ت. 
روهان پرادان، قائم مقام امور آش��پزخانه های دلیورو توضیح 
می دهد: »هدف مان این است که به رستوران ها کمک کنیم 
فعالیت خود را در نقاطی گس��ترش بدهند که پیش از این 
فکرش را نمی کردند.« مثل اینکه با هزینه ای بس��یار پایین، 
شعبه ای تازه باز کنند. مثاًل دلیورو در یک محوطه پارکینگ 
در نزدیکی محله کمبرول لندن چندین آشپزخانه مجزا باز 
کرده که در رس��توران های مختلف در آنه��ا غذای هندی، 

تایلندی و ترکی می پزند. 
وقتی مشتریان از طریق موبایل سفارش خود را می دهند، 
اپ رس��یدهایی را برای آش��پزها چاپ می کند که در آن به 
آنها می گوید برای آماده کردن غذا چقدر وقت دارند. بعد از 
آماده شدن غذا، یک نفر دیگر غذا را به راننده ها می رساند و 
تمام. دلیورو می گوید:  »بزرگ ترین مشکل صنعت رستوران 
بح��ث تعداد باالی کارکنان اس��ت و اج��اره باالی محل. ما 
این هزینه ها را به حداقل رس��انده ایم.« وقتی هوا بد است یا 
تلویزیون برنامه پرطرفداری پخش می کند این آشپزخانه ها 
در س��اعات ش��لوغی برای بیش از 200 سفارش در ساعت 
غذا می پزند. صاحب یکی از رس��توران های پارکینگ محله 
کمبرول می گوید:  »ما در سه دقیقه پیتزا را آماده می کنیم و 
می پزیم.« دلیورو هزینه ساخت رستوران را خودش پرداخت 
می کند - مثاًل اجاق همین آشپزخانه پخت پیتزا را از ایتالیا 
وارد کرد - و بعداً از طریق شراکت در درآمد یا گرفتن اجاره، 
خ��رج خود را درمی آورد. آنه��ا از طریق اطالعات مربوط به 
نیازهای کاربران و همچنین کیفیت هر رس��توران تصمیم 
می گیرند که به کدام رس��توران در کدام محله آش��پزخانه 
اجاره دهند. کرم ستی، صاحب رستوران ستاره دار تریشنا در 
لندن سال پیش یک آشپزخانه دلیورو در نقطه ای بسیار دور 
از رس��توران اصلی اش افتتاح کرد و راضی است:  »هزینه ها 
اصاًل اندازه هزینه رستورانم باال نیست. من پیشنهاد دلیورو را 
پذیرفتم چون اطالعات آنها نشان می داد در این محله افراد 
با درآمد باالیی زندگی می کنند که حاضرند برای غذایی که 

ما می پزیم پول خرج کنند.« 
البته ماجرا آن قدرها هم بی دردسر نیست. کسانی که در 
نزدیکی آشپزخانه های دلیورو زندگی می کنند از رفت و آمد 
و س��ر و صدای آشپزخانه ها ناراحتند. یک شورای محلی در 
لندن تهدید کرده که آشپزخانه های محله کمبرول را تعطیل 
می کند مگر آنک��ه دلیورو بتواند مجوزه��ای الزم را بگیرد 
)دلیورو می گوید ج��واز دارد و در حال مذاکره برای گرفتن 
بقیه اس��ت(. در دیگر نقاط اروپا ک��ه اتحادیه های کارگری 
قدرتمندتر هس��تند دلیورو تالش می کن��د راننده هایش را 
استخدام نکند و با آنها قراردادهای کوتاه مدت مقاطعه کاری 

ببندد تا آنها تحت حمایت جدی اتحادیه ها قرار نگیرند. 
در حال حاضر مهم ترین س��ؤال برای دلیورو این است که 
 آنها چقدر س��ود می کنند. شرکت می گوید در چندین شهر
- که اسم شان را نمی آورد - سیستم به سوددهی رسیده است. 
البته اطالعات منتش��ره نشان می دهد در سال 20۱۶ فروش 
دلی��ورو ۱29 میلیون پوند بوده و ضرر آنها هم ۱29 میلیون 

پوند )ضرر آنها نسبت به سال 20۱۵ چهار برابر شده است.(
در این میان بقیه اس��تارت آپ های ارس��ال غذا تحوالت 
مرتبط با دلیورو را با دقت دنبال می کنند. سوچاریتا کودالی، 
تحلیلگر مرکز تحقیقاتی فارس��تر درباره نتیجه تالش های 
دلیورو می گوید: »مسئله اینجاست که این صنعت نقص های 
س��اختاری دارد. کل قضی��ه ب��ه این برمی گ��ردد که مردم 
چق��در می خواهند ب��رای این گونه خدم��ات هزینه کنند و 
تجربه نش��ان داده که این همیش��ه پایین تر از چیزی است 
که سرمایه گذاران انتظار دارند.« موفقیت یا شکست دلیورو، 

موفقیت و شکست این صنعت خواهد بود. 
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فرصت امروز: به نظر می رسد وعده 
دول��ت دوازده��م درباره انق��الب ریلی 
در ح��ال تحقق اس��ت و روز گذش��ته 
دو ق��رارداد مه��م ریلی در ای��ن زمینه 
میان ایران و ش��رکت های چینی امضا 
ش��د؛ یک��ی ق��رارداد س��اخت راه آهن 
شیراز - بوش��هر به ارزش 700میلیون 
راه و شهرس��ازی و  وزارت  بی��ن  دالر 
ش��رکت سایناکاس��ت چین و دیگری 
قرارداد ساخت 4۵0دستگاه مترو برای 
ش��هرهای اهواز، ش��یراز و تبریز میان 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 

ایران )ایدرو( و شرکت پوژن چین. 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
که این روزها زمزمه های اس��تیضاح او در 
مجلس هر روز جدی تر می ش��ود، چندی 
پیش از اج��رای بزرگ ترین نهضت ریلی 
در کشور خبر داده و فروردین ماه امسال 
درباره نوس��ازی ناوگان لکوموتیو و واگن 
گفته بود: »س��ن لکوموتی��و و واگن را از 
۶4 سال به 4۵ سال کاهش داده ایم و به 
زودی واگن های با عمر ۳۵ س��ال را هم 

کنار خواهیم گذاشت.«
در همی��ن زمینه، بررس��ی های مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س نش��ان می ده��د 
ک��ه تع��داد کل لکوموتیوه��ای ایران در 
س��ال ۱۳9۱ برابر 77۸ دستگاه و تعداد 
واگن های باری در س��ال ۱۳9۱ برابر 22 
هزار و 2۳0دستگاه بوده است. همچنین 
بررس��ی آماری تعداد سالن های مسافری 
نش��ان می دهد که در پایان سال ۱۳92 
تع��داد این س��الن ها ح��دود 2 ه��زار و 

۱0۵دستگاه بوده است. 
طب��ق برنامه وزارت راه و شهرس��ازی، 
از س��ال ۱۳92 تا بهمن س��ال ۱۳9۶ در 
جهت توس��عه ناوگان ریل��ی، در مجموع 
۱۱۱ دس��تگاه لکوموتیو نو، 49 دستگاه 
لکوموتیو بازسازی ش��ده و ۳0 دس��تگاه 
لکوموتی��و واردات��ی وارد ن��اوگان ریلی 
کشور شده است. همچنین 2۸7 دستگاه 
واگن مس��افری نو و وارداتی، 9۱دستگاه 
واگن مس��افری بازس��ازی و تبدیل شده، 
)ریل باس  واگن خودکشش  7۶دس��تگاه 
و ترنس��ت( و 2 ه��زار و 4۵0 واگن باری 
نو به مجموعه ناوگان ریلی کشور افزوده 

شده است. 
در ح��ال حاضر توس��عه ش��بکه ریلی 
از اولویت ه��ای دول��ت اس��ت و ایج��اد 
زیرس��اخت های حمل ونقل و ش��هر های 
ریل پای��ه به ی��ک اس��تراتژی بلندمدت 

بخ��ش حم��ل و نقل ایران تبدیل ش��ده 
اس��ت. هم اکنون طول خط آهن کش��ور 
به ح��دود ۱۳ ه��زار کیلومتر رس��یده و 
دولت در نظر دارد در پایان ۱404 طول 
شبکه ریلی کشور را به 2۵ هزار کیلومتر 
افزای��ش دهد و بخ��ش زی��ادی از بار و 
مسافر از جاده به روی ریل منتقل شود. 
و  راه  وزارت  برنامه ریزی ه��ای  طب��ق 
شهرس��ازی و ش��رکت راه آهن قرار است 
در چش��م انداز ۱404 بیش از ۳0درصد 
بار و 20درصد مس��افر کش��ور با ش��بکه 
حم��ل ونقل ریلی جابه جا ش��وند و یکی 
از برنامه های مهم و اولویت دولت توسعه 

شبکه حمل ونقل ریلی در کشور است. 
گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از امضای 
بوش��هر و  س��اخت راه آه��ن ش��یراز – 
همچنین قرارداد س��اخت 4۵0دس��تگاه 
مترو برای سه کالنشهر کشور را در ادامه 

می خوانید. 
5 مرکز استان به شبکه ریلی وصل 

می شوند
قرارداد ساخت راه آهن شیراز - بوشهر به 
ارزش 700 میلیون دالر روز چهارش��نبه 
ب��ا حضور عب��اس آخون��دی، وزی��ر راه 
و شهرس��ازی بی��ن ش��رکت س��اخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل و شرکت 

سایناکاست چین به امضا رسید. 
ش��رکت  مدیرعامل  خادم��ی،  خیراهلل 
س��اخت و توسعه زیربناهای حمل  و نقل 
در آیی��ن امضای ای��ن قرارداد، توس��عه 
ش��بکه ریلی را اولویت دولت دانس��ت و 
گفت: مسیر تأمین مالی و روند مطالعات 
و تکمیل برآورد ریال��ی پروژه ها پیش از 
این، از سوی وزیر راه و شهرسازی تعیین 

شده است. 
خی��راهلل خادم��ی ادام��ه داد: ۳ ه��زار 
و 4۱0 کیلومت��ر مس��یر ریل��ی در حال 
مطالعه و اجرا داریم که بخش هایی از آن 
به بهره برداری رسیده، اما هدف اصلی ما 
اتصال پنج مرکز استان به شبکه ریلی تا 

اوایل سال 97 است. 
او با بیان اینکه برای تکمیل محورهای 
ریلی بای��د تأمین اعتبار از منابع خارجی 
پیگیری می ش��د، افزود: هف��ت پروژه در 
برنام��ه تأمین مالی قرار گرفت که 2هزار 
و 270 کیلومتر طول دارد و مطالعات فاز 
ی��ک و دو آنه��ا باید انجام می ش��د تا در 
نهایت، با فاینانس��ر ب��رای تأمین مالی به 

توافق می رسیدیم. 
به گفته خادمی، برای این هفت پروژه، 

۱2 ه��زار و ۸00 میلی��ارد تومان هزینه 
اجرا در نظر گرفته ش��د ک��ه یکی از این 

پروژه ها خط آهن شیراز - بوشهر بود. 
وی با بیان اینکه مس��یر کریدور ریلی 
به س��مت جنوب باید تکمیل می ش��د تا 
ادامه مس��یر از ش��یراز به بوشهر متصل 
شود، افزود: مطالعات فاز یک و دو پروژه 
تا بوش��هر به اتمام رسید و با کارشناسی 
در ش��رکت س��اخت و همکاری فاینانسر 
چین��ی و هم��کار ایرانی توافق ش��د که 
مبن��ای برآورد مالی براس��اس فهرس��ت 
بهای ایران باشد که کار بزرگی محسوب 

می شود. 
وی اف��زود: مبلغ توافق ش��ده برای این 
پ��روژه 2۳۶0میلیارد توم��ان به صورت 
ریالی است که معادل 700 میلیون دالر 

یا ۵ میلیارد یوان چین است. 
خادمی اف��زود: ب��رآورد مس��افر و بار 
در ای��ن مح��ور طی 20 س��ال آینده در 
بخش مس��افر س��االنه یک میلی��ون نفر 
و در بخش ب��ار س��االنه ۱2 میلیون تن 
 اس��ت و این مس��یر در دو قطعه 2۵0 و

 200 کیلومتری اجرا می شود. 
ریل ها به دریا می رسند

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
نیز در این مراس��م گفت: توس��عه شبکه 
ریل��ی و اتصال این ش��بکه به بن��ادر از 
سیاس��ت های دولت دوازده��م بود و در 
ابتدای فعالیت دولت پروژه جزیره نگین 

در دستور کار قرار گرفت. 
وی با اش��اره به اینکه بندر بوش��هر در 
داخل ش��هر محصور اس��ت، گف��ت: در 
توس��عه بندر بوش��هر با محدودیت هایی 
روبه رو بودی��م، بنابراین درصدد برآمدیم 
ک��ه با تکمیل جزیره نگین این بندر را به 

شبکه ریلی متصل کنیم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه 
احداث این خط هم از نظر مسافری و هم 
باری مطلوب اس��ت، گفت: با اجرای این 
طرح س��وانح رانندگی و مصرف سوخت 
کاهش می یابد و ش��بکه ریلی گس��ترش 

خواهد یافت. 
آخون��دی با اش��اره ب��ه اینک��ه پروژه 
راه آهن ش��یراز - بوشهر با حضور شرکت 
خصوص��ی ایران��ی ب��ا همراهی ش��رکت 
چین��ی انجام می ش��ود، گف��ت: یکی از 
مش��کالت ما در اس��تفاده از تأمین مالی 
خارج��ی )فاینانس( برای پروژه ها، تأمین 
سهم ۱۵درصدی آنها توسط طرف ایرانی 
بود که با همراهی مجلس در بودجه سال 

آینده این مشکل نیز برطرف و مقرر شد 
این میزان از محل منابع صندوق توسعه 

ملی تأمین شود. 
سیمای شهرها تا 4 سال آینده تغییر 

می کند
اما قرارداد دیگری که روز چهارش��نبه 
میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( و ش��رکت پوژن چین امضا 
ش��د، مربوط به قرارداد تأمین و س��اخت 
4۵0 دس��تگاه مترو برای شهرهای اهواز، 
شیراز و تبریز بود. این در حالی است که 
نهم اس��فندماه نیز قرارداد تأمین و تولید 
9۶0 دس��تگاه واگن مت��رو برای خطوط 
متروی تهران-کرج میان ایدرو و اشتدلر 

سوییس امضا شده بود. 
منصور معظمی، مع��اون وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و رئیس هی��أت عامل 
ای��درو در آیین امضای قرارداد س��اخت 
4۵0 دس��تگاه واگ��ن مترو گف��ت: این 
قرارداد به منظور حداکثر استفاده از توان 
داخلی کشور در حوزه واگن سازی، طرف 
خارجی ملزم به همکاری با شرکت واگن 
پارس اراک ش��د، بر این اس��اس تولید و 
تأمین واگن های مورد نیاز با فناوری روز 
جهان برای نخستین بار در شرکت واگن 
پارس با مش��ارکت شرکت خارجی انجام 

خواهد شد. 
وی اف��زود: تعداد واگن ه��ا در قرارداد 
مذکور 4۵0دستگاه برای شهرهای اهواز، 
شیراز و تبریز خواهد بود و شرکت پوژن 
چین متعهد ش��ده اعتب��ار مالی پروژه تا 
س��قف ۸۵درصد را از منابع کشور چین 

تأمین کند. 
معظمی بیان داش��ت: در این همکاری 
مشترک به طور متوس��ط ۳۵درصد و در 
نهایت ۵9درصد داخلی س��ازی واگن های 
آلومینیومی در ایران انجام می شود که با 
این توافق برنامه استفاده از حداکثر توان 
و ظرفیت داخلی و انتقال فناوری و دانش 

فنی تحقق پیدا خواهد کرد. 
وی تصریح کرد: با توجه به مذاکره های 
انجام ش��ده ب��رای تجهی��ز و راه ان��دازی 
ش��رکت پارس مبل��غ 2۵میلی��ون یورو 
س��رمایه گذاری در نظر گرفته ش��ده که 
ط��رف خارجی برای این س��رمایه گذاری 

اعالم آمادگی کرده است. 
به گفته معظمی، در چهار س��ال آینده 
س��یمای ش��هرها تغیی��ر ک��رده و مردم 
واگن های بهتر، امن تر و راحت تری سوار 

خواهند شد. 

 ت��ا ده��م اس��فند امس��ال بال��غ ب��ر
۱07 میلی��ون دالر دس��تگاه  کارتخوان 

وارد کشور شده است. 
به گزارش ایسنا، از ابتدای سال جاری 
بال��غ بر ۱07میلیون دالر دس��تگاه های 
پرداخ��ت  ترمین��ال  ک��ه  کارتخوان��ی 
الکترونیک��ی آنها به وس��یله کارت های 
اعتباری اس��ت وارد کشور شده و ارزش 
 ریال��ی واردات ای��ن بخ��ش ب��ه بالغ بر

۳۶۶ میلیارد تومان می رسد. وزن کاالی 
واردش��ده در این بخش نیز بالغ بر هزار 

تن اعالم شده است. 
اما در میان س��ایر کاالهای وارداتی 

س��ال جاری، لوبیای س��ویا را می توان 
یکی از مهم تری��ن کاالهای وارداتی به 
کشور دانس��ت که واردات آن به بیش 
دالر  ه��زار   474 و  میلی��ون   902 از 

می رسد. 
پس از آن وسائل نقلیه دارای پیستون 
از دیگ��ر کاالهایی هس��تند که واردات 
قابل توجهی داشته اند و در سال جاری 
بال��غ ب��ر ۶0۳ میلی��ون دالر از آن وارد 
ش��ده اس��ت. همچنین در زمینه  سایر 
وس��ائل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 
از بی��ش  ت��ا 2000 سی س��ی   ۱۵00 

7۶۸ میلیون دالر واردات داشته ایم. 

واردات گوشی فقط 441 میلیون دالر! 
گوش��ی های تلف��ن هم��راه از دیگ��ر 
کاالهایی هس��تند ک��ه واردات آنها رقم 
قابل توجهی داش��ته و در س��ال جاری 
بالغ بر 44۱ میلی��ون و ۵4۳ هزار دالر 
ص��رف واردات ای��ن کاال ش��ده اس��ت. 
همچنین قطع��ات منفصله جهت تولید 
اتومبیل های س��واری از دیگر کاالهایی 
ب��ه ش��مار می روند ک��ه واردات��ی قابل 
 توجه داش��ته و بیش از ۶۳4 میلیون و 
4۸۵ هزار دالر صرف واردات این بخش 

شده است. 
موز س��بز تازه یا خشک کرده از دیگر 

کااله��ای پرمص��رف وارداتی اس��ت که 
برای تأمی��ن آن بالغ ب��ر 499 میلیون 

دالر ارز از کشور خارج شده است. 
ماش��ین آالت و دستگاه هایی که برای 
آماده کردن یا تغییر ش��کل دادن توتون 
و تنباکو اس��تفاده می شوند، ژنراتورهای 
جریان متناوب، برنج، پنبه، ماشین های 
غربال س��ازی، محصوالت آهن یا فوالد 
غیرممزوج، روغن جانشین کره کاکائو و 
آهنرب��ا، پلی کربنات ها از دیگر کاالهایی 
هس��تند که وارد شده اند، اما واردات آن 
در روز دهم اس��فندماه جزو 20 کاالی 

اصلی وارداتی اعالم شده اند. 

نگاهی به مهم ترین کاالهای وارداتی به کشور

امسال چقدر دستگاه  کارتخوان وارد شد؟ 

قرارداد ساخت راه آهن شیراز - بوشهر و قرارداد ساخت 450 دستگاه مترو میان ایران و دو شرکت چینی امضا شد

شبکه ریلی نونوار می شود
ارتباطات

پاسخ به نگرانی کسب وکارها
بدون تلگرام چه باید کرد؟ 

اگرچ��ه این روزه��ا کمتر ح��رف از فیلترینگ 
ی��ا مسدودش��دن تلگرام می ش��ود، اما ب��ه دلیل 
تجربه های پشت س��ر گذاش��ته، اختالل سراسری 
این پیام رس��ان در ابتدا ذهن ها را به سمت فیلتر 
دوباره می برد و نگرانی ایجاد می کند؛ شاید چون 
هنوز هم فضای انحصاری بر تلگرام حاکم است و 
همچنان پاسخگویی به بیشتر نیازهای کاربران را 

به دوش می کشد. 
به گزارش ایس��نا، تلگ��رام روز دوش��نبه برای 
مدت��ی دچ��ار اختالل ش��د؛ اتفاقی ک��ه در یک 
ماه ب��رای دومین بار رخ می داد؛ ب��رای چند ثانیه 
وای ف��ای و دیتایی به تلگرام وصل نمی ش��ود، اما 
مابقی فعالیت ه��ای اینترنتی مش��کلی ندارند، با 
روش��ن کردن فیلترش��کن هم تلگرام همچنان باز 
نمی شود؛ خبر در رسانه ها از توییتر تلگرام می آید 
که اختالل سراسری در این پیام رسان ایجاد شده 
و کاربران را به صبوری دعوت می کند. بعد از چند 
دقیقه توییتر تلگرام نوید رفع اختالل را می دهد و 
همه چیز به حالت عادی برمی گردد، اما این سوال 
هم مطرح ش��د که در این چند دقیقه که تلگرام 
قطع بود، کس��ب وکارها چه اندازه نگران شدند و 

فعالیت های عادی مردم چقدر مختل شد؟ 
تلگرام از هم��ان زمان که به صورت جدی وارد 
عرصه پیام رسانی شد، با خطر فیلترینگ از طرف 
مس��ئوالن داخلی مواجه بود، ام��ا همواره یکی از 
وعده های دولت باز گذاش��تن فضای مجازی بود؛ 
بدی��ن ترتیب که الزم نیس��ت کارب��ران اینترنتی 
و ش��بکه های اجتماع��ی ترس��ی از فیلترش��دن 
ش��بکه های اجتماعی و پیام رس��ان ها به خود راه 
دهند و ش��اید همین مواضع بود که تاکنون مانع 
از اضافه ش��دن پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 

جدید به لیست فیلترینگ شده است. 
با وجود ای��ن، در روزهایی که ب��ه دلیل برخی 
ناآرامی ه��ا، تلگ��رام برای مدت کوتاهی مس��دود 
ش��ده بود، تقریبا به نوعی برخی فعالیت ها از این 
مس��دودیت متاثر شدند. کسب وکارها از ضررهای 
میلیون��ی خبر دادند، ش��غل هایی ک��ه به صورت 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم به تلگرام وابسته بودند، 
متضرر ش��دند و کمترین مش��کلی که ایجاد شده 
بود، قطع ارتباط در فضاهای خانوادگی و دوستانه 
بود! همه این مسائل هم به دلیل فضای انحصاری 
تلگ��رام ب��ود؛ پیام رس��انی که ب��رای م��ا ایرانیان 
ب��ه وس��یله ای جایگزین رس��انه، تس��هیل کننده 

کسب و کار و تقریبا همه کاره تبدیل شده است. 
اما وزیر ارتباطات درب��اره این فضای انحصاری 
ایجادشده می گوید: »از همان ابتدای شکل گیری 
این س��رویس های داخلی و خارجی، نگاهی وجود 
داش��ته که نس��بت به مفهوم به اشتراک گذاری و 
استفاده از این ظرفیت ها مخالف بود. ماحصل این 
نگاه دوقطبی این بوده که یک پیام رسان خارجی 
)تلگ��رام( در دولت یازدهم وارد عرصه ش��ود که 
دسترسی به آن محدود نشده و این فضا انحصاری 
شده اس��ت؛ به طوری که کاربرد به اشتراک گذاری 
ویدئو، کاربرد رس��انه، کارب��رد گروه های مرجع و 
مجموعه ای از این نیازمندی ها در این پیام رس��ان 
وج��ود دارد، بنابرای��ن کوچ مردم از این ش��بکه 
اجتماعی به هر جای دیگر کار ساده ای نیست.« 

او همچنی��ن یک��ی از دالیل فض��ای انحصاری 
ایجادش��ده توس��ط تلگ��رام را بس��تن دس��ت و 
پ��ای داخلی ه��ا می داند. از طرف دیگ��ر، به گفته 
آذری جهرم��ی، اینک��ه ی��ک پیام رس��ان خارجی 
تمامی زیرس��اخت های فن��اوری اطالعات ما را از 
آن خ��ود کند، نه از دید فن��اوری، نه امنیتی و نه 
حکمرانی صحیح نیس��ت. زیرا ممکن اس��ت این 
پیام رسان به هر دلیلی از دسترس خارج شود؛ چه 
مسدودش��دن آن از طرف مسئوالن داخلی و چه 
اتفاقاتی مش��ابه اختالل ایجادش��ده در تلگرام که 
در یک ماه گذشته دو بار رخ داد و هیچ تضمینی 
نیس��ت که این اتفاق دیگ��ر رخ ندهد و یا دفعات 
بعدی ه��م زمان اخت��الل کوتاه باش��د، بنابراین 
اصال منطقی نیس��ت که یک پیام رس��ان خارجی 
زیرساخت اشتغال ما باشد، زیرا این شرایط پایدار 
نیس��ت و امنیت ش��غلی و اقتصادی ما زیر سوال 

می رود. 
البته همان زمان که پیام رس��ان تلگرام از داخل 
مس��دود شد، پیام رس��ان های داخلی که بخواهند 
جایگزی��ن تلگرام ش��وند هم معرفی ش��دند، اما 
ی��ا با اس��تقبال از طرف کاربران مواجه نش��دند و 
ی��ا نتوانس��تند از پس هجوم کارب��ران برآیند و با 
کن��دی روبه رو بودند و همین موضوع باعث ش��د 
اگر حتی برخی افراد به کلیشه های عدم اطمینان 
به پیام رسان داخلی اعتقادی نداشتند، ضعف فنی 
این پیام رسان ها، آنها را از نمونه های مشابه داخلی 

مایوس کند. 
در نهای��ت، اگرچه اکنون پیام رس��ان تلگرام با 
بیش��ترین تعداد کارب��ر در ای��ران، از نظر فنی و 
کاربری دچار مش��کل نیست، اما بهتر است پیش 
از اینکه از طرف داخل دسترسی به تلگرام محدود 
شود، این شرکت برای مدت طوالنی دچار اختالل 
سراس��ری ش��ود و یا هر اتفاق دیگری که ممکن 
اس��ت کار را برای کس��انی که به تلگرام وابس��ته 
هستند سخت کند، فکری جدی برای این انحصار 

تلگرامی کرد. 

یادداشت

تحکیم بخش خصوصی با 
تشکل گرایی

اقتصاد ایران برای گام برداش��تن در مس��یر توسعه و 
سرعت بخش��یدن به اهداف همیش��گی اش شامل رشد 
پایدار، افزایش سرمایه گذاری، اشتغال زایی و بهبود سایر 
ش��اخص ها، راهی جز توسعه فعالیت بخش خصوصی و 
کوچک ش��دن دولت ندارد. این گزاره تقریبا مورد تأیید 
تمامی دیدگاه ها و نظریه ها قرار دارد، اما رسیدن به این 
هدف چگونه امکان پذیر اس��ت؟  درس��ت است که گام 
نخس��ت آن به تصمیم و اراده دولت برای کوچک سازی 
بازمی گ��ردد و دولت باید در جهت آزادس��ازی و کاهش 
س��هم خود از اقتص��اد حرک��ت کن��د. گام دوم آن اما 
ب��ه قدرتمندت��ر ش��دن بخش خصوصی مربوط اس��ت. 
فعالیت ه��ای بخش خصوص��ی در بخش ه��ای مختلف 
نی��از به تحکی��م و تقوی��ت روحیه تش��کل گرایی دارد. 
بخش خصوص��ی به ط��ور انف��رادی نمی توان��د اهداف و 
جایگاه های بزرگ را فتح کند. زمانی که فعالیت اقتصادی 
با رفتار مدنی همراه می ش��ود، پیش��رفت های بیشتری 
حاصل می ش��ود. در حال حاضر ۱۸0 تشکل وابسته به 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران فعالیت 
می کنند اما نیاز است این تشکل ها با ساماندهی جدید 
به فعالیت ادامه دهند تا از حرکت های موازی جلوگیری 
شود و تالش ها در امتداد یکدیگر قرار گیرد.  اتاق ایران به 
عنوان تشکل تشکل ها، فرآیند رتبه بندی تشکل ها را در 
دستور کار قرار داد تا با ساماندهی آنها به هدفمندسازی 
نیروی بخش خصوصی کمک کند.  طبق ماده ۵ قانون 
بهبود محیط کسب و کار اتاق ها مکلفند فهرست ملی 
تش��کل های اقتصادی را تهی��ه و تغییرات آن را اعالم 
کنن��د، بنابراین بای��د برای آن دس��ته از فعالیت های 
اقتصادی که فاقد تش��کل فعال هستند، تشکل ایجاد 
ش��ود و در بخش های��ی که تش��کل های موازی وجود 
دارد، زمین��ه ادغام، شبکه س��ازی، یکپارچه س��ازی و 
انس��جام آنها فراهم ش��ود. برای عمل ب��ه این وظیفه 
قانونی نیاز به ش��ناخت دقیق از وضعیت تش��کل های 
اقتص��ادی بود، بنابراین رتبه بندی آنها از س��وی اتاق 
ایران انجام ش��د ای��ن فرآیند از طری��ق خوداظهاری 
صورت گرفت. پرسش��نامه ای که معاونت تشکل های 
ات��اق تهیه ک��رد از طری��ق انجمن ه��ا و اتحادیه های 
وابس��ته به اتاق تکمیل ش��د و با پای��ش آن تصویری 
از جایگاه آنها برای اتاق ایجاد ش��د تا بتوان با نگاهی 
دقیق تر، مسئولیت های آتی را بر دوش آنها قرار داد. 

ساماندهی تشکل های موازی و رتبه بندی تشکل ها 
به تقویب بخش خصوصی می انجامد. بخش خصوصی 
قدرتمند برای پذیرش مسئولیت های بیشتر آمادگی 
خواهد داشت. نیاز به تشکل های قدرتمند به ویژه در 
تعامالت بین المللی احساس می شود. در حال حاضر 
توانمن��دی افزایش ص��ادرات در برخ��ی زمینه ها از 
جمله موادغذایی در کشور وجود دارد، اما جای خالی 
کنسرس��یوم های قدرتمن��د که ایجاد آنه��ا از طریق 
تشکل ها امکان پذیر اس��ت، احساس می شود. وجود 
تشکل های جریان ساز که بتوانند به انسجام بخشی در 
حوزه تخصصی بپردازند، ش��رایط را برای درون زایی 
و برونگرای��ی که م��ورد تأکید سیاس��ت های اقتصاد 

مقاومتی است، فراهم کنند، ضروری است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه 

سال آینده خیز می گیرد
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی از خیز بزرگ اجرای 
طرح اشتغال فراگیر از اردیبهشت ماه سال 97 خبر داد و 
گفت نتایج این طرح در س��ال آینده به خوبی قابل رویت 
خواهد بود.  به گزارش ایرنا، علی ربیعی گفت: خوشبختانه 
کارکرد سامانه برای ثبت نام اشتغال روستایی در این طرح 
افزایش یافته اس��ت.  او ادامه داد: عده ای تصور می کردند 
که تسهیالت ارزان قیمت برای اشتغال روستایی تخصیص 
می یابد درحالی که اش��تغال این مناطق براساس مطالعه 
دقیق علمی از سوی کارشناسان حوزه کار و ظرفیت های 
هر منطقه تنظیم شده است.  ربیعی از ثبت نام ۳00 هزار 
نفر در سامانه اشتغال روستایی در وهله نخست خبر داد 
و گف��ت: با غربالگری ۸0 هزار نفر شناس��ایی ش��دند که 
تس��هیالت برای اش��تغال آنان ۱4هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده اس��ت.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تأکید کرد: برای ما مهم پرداخت وام نیس��ت و به عبارتی 
از پاشیدن پول به شدت پرهیز می کنیم زیرا مهم برای ما 
ایجاد اشتغال اس��ت.  وی تأکید کرد: تسهیالت براساس 
اش��تغال در رسته های شناسایی ش��ده تخصیص می یابد 
که در کنار متقاضی ایجاد شغل باید کارآفرین و مشاوره 
باش��ند و بازار فروش هم شناسایی شده باشد.  ربیعی با 
بیان اینکه بین س��رعت و دقت دچار گرفتاری ش��ده ایم، 
ادامه داد: اطمینان می دهم با دقت هایی که صورت گرفته، 
از اردیبهشت خیز می گیریم و سعی بر این است تا بانک ها 
در ماه های تیر و ش��هریور سال 97 به اشتغال فراگیر در 
رسته های مختلف عمل کنند.  وی تأکید کرد: خوشبختانه 
در برخی از رس��ته ها نظیر گردشگری خوب عمل شده و 
متقاضی برای فعالیت در این بخش زیاد است. رسته های 
پرکش��ش متقاضی زیادی دارند و نتایج اشتغال فراگیر از 

سال ۱۳97 قابل رویت خواهد بود. 

حسین پیرموذن
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران
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مرک��ز پژوهش های مجلس با 
تأکید بر خطر اعمال تحریم های 
دوب��اره  علی��ه نظ��ام بانک��ی و 
را  راهکارهایی  اقتصادی کشور، 
ب��رای کم اثرکردن ش��کنندگی 
اقتص��اد در براب��ر تحریم ه��ا و 
جلوگی��ری از ب��روز اخت��الالت 

ارزی ارائه کرد. 
به گزارش مرکز پژوهش های 
از  بخش��ی  در  مجل��س، 
ای��ن گ��زارش ک��ه ب��ا عن��وان 
ش��کنندگی  »ش��اخص های 
اقتصادی« منتش��ر شده است، 
پیرامون تأثی��رات اقتصاد ایران 
از نوس��انات نرخ ارز و همچنین 
روند تعامالت بین المللی بانک ها 
به ویژه پس از برجام آمده است: 
به دلی��ل جهان روایی نس��بی 
دالر در مجموع��ه تراکنش های 
بین الملل��ی و همچنی��ن ایجاد 
نهادهای بین الملل��ی با کارکرد 
تخصص��ی پیام رس��انی مال��ی، 
انتقال وجوه، رص��د تراکنش ها 
و راستی آزمایی ذی نفع نهایی 
در معامالت و. . . وابس��تگی به 
تعامالت  در  خارج��ی  نهادهای 
بین الملل��ی  بانک��ی  و  مال��ی 
پدی��ده ای اس��ت ک��ه در تمام 
کشورها کم و بیش وجود دارد. 
وابس��تگی، کشورهای  همین 
تحریم کننده را تحریک می کند 
از ابزارهای مال��ی و بانکی علیه 
کش��ورهای به اصطالح بدرفتار 
اس��تفاده کنن��د. در اینجا باید 
توضی��ح دهی��م ک��ه اس��تفاده 
مس��تمر از تحریم ه��ای مال��ی 
و بانک��ی علی��ه ای��ران کام��ال 
محتم��ل اس��ت؛ هم ب��ه دلیل 
پابرج��ا ب��ودن ش��کنندگی در 
بخش مالی و بانکی ایران و هم 
ب��ه دلیل کارآمد ب��ودن تحریم 
مال��ی و بانک��ی به عن��وان یک 
ابزار در دس��ت سیاست گذاران 

کشورهای تحریم کننده. 
در ب��ازه زمان��ی ۱۳۸9 الی 
۱۳9۱ تحریم ه��ای متع��ددی 
ایران  علیه جمهوری اس��المی 

بخش های  تحریم ها  وضع شد؛ 
متع��ددی از اقتص��اد ای��ران را 
نش��انه رفتند، اما هم براساس 
ن��گاه منطق��ی و هم براس��اس 
بررس��ی های تاریخ��ی می توان 
گفت ک��ه تحریم ها، بخش های 
آس��یب پذیر اقتص��اد ای��ران را 
هدف گرفتن��د؛ در ای��ن بین، 
بخ��ش مال��ی و بانک��ی هم از 
برخوردار  فوق العاده ای  اهمیت 
بود. به این جهت که هر معامله 
نیازمند  بین الملل��ی،  اقتصادی 
حداق��ل یک تراکن��ش مالی و 
بانکی است و هم آسیب پذیری 
چش��مگیری داش��ت، بنابراین 
بانکی  تحریم بخ��ش مال��ی و 
نس��بت ب��ه دیگ��ر بخش ها با 
شدت و جدیت بیشتری انجام 

شد. 
خارج��ی  ش��عب  تحری��م 
بانک های ایرانی، محدود کردن 
معامله با برخی بانک های خاص 
بانک های  ایرانی، تحری��م کلیه 
ایران��ی، تحریم بان��ک مرکزی، 
منع ش��رکت سوئیفت نسبت به 
ارائه خدمات پیام رسان مالی به 
بانک های تجاری و بانک مرکزی 
ای��ران، منع بانک ه��ای اروپایی 
و آمریکایی نس��بت به تس��ویه 
دالری معامالت به نفع اشخاص 
ایران��ی،  حقوق��ی  و  حقیق��ی 
از تحریم های وضع  مجموعه ای 
ش��ده علیه نظ��ام بانکی و مالی 

ایران هستند. 
حال این س��ؤال مطرح است 
که ب��ا گذش��ت چند س��ال از 
زمان وضع تحری��م علیه بخش 
مال��ی و بانک��ی و همچنی��ن با 
وج��ود اجرای��ی ش��دن برجام 
آی��ا همچنان خط��ری از ناحیه 
تحریم، بخ��ش مال��ی و بانکی 
ای��ران را تهدی��د می کند؟ برای 
پاسخ به این پرسش چند دلیل 
اع��الم می کنیم تا نش��ان دهیم 
بخ��ش مالی و بانک��ی همچنان 
آس��یب پذیر ب��وده و در معرض 

خطر وضع تحریم قرار دارد: 

گزارش ه��ای  در  ال��ف- 
متع��دد وزارت ام��ور خارجه در 
م��ورد رون��د اجرای برج��ام بر 
ای��ن موض��وع تأکید ش��ده که 
بخش مال��ی و بانک��ی در کنار 
گش��ایش ها، همچنان در سطح 

بین المللی دچار نقص است. 
ب- وضع تحری��م علیه ایران 
براس��اس گفتمان های مختلفی 
ح��ال  در  می گی��رد.  ص��ورت 
حاض��ر تنها ب��رای ی��ک مورد 
یعن��ی فعالیت ه��ای هس��ته ای 
اس��ت.  ش��ده  چاره اندیش��ی 
درحالی که گفتمان های دیگری 
مانند حمایت از تروریسم، نقض 
حقوق بشر، ساخت موشک های 
بالس��تیک، اخ��الل در امنی��ت 
منطقه و... همچنان پابرجاست. 
بررس��ی ها نش��ان می ده��د که 
همی��ن موارد، ظرفی��ت الزم را 
ب��رای وضع دوب��اره تحریم های 

گسترده علیه ایران دارند. 
ج- در نگاه سیاس��ت گذاران 
آمریکا، تحریم یک ابزار کارآمد 
برای پیش��برد اهداف در حوزه 
سیاس��ت خارجی است و گاهی 
از ای��ن اب��زار به عنوان س��الح 
ب��رده می ش��ود. پیش بینی  نام 
می شود تا زمان حاکمیت نسبی 
اروپا  اقتصاد  اقتصاد آمریکا ب��ر 
و دیگ��ر اقتصاده��ا، تحری��م به 
عنوان یک ابزار کارآمد استفاده 

می شود. 
د- ب��ا توجه ب��ه تجربه قبلی 
مش��اهده  و  ای��ران  تحری��م 
اثرگ��ذاری خ��اص آن در حوزه 
مال��ی، اندیش��کده های معتب��ر 
ایاالت  اس��تفاده  ب��ر  آمریکایی 
متح��ده آمری��کا از تحریم های 
ای��ران  مال��ی و بانک��ی علی��ه 

پافشاری می کنند. 
براس��اس نکات فوق می توان 
دو نتیجه زیر را استنباط کرد: 

ال��ف- ش��کنندگی های نظام 
بانکی و مالی ایران همچنان در 
سطحی است که بتوان از طریق 

تحریم، آن را مختل کرد. 

ن��گاه  ب��ه  توج��ه  ب��ا  ب- 
و  آمریکای��ی  سیاس��ت گذاران 
توصی��ه اندیش��کده های معتبر، 
وضع تحریم ه��ای مالی و بانکی 
علی��ه ایران همچن��ان محتمل 

است. 
ذکر این نکته ضروری اس��ت 
که برونگرایی یکی از مولفه های 
در  مقاومت��ی  اقتص��اد  اصل��ی 
سیاس��ت های کل��ی آن اس��ت 
می ده��د  نش��ان  ام��ر  ای��ن  و 
بهره گیری از فض��ای بین الملل 
ضروری است اما به دلیل نکاتی 
که در مورد تحریم ذکر شد باید 
ب��رای آس��یب پذیری این حوزه 
عنوان  ب��ه  کرد.  چاره اندیش��ی 
مثال برای کاهش آسیب پذیری 
ناشی از وابس��تگی به نهادهای 
خارج��ی در تعام��الت مال��ی و 
راهکارهایی  بین الملل��ی،  بانکی 
مانند پیمان های پولی دوجانبه 
و چندجانبه یا انجام پرداخت ها 
و دریافت ه��ای بین الملل��ی ب��ا 
متن��وع  ارزه��ای  از  اس��تفاده 
یا خ��ارج از ش��بکه س��وئیفت 

پیشنهاد می شود. 
سه شاخص طراحی شده که 
پیمان های  تع��داد  از  عبارتن��د 
پول��ی دوجانب��ه و چندجانبه با 
کشورهای خارجی در سال های 
و  پرداخت ها  مختل��ف، حج��م 
در  بین الملل��ی  دریافت ه��ای 
ارتباط با شبکه سوئیفت نسبت 
به تخمی��ن کل حجم معامالت 
بین الملل��ی و تخمی��ن حج��م 
معام��الت بین الملل��ی ایران به 
دالر نس��بت ب��ه تخمی��ن کل 
حجم معامالت بین المللی ایران 

به تمامی ارزها. 
وابس��تگی به ارزهای خاص و 
مح��دود در مب��ادالت تجاری و 
مالی بین المللی یکی از مجاری 
آسیب پذیری در بخش خارجی 
اینک��ه چنانچه  اس��ت. توضیح 
بخش عم��ده ای از ذخایر ارزی 
بانک مرکزی، متشکل از یک یا 
دو ارز خاص ب��وده و همچنین 

اکثرا  تجاری کش��ور  تب��ادالت 
وابس��ته به تعداد مح��دودی از 
ارزها باشد، در این شرایط وضع 
تحریم(  مثال  )برای  محدودیت 
در دسترس��ی کش��ور به منابع 
ارزی )ب��رای مث��ال ممنوعیت 
ارزی  مناب��ع  ب��ه  دسترس��ی 
حاصل از ف��روش نفت( و ایجاد 
محدودی��ت نق��ل و انتق��ال ارز 
باعث ایجاد اختالل و آش��فتگی 

در بازار ارز خواهد شد. 
تش��دید س��فته بازی در بازار 
ارز داخلی به تبع کاهش عرضه، 
تبدیل وجوه نقد مبتنی بر پول 
ملی ب��ه ارز خارج��ی و تبدیل 
س��ایر دارایی ه��ا )ب��رای مثال 
مس��کن، سهام، س��که و. . .( به 
ارز خارج��ی و. . . باعث افزایش 
اخت��الل در ب��ازار ارز و بالتبع، 

افزایش قیمت ارز خواهد شد. 
تمامی م��وارد مذکور موجب 
مل��ی،  پ��ول  ارزش  کاه��ش 
نااطمینانی در بازار ارز و نوسانات 
متعدد آن، افزایش هزینه تأمین 
مالی و نقل و انتقال ارز، قاچاق 
ارز و تش��دید پدی��ده دالرهای 
خانگی خواهد ش��د. نکته حائز 
اهمیت آن است که شکنندگی 
ارزی قابلیت س��رریز ش��دن به 
بخش واقعی اقتص��اد را خواهد 
داش��ت؛ توضیح اینک��ه با توجه 
به میزان وابستگی تولید داخلی 
ب��ه واردات کاالهای واس��طه ای 
و س��رمایه ای و همچنین میزان 
وابستگی بازار داخلی به واردات 
کااله��ای نهایی، ت��ورم افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
و  ت��ورم  فزاین��ده  رون��د 
افزایش ه��ای ناگهانی در قیمت 
نارضایت��ی  موج��ب  کااله��ا 
عمومی شده و گاهی تنش های 
اجتماع��ی- سیاس��ی را در پی 
خواهد داش��ت. ذخایر رس��می 
ش��اخص  خارج��ی  ارز  ن��رخ 
مناس��بی برای تخمی��ن میزان 
مقاوم��ت اقتصاد در حوزه ارزی 

هستند. 

دالیل بروز اختالالت ارزی به روایت مرکز پژوهش های مجلس

خطر تحریم دوباره بانک های ایران چقدر است؟  3 راهکار برون رفت از بحران ارزی

اگ��ر سیاس��ت های دول��ت و بان��ک مرک��زی 
هماهنگ باشد و بانک مرکزی بتواند بر نرخ تورم 
کنترل داش��ته باشد، آنگاه سیاست ارزی و پولی 
همگام خواهد شد و ثبات در بازار حاکم می شود. 
درحالی که مؤسس��ه اکونومیس��ت، چشم انداز 
اقتصادی کش��ورهای جهان را در س��ال 20۱۸ 
بررسی می کند، اقتصاد ایران هنوز پر تالطم است 
و هنوز خط مش��ی مش��خصی برای شاخص های 

کلیدی و کالن آن طراحی نشده است. 
ب��ا ای��ن وجود، مؤسس��ه اکونومیس��ت رش��د 
اقتصادی ۵.7 درصدی و کسری بودجه ای معادل 
2درصد تولید ناخالص داخلی برای سال میالدی 

پیش روی ایران پیش بینی کرده است. 
از آنجایی که س��ر نخ اقتصاد به سیاست کشور 
گره خ��ورده اس��ت، آنچه بیش از هم��ه فعاالن 
اقتص��ادی را نگران کرده اس��ت آین��ده برجام با 
دیدگاه های سیاسی رئیس جمهوری آمریکاست. 
ب��ا در نظر گرفتن همه ای��ن موارد، آنچه امروز 
ب��ه عنوان یک معضل جدی ایجاد ش��ده اس��ت 
نوس��انات نرخ ارز و تصمیم��ات متولی آن یعنی 
بان��ک مرکزی در خصوص تعیی��ن و کنترل آن 

است. 
در ماه های اخیر ش��اهد تالطم شدید بازار ارز 
و افزای��ش قیمت آن تا م��رز ۵هزار تومان بودیم 
که عمده علت آن کاهش سود سپرده های بانکی 
و س��رازیر شدن آنها به بازار س��که و ارز و اصرار 
دولت بر تداوم سیاست های انبساطی بوده است. 
همچنین هجوم مردم عادی و شرکت هایی که 
نگران کمبود ارز برای معامالت خود بودند، همه 

و همه از دالیل جانبی افزایش نرخ ارز است. 
البته بسیاری از اقتصاددانان همزمان با کاهش 
سود سپرده های بانکی در شهریور ماه این بحران 
را پیش بینی کرده و بابت آن هشدار داده بودند. 
با ای��ن حال بان��ک مرکزی در وهل��ه اول اقدام 
ب��ه دس��تگیری دالالن ارز و پلم��ب صرافی های 
غیر مج��از ک��رد و بعد ب��رای اطمین��ان دادن به 
فعاالن بازار و سروس��امان دادن ب��ه بحرانی که 
ایجاد ش��ده بود س��ه راهکار ارائه ک��رد که مورد 

انتقاد بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفت. 
انتش��ار گواهی س��پرده ریالی، انتش��ار گواهی 
س��پرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش فروش سکه 
بهار آزادی س��ه سیاس��ت این بانک برای کنترل 

بازار ارز بود. 
بان��ک مرک��زی با هدف ج��ذب مناب��ع کوتاه 
م��دت، به بانک ها مجوز انتش��ار گواهی س��پرده 
سرمایه گذاری با سود 20درصد به مدت دو هفته 
را داد ت��ا از این طریق از حجم نقدینگی در بازار 
ارز کاسته شود و منابع به صورت نقد در بانک ها 
ذخیره ش��وند. این راهکار ضمن اینکه به شدت 
به ح��وزه تولید داخلی ضرب��ه وارد خواهد کرد، 

موقتی خواهد بود. 
اینک��ه تحت فش��ار افکار عمومی و مس��ئوالن 
ای��ن تصمیم گرفته ش��ود در بلندم��دت اقتصاد 
ای��ران را با بحران مواجه خواهد کرد. آنچه بیش 
از همه مهم اس��ت و متأس��فانه در تصمیمات به 
آن بی توجه��ی می ش��ود، رونق تولی��د و هدایت 

نقدینگی سرگردان به سمت تولید است. 
در همه جای دنیا وجود نقدینگی باال در اقتصاد 
کش��ورها یک مولفه مثبت به حساب می آید که 
می تواند به س��مت تولید روانه ش��ود اما با پیاده 
کردن سیاس��ت های نادرس��ت، این نقدینگی به 
س��مت بازار س��وداگرانه هدایت می شود و تولید 
بی نصیب می ماند. انتش��ار گواهی سپرده مبتنی 
ب��ر ارز به دلیل عدم ثبات در قیمت آن راهکاری 

عملی نخواهد بود. 
پی��ش فروش س��که به��ار آزادی ب��ا توجه به 
قیمت های بازار فقط ذخیره طالی بانک مرکزی 
را ب��ا محدودیت مواجه می س��ازد، بنابراین آنچه 
نظر اکثریت کارشناس��ان اقتصادی اس��ت بسته 
ضد نوس��ان، فقط و فقط راهکاری مقطعی و ضد 
التهاب اس��ت و در آینده ای نه چندان دور دوباره 

اقتصاد را با بحران مواجه می سازد. 
هیچ اقتصادی در دنیا تصمیمات آنی و موقتی 
برای اقتصاد خود را صالح نمی بیند، چون تبعات 
بعدی آن به مراتب حادتر و مسئله سازتر خواهد 
بود. این اقتصاد نیازمند تدابیر تکنیکی است که 
قدم اول آن جلب اعتماد سرمایه داران و صاحبان 
نقدینگی اس��ت. باید بس��ترها و زیرساخت یک 

اقتصاد متعارف را در کشور ایجاد کرد. 
در کش��وری ک��ه سیاس��ت ارزی آن ش��ناور 
مدیریت ش��ده اس��ت نباید از ارز به عنوان ابزار 
پولی اس��تفاده کرد که در این ص��ورت در کنار 
کاه��ش نرخ ارز حقیقی و افزایش تقاضا برای ارز 
خارجی، رقابت پذیری صنایع داخلی نیز کاهش 
می یابد. اگر سیاس��ت های دولت و بانک مرکزی 
هماهنگ باشد و بانک مرکزی بتواند بر نرخ تورم 
کنترل داش��ته باشد، آنگاه سیاست ارزی و پولی 
همگام خواهد شد و ثبات در بازار حاکم می شود. 
منبع: ایرنا
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یادداشت

تخلف در تسویه »ساتنا«
با وجود دس��تورالعمل بانک مرکزی برای تسویه یک 
بار در روز در س��اتنا برخی بانک ها با صدور بخشنامه ای 
داخلی تس��ویه در این سامانه را به طور آنی اعالم کردند.  
به گزارش ایس��نا، حدود یک ماه پیش بانک مرکزی در 
بخش��نامه ای تغییراتی در زمان تس��ویه تراکنش ها در 
س��امانه های بین بانکی اعمال کرده و طی آن تسویه در 
تراکنش های کارتی ش��اپرک 24 ساعته شد و از سوی 
دیگر دس��تور در س��امانه های پایا و س��اتنا تغییر کرد، 
به طوری که قرار بر این ش��د تا تس��ویه در س��اتنا فقط 
ی��ک ب��ار در روز آن هم بعد از پایان زم��ان اداری انجام 
ش��ود.  با وجود برخی انتقاداتی که نسبت به این تأخیر 
در تسویه تراکنش های بانکی از سوی نمایندگان یا حتی 
برخی کارشناسان مطرح شد، بانک مرکزی تغییری در 
تصمیم خود ایجاد نکرد و در این مدت آن را الزم االجرا 
دانس��ت.  اما اخیرا برخی بانک ها با ابالغ بخشنامه ای به 
شعب خود اعالم کردند تس��ویه ساتنا به طور آنی انجام 
می شود. در یکی از این ابالغیه ها آمده است زمان تسویه 
دستور پرداخت های ساتنا به حالت تسویه آنی بازگشته 
و تمامی دس��تورها بالفاصله تسویه می شود. در توضیح 
این بخشنامه آمده که این تغییر به یکباره و بدون اطالع 
رس��می بانک مرکزی اس��ت، ولی احتم��اال موقتی و تا 
پایان سال خواهد بود.  در حالی این دستورالعمل نشان 
می دهد که تسویه ساتنا به جای یک بار در روز چندین 
بار و به طور آنی انجام خواهد شد که پیگیری موضوع از 
بانک مرکزی درباره اینکه آیا این در مورد تمامی بانک ها 
در حال اجراست و در این باره ابالغیه ای داشته یا خیر؟ 
با رد آن همراه شد.  بانک مرکزی اعالم کرد که این بانک 
هیچ بخشنامه و دستورالعمل جدیدی در رابطه با زمان 
تسویه تراکنش های بانکی نداشته و طبق روال بخشنامه 
ح��دود یک ماه پیش که در رابطه با تراکنش های بانکی 
ص��ادر کرده بود پیش خواهد رفت. در این ش��رایط اگر 
بانکی برای تغییر در زمان تس��ویه اقدامی داشته تخلف 
ب��وده و بای��د بالفاصله ش��رایط را به حال��ت اول یعنی 
طبق بخش��نامه بانک مرکزی درآورد. تأخیر در تسویه 
تراکنش های بانکی موضوعی است که بانک مرکزی دلیل 
آن را مبارزه با پولشویی و جلوگیری از کالهبرداری اعالم 
کرد، اما کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی به کاهش 

سرعت گردش پول و نقدینگی برمی گردد.

ایجاد بازار الکترونیک خرید و فروش ارز
خدمات »نیما« برای بازرگانان

سامانه نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( سامانه ای 
برای خری��د و فروش ارز در فضایی رقابتی اس��ت.  به 
گزارش ایبنا، نیما )نظام یکپارچه معامالت ارزی( یک 
بازار الکترونیکی اس��ت که همه مراحل خرید یا فروش 
ارز ب��رای کاالهای واردات��ی یا عرض��ه ارز صادراتی را 
پوش��ش می دهد. این سامانه با همکاری بانک مرکزی 
و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با هدف س��اماندهی 
بازار ارز، حذف واحدهای ارزی غیر مجاز و تس��هیل در 
فرایند تجارت ایجاد ش��ده و ارزش افزوده باالیی برای 
بازرگانان، بانک های عام��ل و صرافی ها ایجاد می کند.  
واردکنندگان با اس��تفاده از این س��امانه می توانند ارز 
مورد نیاز را درخواس��ت و در فض��ای رقابتی، نیاز خود 
را به بهترین قیمت برآورده کنند. یعنی متقاضیان ارز 
می توانند بانک یا صرافی م��ورد نیاز خود را انتخاب یا 
درخواس��ت خود را به مناقصه بگذارند که مش��ابه این 
فرآیند برای صادرکنندگان با هدف فروش ارز به بهترین 

قیمت وجود دارد. 
س��امانه نیم��ا با اتصال به س��امانه جام��ع تجارت 
بی��ن جری��ان کاال و ارز ارتب��اط ایج��اد می کن��د و 
تأمی��ن ارز برای واردکنندگان و ف��روش ارز را برای 
صادرکنن��دگان ب��ا اطمینان و س��رعت باالتر فراهم 
می کن��د. ع��دم مراجع��ه حض��وری ب��ه صرافی ها، 
دسترسی به تمام صرافی ها و بانک های عامل به طور 
همزمان، بهبود فرآیند تأمین ارز مورد نیاز یا فروش 
ارز و تراکنش های ریالی مرتبط از مزایای نیما است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.492دالر آمریکا

۵.۵94یورو اروپا

۶.۸92پوند انگلیس

۱.۳۵۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶49.000مثقال طال

۱49.۸۳0هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۵۵۵.000سکه بهار آزادی

۱.۵۸۸.۸00سکه طرح جدید

77۸.000نیم سکه

49۱.000ربع سکه

۳42.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

مش��تریان برخی بانک ها اعالم می کنند 
که با وجود مراجعه به داخل ش��عب برای 
انتقال وجه باالتر از ۳میلیون موفق به انجام 
این کار نشده اند و بانک به آنها اعالم کرده 
که سقف کارت به کارت درون بانکی نیز به 

۳میلیون کاهش یافته است. 
به گزارش ایسنا، سقف کارت به کارت 
برای دس��تگاه های خودپرداز از گذش��ته 
ح��دود ۳میلیون تومان بوده و مش��تری 
می تواند از خودپ��رداز هر بانکی به بانک 
دیگر تا ۳میلیون توم��ان در روز جابه جا 
کن��د، اما از چن��دی پی��ش بانک ها این 
امکان را داش��تند که برای جابه جایی از 

طریق خودپرداز برای بانک خود تا سقف 
۱۵میلیون توم��ان اعمال کنند و البته تا 
۵0میلیون تومان قابل افزایش بود، یعنی 
مشتری می توانس��ت از طریق خودپرداز 
ی��ک بانک ب��رای هم��ان بانک ت��ا این 
مبلغ انتقال وجه ده��د. البته این امکان 
نی��ز بیش از یک ماه می ش��ود که حذف 
ش��ده و در مجموع انتقال وجه از طریق 
خودپرداز در تمامی بانک ها به ۳میلیون 

تومان کاهش یافته است. 
اما در کنار این مش��تریان می توانستند 
با مراجعه به شعب وجه خود را از طریق 
کارت ت��ا ۱۵میلیون تومان انتقال دهند، 

ولی موضوعی که اخیرا مطرح می ش��ود 
ای��ن اس��ت که برخ��ی مش��تریان اعالم 
می کنند با وجود مراجعه به داخل شعب 
این امکان نیز از آنها س��لب شده و سقف 
جابه جایی ب��ه ۳میلیون تومان رس��یده 
است که آنها را با مشکل مواجه می کند. 
این تغییر در برخی بانک ها ظاهرا اعمال 
ش��ده و در برخ��ی دیگر همچنان س��قف 
جابه جایی در درون ش��عبه از طریق کارت 
۱۵میلیون تومان اس��ت. این تغییرات در 
حال��ی مش��تریان بانک ها را با مش��کالتی 
مواجه کرده که مشخص نیست آیا براساس 
دستورالعملی از سوی بانک مرکزی اعمال 

می ش��ود یا این که خود بانک ها تصمیم به 
این تغییرات گرفتند. 

با ای��ن ک��ه هن��وز پیگیری ه��ا برای 
دسترس��ی به اطالعات مش��خصی مبنی 
بر اینکه آیا بخش��نامه کلی در این رابطه 
به بانک ها ابالغ ش��ده یا خی��ر به نتیجه 
نرس��یده اس��ت، ولی بعید نیست سقف 
جابه جایی پول در ش��عب نی��ز از طریق 
کارت نیز کم ش��ده باش��د، چ��را که در 
ماه ه��ای اخیر بانک مرک��زی اقداماتی را 
جه��ت کاهش گردش پ��ول و همچنین 
تأخیر در تس��ویه در شبکه شتاب اعمال 

کرده است. 

پاسخ به یک ابهام

آیا سقف کارت به کارت درون بانکی کم شد؟ 

محمد صادق حمیدیان
 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

پنجشنبه
17 اسفند 1396
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10 نکته از بازار بورس که بهتر است بدانیم
چشم انداز بازار بورس در سال آینده

مؤسس��ه بامداد در ادامه سلسه پیش بینی های خود 
درباره بخش های مختلف اقتصادی در س��ال آینده، در 
گزارش��ی به بررسی بازار بورس پرداخته است. سیامک 
قاس��می، کارش��ناس اقتصادی در این گ��زارش درباره 
آنچه در س��ال 97 در بازار بورس حائز اهمیت است، به 

صورت تیتروار نوشت: 
۱ - افزایش ضربه پذیری بازار بورس در مقابل افزایش 

ریسک های سیستماتیک در سال ۱۳97
2 - افزای��ش ضربه پذی��ری ب��ازار ب��ورس در مقابل 

احتمال بازگشت بخشی از تحریم ها
۳ - ضربه پذی��ری ب��االی ش��رکت های مصرف کننده 

مواداولیه در بازار بورس در سال ۱۳97
4 - رشد بیشتر شرکت های صادرکننده مواد اولیه در 

بازار بورس در سال ۱۳97
۵ - افزایش ش��دت نوس��انات در بازار بورس در سال 

۱۳97 نسبت به سال ۱۳9۶
۶ - تأثی��رات مثبت افزایش قیم��ت نفت و مواداولیه 
در س��طح جهان بر ش��رایط عمومی بازار بورس ایران 

در سال ۱۳97
7 - رش��د بیشتر شرکت های وابسته به بخش مسکن 

در بازار بورس در سال ۱۳97 نسبت به سال قبل
۸ - پیشرو بودن گروه های فلزات اساسی، فرآورده های 
نفتی، پتروشیمی ها و معدنی ها نسبت به سایر گروه ها

9 - احتمال شوک های منفی به بازار بورس با بازشدن 
نمادهای بسته بازار بورس به ویژه نمادهای بانکی

۱0 - احتم��ال ش��وک های منفی به ب��ازار بورس در 
صورت تکرار بس��ته های پولی انقباض��ی بانک مرکزی 

برای کنترل بازار ارز.
 پیش بینی: حرکت شاخص کل بازار بورس با نوسانات 
قاب��ل توجه همراه با یک روند مالی��م صعودی تا حداکثر 

سقف کانال ۱20 هزار واحد در انتهای سال ۱۳97

تسویه سود سهام عدالت روستاییان 
و عشایر از امروز انجام می شود

باقی مانده س��ود س��هام عدالت عملکرد سال مالی 
۱۳9۵ ش��رکت های س��رمایه پذیر مربوط از امروز ۱7 
اس��فندماه به تدریج به حس��اب روس��تاییان و عشایر 
واریز می ش��ود.  به گزارش تس��نیم، واریز سود سهام 
عدالت مرحله تکمیلی روس��تاییان و عش��ایر که جزو 
مشمولین سهام عدالت هستند، از ۱7 اسفند به تدریج 
انجام می ش��ود.  بر این اس��اس مانده سود یکی دیگر 
از دو گروه باقیمانده مش��موالن سهام عدالت در حالی 
از طریق ش��عب بانک های عامل و موسسات مالی که 
مشمولین مزبور شماره شبا بانکی خود را از طریق آن 
به سامانه سهام عدالت اعالم نموده اند پرداخت خواهد 
شد که تنها تسویه مابقی سود سهام عدالت یک گروه 
دیگر از مشموالن باقی مانده است. بر این اساس تعداد 
مش��مولینی که در این مرحله ب��ه عنوان واریز مرحله 
تکمیلی، از سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۳9۵ 
برخوردار شده اند حدود ۱2میلیون نفر از روستاییان و 
عشایر هس��تند که مبلغی بالغ بر ۵۸0 میلیارد تومان 
سود سهام عدالت آنان از سوی سازمان خصوصی سازی 
و از طریق بانک های عامل کش��ور از امروز به تدریج به 
حساب آنان واریز می شود.  گفتنی است تاکنون تسویه 
سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۳9۵ شرکت های 
سرمایه پذیر مربوط به ۱۸ گروه از مشموالن انجام شده 
است و با تسویه سود سهام عدالت روستاییان و عشایر 
)به عن��وان گروه نوزدهم از مش��موالن(، با تالش های 
صورت گرفته امید اس��ت تسویه س��ود سهام عدالت 
آخرین گروه از مشموالن که شامل کارکنان و شاغلین 
دستگاه های اجرایی و بازنشستگان کشوری، لشکری و 
تأمین  اجتماعی می باشد تا قبل عید انجام و به حساب 

مشموالن این گروه واریز شود. 
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روز  درحال��ی  س��هام  ب��ازار  فع��االن 
چهارش��نبه ش��اهد عرضه اولیه شرکت 
جدی��دی در ب��ورس ته��ران بودن��د که 
این موضوع نتوانس��ت جلوی تداوم افت 
قیمت ها در بازار سهام را بگیرد و آخرین 
روز کاری هفته بورس نیز با افت شاخص 
 کل ب��ه پای��ان رس��ید، به ط��وری که با 
۱۳0 واحد افت و پسرفت به رقم 9۶هزار 

و ۸۶0 واحدی منجر شد. 
به گزارش ایسنا، فعاالن تاالر شیشه ای 
روز گذش��ته ش��اهد ورود یک ش��رکت 
بورسی به جمع شرکت های گروه دارویی 
بورس اوراق به��ادار بودند، اما حتی خبر 
عرض��ه اولیه این ش��رکت نیز نتوانس��ت 
ب��ورس تهران را به ص��ورت حتی موقت 
از بی رمق��ی خارج کند. در ش��رایطی که 
حاض��ران در تاالر حافظ منتظر کش��ف 
قیمت سهام ش��رکت سرمایه گذاری شفا 
دارو بودن��د ک��ه ع��ده ای در صرافی های 
میدان فردوسی برای خرید دالر به صف 

شده بودند. 
بازار پرالته��اب ارز در این روزها باعث 
نش��ده که قیمت س��هم ها در بازار سهام 
افزایش یابد و از س��ویی تعداد متقاضیان 
ارزه��ای خارجی با نزدیک ش��دن س��ال 
جدی��د و مس��افرت های ن��وروزی خارج 
از کش��ور بیشتر شده اس��ت هرچند که 
بس��یاری از خریداران ارزه��ای خارجی 
با هدف س��رمایه گذاری ی��ا حفظ ارزش 
پول ش��ان اقدام به خرید ارز می کنند. در 
چنین شرایطی بی توجهی بازار سرمایه به 
قیمت دالر سبب شده نگرانی ها به نوعی 

بیشتر در بازار نمود پیدا کند. 
از طرف��ی نگرانی ه��ا از به خطر افتادن 

تفاهم های ایران و گروه ۱+۵ سبب شده 
ریسک های سیس��تماتیک در بازار سهام 
افزایش یابد. در روزهای گذش��ته معاون 
رئیس جمه��ور آمری��کا تهدی��د کرده که 
اگر توافق برجام اصالح نش��ود آمریکا از 
این تفاهم خارج می ش��ود؛ موضوعی که 
می تواند معامالت بازار س��هام ایران را با 
التهاب هایی همراه کند. به عبارت دیگر، 
این روزها معامله گ��ران بورس تهران در 
حالی ش��اهد معامالت کم حج��م و توأم 
با انتظار و س��ردرگمی هس��تند که سایه 
عوامل سیاس��ی بر فضای سرمایه گذاری 
کشور باعث شده بازاری آشفته و بی قرار 
در مقابل دیدگان س��رمایه گذاران ترسیم 

شود. 
بر همین اس��اس، در آخرین روز کاری 

هفته، ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی 
۱۳0 واح��د افت کرد و ب��ه رقم 9۶ هزار 
و ۸۶0 رس��ید. ش��اخص کل هم وزن نیز 
 ب��ا ۱۱۶ واح��د کاهش رق��م ۱۶ هزار و 
۳۱2 واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد 
ش��ناور با افت 22۸ واحدی به رقم ۱0۳ 
هزار و 72۵ رس��ید و شاخص بازار اول و 
ب��ازار دوم هر یک ب��ه ترتیب 4۶ و ۵20 

واحد افت کردند. 
مدیری��ت  گ��روه  مپن��ا،  گ��روه 
س��رمایه گذاری امید و پتروشیمی خارک 
هر ی��ک به ترتی��ب 22، 20 و ۱9 واحد 
تأثیر افزاینده روی دماسنج بازار سرمایه 
داش��تند. در طرف مقابل گسترش نفت 
و گاز پارس��یان، پاالی��ش نف��ت تهران و 
پتروش��یمی ش��یراز به ترتیب با ۱۸، ۱۳ 

و ۱2 واح��د تأثیر کاهنده س��عی کردند 
دماس��نج بازار را به سمت پایین هدایت 
کنن��د. در گ��روه محصوالت ش��یمیایی 
نیز ش��اهد افت قیمت بس��یاری از سهام 
شرکت ها بودیم. در این گروه ۳0میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۱0 میلیارد تومان 
مورد داد و س��تد ق��رار گرفت. همچنین 
به  رغم اینکه یک ش��رکت دارویی جدید 
در گ��روه محصوالت دارویی درج ش��د، 
بسیاری از نمادهای این گروه هم جهت با 
جریان کلی این بازار روند کاهش قیمت 

را تجربه کردند. 
روز چهارشنبه سرمایه گذاری شفا دارو با 
نماد ش��فا، در بورس ته��ران به روش ثبت 
س��فارش ارز اولیه شد. برای کشف قیمت 
این س��هم کف قیمت 400 تومان و سقف 
قیمت 4۱۵ تومان در نظر گرفته ش��د، اما 
درنهایت معامله گران بازار سهام این سهم را 

در سقف قیمت داد و ستد کردند. 
نفت��ی، کک  فرآورده ه��ای  در گ��روه 
و س��وخت هس��ته ای نیز عمدتا ش��اهد 
 افت قیمت س��هم ها بودیم. در این گروه 
۱0 میلیون س��هم به ارزش 4 میلیارد و 
700میلیون تومان مورد داد و ستد قرار 
گرفت. در گروه فلزات اساس��ی و خودرو 
نیز عمدتا ش��اهد کاهش قیمت س��هم ها 

بودیم. 
ارزش معام��الت بورس ته��ران به رقم 
۱99 میلی��ارد توم��ان رس��ید ک��ه این 
 رقم ناش��ی از دس��ت به دس��ت ش��دن 
۶۸2 میلی��ون س��هم و اوراق مال��ی طی 

۱۳۸هزار و ۵4۳ نوبت داد و ستد بود. 
آیفکس نیز 0.9 واحد رش��د کرد و به 

رقم ۱0۸0واحدی رسید. 

مراس��م عرضه اولیه س��هام ش��فادارو 
روز چهارشنبه در ش��رکت بورس تهران 
برگزار ش��د و به گفته مع��اون نظارت بر 
ناشران و اعضای ش��رکت بورس حداقل 
قیمت برای س��فارش گیری 400 تومان 
و حداکث��ر آن 4۱۵تومان در نظر گرفته 
ش��د. بر همین اس��اس با اعالم پیام ناظر 
تع��داد ۱۱7 میلیون و 94۳ هزار س��هم 
معادل ۱0 درصد س��هام س��رمایه گذاری 
ش��فادارو به عنوان پانصد و شانزدهمین 
شرکت پذیرفته شده در گروه محصوالت 

دارویی عرضه شد. 
به گزارش سنا، در این نشست روح اهلل 
حس��ینی مقدم، معاون نظارت بر ناشران 
و اعض��ای ش��رکت ب��ورس در خصوص 
س��رمایه گذاری  س��هام  ارزش گ��ذاری 
ش��فادارو بیان ک��رد: قیمت گ��ذاری این 
شرکت بر اس��اس محاسبه ارزش خالص 
دارایی پرتفوی )NAV( شرکت صورت 
گرفته است. به این ترتیب حداقل قیمت 
برای سفارش گیری 400 تومان و حداکثر 

آن 4۱۵تومان در نظر گرفته شد. 
وی در ادام��ه اف��زود: تمام صورت های 
مالی این شرکت مورد بررسی قرار گرفته 

اس��ت، که بر اس��اس آخری��ن اظهارات 
کارشناس��ان ش��رکت بورس »ش��فا« از 
ش��فافیت کام��ل در صورت ه��ای مالی 

برخوردار است. 
ب��ه گفته مع��اون نظارت بر ناش��ران و 
اعضای شرکت بورس، این شرکت متعهد 
شده در مرحله پذیره نویسی تا ۵0درصد 
خریدار س��هم باش��د. با توجه ب��ه اینکه 
س��هامدار عمده این شرکت سابقه خوبی 
در حمایت از سهم شرکت های دیگر دارد 

انتظار حمایت از سهم وجود دارد. 
در این جلسه روح اهلل حسینی مقدم در 
خصوص دیگر عرضه های ش��رکت بورس 
تهران نیز ابراز داش��ت: احتمال اینکه تا 
پایان امس��ال س��هام یک ش��رکت دیگر 
به ص��ورت اولیه در بورس عرضه ش��ود، 
وج��ود دارد، به ط��وری که اگر ش��رکت 
سامان پرداخت تا روز مقرر تمام مدارک 
درخواس��تی را ارائه کند، به زودی عرضه 

می شود. 
عرضه اولیه هفت شرکت از ابتدای 

سال
در بخش دیگر این نشس��ت اسماعیل 
درگاه��ی، مدیر پذیرش ش��رکت بورس 

تهران در خصوص سهام شرکت شفادارو 
بیان کرد: شفادارو هر سال برنامه تقسیم 
س��ود 7۵درصدی در مجمع داش��ته که 
احتماال امس��ال هم به همین میزان سود 

تقسیم می کند. 
وی در ادام��ه و با اش��اره به عرضه های 
اولیه ش��رکت بورس گفت: با عرضه اولیه 
شفادارو، تعداد ش��رکت های عرضه شده 
از ابتدای س��ال به هفت شرکت می رسد. 
ش��رکت هایی نظیر توسعه صنعت و نفت 
پرشیا، لیزینگ پارسیان، آسیاتک، گروه 
صنعت��ی مینو، نفت جی و توس��عه مولد 
نیروگاه��ی جهرم در برنام��ه عرضه اولیه 

سال آتی قرار دارند. 
در ای��ن نشس��ت، مدیرعامل ش��رکت 

سرمایه گذاری ش��فادارو به علت کسالت 
حاض��ر نش��د و تنه��ا نماینده از س��وی 
س��هامدار عمده به نمایندگی از ش��رکت 
س��رمایه گذاری ملی بود. وی در پاس��خ 
به س��ؤال خبرن��گاران در خصوص نحوه 
حمای��ت از س��هم عنوان ک��رد: حمایت 
از س��هام »ش��فا« ادامه دار است، چراکه 
س��هامدار عمده از س��ود س��هام شرکت 

منتفع است. 
وی همچنین عنوان کرد: در راس��تای 
قان��ون رف��ع موان��ع تولی��د رقابت پذیر، 
سرمایه گذاری بانک ملی دارایی های خود 
را واگ��ذار می کند. در این ش��رکت، طی 
مرحل��ه اول ۱0درصد و مابقی در مقاطع 

بعدی به صورت بلوکی عرضه می شود. 

طی نشستی در شرکت بورس تهران صورت گرفت

شفادارو رسما به بازار سهام پیوست

عرضه اولیه هم بورس تهران را سبز نکرد

بازار سهام در سردرگمی و انتظار
دریچه

خبرنامه

معامالت ثانویه صندوق طالی »زر« 
آغاز می شود

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 
ک��ه به عن��وان دومین صن��دوق کاالی��ی بازار 
س��رمایه کشور در مهرماه امسال در بورس کاال 
پذیره نویسی شد، از سازمان بورس اوراق بهادار 
ته��ران مجوز فعالیت گرف��ت و معامالت ثانویه 
این صندوق از روز ش��نبه مورخ ۱9 اس��فندماه 

۱۳9۶ آغاز می شود. 
ب��ه گزارش کاال خبر، نم��اد معامالتی دومین 
صندوق طالی بازار س��رمایه کشور بعد از اخذ 
مجوز فعالیت از س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و هماهنگی انجام ش��ده با بورس کاالی ایران، 
از روز شنبه ۱9 اسفندماه جهت انجام معامالت 

ثانویه بازگشایی می شود. 
پذیره نویس��ی این صندوق ک��ه از تاریخ 22 
الی 2۶ مهرماه امس��ال آغاز ش��د، با اس��تقبال 
چشمگیر س��رمایه گذاران مواجه شد؛ به طوری 
ک��ه در پن��ج روز مهل��ت تعیی��ن ش��ده برای 
پذیره نویس��ی، بی��ش از ۱20میلی��ارد ریال از 
واحدهای این صندوق )به ارزش هر واحد هزار 
تومان( توسط س��رمایه گذاران خریداری شد و 
بیش از ۵00 سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در 

آن سرمایه گذاری کردند. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب براس��اس برنامه ریزی های 
صورت گرفته نم��اد معامالت��ی»زر« به عنوان 
دومین صندوق کاالیی قاب��ل معامله مبتنی بر 
سکه طال در بازار سرمایه از روز شنبه در سامانه 
معامالت بازگشایی شده و آماده انجام معامالت 

ثانویه خواهد شد. 
معام��الت ثانوی��ه واحدهای س��رمایه گذاری 
این صندوق از س��اعت ۸:۳0 تا ساعت ۱۵:۳0 
روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه بدون حد نوسان 

قیمت انجام می شود. 
از آنجایی که صندوق سرمایه گذاری زرافشان 
امید ایرانیان از نوع صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامل��ه در بورس کاال )ETC(  اس��ت، 
خری��د و فروش واحدهای این صندوق از طریق 
سیس��تم معامالت آنالین کارگزاری ها نیز قابل 
  )NAV( انجام است و خالص ارزش دارایی های
آن هر دو دقیقه یک بار بر اساس ارزش دارایی 

صندوق به روزرسانی می شود. 
تأمین سرمایه امید ایرانیان مدیر و بازارگردان 
ای��ن صن��دوق ب��وده و فعالیت صن��دوق تحت 
نظارت حس��ابرس، متولی و س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار انجام می شود. 
  )Active( مدیری��ت صندوق به صورت فعال
ص��ورت خواه��د گرف��ت و دارای��ی آن گواهی 
سپرده سکه طال و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه 

طالست. 
صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان 
ع��الوه  بر مزیت های س��رمایه گذاری مس��تقیم 
در ط��ال، ارزش ه��ای متعدد دیگ��ری همچون 
پوش��ش نوس��انات ن��رخ ارز، پوش��ش اث��رات 
تورمی، نقدش��وندگی باال، امنی��ت باال، قابلیت 
وثیقه ش��دن جهت دریاف��ت وام، برخورداری از 
معافیت مالیاتی برای سرمایه گذاران خود ایجاد 

می کنند. 

بورسکاال

پنجشنبه
17 اسفند 1396
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خاویار پرورش��ی امس��ال تولیدش به 
 ح��دود پنج ت��ن و صادراتش ب��ه حدود
۱.2 تن رسید. البته این محصول مصرفش 
در بازار داخلی داغ شده؛ به گونه ای که در 
ایران ت��ا کیلویی ۱0 میلیون تومان هم به 
فروش رفت، اما در ب��ازار خارجی با وجود 
افزایش مش��تریان تا کیلوی��ی ۶ میلیون 
تومان صادر شد، لذا تولیدکنندگان به بازار 

داخلی تمایل بیشتری پیدا کرده اند! 
ب��ه گزارش ایس��نا، بی��ش از یک دهه 
اس��ت که به دلیل کاهش ذخایر ماهیان 
خاوی��اری در دری��ای خ��زر، برداش��ت 
تجاری اینگونه آبزی ممنوع ش��ده است 
و کش��ورهای این منطقه متعهد شده اند 
ک��ه تنها برای بازس��ازی ذخای��ر و انجام 
تحقیقات خاویار خزر را آن هم به صورت 
معدود برداشت کنند تا بتوانند به تقویت 

ذخایر خاویاری خزر کمک کنند. 
معاون آبزی پروری س��ازمان ش��یالت 
ایران در این باره به ایس��نا، گفت: امسال 
حدود پنج تن خاویار پرورشی تولید شده 
اس��ت و در برنامه ششم درصددیم تولید 
را به ۱00 تن برس��انیم و حدود ۱0هزار 
تن گوش��ت ماهی خاویاری تولید کنیم 
که با توجه به پتانس��یل ها و ظرفیت های 

موجود امکان پذیر به نظر می رسد. 
هم اکن��ون حدود 90 مزرع��ه پرورش 
ماهی��ان خاویاری در کش��ور وجود دارد 

ک��ه حدود ۵0درصد آنها در اس��تان های 
مازن��دران، گیالن و گلس��تان قرار دارند 
و مابق��ی نی��ز در بقی��ه اس��تان ها مانند 
خوزس��تان  ق��م،  ف��ارس،  هرم��زگان، 
و... پراکن��ده ش��ده اند. اخی��را براس��اس 
برنامه ری��زی صورت گرفت��ه و توافق نامه 
س��ه جانبه با اس��تان های ش��مالی، بنیاد 
مستضعفان و س��ازمان شیالت قرار شده 
تس��هیالت ارزان  قیم��ت از طری��ق بانک 
س��ینا در اختی��ار متقاضی��ان راه اندازی 

مزرعه پرورش خاویار قرار گیرد. 
با توجه به وضعیت تولید و تجارت کنونی 
ماهیان خاویاری، امکان توس��عه آن وجود 
دارد و استقبال نیز برای این امر زیاد است. 
از س��وی دیگر سازمان شیالت اعالم کرده 
که امکان توسعه پرورش این  گونه در همه 
اس��تان ها وجود دارد، لذا به نظر می رس��د 
هدف گذاری صورت گرفته قابل دسترس��ی 
باش��د و طبق اعالم سازمان شیالت مزرعه  
پرورش ۳0 تن خاویار برای برنامه شش��م 
توس��عه پیش بین��ی ش��ده و همچنین در 
مزارع تازه  تأسیس یا در حال تأسیس مانند 
مزرعه بزرگ دزفول برنامه ریزی های کالنی 

صورت گرفته است. 
صادرات ثابت ماند؛ مشتریان داخلی 

بیشتر شدند
ام��ا آم��ار ص��ادرات خاویار پرورش��ی 
و گوش��ت ماهی��ان خاویاری نیز نش��ان 

می دهد وضعیت ص��ادرات اینگونه آبزی 
چندان تغییری نس��بت به سال گذشته 
نک��رده اس��ت، چراک��ه به گفته حس��ن 
صالحی - رئیس سازمان شیالت ایران - 
در سال گذشته نزدیک به یک تن خاویار 
پرورش��ی به کش��ورهایی مانن��د امارات 
اتحادیه  متحده عربی، مجمع کشورهای 
اروپا، اس��پانیا، ایتالیا، بلژی��ک و... صادر 
شده بود و امس��ال آمارها نشان می دهد 
که در ۱0 ماهه نخس��ت ۱.2 تن خاویار 
پرورش��ی به قیمت کیلویی حدود 900 
تا ۱2۵0 دالر )ح��دود ۵میلیون و ۸00 
هزار تومان( به کش��ورهای مختلف صادر 

شده است. 
ح��دود زمان��ی  ب��ازه  همی��ن   در 

94 ه��زار تن گوش��ت ماه��ی خاویاری 
به کش��ورهای مختلف��ی از جمله چین، 
ویتن��ام، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، مالزی، 
استرالیا، نیوزیلند، کویت، امارات متحده 
عربی، فرانس��ه، اس��پانیا، بلژیک، ایتالیا، 
آذربایجان، ارمنس��تان، لبنان و . . . صادر 
شده که ارزشی بالغ بر 4۱2 میلیون دالر 
داشته است و نشان می دهد هر کیلوگرم 
گوش��ت ماهی خاوی��ار ایرانی حدود 4.2 
دالر به طور متوسط در بازار جهانی عرضه 

شده است. 
مشتریان پر و پا قرص خارجی

البت��ه به گفت��ه مدیرکل دفت��ر بهبود 

کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار سازمان 
ش��یالت، خاویار و ماهی خاویاری ایرانی 
لوکس ترین و گران ترین محصول در بازار 
اینگونه آبزی در جهان به ش��مار می رود، 
چراکه از کیفیت مطلوبی برخوردار است 
ک��ه در ای��ن زمینه می ت��وان گفت نام و 
برند ایران در س��طح جهانی مطرح بوده 
و مش��تریان در کشورهای مختلف اصرار 
دارند ک��ه برند خاویار کش��ورمان حفظ 

شود و توسعه یابد. 
برند خاویار ایرانی در بازارهای 

جهانی گسترده تر شد
گلش��اهی در گفت وگو با ایسنا، اظهار 
کرد که بس��ته بندی خاوی��ار صادراتی را 
خردت��ر کرده ایم؛ به گون��ه ای که اگر در 
گذشته خاویار ایرانی در بسته بندی های 
یک کیلویی، نیم کیلویی و ۱.۸کیلوگرمی 
 صادر می ش��د، ام��روز به نی��م کیلویی،
۱00 گرم��ی، ۵0 گرم��ی و ۳0 گرم��ی 
تقلی��ل پیدا کرده و همین عامل س��بب 
ش��ده اگر دیروز ۱.2 تن خاویار ایرانی در 
قالب حدود ۱200 بس��ته به بازار جهانی 
عرضه می ش��د، امروز تعداد این بسته ها 
به حدود ۱2هزار قوطی برس��د و س��بب 
ش��ده ن��ام برند خاوی��ار ایران��ی در بازار 
جهانی بیش��تر منتشر ش��ود و در ادامه 
نیز به دنبال افزایش حجم و میزان تولید 

خاویار پرورشی هستیم. 

در پی ممنوع ش��دن ثبت س��فارش واردات با دالر 
آمریکا، رئیس سازمان توس��عه تجارت اعالم کرد که 
تاکنون مش��کل مهمی از س��وی واردکنندگان مطرح 
نش��ده و با توجه به نوع کاالهای وارداتی و کشورهای 

طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد شود. 
به گزارش ایس��نا، از نهم اس��فند امس��ال براساس 
اب��الغ بانک مرکزی، ثبت س��فارش واردات با نوع ارز 
دالر آمری��کا ممنوع و اعالم ش��د که ثبت س��فارش 
واردات ب��ا ن��وع ارز دالر آمری��کا امکان پذیر نخواهد 
ب��ود. البته بر این نکته نیز تأکید ش��د که این ابالغیه 
ش��امل درخواس��ت هایی که قبل از این تاریخ مجوز 
هش��ت رقمی ثبت س��فارش خود را دریافت کرده اند، 

نمی شود. 

در ارتب��اط با تأثی��ر این تصمیم ب��ر واردات و امور 
واردکنندگان، مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت - به ایس��نا، گفت: سیاست های ارزی 
کشور و نحوه استفاده از آن از اختیارات بانک مرکزی 
محسوب می ش��ود.  وی اظهار کرد: عدم اتکا به دالر، 
سال های س��ال است که بحث محافل اقتصادی است 
و در واردات کاالهایی که از طریق شبکه بانکی انجام 
می شود از دالر اس��تفاده نمی شود و در سیستم ثبت 
س��فارش نی��ز اس��تفاده از دالر ب��رای واردات با نرخ 
مبادله ای چند سالی است که ممنوعیت وجود دارد. 

خس��روتاج اف��زود: با توج��ه به اینکه در دو س��ال 
اخی��ر بخش��ی از کاالهای وارداتی به س��مت ارز آزاد 
)ارز صادرات��ی( رفته و س��هم آن در تجارت خارجی 

کشور افزایش یافته و در حال حاضر حداقل ۵0درصد 
است، با همان هدف خروج از اتکا به دالر در مبادالت 
تج��اری، طبیعی بود که بانک مرکزی به دنبال چنین 
سیاس��تی در واردات کش��ور به خصوص در ش��رایط 
فعلی باشد.  رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: 
اتخاذ این سیاس��ت با توجه به ن��وع کاالهای وارداتی 
و کش��ورهای طرف مبادله، نباید مشکل جدی ایجاد 
کند. با ای��ن وجود از همکاران خواس��ته ام در تماس 
با محافل تج��اری چنانچه توصیه ای یا نظری باش��د 

دریافت و منعکس کنند. 
وی در پایان تأکید کرد: سیاس��ت  مذکور صرفا در 
امر ثبت س��فارش که مربوط به واردات اس��ت، انجام 

می شود و ربطی به صادرات ندارد. 

ممنوعیت ثبت  سفارش با دالر مشکلی ایجاد نمی کند

تولید خاویار پرورشی امسال به حدود پنج تن رسید 
اخبار

سایه سنگین واردات بی رویه بر تولید داخلی کیف
محصوالت چرمی کی به مرحله 

صادرات می رسد؟ 
با وجود توان بسیار باالی ایران در حوزه تولید کیف، 
متأس��فانه وجود برخی از نارس��ایی ها، تولیدکنندگان 

داخلی را با چالش های بسیاری مواجه ساخته است. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در طول سالیان 
اخی��ر، تولید داخلی ای��ران در بخش کیف به توفیقات 
بس��یاری نائل شده اس��ت.  با همه این اوصاف، ضریب 
توفیقات حاصل شده، به هیچ عنوان همسان و همراستا 
با ظرفیت های موجود به نظر نمی رس��د و وجود برخی 
از نارس��ایی ها، همچون واردات بی رویه، چنان شرایط 
س��خت و دش��واری را بر بازار این عرص��ه، ایجاد کرده 
که برخ��ی از تولیدکنندگان داخلی، عطای فعالیت در 
این بخش را به لقایش بخش��یدند.  کم نیس��تند افراد 
و گروه ه��ای فعال در بخش تولی��د محصوالت چرمی 
کیف و حتی کفش که معتقدند با وجود مصرف بسیار 
باالی داخلی این اقالم و محصوالت، متأس��فانه واردات 
بی رویه مسبب فرصت س��وزی های بسیاری شده است 
و نه تنها مص��رف باالی تولید داخلی ش��رایط را برای 
تولیدکنندگان داخلی متحول نساخته، بلکه در بخش 
صادرات نیز نتوانس��ته ایم به کامیابی چشمگیری نائل 
ش��ویم.  عیس��ی عبدالملکی، یک��ی از تولیدکنندگان 
محص��والت چرمی کی��ف در غرب اس��تان تهران در 
گفت وگو با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به موفقیت های چش��مگیر کشورهایی همچون ترکیه 
و چی��ن در عرصه تولید کیف، اظه��ار کرد: در صورت 
برنامه ری��زی اصولی و موث��ر از تولیدکنندگان داخلی، 
به راحت��ی چنین توفیقاتی برای تولیدکنندگان داخلی 
نیز حاصل می ش��ود و این امری است که به سادگی با 
الگوبرداری از طرق و روش کش��ورهای مذکور محقق 
خواهد شد.  وی افزود: طبیعتا با عرضه و ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت، بخش قابل توجهی از مشکالت موجود در 
این حوزه مرتفع خواهد شد، اما برخی گمان می کنند 
صرفا و مطلقا با ارائه تس��هیالت و وام های اینچنینی، 
مشکالت فعاالن و تولیدکنندگان این حوزه حل و فصل 
می ش��ود، در صورتی که بخش اعظم مشکالت فعلی، 

ریشه در واردات بی رویه دارد. 
عبدالملک��ی بیان ک��رد: با تس��هیالت ارزان قیمت، 
بسیاری از نارس��ایی ها و مشکالت تولیدکنندگان رفع 
می ش��ود، اما با ممنوع  س��اختن و جلوگیری از واردات 
اق��الم و کاالهایی ک��ه امکان تولید داخل��ی آن وجود 
دارد به سهولت قادر خواهیم بود، تحوالت چشمگیر و 
عمده ای را در تمامی بخش های تولیدی رقم بزنیم که 
حوزه کیف، کفش و بسیاری از عرصه های دیگر نیز از 
این قاعده مس��تثنی نخواهد بود.  وی افزود: در صورت 
مهار واردات بی رویه، نه تنها ضریب صادرات به بسیاری 
از کشورهای منطقه و هدف، افزایش می یابد، بلکه قادر 
خواهیم بود تولیدکنندگان قدر و قدرتمندی همچون 
ترکیه و چین را نیز به زانو در بیاوریم.  این تولید کننده 
کیف در غرب استان تهران گفت: در صورتی که تعدد 
و تکثر تقاضا به می��زان کافی برای محصوالت داخلی 
وجود داش��ته باش��د قاعدتا نقدینگی کاف��ی نیز برای 
تولیدکنن��دگان فراهم می ش��ود و ام��کان بازپرداخت 
اقس��اط و تس��هیالت نیز به سهولت میس��ر می شود، 
در غیر این صورت در نبود مش��تری، کس��ادی بازار و 
رکود، معضالت و مشکالت اقتصادی تولیدکنندگان نیز 

مضاعف و فزاینده خواهد شد. 

 گرانفروشی سیگار
و انکار دو مقام مسئول! 

درحالی ک��ه قیمت انواع س��یگار ایرانی در س��طح 
عرضه از ۵00 تا ۱۵00 تومان گران تر از قیمت روی 
پاکتش فروخته می ش��ود، رئیس س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران مش��ترکا این 
موضوع را رد کردند.  به گزارش ایس��نا، بررسی های 
میدانی نش��ان می دهد به طور میانگین قیمت عرضه 
س��یگار ایرانی بین 20تا ۳۵درصد نس��بت به قیمت 
درج ش��ده روی پاکت گران تر ش��ده و گفته می شود 
که علت این موضوع اضافه ش��دن بن��د الحاقی 7 به 
تبصره ۶ الیحه بودجه ۱۳97 توسط مجلس شورای 
اسالمی است که مقرر می کند از سیگارهای وارداتی 
عوارض اخذ ش��ود که این موضوع به باالرفتن قیمت 
س��یگارهای واردات��ی از ابتدای س��ال آین��ده منجر 
می ش��ود.  با وجود آنکه پیگیری های میدانی ایسنا، 
از احتکار س��یگار توس��ط برخ��ی عرضه کنندگان و 
توزیع کنندگان خبر می دهد و به نظر می رس��د افراد 
س��ودجو برای اینکه بتوانند در سال آینده سیگار را 
با ش��رایط قیمتی جدید عرضه کنند این محصول را 

اکنون وارد بازار نمی کنند. 
احتکار سیگار نداریم

در ای��ن رابط��ه ی��داهلل صادقی - رئیس س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران - در گفت وگو 
با ایس��نا، موض��وع افزای��ش قیمت س��یگار را انکار 
کرد و گفت: قیمت س��یگار در ش��بکه توزیع کنترل 
ش��ده اس��ت و حاضریم به گزارش های��ی که در این 
رابطه ارسال می شود رس��یدگی کنیم. چراکه عمده 
برنده��ای مصرف��ی در داخ��ل تولید می ش��وند و بر 
س��یگارهای داخلی به گونه ای نظارت می ش��ود که 

امکان نگهداری آنها در انبار نیست. 

تولید

خبر

تولید کاغذ روزنامه صفر شد
به رغم اعالم مس��ئوالن مبنی بر کاهش 49درصدی 
ظرفی��ت تولید کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر در س��ال 
جاری، رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ معتقد 
است تولید کاغذ تحریر حدود 70درصد و کاغذ روزنامه 

حدود ۱00درصد کاهش یافته است. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
کاه��ش ظرفیت تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر و 
تأمین نیاز کش��ور از طریق واردات، اظهار کرد: زمانی  
که ش��رایط توسط مسئوالن به گونه ای فراهم شده که 
در بازار رقابتی فضا به سود واردکنندگان است بنابراین 

بخش تولید کشور با چالش مواجه خواهد شد. 
وی ادامه داد: در حال حاضر تعرفه واردات کاغذ صفر 
است، به واردکنندگان ارز مبادله ای اختصاص می یابد و 
آنها معاف از پرداخت 9درصدی مالیات بر ارزش افزوده 
هس��تند. این در حالی است که هیچ یک از تسهیالت 
مورد اش��اره برای واردکنندگان در بخش تولید وجود 
ندارد و دس��ت و پای آنها بس��ته ش��ده است.  رئیس 
س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان 
اینکه شرایط برابری به منظور فعالیت تولیدکنندگان 
و واردکنندگان در حوزه کاغذ وجود ندارد، گفت: هیچ 
کمکی به تولیدکنندگان کاغذ نمی ش��ود و در فضای 
کنونی شرایط برای تولیدکنندگان مهیا نیست و حتی 
دس��تگاه های دولتی ب��ه برخی دالیل ک��ه قابل تأمل 
اس��ت حاضرند کاغذ وارداتی با قیمت باالتر که حدود 
40درصد است خریداری کنند. با چوب بی کیفیتی بر 
سر کاالی داخلی می زنند و این در حالی است که مقوله 

کیفیت کاغذ شاخص های قابل بررسی خود را دارند. 
روغنی گلپایگان��ی ادام��ه داد: ش��اید در تولید کاغذ 
مربوط ب��ه کتاب های عتیقه عقب و نیازمند واردات در 
این حوزه باشیم، اما درخصوص سایر کتاب ها از جمله 
رمان قابلیت تولید داخلی وجود دارد و به هیچ وجه نیاز 
به واردات نیست. در شرایطی که هیچ حمایتی از تولید 
کاغذ در داخل کش��ور نمی ش��ود، بنابراین باید منتظر 
روزهای بد و بدتر در س��ال آینده باش��یم. ما حتی در 
زمینه کاغذ بسته بندی نیز بیش از ظرفیت، توان تولید 
داریم اما هیچ حمایتی از این بخش نمی ش��ود.  وی با 
تأکید بر اینکه فضای فعلی کامال به سود واردکنندگان 
بوده و اصال حمایتی از تولید داخل توسط دستگاه های 
ذی رب��ط از جمل��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت 
نمی ش��ود، اظهار کرد: یکی از مشکالتی که این روزها 
با آن مواجهیم بحث افزایش قیمت کاغذ اس��ت. زمانی 
 که تولید کننده توان رقابت نداش��ته باش��د و شرایط را 
وارد کننده ب��ر خریدار تحمیل کن��د، بنابراین انحصار 
تعیین کننده قیمت نهایی است و تنها راه حل این مسئله 
باالبردن توان تولید کننده داخلی اس��ت تا بتوان فضای 
رقابت��ی را ایجاد کرد و موجب ش��د تا ب��ازار به تعادل 
برسد.  رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای 
ایران همچنین در مورد کاهش ظرفیت تولید کاغذ در 
س��ال جاری، اعالم کرد: رقم اعالم شده مبنی بر کاهش 
49درصدی ظرفیت کاغذ واقعی نیست و باید بدانیم که 
این کاهش ظرفیت بیش از رقم اعالم شده است. در حال 
حاضر حدود 70درصد کاهش ظرفیت تولید در بخش 
کاغ��ذ تحریر داریم و در بخش کاغذ روزنامه نیز تقریبا 
با کاهش ظرفیت ۱00درصدی تولید مواجه ش��ده ایم 
و هیچ گون��ه تولید کاغذ روزنام��ه ای صورت نمی گیرد.  
روغنی گلپایگانی ادامه داد: در سال جاری قیمت کاغذ 
نیز به دلیل موارد عنوان شده به شدت گران شده و کاغذ 
تحری��ر از هر بند ۶0 تا 70 ه��زار تومان به حدود ۱۱0 
هزار تومان رسیده و کاغذ روزنامه نیز از 2۱00 تومان به 

حدود ۳۵00 تومان افزایش قیمت داشته است. 

ایران، روسیه و قزاقستان برای 
تجارت گندم تفاهمنامه امضا کردند

جمهوری اسالمی ایران، روسیه و قزاقستان بر پایه 
ی��ک تفاهمنامه س��ه جانبه، در زمین��ه تجارت گندم 
همکاری می کنند.  به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت جهاد کشاورزی، ایران، روسیه و 
قزاقس��تان بر پایه یک تفاهمنامه سه  جانبه، در زمینه 
تجارت گن��دم همکاری می کنند. ای��ن تفاهمنامه با 
هدف خودکفایی کش��ور در تولید گندم و بهره گیری 
از موقعیت جغرافیایی ایران برای تبدیل شدن به مرکز 
صادراتی گندم و آرد منطقه امضا ش��د.  با استفاده از 
این تفاهمنامه می توان مش��کالت مرتبط با ظرفیت 
خال��ی کارخانه ه��ا را رفع و ارزش افزوده و اش��تغال 
ایجاد کرد.  معاون توس��عه بازرگانی و صنایع وزارت 
جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران، معاون وزیر 
کشاورزی روسیه و رئیس بخش صادرات شرکت ملی 
قراردادهای غذایی قزاقس��تان این یادداشت تفاهم را 
در سفارت ایران در مسکو، پاراف )پیش امضا( کردند.  
وزیران کش��اورزی سه کش��ور به زودی نسخه نهایی 
این تفاه��م همکاری را امضا می کنن��د.  بر پایه این 
تفاهمنام��ه، انتظ��ار م��ی رود ف��رآوری و بازصادرات 
آرد از ای��ران افزای��ش یابد و از مزیت ه��ای ترانزیتی 
کشور برای س��وآپ گندم به سایر کشورهای منطقه 
بهره برداری ش��ود.  در این یادداشت تفاهم همکاری 
س��ه جانبه، امکان اعط��ای خطوط اعتباری توس��ط 
کشورهای روس��یه و قزاقستان به شرکت های ایرانی 
و همچنی��ن زمینه ایجاد بازارهای جدید در منطقه و 
توس��عه بازارهای موجود در حوزه گندم و آرد وجود 
دارد و پیش بینی می ش��ود با اجرای آن سهم ایران از 

بازار تجارت آرد منطقه افزایش یابد. 

کارشناس��ان معتقدند ح��ذف مالیات 
بر ارزش اف��زوده چای خارج��ی، انگیزه 
واردکنن��دگان ب��رای واردات را افزایش 

می دهد. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
در بهمن  م��اه گمرک ای��ران طی نامه ای 
به مدی��ران اجرای��ی اعالم ک��رد که در 
برنام��ه شش��م توس��عه واردات و توزیع 
چ��ای خارج��ی از پرداخ��ت مالی��ات بر 
ارزش اف��زوده طبق اعالم س��ازمان امور 
مالیات��ی مع��اف اس��ت. بر این اس��اس 
زمان اجرایی ش��دن این قانون همزمان با 
اجرایی ش��دن برنامه ششم توسعه کشور 

اعالم شده است. 
البته ناگفته نماند که این معافیت قابل 
تس��ری به خدمات بسته بندی، فرآوری و 
توزیع محصول نخواهد بود و تنها عرضه 
واردات چ��ای خش��ک ب��دون هیچ گونه 
افزودن��ی در برنام��ه شش��م از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف است. 
 چن��دی پی��ش محمدول��ی روزبهان، 
رئی��س س��ازمان چای ح��ذف مالیات بر 
ارزش افزوده چای خارجی را عاملی برای 
کاهش قدرت رقابت پذیری چای داخلی 

دانس��ت و اف��زود: حذف تعرف��ه واردات 
چای خشک در تضاد با اقتصاد مقاومتی 
و تولید داخل اس��ت که ای��ن امر به نفع 

ما نیست. 
حال باید منتظر ماند و دید که کاهش 
تعرفه واردات چ��ای خارجی چه تأثیری 
بر میزان تولی��د و فروش چای ایرانی در 

سال های آتی به همراه خواهد داشت. 
گ��ودرز خرداد پور، مع��اون بازاریابی و 
تنظیم بازار س��ازمان چ��ای در گفت وگو 
با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه ح��ذف مالی��ات بر 
ارزش  اف��زوده چای ه��ای وارداتی به نفع 
تولید داخل نیس��ت، اظه��ار کرد: مصوبه 
اخی��ر گمرک مبنی بر ح��ذف مالیات بر 
ارزش افزوده چای وارداتی، کاهش رقابت 
تولید داخل نسبت به محصوالت خارجی 

را به همراه دارد. 
ب��ه گفته وی، حذف مالی��ات بر ارزش 
افزوده به سبب کاهش هزینه های تولید، 
انگی��زه واردکنن��دگان ب��رای واردات را 

افزایش می دهد. 
خردادپور ادامه داد: حمایت همه جانبه 
دولت طی س��ال های اخیر از چایکاران، 

افزای��ش تولی��د برگ س��بز چ��ای را به 
همراه داش��ت که مصوبه ح��ذف مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده و رقابت س��خت میان 
تولید داخل و خارجی، مشکالتی را برای 

چایکاران به وجود خواهد آورد. 
این مقام مس��ئول مصرف ساالنه چای 
کش��ور را ۱0۵ ت��ا۱۱0 ه��زار تن چای 
خشک اعالم کرد و افزود: متوسط تولید 
ساالنه چای خش��ک داخلی 2۵هزار تن 
اس��ت که با این وجود تأمین مابقی نیاز 
کش��ور از منابع وارداتی، حذف مالیات بر 
ارزش اف��زوده نمی تواند در کاهش میزان 

تولید تأثیر گذار باشد. 
به گفته معاون بازاریابی س��ازمان چای 
با کاهش و ح��ذف تعرفه چ��ای وارداتی، 
افزایش کیفیت چای داخلی امری ضروری 
اس��ت، در غیر این صورت نمی توان برنامه 

افزایش تولید را پیش برد. 
واردات ساالنه 96 هزار تن چای

صادق حس��نی، مدیر اجرایی صندوق 
چای با اش��اره ب��ه اینک��ه واردات چای 
حساب و کتاب ندارد، گفت: سال گذشته 
۵۶ هزار تن چای به طور رسمی و 40هزار 

تن غیررسمی وارد شد. 

وی اف��زود: ع��دم پرداخ��ت 9درص��د 
ارزش اف��زوده برای این حجم واردات رقم 

قابل توجهی است. 
حسنی بیان کرد: حداقل نرخ هر کیلو 
چای خارجی 40 هزار تومان اس��ت، این 
در حالی است که کارخانه های چای برای 
فروش 2۵ هزار تن چای خشک داخلی با 

مشکالت متعددی روبه رو هستند. 
مدیر اجرایی صن��دوق چای ادامه داد: 
ب��ا وجود آنکه برای ح��ذف ارزش افزوده 
چای داخلی س��ال ها ت��الش کردیم، اما 
واردکنن��دگان به س��بب نف��وذ و قدرت 
بیش��تر ظ��رف مدت دوم��اه توانس��تند 
معافی��ت را اخ��ذ کنند که ای��ن امر در 
افزای��ش می��زان واردات تأثیر بس��زایی 

خواهد داشت. 
وی در پاس��خ به این س��وال که حذف 
مالی��ات ب��ر ارزش افزوده چ��ای داخلی 
می تواند بر کاهش میزان تولید تأثیر گذار 
باشد یا خیر، بیان کرد: اجرای این مصوبه 
تأثی��ری در می��زان تولید چ��ای داخلی 
نخواهد داش��ت و تنها این میزان واردات 
می تواند مش��کالتی در ف��روش محصول 

داخلی ایجاد کند. 

افزایش واردات با حذف تعرفه چای وارداتی

پنجشنبه
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بی��ش از ی��ک م��اه از اعالم 
تعرفه های جدید واردات خودرو 
از س��وی دول��ت نگذش��ته بود 
که نمایندگان مجلس ش��ورای 
اصل  به ویژه کمیسیون  اسالمی 
آش��فته بازار  ب��ا  همزم��ان   90
وارداتی ه��ا به فکر سروس��امان 

دادن به این موضوع افتادند. 
نیمه ه��ای  در  نماین��دگان 
بهم��ن موفق به کس��ب امضای 
2۱7 نماینده ب��رای تهیه طرح 
دوفوریتی با هدف کاهش تعرفه 

خودروهای وارداتی شدند. 

صنف��ی  انجم��ن  رئی��س 
واردکنندگان خودرو با تأکید بر 
اینکه دولت باید از ابتدای هفته 
آین��ده رأی دیوان عدالت اداری 
را اجرای��ی کند، گفت: ترخیص 
خودروهای وارداتی با تعرفه های 
قبلی، ۳0 ت��ا 40درصد کاهش 

قیمت خواهند داشت. 
سقف تعرفه خودروهای 

وارداتی 55 درصد می شود
در  ش��یراز  م��ردم  نماین��ده 
مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینکه نماین��دگان به این نتیجه 

رسیده اند که قانونی در این باره 
وضع شود تا هر روز با بخشنامه 
ش��اهد وضعیت نابس��امان این 
بازار نباش��یم، اف��زود: این طرح 
دو فوریت��ی در معاونت قوانین 
مجلس در حال س��پری کردن 
مراحل قانونی خود اس��ت تا به 

هیأت رئیسه ارجاع شود. 
وی در تشریح مفاد این طرح 
دو فوریت��ی ادام��ه داد: یکی از 
مفاد ای��ن طرح این اس��ت که 
سقف تعرفه خودروهای وارداتی 
۵۵درص��د باش��د و بس��ته ب��ه 

قیم��ت و حجم موت��ور و مابقی 
مولفه های��ی ک��ه بای��د در نظر 
گرفته ش��ود حداکثر ۵۵ درصد 
باش��د اما هم اکن��ون دولت 7۵ 

درصد را پیشنهاد داده است. 
زم��ان  درب��اره  قائمی نس��ب 
رس��یدگی ب��ه موض��وع تعرفه 
خودرو در هیأت عمومی دیوان 
عدال��ت اداری نی��ز گف��ت: بر 
صادرکننده  شعبه  قانون  اساس 
دس��تور موق��ت پ��س از صدور 
دستور موقت، برای رسیدگی به 
اصل موضوع، پرونده مربوطه را 

به هیأت عمومی ارسال می کند 
و هی��أت عموم��ی ه��م طب��ق 
و سازوکار های خاص  تشریفات 
خود تبادل الیحه انجام می دهد 
تخصص��ی  کمیس��یون  در  و 
ب��ا دقت رس��یدگی می ش��ود و 
اعضای  مطل��ق  اکثری��ت  اگ��ر 
به  کمیس��یون تخصص��ی رأی 
ورود ش��کایت دادن��د موض��وع 
جهت تصمیم نهایی برای طرح 
در جلس��ه هیأت عمومی همراه 
ب��ا نظر هیأت تخصصی ارس��ال 

می شود. 

و  محرک��ه  نی��رو  انجم��ن  رئی��س 
قطعه س��ازان خ��ودروی کش��ور گف��ت 
مثل��ث س��ه گانه بهره بانکی، ن��رخ ارز و 
تورم هر وقت کنترل ش��د و در س��طح 
استانداردهای بین المللی شد، می توانیم 

صنعت رقابت گذاری داشته باشیم. 
به گزارش نصر، محمدرضا نجفی منش 
صنعت خودروسازی را یکی ار مهم ترین 
بخش های مؤثر در رشد اقتصادی کشور 
دانس��ت و گفت: در دو س��ال گذش��ته 
که رش��د اقتصادی کش��ور مثبت بوده، 
یکی از عوامل بس��یار مؤث��ر آن صنعت 
خودروس��ازی ب��وده اس��ت و ه��ر وقت 
که رش��د منفی داش��ته ایم، باز هم افول 
صنعت خودرو از مهم ترین عامل های آن 

بوده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه صنع��ت نفت و 
خودروسازی در کشور دو صنعت بسیار 
مهم در اقتصاد کش��ور هس��تند، گفت: 
اگر دقت کنیم دش��منان دانا و دوستان 
ن��ادان هم ب��ه صنع��ت خ��ودرو حمله 
می کنن��د. االن صنع��ت خودروس��ازی 
م��ا دارد وارد ف��از جدیدی می ش��ود، تا 

داس��تان تحریم ها بود و برجام به فرجام 
نرس��یده ب��ود، طرف های اروپای��ی با ما 
هم��کاری نمی کردن��د و مجب��ور بودیم 
به س��مت خودروس��ازان اروپایی برویم، 
اما اکنون خودروس��ازان معتبر جهان با 
س��رمایه گذاری در ایران ب��ا ما همکاری 

می کنند. 
نجفی من��ش افزود: االن رنو-نیس��ان 
بزرگ ترین خودروس��از دنیاس��ت و با ما 
همکاری خوب��ی دارد. این یعنی صنعت 
ما در س��طحی قرار گرفته است که رنو-

نیسان را قانع می کند که با ما همکاری 
کن��د و این خیل��ی خوب اس��ت. پژو-

سیتروئن هم آمده و فولکس و هیوندایی 
هم آمده اند با خودروس��ازان ما همکاری 

کنند. 
صنع��ت  اینک��ه  داد:  ادام��ه  وی 
خودروس��ازی ما به س��طحی رسیده که 
خودروس��ازان تراز اول دنی��ا می توانند 
ب��ا ای��ران کار کنند، ق��دم بزرگی رو به 

پیشرفت این صنعت است. 
و  محرک��ه  نی��رو  انجم��ن  رئی��س 
قطعه س��ازان خودروی کش��ور ب��ا بیان 

اینکه چالش ها و تهدیدهایی در صنعت 
ما وجود دارد که باید آنها را بشناس��یم 
و مدیریت کنیم، گف��ت: هنوز که هنوز 
اس��ت، خودروهای ما توس��ط ش��ورای 
رقابت قیمت گذاری می ش��ود. ظاهرش 
این اس��ت که می خواهن��د به نفع مردم 
کار کنند، اما عده ای می روند اسم نویسی 
می کنند و خودرو را تحویل می گیرند و 
ب��ا قیمت گران تر به م��ردم در بازار آزاد 

می فروشند. 
نجفی من��ش گف��ت: ما قیم��ت مواد 
اولی��ه صنای��ع خودروس��ازی را ت��ا ۳0 
ال��ی ۶0 درصد افزای��ش داده ایم و نرخ 
ارز از ۳۶00 توم��ان ب��ه 4۶00 توم��ان 
رسیده اس��ت و این به زیان قطعه سازان 
اس��ت و ادامه این رون��د باعث تعطیلی 

قطعه سازان خواهد شد. 
وی اضافه کرد: با روش��ی که ش��ورای 
رقابت در پیش گرفته، خودروس��از دارد 
ضرر می کند، مردم هم گران تر از نرخی 
که ش��ورای رقابت تعیی��ن کرده خودرو 
می خرند. ش��ورای اقتص��اد باید خودرو 
را از حال��ت انحصار خ��ارج کند، در غیر 

این صورت قطعه س��ازان متضررش��ده و 
رفته رفته فعالیت شان کمتر خواهد شد 
و خودروس��از مجبور خواهد شد قطعات 
را از خ��ارج کش��ور تهیه کن��د که قطعاً 

گران تر خواهد بود. 
چالش ه��ای  از  دیگ��ر  یک��ی  وی 
صنعت خودروس��ازی را اجرایی ش��دن 
اس��تانداردهای جدید ۸۶ گانه دانس��ت 
و گف��ت: ما مخال��ف این اس��تانداردها 
نیس��تیم و این کار باید انجام ش��ود، اما 
باید به تدریج با آماده شدن زیرساخت ها 
انجام شود. ما هنوز سوخت با استاندارد 
یورو 4 را در همه جای کشور نداریم، اما 
اس��تاندارد یورو ۵ را برای خودروسازان 

اجباری می کنند. 
نجفی من��ش گف��ت: در هم��ه ج��ای 
دنی��ا همی��ن اس��ت و اس��تانداردها به 
تدریج اعمال می ش��ود تا قطعه س��ازان 
و خودروس��ازان ب��ازار خود را از دس��ت 
ندهند. اگر استانداردهای ۸۶ گانه بدون 
تأمین زیرس��اخت ها اجرایی ش��وند، ما 
تولی��د یک میلیون خودرو را در کش��ور 

از دست خواهیم داد. 

خ��ودروی مفهومی ب��ی ام و M8 گرن  
کوپه در آستانه نمایش��گاه خودروی ژنو 
20۱۸ رونمایی ش��د. هشتاد و هشتمین 
نمایش��گاه خودروی ژنو که قرار است از 
۸ تا ۱۸ مارس س��ال ج��اری میالدی با 
حضور رس��انه ها و نش��ریه های فعال در 
زمینه خودرو برگزار شود، از روز گذشته 
میزب��ان ش��رکت های خودروس��ازی در 

جهان بوده است. 
ای��ن  در  غرف��ه دار   ۱۸0 از  بی��ش 
نمایش��گاه حض��ور دارند ت��ا مهم ترین و 
بزرگ ترین روی��داد خودروی��ی دنیا، در 
سوئیس آغاز ش��ود. انتظار می رود 700 
ه��زار ت��ا ی��ک میلی��ون بازدیدکننده از 
نمایش��گاه خودروی ژن��و 20۱۸ بازدید 
کنند. ش��رکت های خودروس��ازی مطرح 

و خوش آوازه ای در این نمایشگاه معروف 
که هر ساله برگزار می شود، برای رونمایی 
از محصوالت جدید خود شرکت کرده اند. 
حاال شرکت خودروسازی بی ام و آلمانی 
ب��ا رونمای��ی از م��دل نهایی خ��ودروی 
مفهومی خ��ود تحت عن��وان M8 گرن  
کوپ��ه س��بک جدی��دی از خودروه��ای 
جاده ای س��اخت این برند مطرح آلمانی 

را به نمایش گذاشته است. 
حرف اختصاری به کار گرفته ش��ده در 
 more ب��ه معنای  M س��ری مدل های
)بیشتر( اس��ت و نشانه توانایی، قابلیت ها 
و جذابیت های منحصر به فرد این سری از 

خودروهای لوکس سوپر اسپرت است. 
آدری��ان ون هایدونک - معاون ارش��د 
تیم طراحی ش��رکت بی ام و - در این  باره 

می گوید: جدیدترین پرچمدار موجود در 
خط تولید بی ام و، س��ری ۸ اس��ت که از 
تناسب، ظرافت و قدرت ویژه ای برخوردار 
است. خودروی مفهومی بی ام و M۸ گرن 
کوپ��ه ظاهر نوآوران��ه ای دارد که چیزی 
بس��یار فرات��ر از ی��ک خ��ودروی لوکس 

اسپرت چهار در است. 
دوماگوج دوکچ - معاون بخش طراحی 
ب��ی ام و س��ری M  و س��ری i- تش��ریح 
می کن��د: طراحی این خ��ودروی مفهوی 
بس��یار ساختارشکنانه اس��ت تا آن را به 
خوبی با س��ایر رقبای خ��ود متمایز کند.  
M8گرن کوپه چهار در تعریف جدیدی 
از ترکیب تجمل گرایی، زیبایی، قدرت و 

محبوبیت است. 
چی��زی ک��ه در ش��کل ظاه��ری این 

خودروی مفهومی بس��یار جلوه می کند، 
 Salève( رنگ براق با طرح س��الیو ورت
Vert( آن اس��ت ک��ه ب��ا تاب��ش نور و 
پرتوهای مختلف رنگ آن تغییر می کند. 
این ترکیب ساختار سطحی بسیار مؤثری 
ایج��اد می کند و با رنگ  طالیی پنجره ها، 
آرم M، ترمزهای طالیی رنگ، رینگ ها و 
خروجی اگزوز دوقلو، ظاهر بسیار زیبایی 
را برای بی ام و M8 گرن  کوپه به ارمغان 

می آورد. 
در مجم��وع می ت��وان گف��ت ظاهر و 
طراحی آیرودینامی��ک، بیرونی و داخلی 
 M8 خودروی مفهومی اسپرت و لوکس
گرن کوپ��ه متعلق به آینده اس��ت و قرار 
است تا س��ال 20۱9 میالدی روانه بازار 

شود. 

خودروی مفهومی بی ام و M8 گرن کوپه رونمایی شد

ارتقای رقابت پذیری صنعت خودروسازی با کنترل سه گانه بهره بانکی، نرخ ارز و تورم

 صنعت خودروسازی ایران وارد فاز جدیدی شده است

ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه های قبلی، 30 تا 40درصد کاهش قیمت خواهند داشت

 رأی دیوان عدالت اداری از هفته آینده اجرایی می شود؟
اخبار

بودجه 97 و فرصت ویژه برای 
بحران خودروهای فرسوده

یک��ی از طرح  های��ی که می توان��د تقاضای گواهی 
اس��قاط در کش��ور را افزایش دهد، یکی از بندهای 
بودجه 97 اس��ت که ب��ر اس��اس آن وارد کنندگان 
قطعات خودرو موظف می ش��وند به ازای واردات هر 
20 ه��زار دالر قطعات خودروی وارداتی، یک گواهی 

اسقاط تهیه کنند. 
به گزارش کارپرس، تأثیر خودروهای فرس��وده بر 
آلودگی هوا دیگر بر کس��ی پوش��یده نیست و تمام 
مس��ئوالن مربوط��ه اذعان دارند که بهب��ود آلودگی 
هوای کالنش��هرها از مس��یر اس��قاط وس��ایل نقلیه 
فرس��وده به ویژه دیزلی های فرس��وده می گذرد. اگر 
اکن��ون فکری ب��رای اس��قاط این خودروها نش��ود، 
با توجه ب��ه روند رو به افزایش تعداد وس��ایل نقلیه 
فرس��وده، در س��ال  های بعد ش��اهد بغرنج تر ش��دن 
اوضاع آلودگی هوا خواهیم بود. اما در مس��یر اسقاط 
خودروهای فرس��وده یک خالء مه��م وجود دارد که 
عامل اصلی عدم رونق اس��قاط در کشور است. برای 
این که مش��خص ش��ود این حلقه مفق��وده در کجا 
قرار دارد خوب اس��ت ابتدا نگاهی به چرخه اس��قاط 

خودروی فرسوده در کشور بیندازیم. 
 وقتی مرکز اس��قاطی، یک خودرو فرس��وده را از 
دارنده آن می خرد، پس از اسقاط باید بتواند گواهی 
اس��قاط آن خودرو را بفروشد و اگر این اتفاق نیفتد، 
مرکز اس��قاط نمی تواند به کار خ��ود ادامه دهد. در 
ح��ال حاضر تنها خریداران گواهی اس��قاط از مراکز 
اس��قاط وارد کنندگان خودرو هس��تند. طبق قانون، 
وارد کنندگان خ��ودرو موظف هس��تند که برای هر 
خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، 
بین 2 تا ۸ گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. 
تصوی��ب ای��ن قانون باعث ش��د خون ت��ازه ای به 
رگ های صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط 
خودروی فرس��وده کشور را تا ۳۱۱ هزار در سال 9۳ 
افزایش دهد. اما وابس��ته کردن اس��قاط خودروهای 
فرس��وده به واردات خودرو تبعات نامناس��بی دارد، 
به طور مثال شاهد آن بودیم که در مدت شش ماهی 
که س��ایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و 
در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده 
بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز 
با کاهش ش��دیدی روبه رو ش��د. هم اکنون نیز مراکز 
اس��قاط به دلیل نداش��تن تقاضای گواهی اسقاط با 

۱0درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند. 
از طرف��ی با فرض ثبات تقاض��ا از طریق واردات نیز 
این مقدار هنوز با نیاز کش��ور فاصل��ه دارد، به ویژه آن 
که در س��ال  های بعد م��وج نیاز به گواهی اس��قاط به 
صورت قابل توجهی افزایش می یابد. این مسئله زمانی 
اهمیت دوچندان می یابد که تیراژ خودروهای تولیدی 
طی سال های ۱۳7۵ تا ۱۳۸۵ که بر اساس قانون طی 

سال های آینده به فرسودگی می رسند، بررسی شوند. 

نانوپوششی برای افزایش مقاومت به 
خوردگی قطعات خودرو عرضه شد

یک ش��رکت خارجی برای بهبود قطع��ات خودرو، 
نانومحصول��ی ب��ه بازار ارائ��ه کرده که اس��تفاده از آن 
می تواند مقاومت به خوردگی قطعات خودرو را افزایش 
دهد.  به گزارش گروه دانش��گاه خبرگزاری دانش��جو، 
ش��رکت تراک الی��ت )Truck-Lite(  ک��ه در حوزه 
تولید چراغ، آیینه و سامانه های ارتباطی برای استفاده 
در حوزه ه��ای مختلف نظیر خودرو فعالیت دارد، اخیراً 
نانومحصول جدیدی در بخش دی الکتریک تولید و به 
بازار عرضه کرده است. این نانومحصول براساس فناوری 
موسوم به nGlide ساخته شده که پتنت مربوط به آن 
در حال ثبت است.   این محصول به گونه ای مهندسی 
ش��ده که بتواند خواص ضدخوردگی داش��ته و مانع از 
تحلیل س��طح در اثر مجاورت با رطوبت ش��ود. وجود 
ترکیبات موجود در هوا به همراه رطوبت شرایط را برای 

خوردگی تسهیل می کند. 
این نانومحصول در پاس��خ به نی��از رو به افزایش در 
بخش مواد ضدخوردگی عرضه ش��ده اس��ت. در حال 
حاضر نیاز زی��ادی برای ارائه محصوالت��ی وجود دارد 
که بتوانند ش��رایط س��خت محیطی را تحمل کرده و 
از آس��یب های حاصل از خوردگ��ی مصون بمانند. براد 
فان ریپر، قائم مقام ش��رکت تراک الیت، معتقد اس��ت 
با س��خت تر شدن ش��رایط محیطی و افزایش احتمال 
خوردگی، محصوالت نیز باید برای مقابله با این شرایط، 

آمادگی بیشتری داشته باشند. 
فان ریپر می گوی��د: »این نانومحص��ول می تواند به 
ش��دت میزان بروز مش��کالت الکتریک��ی، خوردگی و 
اکسیدش��دن را در محصوالت کاهش دهد. با این کار، 
عمر محصول نهایی افزایش یافته و قطعات الکتریکی 

می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.«
این شرکت نانومحصول سری nanoSeal را نیز در 
لیس��ت فروش انحصاری خود ق��رار داده که به صورت 
اسپری و ژل است و می توان آن را روی باتری، چراغ و 
موتور خودرو اعمال کرد. از دیگر محصوالت این شرکت 
می توان به nanoShell اشاره کرد که نوعی رنگ روی 
لعاب است. این نانومحصول برای محافظت از ترمینال 
باتری و دیگر نقاط تماس، قابل اس��تفاده است. هر دو 
محص��ول nanoShell و nanoSeal  دارای خواص 
آبگریزی بسیار باالیی بوده و قابلیت کارکرد در دما های 
منفی 40 درجه فارنهایت تا منفی 400 درجه فارنهایت 

را دارا هستند. 

اخبار

رانت واردات خودرو را خود دولت 
ایجاد کرد! 

عضو هی��أت مدیره انجمن واردکنن��دگان خودرو 
گفت م��ا حاضریم تمام اطالعات خ��ود را به کمیته 
تحقیق و تفحص ارائه دهیم و با آنها کمال همکاری 

را داشته باشیم. 
به گزارش کارپرس، مرش��د س��لوک با اش��اره به 
تحقیق و تفحص مجلس از رانت ایجاد شده در ازای 
بستن س��ایت  ثبت  س��فارش گفت: ما همواره اعالم 
کرده ای��م که به دنبال ش��فافیت هس��تیم و با ایجاد 
ه��ر گونه رانت مخالفیم و با کمیته تحقیق و تفحص 

همکاری می کنیم. 
وی ادامه داد: یکی از اهداف تأس��یس این انجمن 
توس��ط واردکنندگان خودرو جلوگی��ری از هرگونه 
ش��ائبه در بازار و واردات این کاال بوده اس��ت. ما در 
ای��ن راه حاضری��م تمام اطالعات خ��ود را به کمیته 
تحقیق و تفحص ارائه دهیم و با آنها کمال همکاری 

را داشته باشیم. 
سلوک افزود: اما س��ؤالی که اینجا وجود دارد این 
اس��ت که چگونه این رانت ایجاد ش��ده و نمایندگان 
محت��رم نیز باید این را مورد بررس��ی قرار دهند که 
ای��ن دولت بود که با به وج��ود آوردن این فضا رانت 
میلیاردی ایجاد کرد. اگر سایت ثبت سفارش به مدت 
شش ماه بسته نبود یا حداقل مدیران توضیحی برای 
این عمل داش��تند دیگر افرادی نبودند که بتوانند از 
این رانت اس��تفاده کنند که ام��روز مجلس بخواهد 

کمیته ای برای تحقیق و تفحص تشکیل دهد. 

آیا مسیر خصوصی سازی واقعی در 
صنعت خودرو هموار است؟ 

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی می گوید باید این واقعیت را قبول 
کرد تا زمانی که صفر تا ۱00 خودروسازی در کشور 
ب��ه بخش  خصوصی واقعی واگذار نش��ود مش��کالت 
موج��ود در صنعت خودرو به س��هولت حل نخواهد 

شد. 
به گ��زارش خبر خودرو، رضا علیزاده با اش��اره به 
اینک��ه دولت نمی توان��د تولیدکنن��ده و تاجر خوبی 
باش��د، اظه��ار داش��ت: در صورتی ک��ه بخواهیم در 
همکاری ه��ا و روند توس��عه خودروس��ازی به نتیجه 
درستی دست یابیم باید صنعت خودرو به اهلش در 

بخش  خصوصی واگذار شود. 
و  مجل��س  و  دول��ت  بای��د  ک��رد:  تأکی��د  وی 
دست اندرکاران حاکمیتی، مسیر خصوصی سازی در 
صنعت خودرو را هموار و مشکالت موجود را برطرف 
کنند تا با سیاس��ت گذاری درستی که توسط بخش  
خصوصی عملی می ش��ود صنعت خ��ودرو روی ریل 

توسعه قرار گیرد. 
وی گفت: امروز باید از صنعت خودرو حمایت های 
کارشناسی ش��ده و درس��تی ش��ده و سیاس��ت های 
مناسب و منطقی در این زمینه تدوین شود. بی شک 
خروج از جریان خصولتی و خصوصی س��ازی واقعی 
س��ودهای زی��ادی را برای صنعت خ��ودرو به همراه 

خواهد داشت.
 نایب رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس 
شورای اس��المی می گوید: باید این واقعیت را قبول 
کرد تا زمانی که صفر تا ۱00 خودروسازی در کشور 
ب��ه بخش خصوصی واقعی واگذار نش��ود مش��کالت 
موج��ود در صنعت خودرو به س��هولت حل نخواهد 

شد. 
وی با اش��اره به مزایای خصوصی سازی بر صنعت 
خودرو س��ازی کش��ور، تأکید کرد: با خصوصی سازی 
صنع��ت خودرو س��بک و چاب��ک می ش��ود، از این 
رو معتق��دم دول��ت بای��د از مدیریت و س��هامداری 
ش��رکت های خودرویی دس��ت برداش��ته و س��هام 

خودروسازان را به بخش  خصوصی واگذار کند. 
تنه��ا  بای��د  دول��ت  ک��رد:  نش��ان  خاط��ر  وی 
سیاست گذاری کرده و مش��کالت را ریشه یابی کند 
و ب��ا ارائه راهکارهای حمایتی و اعمال سیاس��ت ها، 
مناف��ع تولیدکننده و مصرف کننده را در این بس��ته 

سیاستی ببیند. 
نماینده ورزقان در مجلس شورای اسالمی تصریح 
ک��رد: ت��ا زمانی که دس��ت دول��ت در مجموعه های 
تولیدی، صنعتی و خودرویی اس��ت این مشکالت در 

خودروسازی کشور ادامه خواهد داشت. 
علیزاده افزود: بی تردید با خصوصی س��ازی واقعی 
در صنعت خودرو فس��اد و رانت نی��ز از بین خواهد 

رفت. 
وی با اش��اره ب��ه اهمیت اجرای اص��ل 44 قانون 
اساس��ی، تأکی��د کرد: اصل 44 قانون اساس��ی اصل 
خوبی اس��ت اما متأس��فانه نحوه اج��رای آن در این 
م��دت صحیح نب��وده و به خوبی نیز اجرایی نش��ده 
است، چنانچه خروجی آن نشان می دهد واحدهایی 
که واگذار ش��ده و اصل 44 روی آنها اعمال شده نه 
خصوصی است و نه دولتی است بلکه خصولتی بوده، 
چنانچه امروز ش��رایط این واحدها نسبت به گذشته 

بدتر شده است. 
وی افزود: امید است این روند به درستی در صنعت 
خودرو اجرایی ش��ود، البته مجلس نیز پیگیر است و 
انش��اءاهلل با واگذاری واحدها ب��ه بخش  خصوصی و 
حمایت از بخش  خصوصی به شکل کارشناسی شده 
شاهد رونق تولید و صنعت خودرو در کشور باشیم. 
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کسب و کارامـروز۸

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت ش��رکت های دانش بنیان 
و اس��تارت آپ های موف��ق ایران��ی و ظرفیت بکر بازار حم��ل و نقل ایران، 
زمین��ه را برای همکاری فناورانه میان ایران و اتریش در حوزه حمل و نقل 

الکتریکی، خودروهای هوشمند و حمل و نقل 
هوایی فراهم کرده اس��ت.  به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، 
معاون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهوری در 
دیدار با میشائیل اشتروگل، وزیر اقتصاد ایالت 
اتریش علیا )اوبراسترایش( با اشاره به ظرفیت 
ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت آپ های 
ایرانی برای هم��کاری فناورانه می��ان ایران و 
اتری��ش گفت: با توج��ه به ظرفی��ت بالقوه و 
بزرگ بازار ایران در حوزه حمل و نقل و حضور 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی 
زمینه مساعدی برای توسعه بازار فناوری های 
اتریش و همکاری در حوزه حمل و نقل وجود 

دارد.  ستاری، پایه و محور همکاری فناورانه میان ایران و اتریش در حوزه 
حمل و نقل را شرکت های دانش بنیان و استارت آپی دانست و گفت: توسعه 
نس��ل جدید کارآفرینی در ایران به کمک این جوانان، راه را برای همکاری 

بین المللی هموار می کند. این شرکت ها ضمن آنکه می توانند فناوری را از 
طرف خارجی دریافت و توسعه دهند، دانش فنی و توانمندی فناورانه خود 
را به دیگر کش��ورها صادر کنند.  به طور خاص در حوزه بومی سازی موتور 
س��ه س��یلندر یورو ۶ میان اتریش و شرکت 
دانش بنیان ایرانی هم��کاری صورت گرفت، 
اما زمینه های بالقوه همکاری دو کشور فراتر 
اس��ت و باید در دیگر حوزه ها نیز همکاری ها 
توس��عه یابد. رئی��س بنیاد مل��ی نخبگان، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و بنیانگذاری 
توس��ط جوانانی که دانش��گاه  و مراکز علمی 
و پژوهش��ی خاس��تگاه آنان اس��ت، در کنار 
بهره من��دی از نوآوری به عن��وان ارزنده ترین 
س��رمایه را مهم تری��ن ویژگی ش��رکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپی دانس��ت و افزود: 
اقتص��اد دانش بنیان با ظرفی��ت ۳0 میلیون 
ج��وان خالق ای��ران و بی��ش از 4.7 میلیون 
دانشجو، نقش آفرینی خود را در اقتصاد ایران آغاز کرده است و ماحصل این 
حرکت برای اقتصاد کشور، رونق و اشتغال زایی ۳۵00 شرکت دانش بنیان و 

هزاران استارت آپ با فروش بیش از ۱۵ میلیارد دالر بوده است. 

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اشاره به ایجاد 42 پارک فناوری 
در کش��ورمان گفت ۱۶ مورد از این پارک ها در یونس��کو ثبت شده است که 
می تواند ظرفیت خوبی برای توس��عه پژوهش و ایجاد نوآوری به ش��مار رود.  

به گزارش ایسنا، دکتر سعداهلل قیداری با ارسال 
پیامی به بیستمین کنگره سراسری همکاری های 
دولت، دانش��گاه و صنعت برای توسعه ملی علم، 
فناوری و نوآوری را از محرک های اصلی پیشرفت 
پایدار، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی دانس��ت و 
افزود: نوآوری تنها عاملی برای رش��د اقتصادی 
و گسترش فرصت های رقابت جویی نیست بلکه 
باید آن را به عنوان عامل اصلی تحقق همبستگی 
اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر در دستیابی به 
عل��م و فناوری و فقرزدایی نیز تلقی کرد.  وی با 
بی��ان اینکه یافتن راه حل برای چالش های امروز 
فقط در س��ایه نوآوری، پژوهش علمی و هوش و 
استعداد بش��ری امکان پذیر است، ادامه داد: علم 

بهترین س��رمایه ما برای حمایت از پیش��رفت فراگیر و منصفانه است؛ ضمن 
آنک��ه با توجه به محدودیت های بیوفیزیکی کره  زمین و عدم قطعیت موجود 
نیز بهترین سرمایه ما برای استقرار پایداری در جهان به شمار می آید.  به گفته 

وی، علم و دانش همیش��ه از طریق تعامل و تبادل گسترش پیدا می کند و بر 
این اساس بسیاری از کشورها به سوی ایجاد اشکال جدیدی از فعالیت علم و 
فناوری سوق داده شده اند و شیوه های خالقانه ای از همکاری میان کشورهای 
جن��وب نیز در حال توس��عه اس��ت.  دبیرکل 
کمیسیون ملی یونسکو در ایران با بیان اینکه 
همه ما بر این باوریم که در زمان معاصر اقتصاد 
دانش بنیان پایه و اساس برنامه های توسعه در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه محسوب 
می ش��ود، خاطرنشان کرد: در چنین اقتصادی 
که بر محور دانایی شکل گرفته است، همکاری 
میان دانش��گاه و صنعت برای استفاده از منابع 
علم و فناوری حیاتی است.  قیداری با تأکید بر 
اینکه توانایی رقابت کشورها در اقتصاد جهانی و 
پاسخگویی به چالش های موجود نیازمند انتقال 
مهارت ه��ای پایه به جوانان دارد، خاطرنش��ان 
کرد: یونس��کو از دیرباز به ای��ن موضوع توجه 
داش��ته و برنامه مش��ارکت و همکاری دانش��گاه و صنعت را از سال ۱99۳ به 
منظور بهبود کیفیت پژوهش و کاربردی کردن دانش نظری دانشگاه ها و تشویق 

مشارکت بیشتر آنها در فرآیند صنعتی شدن آغاز کرده است. 

 توانمندی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های ایرانی
محور تعامل فناورانه با اتریش قرار می گیرد

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران عنوان کرد

وجود 42 پارک فناوری در کشور، زمینه ای برای توسعه نوآوری

یکی از مش��کالت موج��ود در نظام اقتص��ادی ایران فعال نب��ودن آموزش 
کسب و کار در سیستم نظام آموزشی است. سیستم نظام آموزشی می تواند پایه 
و اساس شکل گیری نظام کسب و کار در سال های آینده باشد. در کشورهای 
توسعه یافته کودکان و نوجوانان از مقاطع تحصیلی مختلف با شیوه های مختلف 
و سیس��تم های موجود در کسب و کار آشنا می ش��وند و می توانند با آموزش 

مناسب، امکان مناسبی برای تولید و تجارت فراهم کنند. 
در سیستم نظام آموزشی کودکان از طریق خواندن و فراگیری کتاب های 
درسی با دنیای بیرون آشنا می شوند. این آشنایی باید به گونه ای باشد که 
کودک از همان دوران آموزش احس��اس استقالل کند و بتواند راهی برای 
کس��ب درآمد فراهم کند. بنابراین کتاب های آموزش��ی و مربیان و معلمان 
نقش مهمی در ش��کل گیری یک نظام منس��جم کسب وکار دارند تا بتوانند 
آینده خود را براس��اس داده های آموزشی ش��کل دهند. اگر به فکر فردای 
روش��ن نظام کسب و کار هس��تیم از دریچه سیس��تم نظام آموزشی رعایت 

برخی از موارد ضروری است: 
الف: متولیان نظام آموزش��ی با تغییر و اصالح سیس��تم آموزش��ی موجود 
می توانند دانش آموزان را از دوران کودکی و نوجوانی به ش��یوه های مناسب با 
ساز وکارهای ساختار کسب وکار آشنا کنند و زمینه ها را برای فعال شدن ذهن 
آنها فراهم کنند. در حال حاضر سیس��تم نظام آموزش��ی در این زمینه فعال 
نیس��ت و هیچ برنامه ای ندارد. شاید الزم باشد قبل از هر چیز مسئوالن نظام 

آموزشی برای تغییر سیستم اقدام کنند. 
ب: گام دوم پس از تغییر سیستم، طبعا کتاب های آموزشی می تواند عامل 
مهمی برای آشنایی دانش آموزان با دنیای شورانگیز کسب وکار باشد. به تناسب 
س��ن دانش آموزان می توان مطالب آموزش��ی مناس��بی تهیه و تدوین کرد و 
این گروه فعال ذهنی را با دنیای کس��ب و کار آش��نا کرد. این روزها وقتی از 
دانش آموزان س��ؤال می ش��ود که در آینده می خواهی چه کاره شوی فقط به 
چند ش��غل کلیش��ه ای اشاره می کنند. پزش��ک یا مهندس و یا معلم شدن و 
گاه خلبان ش��دن تنها تصوری است که دانش آموز از دنیای کسب و کار دارد. 
در صورتی که صدها و هزاران ش��غل وج��ود دارد که می توان ذهن دانش آموز 
را از طریق کتاب های آموزش��ی مناسب با آنها آشنا کرد. دانش آموز باید بداند 
در همین کش��ور یک گروهی المپ تولید می کنن��د، گروهی تخته وایت برد، 
گروهی میز و صندلی،  گروهی س��نگ و س��رامیک، گروهی شیشه و پنجره و 
گروه��ی فرش و گلیم، گروهی کاغذ و خودکار، گروهی کتاب و دفتر، گروهی 
عینک و لنز، گروهی دوچرخه و اتومبیل و... تولید می کنند . باید ذهن بس��ته 
آنها را به سمت تولید رهنمون کرد. دانش آموز وقتی با انواع تولید و شیوه های 
مختلف آشنا می شود بی تردید پس از مدتی عالقه مندی خود را به گروهی از 
فعالیت تولیدی نشان می دهد و همین آشنایی مقدمه ای برای ورود به دنیای 
کس��ب وکار پس از تحصیل می شود. تجربه هنرس��تان های قدیم یا طرح کاد 
نشان می دهد که اگر زمینه ها فراهم می شود دانش آموز با توجه به ذهن فعال 
خود می تواند ارتباط خوبی با این دسته از آموزش های برقرار کند و کتاب های 

درسی را با اشتیاق بخواند. 
ج: بی تردید در آش��نایی دانش آموزان با نظام کسب وکار، مربیان و معلمان 
نقش مهم و ارزنده ای دارند و اگر مربی یا آموزش دهنده با این دنیای شورانگیز 

تولید و تجارت آشنا نباشد طبعا نمی تواند در دانش آموز ایجاد انگیزه کند. 
مربی��ان می توانند با آموزش های الزم بس��ترها را ب��رای تولید و تجارت در 

سال های آینده فراهم کنند. دانش آموز تابعی از سیستم های آموزشی از جمله 
معلم اس��ت تا آنچه را او می گوید از دل و جان قبول کند و آن را فراگیرد و با 
ش��وق و ذوق ادامه دهد. هیچ گاه یادم نمی رود که وقتی در دوران راهنمایی با 
کتاب حرفه وفن )نظام آموزشی قدیم( آشنا شدم با چه شوق و ذوقی آمادگی 
الزم برای انجام آزمایش های مختلف را داش��تم و حتی بالفاصله بعد از آمدن 
به خانه قبل از هر چیز به فکر انجام آزمایش هایی بودم که به تازگی یاد گرفته 
بودم. روشن شدن یک المپ با کلید برق معمولی و نیم متر سیم آنچنان شوقی 
در من برمی انگیخت که ساعت ها با این وجد و شور زندگی می کردم. یا وقتی به 
شکل مستقیم و کارگاهی با قطعات اتومبیل آشنا شدم دست از پا نمی شناختم 
و باید شکرگزار معلمانی باشم که با تسلط و احاطه کامل به درستی دروس را 
آموزش می دادند. گرچه در سال آینده با معلمی روبه رو شدیم که نه تنها دانش 
الزم را برای آموزش نداشت بلکه نمی توانست در ما ایجاد انگیزه کند. از این رو 
مربی و معلم می تواند نقش مهم و اساسی در معرفی انواع کسب وکارها داشته 
باشد مشروط به اینکه خود نیز عالقه مند به شیوه های مختلف کسب و کار باشد. 
د: آزمایش��گاه ها و کارگاه ها نیز در سیس��تم نظام آموزشی جدید می توانند 
بسیار مهم باشند. در سیستم نظام آموزش جدید قرار بر این است تا دانش آموز 
از نزدیک با با کسب و کار آشنا شوند و آنها را به خوبی لمس کند، اگر طرح کاد 
ش��هید رجایی در ایران به درستی اجرا می شد شاید امروز وضعیت کسب وکار 
به گونه ای دیگر بود و می توانس��تیم در بخش هایی با رش��د و توس��عه روبه رو 
باشیم. امروز دانش آموز حتی فارغ التحصیل رشته مکانیک از دانشگاه با قطعات 
و سیس��تم اتومبیل آشنا نیس��ت و حتی حضور آنها در برخی نمایندگی های 
اتومبیل صرفاً نمایشی است. برای اینکه این گروه از نزدیک و به تجربه با این 
نوع از کس��ب وکار آشنا نشدند. اگر آزمایشگاه ها و کارگاه های مجهز به وسایل 
و امکانات کافی و جدید باشند می توانند ذهن فعال دانش آموز را با شیوه های 

مختلف کسب و کار آشنا کنند و راهی برای شروعی دوباره و نو بگشایند. 
در حال حاضر برخی کارگاه ها و آزمایشگاه های مدارس نمی توانند جوابگوی 
نیازهای دانش آموزان باشند اما با تغییر سیستم نظام آموزشی طبعا تعریف و 
مصداق جدیدی از کارگاه ها و آزمایش��گاه ها به دس��ت می آید و دستاوردهای 
جدیدی نیز حاصل خواهد ش��د.  زمان و مکان نیز می تواند در سیس��تم نظام 
آموش جدیدی که بر پایه کس��ب و کار شکل گرفته متفاوت از سیستم نظام 
سنتی باشد. دانش آموز در یک زمان مشخص به دنبال کسب علم و دانش است 
اما دانش آموز باید به گونه ای در این سیستم آموزشی تربیت شود که بتواند از 
تمامی ظرفیت ها زمانی برای آشنایی دنیای کسب وکار و باز آفرینی آن فعالیت 
کن��د. از ای��ن رو الزام به حضور در کالس های مدبری در این سیس��تم جدید 
نمی تواند گره گش��ا باشد، دانش آموز باید در زمان های مختلف و در مکان های 
متفاوت با نظام های کس��ب وکار آشنا شود و آنها را باید در محل کسب وکار با 
گوش��ت و پوست و چش��م و گوش و عقل و جانش درک کند تا ملکه ذهن او 
ش��ود و بتواند آنها را به صورت عملی در کسب و کار به کار گیرد.  اگر به فکر 
اصالح و ترمیم ساختار نظام کسب و کار در ایران هستیم، نباید تغییر سیستم 
نظام آموزشی در جهت آشنایی با دنیای کسب و کار را فراموش کنیم. سیستم 
نظام آموزشی عامل تعیین کننده ای در بهبود وضعیت اقتصادی است. اگر چه 
ثمره این تغییر و تحول نیازمند زمان است اما پس از حداقل دو دهه با جمعیتی 
از افراد روبه رو می ش��ویم که می توانند تغییری بنیادی در نظام کسب وکار به 
وجود آورند.  امروزه همه دانش آموزان با دنیای تکنولوژیک تلفن همراه آش��نا 
هستند اما آموزش استفاده درست از این ابزار در جهت تولید و تجارت می تواند 

مقدمه ای برای ورود حرفه ای آنان به دنیای کسب و کار باشد. 
 

بنیـاد خیریه ملیندا و بیل گیتـس در حرکت بعدی خود، روی توانمندسـازی زنان فعال 
اقتصادی و حمایت از جایگاه عادالنه آنان در بازار متمرکز خواهد شد. 

بـه گزارش زومیـت بنیاد بیل و ملینـدا گیتس که تاکنون زمـان و منابع بسـیار زیادی را به 
 Time’s Up و  MeToo# اهداف بهداشـت و سـالمت جهانی اختصاص داده، حـاال در دوران
)جنبش هایی که علیه آزار جنسـی فعالیت می کنند(، مأموریت خود را به سمت دیگری متمرکز 
کـرده اسـت. ملیندا گیتس در مقاله ای که در کوارتز منتشـر شـد، اعالم کرد کـه این بنیاد در 
طول چهار سـال آینده 170 میلیون دالر روی کمک به زنانی که در عرصه های اقتصادی فعالیت 

می کنند، سرمایه گذاری خواهد کرد.  ملیندا گیتس نوشت: هرچه زمان بیشتری را صرف بازدید 
از جوامع مختلف و مالقات با مردم سراسر جهان می کنم، بیشتر مطمئن می شوم که اگر راه حلی 
سیسـتماتیک برای معضل نادیده انگاری زنان و دختران نیابیم، هرگز به اهداف مان دسـت پیدا 
نمی کنیـم.  بنیاد گیتس به منظور آغاز این برنامه، سـرمایه خود را روی »تسـهیل فعالیت زنان 
در بازار، اطمینان از دسترسـی آنهـا به خدمات مالی و همچنین قدرت بخشـیدن به آنها برای 
کمک به خودشـان« متمرکز کرده اسـت. به عنوان مثال این طرح به زنان کشاورز کمک می کند 
محصوالت خود را منصفانه قیمت گذاری کنند و صنفی سـازماندهی شـده داشـته باشند که از 

ضرورت تغییر نظام آموزشی کشور
بر پایه تربیت دانش آموزان کسب و کارآفرین

یادداشت

رئی��س پارک علم و فناوری دانش��گاه ته��ران گفت: بنا داری��م با برگزاری 
اس��تارت آپ هایی در حوزه آموزش الکترونیکی در س��ال آینده از آنها حمایت 
کنی��م.  به گزارش مه��ر، عباس زارعی، رئیس پارک علم و فناوری دانش��گاه 
تهران درخصوص اهمیت تقویت تکنولوژی های جدید گفت: رشد عمومی در 

تکنولوژی های جدید نیاز به ایجاد زیرساخت در رشد افقی دارد. 
وی اظه��ار ک��رد: در رش��د افق��ی تکنول��وژی یادگی��ری الکترونیک��ی، 
زیرس��اخت هایی باید وجود داشته باشند تا بتوان آن را به عنوان یک فناوری 

جدید به سمت پیشرفت هدایت کرد. 

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

تیم های استارت آپی یادگیری الکترونیکی 
حمایت می شوند

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

تالش بنیاد گیتس برای توانمندسازی زنان جهان

پنجشنبه
17 اسفند 1396
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عضو ش��ورای شهر تهران گفت تجربه نشان داده به میزانی که به سمت 
دیجیتال کردن شهر و کشور برویم به همان میزان با کاهش هزینه روبه رو 
خواهی��م ب��ود.  به گزارش ایس��نا، مجید فراهانی با اش��اره به نقش بزرگ 

اس��تارت آپ ها در تحوالت عمی��ق اقتصادی 
دهه جدید گف��ت: جوانان فعالی که عمدتا در 
بس��تر IT کس��ب و کارهای نو راه می اندازند 
و باعث تحول ش��هر و یا کش��ور می شوند، اوال 
هزینه های اس��تفاده از خدمات را بسیار پایین 
می آورند، ثانیا شفافیت در این خدمات لحاظ 
می ش��ود و مسئله سوم این است که در عرصه 
رقابت پذیری شهروندان خدمات بهتری دریافت 
می کنند.  وی ادامه داد: استارت آپ های حمل 
و نقل نس��بت به روش س��نتی که استفاده از 
خودروه��ای عبوری بود، نرخ ه��ا را پایین نگه 
داش��ته اس��ت و در عین حال با یک شفافیتی 
امنی��ت رف��ت و آمد را مدیری��ت می کند. اگر 

همین ویژگی را به همه حوزه ها تعمیم دهیم مثل ماموریت های شهرسازی 
و فرهنگی اجتماعی و چیزهایی که شهروندان امروزه با آن روبه رو هستند، 
متوجه می ش��ویم که اس��تارت آپ ها در باالرفتن رضایت شهروندان بسیار 

کمک کننده هس��تند.  عضو ش��ورای ش��هر تهران تأکید کرد: بحران های 
متعددی در ش��هر و کش��ور پیش روی ما است و از این رو این روزها توجه 
به اس��تارت آپ ها برای حل مش��کالت اهمیت بسزایی دارد و باید به سوی 
آن حرکت کنیم.  ب��ه گفته وی، بحران های 
متعددی که در شهر و کشورمان پیش روی 
ما است، نشان می دهد توجه به استارت آپ ها 
یک ضرورت برای حل مشکالت است و یکی 
از ضرورت های حرکت به سوی استارت آپ ها 
درخواس��ت مک��رر ش��هروندان از سیس��تم 
مدیریت شهری برای باالبردن استانداردهای 
خدمات شهری اس��ت که راه حل آن حرکت 
به سوی شهر دیجیتال است.  فراهانی گفت: 
رویکرد اصلی شهرداری تهران در دور جدید 
فعالیت ها و ش��ورای پنجم توجه و حرکت به 
سوی شهر هوشمند است، راهی به جز رفتن 
به سمت شهر هوشمند و استارت آپ ها نداریم 
و امروز باید به س��مت تحول دیجیتال ش��هر حرکت کنیم. در این راس��تا 
معتقدم به میزانی که به سمت مشارکت مردم و نیروهای خالق می رویم به 

همان میزان هم می توان مشکالت را حل کرد. 

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: برگزاری مسابقات 
روباتیک زمینه ساز کارآفرینی و آشنایی دانشجویان با بازار کسب و کار 

می شود. 
از  تقدی��ر  ب��ه گ��زارش مه��ر، مراس��م 
آزاد  فی��راکاپ  مس��ابقات  برگزی��دگان 
 AUTCup2018 امیرکبی��ر  دانش��گاه 
۱۵ اس��فند 9۶ در ای��ن دانش��گاه با حضور 
س��ردار وحید دهقانیان معاون امور اجرایی 
بیت مقام معظم رهب��ری، مجتبی صدیقی 
رئیس س��ازمان امور دانشجویان، سیداحمد 
معتمدی رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر 
و پروفس��ور جکی بالتز رئیس فدراس��یون 

جهانی روباتیک )فیرا( برگزار شد. 
س��روش صادق نژاد، رئی��س کمیته ملی 
روباتیک فیرا با بیان اینکه این مس��ابقات از 
۱۱ اسفند در دانش��گاه امیرکبیر آغاز شد، 

افزود: این دوره در ۱۵ لیگ و با حضور ۱۶۱ تیم برگزار شد. 
وی ادامه داد: تیم های حاضر در مسابقات از کشورهای ایران، کانادا، 

آلمان، تایوان، کره  جنوبی، مکزیک و افغانستان بودند. 

صادق نژاد خاطرنشان کرد: در بخش دانش آموزی 2۶ مقام اصلی در 
لیگ های مختلف و 9 مقام در رقابت های فنی انتخاب شدند. 

رئی��س کمیته ملی فیرا با اش��اره به برگزیدگان بخش دانش��جویی 
گفت: در این بخش ۱4 مقام اول تا س��وم 

لیگ های مختلف برگزیده شدند. 
در ادامه مجتبی صدیقی، رئیس سازمان 
امور دانشجویان وزارت علوم در این مراسم 
با اش��اره به تالش های دیرینه در دانشگاه 
امیرکبیر در زمین��ه دانش روباتیک اظهار 
کرد: خوش��بختانه این رویداد در س��طوح 
ملی و بین المللی برگزار می ش��ود و روابط 

بین المللی خوبی را ایجاد کرده است. 
وی اف��زود: روباتی��ک فصل مش��ترک 
مکانی��ک، برق و رایانه اس��ت و جنبه های 
و  دولت��ی  دانش��گاه های  در  آن  علم��ی 

غیردولتی توسعه یافته است. 
صدیق��ی برگ��زاری چنی��ن رویدادهای��ی را موج��ب نش��اط میان 
دانش آموزان دانس��ت و ادامه داد: دانش��جویان و دانش آموزان باید از 

اتاق های تاریک کالس به محیط واقعی علمی وارد شوند. 

عضو شورای شهر تهران: 

استارت آپ ها افزایش رضایت عمومی را به همراه دارند
رئیس سازمان امور دانشجویان: 

مسابقات روباتیک زمینه ساز کارآفرینی و آشنایی با کسب و کار می شود

به علت هزینه باالی تبلیغات در دنیای امروز مدیریت آن بسیار اهمیت 
می یابد و تبلیغات هدفمند و با استراتژی های از پیش تعیین شده فرآیند 
ف��روش و برندینگ را تس��هیل می کن��د، اما توجه به اه��داف تبلیغات و 
دوراندیشی نسبت به نتایج آن یکی از مهم ترین گام ها قبل از اجرایی شدن 
آن است. در ادامه راه حل هایی را برای ارائه تبلیغات هدفمند ارائه می دهیم: 
اولین قدم برای تهیه آگهی، جمع آوری اطالعات الزم برای نوشتن متن 
آگهی است. اطالعاتی را که تهیه کننده آگهی باید در مورد کاال یا خدمات 

به دست آورد با پاسخ دادن به شش پرسش زیر می توان کسب کرد: 
- اطالعات دقیق محصول و خدمات چیست؟ 

- با چه کیفیتی ارائه می شود و چه مزیت خاصی دارد؟ 
- چه کاربردی برای مشتری دارد؟ 

- چگونه با کاالی رقبا مقایسه می شود؟ 
- قیمت کاال چقدر است و در بازار چه جایگاهی دارد؟ 

- حقایق مهم درباره خریداران احتمالی؟ . 
دومین قدم کس��ب اطالعاتی درباره مصرف کنندگان کاالی مورد نظر 
است. تهیه کننده آگهی می تواند با پاسخ به چهار پرسش زیر، اطالعاتی در 

مورد مصرف کننده کسب کند: 
- جامعه هدف این تبلیغات چه کسانی هستند؟ 

- بازه سنی مصرف کنندگان ما کدام است؟ 
- ب��رای کارآمد بودن تبلیغات، اطالعات باید برای چه بازه س��نی ارائه 

شود؟ 
- چه کسانی در تصمیم خرید نفوذ دارند؟ 

گام س��وم بررس��ی قالب زندگی افرادی اس��ت که مش��تریان آینده ما 
هستند، پس به تناسب سبک زندگی و قدرت خرید آنها به سراغ طراحی 

تبلیغات می رویم. 
گام چهارم تحلیل اطالعات جمع آوری شده و تصمیم گیری نهایی است 

که با ارزش ترین مرحله مدیریت تبلیغات است. 
پس از اینکه تصمیم گرفته شد از چه موضوعی در تبلیغ باید استفاده 
ش��ود نوبت به آن می رسد که مشخص کنیم پیام و منبع پیام باید دارای 
چه ویژگی هایی باش��د. منبع پیام به طور خالص��ه باید ویژگی های زیر را 

دارا باشند: 
۱ - اعتبار منبع 

2 - جذابیت فیزیکی و ظاهری 
۳ - مورد عالقه مخاطب بودن 

4 -  معنادار بودن منبع. 
گام بع��دی در تهیه آگه��ی تبلیغاتی اس��تفاده از جاذبه های تبلیغاتی 
در پیام تبلیغی اس��ت؛ هر پیام تبلیغاتی برای اینکه بتواند مخاطب را به 
س��وی محتوای پیام خود جلب کند، از یک نوع جاذبه اس��تفاده می کند. 
متداول تری��ن جاذبه هایی ک��ه در پیام های تبلیغاتی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد عبارتند از: 
جاذبـه منطقـی: در جاذبه منطقی به طور مش��خص و صریح مزایای 
کاال، خ��ود کاال، ویژگی ه��ای آن و … عن��وان و از پرداختن به مس��ائل 
و موضوع ه��ای حاش��یه ای خودداری می ش��ود. پیام های��ی که کیفیت، 
صرفه جویی، فایده و کاربرد کاال را نشان می دهد از جمله پیام هایی است 

که در آنها از جاذبه های منطقی استفاده شده است. 
جاذبه خنده و طنز: تبلیغاتی که با محتوای خنده ارائه می ش��ود، در 
زمره تبلیغاتی اس��ت که بهتر از همه شهرت یافته و در بین تبلیغاتی که 
به نمایش در می آید بیش��تر از بقیه به یاد می ماند و در مورد آن صحبت 
می ش��ود. در بهره گیری از جاذبه خنده و طنز در تهیه آگهی باید، باید و 

نبایدهای��ی را در نظر گرفت؛ از دیدگاه چوین کارش��ناس تبلیغ بایدها و 
نبایدهای تبلیغ با جاذبه طنز به شرح زیر است: 

بایدها: 
۱ - مطالب طنز یا خنده آور باید مرتبط با کاال باشد. 

2 - اوایل تبلیغ مخاطب را با طنز آشنا کنید و بعد اگر می توانید از آن 
خارج کنید. 

۳ -  از طنز یا مطالب خنده آور برای بیان نقاط قوت کاال استفاده کنید. 
4 -  تبلیغ باید ملیح باشد نه مسخره. 

۵ - مطالب طنز یا خنده آور باید ساده و همه فهم باشد. 
۶ - پیام خنده و پیام تبلیغ باید یکپارچه باشد. 

نباید ها: 
۱ - در تبلیغ، جوک یا لطیفه تعریف نکنید چون خیلی س��ریع بی مزه 

می شود. 
2 -  هیچ گاه کاال را به تمسخر و خنده نگیرید. 

۳ - از پایان بندی هایی که موجب تعجب مخاطب می شود، پرهیز کنید 
چون این اتفاق فقط یک بار ش��یرین اس��ت و دفعات بعد برای مخاطب 

ماجرا معلوم می شود. 
4 - مطلب طنز یا خنده آور نباید چندان سخت باشد که مخاطب نتواند 

به راحتی آن را درک کند. 
۵ - مطلب طنز یا خنده آور نباید کاال را تحت الشعاع قرار دهد. 

۶ - ه��ر کجا که نمی دانید باید از چه جاذبه یا تیزری اس��تفاده کنید، 
سریع سراغ تبلیغ طنزآلود و خنده آور نروید. 

جاذبه ترس: بازاریابان برخی مواقع، در پیام های تبلیغاتی از جاذبه 
ترس اس��تفاده می کنند تا از این طری��ق در مخاطب نگرانی به وجود 
آورن��د و آنه��ا را تحریک به انجام ی��ا عدم انج��ام کاری کنند. امروزه 
مطالعات نشان داده است که پیام های ترس آور می تواند اثربخش باشد 
مش��روط بر این که کارش��ناس تبلیغ بداند ترس چگونه عمل می کند. 
کارش��ناس تبلیغ قبل از اس��تفاده از تبلیغ با جاذبه ترس باید از نحوه 
عم��ل این ن��وع تبلیغ، می��زان اس��تفاده از آن و واکنش های متفاوت 
مخاطبان نس��بت ب��ه آن اطالع حاص��ل کند. همچنی��ن در تبلیغ با 
محت��وای ترس هنگامی ک��ه در پیام، توصیه های خ��اص یا اقدام های 

ویژه ای برای فرد ارائه می شود به بهترین نحو تأثیر می گذارد. 
برای اینکه تبلیغ با محتوای ترس اثربخش شود، پیام تبلیغ باید یک یا 
چند مورد از انواع اطالعات زیر را در برگیرد. این اطالعات به قرار زیر است: 
۱ - دستورالعمل و توصیه های خاص در خصوص این که چگونه باید با 

موضوع ترس آور روبه رو شده یا آن را کاهش داد. 
2 - عنوان شود که چگونه رعایت اصول مزبور مشکل را حل خواهد کرد. 
۳ - از ارائه پیام های به ش��دت ترس آور خودداری ش��ود؛ زیرا ترس باال 
در مخاط��ب نتیجه منفی مغایر با آنچه مورد نظر ارائه کننده پیام اس��ت 

می گذارد. 
4 - به مخاطبانی که از س��طح آگاهی اندکی برخوردارند یا عزت نفس 

کمی دارند، پیام های بسیار رعب آور نباید ارائه شود. 
۵ - مشکل باید به سرعت در تبلیغ حل شود تا نگرانی مخاطب سریع 

کاهش یابد. 
جاذبه اخالقی: این نوع جاذبه بر تشخیص مخاطبان درباره درست یا 
غلط بودن چیزی تکیه می کند. از جاذبه اخالقی وقتی اس��تفاده می شود 
که ه��دف، وادار کردن مردم به حمایت و طرفداری از پاره ای از مس��ائل 

اجتماعی است. 
modir. biz :منبع

می کنند، سرمایه گذاری خواهد کرد.  ملیندا گیتس نوشت: هرچه زمان بیشتری را صرف بازدید 
از جوامع مختلف و مالقات با مردم سراسر جهان می کنم، بیشتر مطمئن می شوم که اگر راه حلی 
سیسـتماتیک برای معضل نادیده انگاری زنان و دختران نیابیم، هرگز به اهداف مان دسـت پیدا 
نمی کنیـم.  بنیاد گیتس به منظور آغاز این برنامه، سـرمایه خود را روی »تسـهیل فعالیت زنان 
در بازار، اطمینان از دسترسـی آنهـا به خدمات مالی و همچنین قدرت بخشـیدن به آنها برای 
کمک به خودشـان« متمرکز کرده اسـت. به عنوان مثال این طرح به زنان کشاورز کمک می کند 
محصوالت خود را منصفانه قیمت گذاری کنند و صنفی سـازماندهی شـده داشـته باشند که از 

طریق آن، قدرت قیمت گذاری خود را تقویت  کنند. به عالوه به زنان هند و تانزانیا کمک می کند 
حسـاب های دیجیتالی افتتاح کنند که خودشان )و نه شوهران شان( کنترل این حساب ها را در 
دسـت خواهند داشت. یکی دیگر از اهداف برنامه فوق حمایت از گروه های زنانی است که زنان 
دیگر را آموزش می دهند.  تحقیقات متعددی نشان می دهد که یکی از بهترین و امیدبخش ترین 
روش های دستیابی به برابری جنسیتی، تأمین سرمایه زنان کارآفرین از طریق میکروکردیت ها 
و توانمندسـازی اقتصادی دختران است. همانطور که گیتس در این مقاله می نویسد: وقتی پول 

در دست زنانی باشد که قدرت و دانش استفاده از آن را دارند، همه چیز تغییر می کند. 

رویکرد ما به تبلیغات چگونه باشد

یادداشـت

کارگاه تخصصی »اینترنت اشیا و فرصت های کارآفرینی« روز جمعه ۱۸ اسفند ماه 
۱۳9۶ از س��اعت 9 تا ۱۳ در بوش��هر برگزار می ش��ود.  با توجه به توس��عه س��ریع 
تکنول��وژی و نفوذ روزاف��زون آن در تمامی ابعاد زندگی انس��ان ها، لزوم همراهی و 
سازگاری با آن  یک ضرورت است. امروزه با پیدایش مفهوم شهر هوشمند با موضوعی 
چون اینترنت اشیا روبه رو هستیم. با توجه به اینکه این تکنولوژی در ابتدای راه است 
و همچنین از س��ویی شهر بوشهر از سوی شورای عالی عتف به عنوان پایلوت شهر 
هوشمند در کشور انتخاب  شده و حتی مقدمات مربوط به انتخاب مشاور و مجری 
طرح در حال انجام است، لذا الزم است متخصصان و کارآفرینان حوزه فناوری با این 

مفهوم و برخی از پروژه های اجرای آن در شهر بوشهر آشنا شوند. 

در دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود 

کارگاه تخصصی »اینترنت اشیا و 
فرصت های کارآفرینی«

تالش بنیاد گیتس برای توانمندسازی زنان جهان
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تبلیغاتی  ش��عارهای  تاکن��ون  حتم��ا 
زیادی به گوش تان رس��یده اس��ت. برای 
مث��ال، »ه��ر روز بهت��ر از دی��روز«، »به 

سالمت خانواده شما می اندیشد« و...
 خیل��ی از برنده��ا در ذه��ن م��ا نفوذ 
کرده ان��د؛ اما آی��ا تاکنون فک��ر کرده اید 
این برندها چگونه به چنین جایگاهی در 

ذهن و خاطر مخاطبان رسیده اند؟ 
برند ه��ای موفق ب��ا بازاریاب��ی صحیح 
توانسته اند در ذهن مشتریان باقی بمانند. 
پ��س بازاریابی دلیل موفقی��ت برندهایی 
است که سالیان طوالنی در خاطرتان جا 
خوش کرده اند. آنها موفق شدند با رعایت 
اصول درس��ت بازاریاب��ی، قلب مخاطبان 

خود را به تسخیر درآورند. 
امروزه کمتر کس��ی اس��ت که نام مک 
دونالد را نشنیده باشد. تمام برندهای بزرگ 
و معروف با بازاریابی مناس��ب به موفقیت 
دست یافته اند، مثال یکی از رموز موفقیت 
آنها نوآوری در کسب وکارش��ان بوده است. 
البت��ه در کارزار میان برنده��ا، نوآوری به 
تنهای��ی کافی نیس��ت. در ادام��ه مقاله به 
شما می گوییم برندهای معروف چگونه در 

بازاریابی از هم سبقت می گیرند. 
بازاریاب��ی و تبلیغات س��بب می ش��ود 
برنده��ای مختل��ف وارد رقابتی س��خت 
شوند. البته سازوکار رقابت بسیار پیچیده 
و در عین حال ظریف اس��ت. برای مثال، 
برند فندر که تولیدکننده گیتار اس��ت با 
گیبس��ون، رقابت س��ختی دارد، اما این 
رقاب��ت به معنای فروش بیش��تر گیتارها 
در پای��ان روز نیس��ت. در واقع، افت بازار 
فروش ابزارهای موس��یقی ب��رای هر دو 
برند مهم و حیاتی اس��ت، ام��ا رقابت بر 
سر مس��ائل دیگری چون سود نهایی و. . 
. دنبال می ش��ود. این رقابت ها در نهایت 
به س��ود تم��ام ذی نفع��ان ب��ازار بوده و 
شکل گیری این فضا سبب بروز ایده های 

بهتر خواهد شد. 

در آخر کارزار میان برندها به کجا 
می رسد؟ 

ایج��اد فض��ای رقابتی س��الم، به رغم 
آن  در  ک��ه  ش��رکت هایی  سودرس��انی 
ایفای نقش می کنند، برنده ای مش��خص 
نی��ز خواه��د داش��ت. در ادام��ه قص��د 
داریم ب��ه معرفی و مقایس��ه چند رقیب 
سرس��خت بپردازیم و ببینیم آنها از چه 
استراتژی هایی برای موفقیت خود در این 

نبرد استفاده کرده اند؟ 
نبرد برگرکینگ با مک دونالد

م��ک دونالد هر س��اله درآمدی معادل 
2۸میلی��ارد دالر دارد، ام��ا ای��ن رقم در 
س��ال 20۱۳ میالدی ب��رای برگرکینگ 
برابر ۱.۱۵ میلیارد دالر اعالم شده است. 
مک دونال��د توانس��ته در فضای مجازی 
نیز نس��بت به رقیب خود دنبال کنندگان 
و عالقه مندان بیش��تری به دس��ت آورد. 
موقعی��ت مک دونالد کام��ال قابل توجیه 
اس��ت؛ این برند س��فارش ها و مشتریان 
بیش��تری دارد و در رسانه های اجتماعی 
نیز با استقبال بیشتری مواجه شده است. 
اکنون این س��وال مطرح می ش��ود که 
م��ک دونال��د چط��ور توانس��ته از رقیب 
خود جل��و بزن��د؟ تف��اوت موفقیت این 
دو برن��د را می ت��وان در دنی��ای مجازی 
پیگیری کرد. مک دونالد در ش��بکه های 
اجتماعی توییتر و فیس بوک به مفاهیمی 
چ��ون ش��ادی و فرهنگ می پ��ردازد، اما 
برگرکین��گ در صفح��ات اجتماعی خود 
تصاویری از غذاهای��ش می گذارد و همه 
چی��ز بر مبنای غذاس��ت. ای��ن در حالی 
است که مک دونالد از تصاویر دیگری به 

غیر از غذا استفاده می کند. 
تفاوت دیگر ای��ن دو برند در محتوایی 
اس��ت که در صفح��ات اجتماعی ش��ان 
منتشر می ش��ود. هر دو برند از محتوای 
طنزآمیز اس��تفاده می کنن��د، اما طنزی 
ک��ه برگرکینگ بر آن تکی��ه دارد، کمی 

پیچیده تر اس��ت، درحالی که مک دونالد 
به انتش��ار محتوای ش��یرین و طنزآمیز 

عالقه مند  است. 
روش مشخصی برای پیدا کردن بهترین 
شیوه بازاریابی و تبلیغات وجود ندارد. هر 
روشی با به کارگیری در بستر مناسب و با 
کمک ابزارهای صحیح، امکان پیشرفت و 
شکوفایی دارد. آمارها حکایت از آن دارد، 
م��ک دونالد در بازاریاب��ی جایگاه بهتری 

نسبت به برگرکینگ دارد. 
البت��ه برگرکین��گ در م��ورد مس��ائل 
گرافیک��ی، چن��د قدمی جلوت��ر از مک 
دونالد است. برگرکینگ همیشه طراحی 
و گرافیک جدیدتر، زیباتر و باکیفیت تری 
را در وب س��ایت خود ارائ��ه می دهد، اما 
در مقاب��ل، طراحی های مک دونالد کمی 
قدیمی اس��ت.  نتیجه نشان می دهد مک 
دونالد با کس��ب س��هم بیش��تر از بازار و 
تعداد مش��تریان باالتر در دنیای واقعی و 
مجازی، در رتبه باالت��ری از برگرکینگ 

قرار دارد. 
نبرد دوراسل با انرجایزر

بات��ری، همواره  دو برن��د تولید کننده 
کیفی��ت را در بازاریاب��ی محصوالت خود 
مدنظ��ر ق��رار می دهند. یک��ی از آنها به 
کیفی��ت توج��ه وی��ژه ای دارد و دیگری 
انرژی را به عنوان کلی��د اصلی بازاریابی 

خود تلقی می کند. 
دوراس��ل با تأکید روی دو مفهوم دوام 
و مان��دگاری می خواهد خود را به عنوان 
برندی وفادار و مسئول در نظر مشتریان 
جلوه دهد. جالب اس��ت بدانید، این برند 
در تبلیغ��ات و بازاریاب��ی خ��ود از رنگ 
مس��ی و قهوه ای اس��تفاده ک��رده که در 
روانشناس��ی رنگ ها، به معنای استقالل 

است. 
دوراس��ل در ش��عار تبلیغات��ی خ��ود 
می گوید: »در هر جایی روی ما حس��اب 

کنید«

انرجایزر روی ان��رژی تأکید دارد. این 
برن��د معتقد اس��ت ان��رژی در هر جایی 
حض��ور دارد و س��بب تم��ام فعالیت ه��ا 
می ش��ود. انرجای��زر ب��رای محصوالت و 
تبلیغات خ��ود از رنگ ه��ای قرمز و زرد 
اس��تفاده کرده است. این دو رنگ یادآور 

انرژی و حرکت هستند. 
انرجایزر در ش��عار خود می گوید: »این 

انرژی، مثبت است«.
دارد، کمپان��ی  آن  از  نش��ان  آماره��ا 
دوراس��ل در تبلیغات و بازاریابی جایگاه 
بهتری نس��بت به انرجایزر دارد. طراحی 
وب س��ایت و گرافی��ک ب��ه کار رفته در 
تبلیغات انرجایزر ح��س و حال مدرن تر 
و بهتری را به ذهن مخاطب القا می کند. 
در  دوراس��ل  اس��ت،  ذک��ر  ب��ه  الزم 
ش��بکه های اجتماع��ی نی��ز مخاطبان و 
دنبال کنندگان بیش��تری نسبت به رقیب 
خ��ود دارد. البت��ه در مقایس��ه ب��ا دیگر 
برندها، دوراسل و انرجایزر در شبکه های 
اجتماع��ی، فعالیت چندان��ی ندارند. این 
دو برن��د تولیدکنن��ده بات��ری، تنه��ا در 
مراس��م های خ��اص چ��ون کریس��مس 
و... اقدام به نش��ر محت��وا می کنند. البته 
مطالب��ی که این دو برند در ش��بکه های 
اجتماعی اشتراک گذاری می کنند چندان 
جال��ب و طنزآمیز نیس��ت. ای��ن دو برند 
ت��الش می کنند محص��والت را در قالب 
تصاویر و فیلم ها به نمایش بکش��ند. پس 
دوراس��ل و انرجایزر در فض��ای مجازی 
حض��ور قدرتمندی ندارن��د، اما همکاری 
 ،)NFL( دوراس��ل با لیگ فوتب��ال ملی
س��بب موفقیت بیشتر این برند نسبت به 

رقیبش شده است. 
اکنون دوراس��ل س��هم بازار بیش��تری 
نسبت به انرجایزر در اختیار دارد و برنده 

نبرد میان این دو برند، دوراسل است. 
ادامه دارد... 
hubspot/ucan :منبع

برندهای معروف دنیا چطور در تبلیغات و بازاریابی از هم جلو می زنند؟ )1(
بازاریابی محتوایی و روابط عمومی 

دشمن یکدیگر نیستند! 
دو مقول��ه بازاریابی محتوایی و روابط عمومی در 
ی��ک عرصه و با اهداف مش��ترکی در کنار یکدیگر 
کار می کنند، اما برخی ها این دو را دشمن یکدیگر 
می پندارند. این دو شباهت های زیادی با هم دارند 
و هدف نهایی هردوی آنها این است که کسب وکار 

را یک یا چند پله به جلو سوق دهند. 
اما وقتی که تیم ه��ای بازاریابی محتوایی و روابط 
عمومی یاد بگیرند که قدردان یکدیگر باش��ند و با 
هم کار کنند، این همکاری مشترک به کسب نتایج 
قدرتمندی ختم خواهد ش��د. حاصل این همکاری 
این اس��ت که یک پلتفرم جامع بازاریابی برای برند 
خلق می شود که نه تنها نیازهای مشتریان را مرتفع 
می س��ازد، بلکه تعامل با آنها را حفظ کرده و آنها را 

به وکیل مدافعان برند تبدیل می کند. 
جدا از هم شکست می خوریم! 

درحالی ک��ه ممکن اس��ت بازاریاب��ی محتوایی و 
روابط عمومی هرکدام توابع عملیاتی جداگانه خود 
را داش��ته باشند، پتانسیلی که از ترکیب این دو به 
دست می آید بسیار بیش��تر از زمانی است که آنها 
جدا از ه��م به فعالیت می پردازن��د. روابط عمومی 
به معنای ایجاد روابط، جای گذاری پیام و س��اخت 
مخاطب اس��ت. بازاریاب��ی محتوایی بیش��تر روی 
داستان س��رایی، ایجاد جامعه ای برای برند و ایجاد 

ارزش برای مخاطب تمرکز دارد. 
هر دو آنها به اندازه خود مهم و حیاتی هس��تند 
و البت��ه هردو آنها نی��ز این پتانس��یل را دارند که 
ش��کاف های یکدیگر را پر کنند. ب��رای مثال، تیم 
روابط عمومی برای ایجاد آگاهی در مورد کارهایی 
که ش��رکت انجام می دهد ممکن است تحت فشار 
باش��د، اما با محتواهای جالب و مرتبط، تیم روابط 
عمومی می توان��د محتواهای��ی جالب توجه تر را به 

مخاطبانش ارائه دهد. 
به پتانسیل های خود تکیه کنید

به صورت معمول، روابط عمومی برای انتشار یک 
مطلب به رسانه ها پول پرداخت می کند، درحالی که 
بازاریاب��ی محتوایی س��عی دارد از ابزارهای رایگان 
موج��ود بهره ببرد، اما این دو می توانند دس��ت در 
دس��ت یکدیگر داشته باش��ند. در ادامه گفته شده 
اس��ت که بازاریابی محتوایی چگونه می تواند تالش  

رسانه های پرداختی را تحکیم کند: 
نش��ر آس��ان تر: خروج��ی و تحویل��ی بازاریابی 
محتوای��ی معم��وال ب��رای مخاط��ب ه��دف قابل 
هضم تر اس��ت و او می تواند به س��ادگی از خروجی 
به دست آمده اس��تفاده کند. برای مثال، انتشار یک 
پست وبالگی به نسبت یک بیانیه مطبوعاتی برای 

یک سایت آسان تر است. 
انتخ��اب مثبت تر: وقت��ی به ص��ورت هم زمان با 
محتواه��ای باکیفیت و بیانیه ه��ای مطبوعاتی کار 
می کنید، به نظر ش��ما انتش��ار کدام یک آس��ان تر 
اس��ت؟ تیم روابط عمومی باید ی��ک تیم بازاریابی 
محتوایی را برای نوش��تن محتواه��ای باکیفیت و 
تعامل گرا برای انتش��ار در رس��انه ها پشت سر خود 

داشته باشد. 
افزایش ب��ه اش��تراک گذاری: بازاریابی محتوایی 
وقتی به درس��تی انجام ش��ود، از طریق روش هایی 
مانن��د افزایش به اش��تراک گذاری محتوا، می تواند 

رسانه های پرداختی را تقویت کند. 
ساخت رابطه ای بهتر: با ارائه محتواهای باکیفیت 
به شرکای ناشر خود، شما یک رابطه را با آنها شکل 
می دهید و همین می تواند تمایل آنها برای انتش��ار 
محتواها یا بیانیه های مطبوعاتی ش��ما در آینده را 

افزایش دهد. 
توزیع درست محتوا را جدی بگیرید

حتما بارها و بارها جمله »محتوا پادش��اه است« 
را شنیده اید. اما جاناتان پورلمن، معاون استراتژی 
آژان��س BuzzFeed می گوید: »محتوا پادش��اه و 

توزیع ملکه است.«
منظور جاناتان پورلمن این اس��ت که درحالی که 
عرض��ه محتواه��ای باکیفی��ت به مخاط��ب در هر 
اس��تراتژی بازاریاب��ی از اهمیت باالی��ی برخوردار 
اس��ت، اما بدون شناخت وسیله درست برای توزیع 
این محتوا، تمام رش��ته های شما پنبه خواهد شد. 
اما به صورت عکس نیز می توان به این داستان نیز 
ن��گاه کرد. یعنی حتی اگر ش��ما بهترین کانال ها و 
منابع برای توزیع محتواهای خود را پیدا کنید، اما 
محتواهای ش��ما از کیفیت باالیی برخوردار نباشد 
و مخاط��ب آن را به عنوان یک محتوای ارزش��مند 
شناسایی نکند، تمام تالش های شما بیهوده خواهد 

بود. 
بنابراین رویکرد شما چه برون سپاری فرآیندهای 
بازاریابی محتوایی باش��د و چ��ه هدایت کردن تیم 
رواب��ط عمومی ب��رای توجه بیش��تر ب��ه بازاریابی 
محتوایی، باید یک همکاری دوطرفه قدرتمند بین 
واحدهای بازاریابی محتوایی و روابط عمومی وجود 
داشته باشد. واحد روابط عمومی باید نوع محتوای 
موردنیاز کاربر در رس��انه ها  را بشناسد و بداند که 
این محت��وا چگونه می تواند اهداف کس��ب وکار را 
محقق کند. تیم بازاریاب��ی محتوایی نیز باید بداند 
که می تواند از چه منابعی از روابط عمومی استفاده 
کن��د و چه نوع محتوایی باب طبع مخاطبان هدف 

است. 
daartagency :منبع

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

کفش های آدیداس با رنگ های 
پودری

محص��والت adidas Originals با همکاری رپر 
آمریکای��ی، فارل ویلیامز، یک ب��ار دیگر این بار برای 
مجموع��ه 20۱۸ بهاره و تابس��تانه برن��د، رنگ های 
واقعی جش��نواره پر جنب و جوش و پرطراوت هولی 

را انتخاب کردند. 
 Hu Holi طی��ف متن��وع کفش ه��ای کتان��ی 
Powder Dye با الهام از جش��نواره رنگ های هند 
طراحی و تولید می ش��وند: جشن ش��ادی، برابری و 
انسانیت. این جشن باس��تانی هر سال ماه مارس در 
راس��تای خوش��امدگویی به بهار و یاد کردن از رفتار 
نیک عیس��ی مس��یح در برخورد و مبارزه با شیطان 

برگزار می شود. 
به گفت��ه آدیداس، مجموعه محص��والت »غوغای 
رن��گ« برند با همکاری فارل ویلیامز، در حال حاضر 
برای چهارمین س��ال، روی ماهیت و روحیه شاداب 

adidas Originals تاکید می کند. 
مجموع��ه فوق یک نوع کف��ش و لباس منحصر به 
فرد با رنگ های پودری پاستلی را نمایان می کند که 
بازتابی از روحیه شاداب و پر طراوت چنین رویدادی 

است. 
 Hu Holi مراسم پیش توزیع مجموعه محصوالت
Powder Dye روز دوم ماه مارس در فروشگاه های 
adidas Original  هن��د و فض��ای آنالی��ن و در 
ادام��ه عرضه جهانی آن روز ش��انزدهم ماه مارس در 
فروشگاه های برتر و اصلی و خرده فروشی های معتبر 

صورت خواهد گرفت. 
Pringles کشف یک دنیا طعم با

در کمپین جدید »یک دنیا طعم را کشف کنید«، 
آژان��س تبلیغاتی DigitasLBi یک س��ری ویدئوی 
بهینه ش��ده از لحاظ اجتماعی را س��اخته اس��ت که 
 Pringles مردم را به دنیای زنده، ش��اد و س��رحال
مخص��وص ب��ه خود هدای��ت می کند. ه��ر فیلم 20 
ثانیه ای از ترکیب فیلم اکش��ن زنده و انیمیشن برای 
هدایت مردم به سوی یک دنیای Pringles فانتزی 

بهره می برد. 

DigitasLBi  ب��ا همکاری ش��رکت فیلم س��ازی 
 Cookie      و خان��ه انیمیش��ن Dark Energy
Studio  این فیلم ها را تولید می کند. خانه انیمیشن 
Cookie Studio  بیش��تر از هم��ه به خاطر کار با 
ش��بکه پخش تلویزیونی UKTV، ش��رکت سازنده 
وس��یله های حفظ تناسب اندام FitBit و سامسونگ 

معروف است. 
 ،DigitasLBi به گفته مت واتسون، مدیر خالقیت
هم��ه کار ه��ای آژانس بای��د مخاطبان را در مس��یر 
حرکت خود متوقف کند و محرک یک واکنش باشد. 
کارمن��دان و مدی��ران DigitasLBi تجربه عطر و 
طعم چیپس های سیب زمینی Pringles را با طیف 
وس��یعی از دنیای های انیمیش��نی غنی از حس های 
کم��دی و هیجان به ارمغان آوردن��د و به طرفداران 
برند ام��کان تجلی طعم مخصوص به خودش��ان در 

ابعادی بسیار کوچک را می دهند. 

هکرها بیلبورد می سازند
شرکت بیمه انگلیسی Hiscox با یک ایده خارج 
از خان��ه مبتکران��ه بر روی خطرات جرایم س��ایبری 

تمرکز می کند. 
آژان��س خالقی��ت AMV BBDO با مش��ارکت 
متخصص��ان تبلیغ��ات خ��ارج از خان��ه دیجیت��ال، 
 Honeypot ب��ر روی پوس��تر ،Grand Visual
کار می کن��د ک��ه در لحظ��ه، بازتاب احتم��ال وقوع 
حمالت س��ایبری اس��ت. کمپین فوق با اس��تخراج 
 honeypot داده ه��ای اطالعات��ی از یک سیس��تم
خ��اص کار می کن��د که معموال برای هر نوع س��رور 
اس��تاندارد کس��ب وکار کوچک طراحی ش��ده است. 
همگام با نظارت honeypot بر روی هک ها به طور 
زنده، پوس��تر فورا ب��ا عنوان یا تیت��ر تپنده »جرایم 
سایبری« پاس��خی خالقانه به این هک ها می دهد و 
یک ش��مارش گر به رهگذران تعداد کلی حمالت به 

honeypot را در طول آن روز اعالم می کند. 
بر اس��اس مطالعات اولیه، روزانه به طور متوس��ط 
۳2۳ه��زار مورد هک صورت می گی��رد. با هر حمله، 
در ط��ول روز عنوان یا تیتر پوس��تر تغییر می یابد و 
به آن واکنش نش��ان می دهد. کمپین فوق طی یک 
هفته در همه مناطق ش��هری و جاده های انگلستان 

راه اندازی شد. 
mbanews :منبع
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پیش بینی می ش��ود که بازاریابی محتوا 
همچنان یک استراتژی کلیدی در بازاریابی 
دیجیتالی باش��د و بازاریاب ها به زودی به 
دنب��ال راه حل های جدی��دی خواهند بود 
تا محت��وای جالب و تعامل��ی خلق کنند. 
بس��یاری از آنها در ح��ال حاضر عالقه مند 
) )Gamification ب��ه گیمیفیکیش��ن

هستند. در این مقاله نکاتی وجود دارد که به 
شما کمک می کند پتانسیل گیمیفیکیشن 
برای ایجاد تغییرات اساس��ی در استراتژی 
بازاریابی محتوایی کس��ب وکارتان را درک 

کنید. 
اول از همه س��والی که ایجاد می ش��ود 
آن اس��ت که گیمیفیکیش��ن چیس��ت؟ 
اساس��ا گیمیفیکیش��ن به معنای کاربرد 
و  زمینه ه��ا  در  ب��ازی  مکانیس��م های 
فعالیت ه��ای غی��ر از بازی و ب��ازی کردن 
اس��ت. گیمیفیکیش��ن به معنای استفاده 
ایده آل از مکانیسم های بازی در بخش هایی 
از کسب   وکار اس��ت که وابسته به انگیزش 
و برقراری تعامل اس��ت، به عن��وان مثال، 
آم��وزش، مدیری��ت پ��روژه، اس��تخدام یا 

بازاریابی. 
با پ��اداش دادن به بازیکنان به واس��طه 
امتی��از و مدال یا معرف��ی بازیکنان برتر و 
اعالم آنها در تابلو ویژه، بازاریاب ها می توانند 
با تحریک ذات رقابتی انس��ان ها، به صورت 
کام��ال موفق تعامل مصرف کنن��دگان را با 

برند افزایش دهند. 
مزایا و ریسک های گیمیفیکیشن

چ��را بازاریاب ه��ا ب��ه گیمیفیکیش��ن 
عالقه مند هستند؟ مزیت اصلی محیط های 
بازی سازی شده )مدلسازی شده بر اساس 
مکانیزم های بازی( آن اس��ت که به راحتی 
می توانند باعث تحریک انگیزه افراد شوند. 
بازاریاب ها با به کار بردن گیمیفیکیشن در 
بازاریابی محتوای��ی، می توانند فرصت های 
بس��یاری را برای تعام��ل مصرف کنندگان 
با برند خل��ق کنند، رفتاره��ای خاصی را 
تحریک کنند و بازیکنان را تشویق کنند تا 
وظایفی را که نیازمند زمان و تالش زیادی 
است و در محیط های غیر بازی سازی شده 

غیرممکن است، انجام دهند. 
ام��ا بازاریاب های��ی ک��ه ب��ه اس��تفاده 
براس��اس  مدلس��ازی  اس��تراتژی های  از 
مکانیزم ه��ای ب��ازی برای خل��ق محتوای 
تعامل��ی بیش��تر عالقه مند هس��تند باید 
نسبت به ریس��ک هایی که گیمیفیکیشن 
با آنها درگیر اس��ت، آگاهی داشته باشند. 
اگر بازی ها به صورت ضعیف طراحی ش��ده 
باش��ند یا به صورت نادرس��ت و بد هدایت 
شوند، ممکن اس��ت در کسب نتایج مورد 
انتظار شکست بخورند که این امر می تواند 
برای ش��هرت برند عواقبی جدی به دنبال 

داشته باشد. 
اینک��ه  از  اطمین��ان  حص��ول  ب��رای 
فعالیت های بازی سازی شده قابل اطمینان 
هس��تند و اثرات ملموس��ی برای بازاریابی 
محتوایی به ارمغان می آورن��د، بازاریاب ها 
باید زمانی که ب��ازی را طراحی  و مقرراتی 
را تدوی��ن می کنن��د توج��ه فوق العاده ای 
داشته باشند، همچنین الزم است در زمان 
واقعی بازخوردی ایجاد شود، بازیکنان برتر 
به صورت منصفانه شناس��ایی شوند و روند 

ردیابی شفاف سازی شود. 
گیمیفیکیشن در عمل

نتایج  به خاطر  تاکنون، گیمیفیکیش��ن 
عالی و بی نظیری ک��ه برای برندهای قوی 
در سرتاس��ر جهان به ارمغان آورده است، 
بس��یار مورد قدردانی قرار گرفته است. در 
این مقاله س��ه مثال از اس��تفاده سودآور و 
اس��تثنایی اس��تراتژی های گیمیفیکیشن 

برای بازاریابی محتوایی بیان خواهد شد: 
 Heineken 1( مسابقه اینستاگرامی

US Open
در سال Heineken ،20۱۳ مسابقه ای 
را برای یک حساب اینستاگرامی خاص برپا 
کرد. بازاریاب ها بی��ش از 200 عکس قرار 
داده بودن��د تا از ترکیب و در کنار هم قرار 
دادن آنها یک تصویر تکه تکه و موزاییکی 
ایجاد ش��ود که تماش��اچیان یک مسابقه 

تنیس را نشان می داد. 
چگونه در تبلیغات از اینستاگرام 
برای برندسازی استفاده کنید؟ 

کاربران مجبور بودند س��رنخ هایی را که 
در زیرنویس عکس ها وجود داش��ت دنبال 
کنند، به عکس نهایی برسند، نظر خود را 
ارسال کنند و بلیت های بازی را ببرند. این 
کار اساسا یک تقاضای بلیت بر اساس شکار 

عکس ها و تصاویر بود. 
این مس��ابقه س��ه روز به طول انجامید 
و هف��ت روی��داد را به نمایش گذاش��ت، 
باعث ش��د بی��ش از ۱۵00 کارب��ر در این 
ب��ازی مش��ارکت کنند. به عن��وان نتیجه 
ش��مار  ک��ه  ک��رد  اع��الم   Heineken
فالوورهایش بیش از 20درصد افزایش پیدا 
کرده اس��ت. اگرچه این بازی شکار عکس 
پیچیده بود، اما مصرف کنندگان برای ادامه 

بازی و حل پازل انگیزه داشتند. 
M&M 2( بازی چشم جاسوس

کمپی��ن   M&M  20۱۳ س��ال  در 
بیس��کویت نمک��ی M&M را عرض��ه و 
بازاریابی محتوایی بازی س��ازی شده ای را 
برای آن ارائه کرد. این رویداد از بخش های 
مختلفی تشکیل ش��ده بود – در بین آنها 
یک بازی ساده جاسوسی چشم نیز وجود 
داش��ت. این برند یک تصویر ب��زرگ پر از 
ش��کل برند را در صفح��ه فیس بوک خود 
منتش��ر کرد. وظیفه کاربران بس��یار ساده 
بود – پیدا کردن بیسکویت نمکی کوچک 

پنهان در بین آبنبات ها. 
این بازی مورد اس��تقبال بس��یاری قرار 

گرف��ت و به س��رعت به ص��ورت بازاریابی 
ویروس��ی درآمد و س��روصدای زیادی در 

رسانه های اجتماعی ایجاد کرد. 
در ابتدا غیر قابل باور به نظر می رس��ید 
که کاربران واقع��ا بخواهند زمانی را صرف 
پیدا کردن بیسکویت نمکی کوچکی کنند 
و سپس بازی را با دوستان خود به اشتراک 
بگذارند، اما این فعالیت به وضوح توانست 
تمام کسانی را که بازی های مشابهی را در 
دوران کودک��ی خود تجربه کرده بودند، به 

سمت خود جذب کند. 
3( بازی شکار لذت با بستنی 

Magnum
اگر تصور کرده اید که گیمیفیکیشن برای 
بازاریاب��ی محتوایی یک امر نس��بتا جدید 
بوده است، در نظر بگیرید که پیش از این 
Magnum در س��ال 20۱۱ از یک بازی 
مهارتی آنالین هوش��مند که ش��کار لذت 

نامیده می شد، استفاده کرده است. 
در تمامی نسخه های این بازی، بازیکنان 
ی��ک ش��خصیتی را کنت��رل می کردن��د، 
وظیف��ه  و    Magnum Woman
اصل��ی آنها این بود که به او کمک کنند تا 
شکالت هایی را جمع آوری کند، درحالی که 
از یک صفحه وب سایت به وب سایت دیگر 
می پری��د، بازدید برندهایی از سامس��ونگ 
گرفته تا داو و حتی یوتیوب، این شخصیت 
س��ریعا بازیکنان را درگیر ک��رد و بازی به 

سرعت به شکل ویروسی درآمد. 
 Magnum بازی ش��کار ل��ذت برن��د
خودش به تنهایی هیجان انگیز نبود، بلکه 
توانس��ت به خوبی با کانال های اجتماعی 
Magnum ترکیب شود. با اتمام و تکمیل 
ش��کار لذت، بازیکنان می توانستند نتایج 
خود را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارند و دوستان خود را به چالش بکشند 

تا نتایج آنها را به دست بیاورند. 
چگونه از گیمیفیکیشن در استراتژی 

بازاریابی محتوایی خود استفاده 
کنید؟ 

نیازی نیست یک بخشی از یک سازمان 
بزرگ باش��ید ی��ا دارای یک بودجه عظیم 
بازاریابی باشید تا بتوانید از استراتژی های 
بازی س��ازی ش��ده در بازاریاب��ی محتوایی 
خود اس��تفاده کنید. گیمیفیکیشن تقریبا 
می تواند برای هر محصول یا خدمتی به کار 
گرفته ش��ود و با هر بودجه ای قابل انطباق 
اس��ت. در این بخ��ش نکاتی وج��ود دارد 

که می تواند به ش��ما کمک کند تا ش��روع 
به استفاده از گیمیفیکیش��ن در بازاریابی 

محتوایی خود کنید. 
1( در استفاده از گیمیفیکیشن 

گام های کوچک بردارید
اگر تاکنون هرگز گیمیفیکیش��ن را در 
برنامه های بازاریابی خود آزمون نکرده اید، 
بهترین کار آن است که با یک بازی آسان 
ش��روع کنید. به این ص��ورت می توانید یاد 
بگیری��د که تئ��وری در عم��ل چگونه کار 
می کند و ببینید که مخاطبان هدف ش��ما 
چگون��ه بازی را دریاف��ت می کنند و با آن 
ارتباط برقرار می کنند. یک راه برای شروع 
آن اس��ت که به کاربران جایزه بدهید تا از 
صفحه فیس بوک بازدید و شما  را در توییتر 
دنبال کنند یا ویدئوهای شما را در یوتیوب 

تماشا کنند. 
2( بازی خود را به گونه ای بسازید که 

مخاطبان آن را حس کنند
اگر سیس��تم پاداش و جایزه ش��ما برای 
بازی آنقدر پیچیده است که کاربران برای 
آشنایی با آن باید یک دستورالعمل طوالنی 
را بفهمن��د، هرگز نتایج رضایت بخش��ی از 
گیمیفیکیش��ن به دست نخواهید آورد. به 
جای س��اخت یک محیط بازی سازی شده 
پیچیده و بزرگ، بهتر اس��ت ک��ه بازی را 
به یک مجموعه ای از فعالیت های کوچک 
تقسیم کنید، به گونه ای که بازدیدکننده ها 
قادر باش��ند رفت��ه رفته در م��ورد آن یاد 
بگیرند. تنها اطالعاتی را به بازیکنان بدهید 
که ب��ه منظور حرکت به مرحله بعد به آن 

نیاز دارند. 
3( گیمیفیکیشن را به اهداف 

بازاریابی خود ربط دهید
اس��تراتژی گیمیفیکیش��ن خ��ود را به 
گونه ای برنامه ریزی کنید که اطمینان پیدا 
کنید بازدیدکننده ها تنها از وب سایت شما 
بازدید نمی کنند تا بازی کنند و س��پس از 
صفحه ش��ما خارج ش��وند. گیمیفیکیشن 
مورد استفاده قرار می گیرد تا به شما کمک 
کند آگاهی بهتری نسبت به محصول ایجاد 
کنید. بازی ش��ما باید  بازدیدکننده ها را به 
سایر بخش های وب سایت تان هدایت کند 
تا بیشتر درباره محصوالت و خدمات شما 

یاد بگیرند. 
4( با متخصصان مشورت کنید

گیمیفیکیش��ن اغل��ب بیش��تر از آنچه 
ش��ما انتظ��ار داری��د پیچیده می ش��ود و 
به ش��کل بازی ه��ای بازاریابی ب��د از نظر 
طراحی درمی آید. اگر قبال مسئولیت های 
زیادی داشته اید و اکنون اضافه شدن یک 
مسئولیت دیگر به آن برای شما بسیار زیاد 
است، می توانید برای استفاده از محیط های 
بازی سازی ش��ده از خدمات و محصوالت 
موسسات و شرکت های فعال در این زمینه 

استفاده کنید. 
گیمیفیکیشن یک استراتژی بسیار عالی 
است که به شما در زمینه بازاریابی محتوایی 
کمک می کند و همچنین کمک می کند تا 
به واسطه روش های جدید از طریق تجربه 
کاربر عالی، به پرورش وفاداری مش��تری و 
س��اخت یک تصویر مثبت از برندتان اقدام 
و با مخاطبان هدف تان تعامل برقرار کنید. 
belovedmarketing :منبع

توانمندسازی مشتری و خلق روابط بازاریابی محتوایی و مزایای گیمیفیکیشن
وفادارانه

ای جی رئیس پیش��ین شرکت پی اندجی به عنوان 
پرچم دار بهترین عملکردها در بازاریابی شناخته شده 
است. در اکتبر سال 200۶ الف لی با سخنرانی خود 
در انجم��ن ملی تبلیغ کنندگان ش��وک بزرگی را به 
وجود آورد. الف لی اظهار داشت:  »مصرف کنندگان 
قدرتمند هس��تند. بازاریابان و خرده فروش��ان تالش 
می کنن��د هم��راه آنها پی��ش بروند. آنه��ا به معنای 
واقعی نام های تجاری ما را به تملک خود درآورده و 
در دستاوردها سهیم هستند. ما باید بیاموزیم که به 

این جریان فرصت بدهیم.
او ب��رای تاکی��د س��خنانش خاطرنش��ان کرد که 
چگون��ه ی��ک نوج��وان برای می��ان وع��ده پرینگلز 
برنامه ای انیمیش��ن س��اخته و در پای��گاه اینترنتی 
یوتیوب به اش��تراک گذاشته است. او توضیح داد که 
ش��رکت پن تن که عرضه کننده محصوالت محافظت 
از س��المتی مو است، برای تش��ویق بانوان در کوتاه 
کردن موها و درس��ت کردن کاله گیس و اهدای آن 
به بیماران سرطانی فعالیتی تبلیغاتی به راه انداخته 

است.
امروزه دیگر بازاریابان به جای رویکرد سنتی از باال 
ب��ه پایین ک��ه در آن اختیار تام داش��تند از رویکرد 
پایه ای پایین به باال حمایت می کنند. در س��ال های 
اخیر شرکت برگرکینگ جهت جلب توجه مشتریان، 
فعالیت ه��ای تبلیغات��ی نظیر واپرفری��ک اوت، مرغ 
چاپل��وس و ویک آپ وید دکینگ را در رس��انه های 
جدی��د و محب��وب مصرف کنندگان نظی��ر یوتیوب، 
مای اسپیس، بازی های ویدئویی و آیپادها راه اندازی 
کرد. توانمندس��ازی مش��تری تنها برای آن دسته از 
نام های تجاری منطقی اس��ت که شعارش��ان »آنچه 
ش��ما می خواهید« است و آن دسته از شرکت ها که 
رقیب اصلی شان )نظیر مک دونالدز( هم اکنون مالک 

محافظه کارترین بازار مربوط به خانواده هاست. 

بازاریاب��ان با فراهم ک��ردن منابع و فرصت ها برای 
مصرف کنندگان به آنها کمک می کنند تبلیغ کننده 
نام های تجاری باشند و اشتیاق خود را نشان دهند. 
شرکت دوری تس مس��ابقه ای جهت اطالع از سلیقه  
آت��ی مصرف کنندگان برگزار کرد. کانورس گالری از 
فیلم س��ازان آماتور درخواست کرد فیلم کوتاه ۳00 
ثانی��ه ای تهیه کنن��د و در آن از ن��ام تجاری مطرح 
اس��نیکر الهام بگیرن��د. از می��ان ۱۸00 فیلمی که 
ارائه ش��د، بهترین فیلم ها در پایگاه اینترنتی گالری 
کانورس به نمایش درآمد و باز هم از بین عالی ترین 
آنها در س��اخت تبلیغات تلویزیونی اس��تفاده ش��د. 
ی��ک ماه پ��س  از آن که گال��ری این مس��ابقه را راه 
انداخ��ت، فروش کفش ها از طری��ق پایگاه اینترنتی 
دو برابر شد. امروزه حتی شرکت های فروش تجاری 
نیز ب��ه این ن��وع فعالیت ها روی آورده اند. ش��رکت 
پات��ک خدمات ارتب��اط از راه دور را ب��رای هتل ها، 
دانش��گاه ها و دیگر ش��رکت ها فراهم کرد. در عرض 
شش سال این ش��رکت ها به ۵۵00 میلیون شرکت 
افزایش یافته ان��د و به طور کل این افزایش ناش��ی از 
ُمبلغ بودن مش��تری است. مهم ترین روش بازاریابی 
شرکت پاتک این گونه اس��ت که مشتری های فعلی 
و مهم به حساب ش��رکت به شام دعوت می شوند و 
یکدیگر را مالقات می کنند. در این جلسه پاورپوینت 
خس��ته کننده ای ارائه نمی ش��ود. تنها مش��تریان از 
چالش ه��ای ارتباطات از راه دور خود حرف می زنند 
و از تجربه مشتری شرکت پاتک بودن آزادانه سخن 
می گویند. دورنماها و چشم اندازهای دیگر مشتریان 

برای شرکت بسیار جالب است. 
گرچه شمار زیادی از مش��تریان آن هایی هستند 
که به تازگ��ی اختیار کس��ب کرده اند و مس��ئولیت 
اعم��ال مدیریت نام تجاری و نقش بس��یار مهم تری 
در نح��وه بازاریابی آن نام تجاری دارند، اما هنوز هم 
این نکته درست است که تنها گاهی اوقات برخی از 
مصرف کنن��دگان مایل اند با برخی از نام های تجاری 
که استفاده می کنند ارتباط برقرار کنند. آنها زندگی، 
شغل، خانواده، س��رگرمی، اهداف ، تعهد و بسیاری 
موارد دیگر را در زندگی دارند که برایش��ان بس��یار 
مهم تر از محصوالتی اس��ت که می خرند و اس��تفاده 
می کنند. دانس��تن این نکته که چگونه برای یک نام 
تجاری خاص با چنین تمایزی بازاریابی ش��ود بسیار 

حیاتی است. 
hormond :منبع

بیش فروشی Up selling و فروش 
Cross selling جانبی

تعریف و تش��ریح بیش فروش��ی Up selling و فروش 
جانب��ی Cross selling و کارب��رد آنه��ا در ایران موضوع 
این مطلب اس��ت.  تقریبا برای هر فردی این اتفاق رخ داده 
اس��ت که به رغم برنامه ریزی و قرار دادن مبلغی مش��خص 
برای خرید کاالیی خاص، با تبلیغات فروش��نده، کاالیی به 
مراتب گران تر با پرداخت پول بس��یار بیش��تر از آنچه قبال 
جهت خرید آن برنامه ریزی شده بود، خریداری کرده باشد. 
به این شکل از تبلیغات جهت فروش کاالی گران تر توسط 
فروش��نده بیش فروش��ی )up selling( گفته می شود.  به 
عبارتی س��اده تر می توان بیش فروشی را ترغیب مشتری به 
خرید محصول گران تر تعریف کرد.  برای مثال زمانی که شما 
برای سفارش یک همبرگر به رستوران مراجعه می کنید ولی 
با پیش��نهاد فروش��نده انتخاب خود را به چیزبرگر یا دوبل 
برگر تغییر می دهید، در این حالت ش��ما مورد اس��تراتژی 
بیش فروش��ی توسط فروشنده قرار گرفته اید و یا شما قصد 
خرید یک گوشی 700 هزار تومانی دارید اما در محل خرید 
تصمیم شما توس��ط فروشنده عوض می شود و یک گوشی 
900 هزار تومانی می خرید، ش��ما تحت تأثیر سیاست آپ 
سلینگ قرار گرفته اید. اما زمانی که همراه با گوشی خود اقدام 
به خرید محافظ گوش��ی و یک شارژر اضافه می کنید، شما 
تحت تأثیر استراتژی کراس سلینگ قرار گرفته اید.  یکی از 
اشتباهات رایج فروشندگان این سؤال از مشتری است: چقدر 
می خواهید هزینه کنید؟ با پرس��ش این سؤال، مشتری از 
نظر فکری محدود می شود؛ در صورتی که فروشنده با درک 
نیازهای او می تواند محصول گران تری به مشتری عرضه کند 

و نیازهای او را به خوبی برآورده سازد. 
روش استفاده از استراتژی بیش فروشی: 

۱- جم��ع آوری اطالع��ات کامل در زمین��ه محصوالت و 
خدمات قابل ارائه

2- انتخاب سؤاالت مناسب جهت شناسایی دقیق نیازهای 
مشتری

۳- گوش دادن دقیق به پاس��خ ها و صحبت های مشتری 
و تجزیه و تحلیل آن

4- ارائه بهترین گزینه خرید با ذکر دالیل واضح و منطقی
 :)cross selling( فروش جانبی

با استفاده از استراتژی فروش جانبی، عالوه بر فروش کاال، 
خدمات و محصوالت جانبی و مرتبط با آن همچون گارانتی، 
وارانتی و یا تحویل در محل نیز به مشتری پیشنهاد می شود. 
در حقیقت تفاوت میان بیش فروشی و فروش جانبی همین 
نکته است که در بیش فروشی سعی بر تغییر انتخاب مشتری 
به کاالی گران قیمت تر است ولی در استراتژی فروش جانبی 
به انتخاب مشتری پاسخ مثبت داده اما خدمات و محصوالت 

جانبی به او توصیه می شود. 
در ادامه چهار روش برای پیاده سازی استراتژی های بیش 

فروشی و فروش جانبی شرح داده می شود: 
- تحقیقات دوره ای 

همانطور که می دانید رمز فروش هر کاالیی، شناس��ایی 
نیازهای مش��تریان اس��ت. با بررس��ی های دوره ای )ماهانه، 
فصلی و س��االنه( نیازهای مش��تریان مش��خص، تفسیر و 
شفاف س��ازی می ش��ود. با درک دقیق نیازهای مشتریان با 
اس��تفاده از بررسی های دوره ای می توان به خوبی استراتژی 
بیش فروش��ی را پیاده سازی کرد. به همین علت الزم است 

که این بررسی ها مورد توجه قرار گیرد. 
- شروع با مشتریان وفادار

انجام هر کار تازه ای مشکالت مربوط به خود را دارد و این 
ش��امل ارائه و فروش محصوالت و خدمات جدید نیز است. با 
توجه به نمودار یادگیری، قبل از ارائه اولیه به مشتریان، الزم 
است که استراتژی ها با احتیاط اجرا شوند. به همین علت بهتر 
است که ابتدا از مشتریان وفادار شروع شود. محصول و خدمت 
جدید به بهترین مشتریان ارائه شود تا عکس العمل و برخورد 
صادقانه آنها مورد ارزیابی قرار گیرد. برای مثال نظرات آنها در 
مورد خدمت یا محصول مورد نظر و اثر آن روی برند، هزینه ای 
که برای آن پرداخت می شود و... سؤاالت ارزشمندی است که 
می تواند به خوبی استراتژی پیاده سازی بیش فروشی و فروش 

جانبی را جهت سایر مشتریان بهبود بخشد. 
- مطالعه موردی 

داس��تان یکی از مش��تریانی که با رضایت کامل از یکی 
از محص��والت و ی��ا خدمات گران قیمت اس��تفاده می کند، 
جمع آوری ش��ود. ارائه یک مثال از زندگی واقعی همیشه از 
صحبت های نظری اثرگذارتر اس��ت. در صورت عدم توانایی 
جمع آوری مطالعه موردی، استفاده از نقل قول های مشتریان 
راضی از محصول به عنوان شاهد، در پیاده سازی استراتژی 

بیش فروشی کمک چشم گیری می کند. 
- ایجاد احساس نیاز به کاال و خدمات شما 

به زبان ساده به نظر می رسد که پس از تولید محصول یا 
خدمت جدید، با مشتری تماس بگیرید و از او بخواهید که 
محصول جدید ش��ما را خریداری کند. در این زمان اعتماد 
نقش بس��یار مهم��ی دارد. در صورت اعتماد مش��تریان، از 
شما درخواس��ت بهترین گزینه را دارند و ارائه مناسب ترین 
پیشنهاد برای او جزء استراتژی بیش فروشی است. با دالیل 
منطق��ی مش��تریان را قانع کنید که چرا به محصول ش��ما 
نیاز دارند. در بیان دالیل، ش��فاف و صادق باشید تا بتوانید 

محصول تان را به عنوان ضرورت به مشتریان معرفی کنید.
نتیجه گیری

بیش فروشی )up selling( یکی از استراتژی های مهندسی 
فروش اس��ت که در صورت اجرای دقیق و علمی به توس��عه و 
رش��د کسب وکارها منجر می شود. چرا که به وسیله این رویکرد 
می توان به هدف اصلی فروش که ش��ادتر و موفق تر س��اختن 
  )cross selling( مشتری است دس��ت یافت.  فروش جانبی
نی��ز یکی از مهارت های ارزش��مند فروش اس��ت. در این مقاله 
سعی شد که تنها شما را به ایجاد کمپین های تبلیغاتی به وسیله 
استراتژی های فروش جانبی جهت توسعه و ارتقای جایگاه خود 
qmpmarketing :در بازار رقابتی امروز وادار کند.       منبع
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۸ دیدگاهی که موفقیت شما را 
تضمین می کنند

هم��ه ما افراد منفی  باف و ش��کاک زیادی دیده ایم 
ک��ه بارها در تمام��ی فعالیت ها، تصمیمات ش��ان را 
تغیی��ر داده و اطرافیان خود را به اش��تباه قضاوت و 
نق��د می کنند. تفکر منفی مانن��د یک پارچه خیس 
اس��ت، چرا که تمامی هیزم های خشک را  تر می کند 
و نمی گذارد از آنها برای آتش روشن کردن استفاده 
کرد. از س��وی دیگر تفکر مثبت برای دس��تیابی به 

اهداف و رویاها شرطی اساسی است. 
بر اس��اس گفته های متخصص دیدگاه و نویسنده 
کت��اب »هفت قدم ب��رای تقویت ذهن در راس��تای 
ف��روش و بهب��ود به��ره وری«، این نوع تفک��ر قابل 
آموخت��ن اس��ت و افراد اگ��ر حاضر ش��وند در برابر 
روش های جدید تفکر انعطاف داش��ته باش��ند، قادر 
خواهن��د ب��ود منفی بافی خود را کنار گذاش��ته و به 
افرادی با تفکر مثبت و موفق تبدیل شوند. مشاهدات 
این کارشناس به هشت مورد منحصر به فرد تقسیم 
می ش��ود که شما می توانید با به کارگیری و توجه به 

آنها قدم قدم به موفقیت نزدیک شوید. 
1- ذهنیت پیشرفت داشته باشید

مهم تری��ن ه��دف این اس��ت که ش��ما بتوانید در 
خود ذهنیت پیش��رفت ایجاد کنید. این نوع تفکر به 
ش��ما اجازه می دهد که رویاپردازی کرده و مرزهای 
ایده آل ه��ای خود را بش��کنید تا ب��ه مراحل باالتری 
دس��ت یابید. با تفکر پیش��رفت، افراد باور دارند که 
توانایی ها و قابلیت های ش��ان به مرور زمان بهتر شده 

و می توانند با خیال راحت به سراغ آنها بروند. 
2- ریسک پذیر باشید

بعض��ی مواقع بای��د از ب��االی دره به پایی��ن پرید. 
وقتی ش��ما کاری خارج از محدوده آس��ایش تان انجام 
می دهید، ذهن شما چابک و زیرک می شود. در نتیجه 
ی��اد می گیرید که خودتان را به چالش بکش��ید. اصوال 
افرادی که موفق نمی ش��وند از محدوده آس��ایش خود 
فاصله بگیرند، ذهنیت محافظه کارانه ای پیدا می کنند و 

نمی توانند شرایط مثبتی برای خود مهیا کنند. 

3- اشتباه تان را بپذیرید و به جلو حرکت کنید
قس��متی از پذیرفت��ن ریس��ک این اس��ت که از 
اش��تباهات تان درس بگیرید. به اشتباه بزرگ از یک 
نظر، موهبتی گرانبهاس��ت، چرا ک��ه می توان از آن 
درس گرفت و به جلو قدم برداشت. به گفته بسیاری 
از کارشناس��ان، تجربی��ات ه��ر ش��خص بزرگترین 

آموزگار برای وی محسوب می شوند. 
4- کنجکاوی خود را حفظ کنید

مهم نیس��ت که چه مدرکی دارید، شما هیچ زمان 
نباید دس��ت از یادگیری بردارید. عطش ش��ما برای 
یادگیری باید سیری ناپذیر باشد و تا پایان عمر ادامه 
پیدا کند. دسترس��ی به منب��ع ناپایانی از کنجکاوی 
می تواند به شما برای ش��ناخت شخصیت تان کمک 
و ویژگی هایی برایتان آش��کار کن��د که تا به حال از 

آنها باخبر نبودید. 
5- حسادت نورزید و از موفقیت دیگران 

خوشحال شوید
عامل مهم دیگر در ایجاد تفکر مثبت، این است که 
از صمیم قلب برای موفقیت دیگران خوشحال شوید. 
تش��ویق و تصدیق موفقیت دیگران می تواند درجه 
خش��م و تلخی تفکرات تان را پایین آورده و به شما 
اجازه دهد تا دس��تاورد ها و اتفاق��ات مثبت تان را به 

یادآورده و به آنها افتخار کنید. 
6- تفکرات منفی را دور کنید، خوراک تفکرات 

مثبت را افزایش دهید
ای��ن یک قانون اس��ت که افراد پیرام��ون هر فرد، 
در ش��خصیت وی تأثی��ر می گذارن��د. طب��ق گفته 
کارشناس��ان، ش��ما تلفیقی از پنج شخصیت افرادی 
هستید که با آنها وقت بیشتری می گذارید. این بدین 
معناست که ذهن شما هرآنچه را به دستش برسانید 
تغذی��ه کرده و از آن تأثیر می گیرد. پس بهتر اس��ت 
ک��ه روزانه به ذهن خود تفکر مثبت برس��انید تا کم 

کم این نوع تفکر در فعالیت های تان پذیرفته شود. 
7- سالمتی تان را جدی بگیرید

اهمیت و تأثیر سالمتی فیزیکی بر چابکی ذهن تان 
را فراموش نکنید. از آنجایی که این دو مورد با هم در 
حال تعامل هستند و انسان را متمرکز نگاه می دارند، 

توجه به سرزندگی اولویت بسیار باالیی دارد. 
۸- سطح انرژی خودتان را باال نگه دارید

زمانی که احس��اس می کنید ان��رژی پایینی دارید، 
نمی توانی��د عملکرد خوبی از خ��ود به جای بگذارید 
و به طور کلی س��رزندگی خود را از دس��ت داده اید، 
دیگر میل و اش��تیاقی نخواهید داش��ت و نمی توانید 
انرژی ه��ای مثب��ت پیرامون خ��ود را دریافت کنید. 
حت��ی ممکن اس��ت تم��ام موقعیت ها و اف��راد مهم 

زندگی خود را نیز از دست بدهید. 
entrepreneur/digiato :منبع

بدون ش��ک ترک شغل فعلی 
به منظور راه اندازی کسب وکاری 
جدی��د چالش��ی هیجان انگی��ز 
است. در عین حال اگر پس انداز 
کافی در اختیار نداش��ته باشیم، 
ای��ن امر ب��ه تهدی��د اقتصادی 
تبدیل خواهد شد. در این میان 
فعالیت در یک ش��غل پاره وقت 
کمک شایانی به تنظیم وضعیت 
نامتعادل مالی م��ان می کند. به 
با خیالی آس��وده تر  این ترتیب 
جدیدم��ان  کس��ب وکار  روی 

تمرکز خواهیم کرد. 
اگ��ر ب��ه ش��دت نس��بت به 
جدیدتان  کس��ب وکار  پیگیری 
مصمم هس��تید و در این زمینه 
فرآینده��ای  انج��ام  نیازمن��د 
تحقیقاتی پرهزینه اید، ایده های 
این مقاله ش��ما را ب��رای تأمین 
حداق��ل بودج��ه موردنیازت��ان 
راهنمای��ی خواهد ک��رد. توجه 
داش��ته باش��ید که این ایده ها 
و  جانب��ی  کس��ب وکارهای 
برهمی��ن  هس��تند.  پاره وق��ت 
اساس نیابد انتظار ایجاد تحول 
مال��ی عظیمی ب��ا پیگیری این 
ایده ها داش��ت، فقط باید به این 
ایده ها به چشم درآمدی جانبی 
و کمکی هرچن��د کوچک نگاه 

کرد. 
1- رانندگی در تاکسی های 

اینترنتی
زندگ��ی در محل��ه ای پ��ر از 
بزرگ  فروشگاه های  و  رستوران 
ب��ه معنای فعالیت آن قس��مت 
از ش��هر در بخش عم��ده ای از 
س��اعات بعدازظهر و شب است. 
ای��ن امر فرصتی مناس��ب برای 
محسوب  بیش��تر  درآمد  کسب 
می ش��ود. اگر دارای گواهینامه 
معتبر، ماش��ین و بیمه هستید، 
تاکس��ی های  در  رانندگ��ی 
اینترنتی گزینه مناس��بی برای 
کس��ب درآم��د از س��اعت های 
پایانی شب خواهد بود. برهمین 
اساس ش��اید نگاهی جدی تر به 
حضور موق��ت در این س��امانه 
غیرمنطقی  گزین��ه  چندان هم 
نباش��د. پ��س از ثبت ن��ام اولیه 
در این س��امانه ها ش��رکت های 
کیفری  س��ابقه  توس��عه دهنده 
و ش��غلی ش��ما را موردبررسی 
قرار می دهن��د. در صورت عدم 
ارت��کاب جرم های قاب��ل توجه 
مانعی در راه فعالیت افراد وجود 

ندارد. 
2- خدمات عمومی در حوزه 

اسناد رسمی
تعداد قابل توجه��ی از افراد 
ب��ه منظ��ور افزای��ش اعتبار و 
س��ابقه رزومه شان در دفترهای 
اس��ناد رسمی مش��غول به کار 
می ش��وند. به این منظور ش��ما 
باید گواهی نامه رسمی از استان 
محل سکونت تان دریافت کنید. 
توج��ه داش��ته باش��ید که هر 
کشور و اس��تانی قوانین خاص 
خ��ود را در ای��ن زمینه دارد. با 

این حال در نگاهی کلی شرایط 
اخ��ذ چنی��ن مدرک��ی چندان 
دش��وار و دور از ذهن نیس��ت. 
اطالعات  ب��ه منظ��ور کس��ب 
بیش��تر در این زمین��ه مراجعه 
به مرکز اصلی ثبت اس��ناد هر 
استان الزامی است. با این حال 
پس از دریافت مدرک رس��می 
امکان فعالیت در هر س��طح از 
خدمات عمومی اس��ناد رسمی 

وجود دارد. 
3- مربی یوگا

اوق��ات  ب��رای  م��ا  هم��ه 
فراغت م��ان برنامه های خاصی 
داری��م. در این می��ان برخی از 
افراد به سوی ورزش هایی نظیر 
پی��دا می کنند.  ی��وگا گرایش 
تمرینات  اگر  اس��اس  برهمین 
ت��ا س��طح  را  خ��ود  ی��وگای 
شاید  کرده اید،  دنبال  حرفه ای 
زمان استفاده از این توانایی تان 
فرا رس��یده باشد. جست وجوی 
کوتاه��ی در می��ان آگهی ها و 
مراجعه به باش��گاه های اطراف 
موقعیت مناس��بی برای ش��ما 
در زمینه آم��وزش یوگا فراهم 
خواه��د ک��رد. عالوه ب��ر این 
ارائه  امکان  س��نتی  شیوه های 
از طری��ق  ورزش��ی  خدم��ات 
اپ ه��ای مختل��ف نی��ز وجود 
اساس کالس هایی  براین  دارد. 
به ص��ورت آنالین در س��طوح 
کرد.  خواهید  برگ��زار  مختلف 
عنوان  ب��ه  فعالیت  همچنی��ن 
مرب��ی مدرس��ه ه��م گزین��ه 

مطلوب دیگری است. 

اطالعات  منظ��ور کس��ب  به 
بیش��تر در زمین��ه فعالی��ت به 
عن��وان مربی ی��وگا می توان به 
 Yoga اطالع رس��انی  پای��گاه 

Alliance مراجعه کرد. 
4- خدمات آموزشی و 

تدریس
فرق��ی ن��دارد دارای مدارک 
تحصیل��ی آکادمیک باش��ید یا 
مهارت��ی خ��اص را ب��ه صورت 
ه��ر  در  فراگرفته ای��د،  ف��ردی 
صورت ام��کان ورود ب��ه حوزه 
خدم��ات آموزش��ی و تدری��س 
برای ش��ما وجود خواهد داشت. 
بس��یاری از افراد این شغل را به 
انتخاب  پاره وقت  عن��وان کاری 
اف��رادی  نهای��ت  در  و  ک��رده 
سرش��ناس در زمین��ه تدریس 
بر سرگذشت  ش��ده اند. مروری 
خی��ل عظیم��ی از اس��تادهای 

داشنگاهی موید این ادعاست. 
ب��ه منظ��ور ورود ب��ه عرصه 
آموزش ابتدا باید مهارت های مان 
را مش��خص کنیم. هنگامی که 
بدانی��م قصد ارائ��ه چه خدمتی 
مش��تری  یافت��ن  داری��م،  را 
راحت ت��ر خواه��د ب��ود. پس از 
ای��ن مرحله نوبت ب��ه تبلیغات 
می رس��د. در واقع مهارت شما 
را به ط��ور همزمان افراد دیگری 
نیز دارند. ب��ه این ترتیب هرکه 
ت��وان تبلیغ و ج��ذب مخاطب 
بیشتری داشته باشد، در نهایت 
پیروز خواهد ب��ود. اگر کیفیت 
مناس��بی در زمین��ه آم��وزش 
ارائه دهید، شاگردان تان به طور 

ناخودآگاه دوستان شان را نیز به 
شما معرفی خواهند کرد. بدین 
ترتیب در مدت��ی اندک تبدیل 
به یک برن��د در زمینه آموزش 

می شوید.
5- آرایشگری

بدون شک ارائه سرویس های 
انتخاب اول  آرایش��ی و زیبایی 
عرص��ه  فع��االن  از  هیچ ک��دام 
کسب وکار نیس��ت. با این حال 
اگر اندکی خالقیت و پش��تکار 
س��اعت های  با  باش��یم،  داشته 
کاری مناسب پول قابل توجهی 
به دس��ت خواهی��م آورد. تنوع 
آرایش��ی  خدم��ات  گس��ترده 
دس��ت ما را در زمین��ه انتخاب 
باز می گذارد. براین اس��اس در 
ه��ر زمین��ه ای که اس��تعداد یا 
اندک عالقه ای داریم، می توانیم 
مشغول به کار شویم. البته پیش 
از شروع به کار باید گواهی های 
مرتبط در این زمینه را از مراجع 
دارای صالحیت دریافت کنیم. 

6- تعمیر لوازم خانه
اگ��ر در زمین��ه کار ب��ا لوازم 
خانه مهارت داری��د، بدون نیاز 
به دریافت هرگون��ه گواهی نامه 
کار  ب��ه  مش��غول  می توانی��د 
شوید. س��امانه های مختلفی در 
تعمیراتی  ارائه خدم��ات  زمینه 
به ص��ورت آنالین وج��ود دارد. 
این س��امانه ها تنها یک امتحان 
عملی ب��ه منظ��ور اطمینان از 
مه��ارت افراد برگ��زار می کنند. 
صورت  ب��ه  فعالیت  همچنی��ن 
مس��تقل و تبلیغ در محیط های 

مناس��ب نی��ز گزین��ه مطلوبی 
خواهد بود. 

7- کاریکاتوریست
تالش برای ترس��یم نقاش��ی 
بخ��ش زیادی از اوق��ات فراغت 
ما در دوران مدرس��ه را تشکیل 
می دهد. از کالس های ویژه این 
هن��ر گرفته تا یادگاری هایی که 
روی میز یا دفترهای خود به جا 
می گذاریم، ش��اید به هیچکدام 
در حالت عادی نتوان به عنوان 
درآمد  کس��ب  ب��رای  امکان��ی 
ن��گاه ک��رد. در ای��ن بخش دو 
راه پیش روی ماس��ت. نخست 
اینکه به عنوان کاریکاتوریس��ت 
ی��ا  مدرس��ه  آموزش��گاها،  در 
به  روزنامه های مختلف مشغول 
کار شویم. این کار نیازمند اخذ 
مدارک رسمی و به طور طبیعی 
صرف هزنیه اولیه اس��ت. با این 
حال ش��رکت در فستیوال های 
به  منطقی تری  راهکار  گوناگون 
نظر می رس��د. ش��رکت در این 
فس��تیوال ها ن��ه نیازمند صرف 
هزین��ه خاصی اس��ت و نه وقت 
چندانی از ش��ما می گیرد. تنها 
باید آث��ار خود را ب��ه ایمیل یا 
جش��نواره  دبیرخان��ه  آدرس 
ارسال کنید. در صورت انتخاب 
اثرت��ان در بخ��ش برگزیده ه��ا 
مبلغ مشخصی به عنوان جایزه 
دریاف��ت خواهید ک��رد. به این 
با انج��ام فعالیتی کامال  ترتیب 
قاب��ل توجهی  تفریح��ی مقدار 

درآمد کسب می کنید. 
۸- طراحی جواهرات

حال که بحث از قریحه هنری 
به میان آمد، طراحی جواهرات 
نیز گزینه قابل تاملی اس��ت. در 
این م��ورد نیازی ب��ه هیچ نوع 
مدرک یا دوره آموزشی نیست. 
افراد در ای��ن حرفه معموال کار 
خ��ود را ب��ا ف��روش محصوالت 
دست سازش��ان در س��طح خرد 
ش��روع می کنن��د. اگ��ر بخت با 
ش��ما یار باش��د و طرح های تان 
مورد پسند مشتریان قرار گیرد، 
وضع ت��ان به س��رعت دگرگون 
خواهد شد. به این ترتیب شاید 
دیگر حتی به این شغل به چشم 
کاری پاره وق��ت نیز نگاه نکنید. 
تنها کافی است اندکی خالقیت 
در تبلیغ و بازاریابی محصول تان 

به خرج دهید. 
9- مربی ورزشی شخصی

امروزه افراد بیش از هر زمان 
اندام ش��ان  تناس��ب  به  دیگری 
اساس  برهمین  می کنند.  توجه 
ب��ه مانند مربیگ��ری در یوگا با 
اخذ م��درک مربیگری می توان 
بهتری��ن  خال��ی  وقت ه��ای  از 
اس��تفاده را کرد. مزیت فعالیت 
به عنوان مربی خصوصی نسبت 
به حضور در کالس های عمومی 
برگزاری  امکان تنظیم س��اعت 
جلس��ات مطابق ب��ا برنامه های 
دیگر است. به این ترتیب نیازی 
ام��ر خاصی  از  ب��ه صرف نظ��ر 
ب��ه منظ��ور فعالیت در ش��غل 

پاره وقت مان نخواهد بود. 
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دیدگاه9 ایده برتر در زمینه کسب وکارهای پاره وقت

 رفتاری که جلوی پیشرفت
شما را می گیرد

به احتمال زیاد در محیط کار خود افرادی را می شناس��ید 
که به س��رعت پله ه��ای ترقی را طی می کنن��د و به رده های 
باالی ش��غلی می رسند. در این مقاله علت  موفقیت این افراد 
را بررس��ی می کنیم.  طرز فک��ر اغلب افراد ب��ه این صورت 
اس��ت که افراد با تجربه و متخصص، بهتر و بیش��تر از سایر 
افراد می توانند در ش��غل خود پیشرفت کنند و به جایی که 
می خواهند، برس��ند، ولی هر شخصی که سابقه  کار داشته و 
در جایی مش��غول به کار باشد، می داند این طرز فکر درست 
نیس��ت. عده ای معتقدند سیاس��ت  کاری این افراد س��بب 
پیشرفت شان می ش��ود و برخی دیگر اعتقاد دارند که عالقه 
مدیران به این افراد دلیل این امر است، ولی حقیقت این است 
که نوع برخورد و شخصیت این افراد نقش و تأثیر بیشتری از 

تجربه و تخصص دارد. 
تعریف سبک رفتاری

نحوه برخورد و تعامل ش��ما با س��ایر اف��راد در محیط کار 
ش��خصیت کاری ش��ما را به وجود می  آورد. دیگران بر اساس 
رفتارهای ش��ما ش��روع به ش��ناختن س��بک زندگی و نوع 
ش��خصیت تان خواهند کرد و س��پس در مورد کارهایی که 
می توانید و کارهایی که نمی توانید انجام دهید نظر خواهند 
داد. این موارد، س��بک رفتاری یا تیپ شخصیتی شما نامیده 
می شوند. چهار نوع سبک رفتار اصلی وجود دارد: مدیریتی، 
متفکر، احساسی و پرانرژی. با انجام دادن یک تست شخصیت 
می توانید س��بک رفتاری خود را تشخیص دهید. هر سبک 
رفت��ار نق��اط قوت و ضعف مخصوص به خود را دارا اس��ت و 
نمی ت��وان یک��ی را برتر و بهتر از دیگری دانس��ت. ولی یکی 
از این س��بک ها بیش��تر از بقیه موجب عدم پیشرفت شغلی 
می ش��ود.   هر زمانی که شروع به سخن گفتن می کنیم، در 
واقع پنجره ای به روح  ما باز می شود. از بین این چهار سبک، 
افراد درون گرا و متفکر در پیش��رفت حرفه ای بیشتر از بقیه 
دچار مشکل می شوند و رنج می کشند. آنها شخصیتی صبور 
و آرام و متفکر دارند و افراد کم حرف و ساکتی هستند.  یکی 
از مش��تری های من )جی. تی. اودانل، نویسنده متن اصلی( 
که دارای شخصیتی درون گرا و متفکر است در پاسخ به این 
سؤال که چرا زمان سخن گفتن و حرف زدن کلمه هایش را با 
احتیاط و تفکر انتخاب می کند این طور جواب داد: »مش��کل 
اصل��ی در چگونگی درک رفتارهای اف��راد درون گرا و متفکر 
توس��ط سایر تیپ های شخصیتی است. اشخاص دارای تیپ 
شخصیتی متفکر با سیاست های رفتاری در محیط کار آشنا 
نیس��تند. آنها اهل ش��ایعه پراکنی در محیط کار و به دنبال 
تعریف و تمجید دیگران نیستند. آنها تمام حواس شان را روی 
کار خودش��ان معطوف می کنند و با پشتکار و تالشی مداوم، 

کار خود را به نحو  احسن و عالی انجام می دهند. 
به عنوان نتیجه، من جمله های زیرا در مورد افراد درون گرا 

از زبان مدیران آنها شنیده ام: 
او نس��بت به کاری که انجام می ده��د حس خوبی دارد و 
خوش��حال اس��ت وعالقه ای به ارتقا و یک پس��ت بهتر ندار، 
همچنین اگر اعتراضی داش��ته باشد می تواند به راحتی آن را 
بیان کند.  یا او کارش را دوست دارد. من فکر نمی کنم که او 
بتواند از عهده کار بیشتری برآید و حرفی برای گفتن داشته 
باشد. باور عمومی بر این فرض استوار است که افراد درون گرا 
در م��ورد رتبه و موقعیت و جایگاه خود رضایت کامل دارند؛ 
زیرا این افراد هیچ وقت در مورد این موضوع صحبت نمی کنند 
و هرگز به خاطر نگرفتن پاداش و ترفیع خشمگین و عصبی 
نمی ش��وند، اما حقیقت این اس��ت که افراد درون گرا بسیار 
حس��اس و زودرنج و از عصبانی شدن، درگیری و رویارویی با 
دیگران گریزان هستند، بنابراین ترجیح می دهند که احساس 
واقع��ی خود را مخفی کنند و بروز ندهند، به همین دلیل در 
حین انجام کار موضوع ارتقا و پیشرفت را نادیده می گیرند و 

به این مسائل عالقه نشان نمی دهند. 
اگر درونگرا هستید، از راهکارهای زیر استفاده کنید
1 - لیستی از توانایی های خود برای کاهش 

هزینه های شرکت تهیه کنید
هدف از انجام این کار این است که نه تنها هزینه استخدام 
خ��ود را برای ش��رکت توجیه کنید، بلکه نش��ان بدهید که 
چگونه می توانید سودی بیشتر از آنچه از شما انتظار می رود 
عاید ش��رکت کنید. ش��مردن توانایی ه��ا و تجربیات باعث 
می ش��ود بیش��تر به ارزش های خود پی ببرید و در نتیجه با 
اعتمادبه نفس و تمرکز بیشتر و بهتری به کار خود ادامه دهید. 
2- یک جلسه دونفره با رئیس خود ترتیب دهید

گزارشی آماده کنید و به مدیر مستقیمتان اطالعات مفیدی 
در مورد وضعیت ش��رکت مانند میزان فروش و تولید، تاریخ  
چک  ها، زمان خرید کاالهای جدید و. . . بدهید. با استفاده از 
جمالتی ساده و بدون حاشیه رفتن، سعی کنید راه کارهایی 
که می خواهید به کمک آن پیش��رفت کنید و ارتقاء بگیرید، 
برای او بازگو کنید. به احتمال زیاد این اولین باری خواهد بود 
که رئیس شما متوجه این مسئله می شود؛ زیرا این نخستین 
بار است که شما شیوه رفتاری خود را تغییر داده اید و در مورد 

عالیق و توانایی های خود سخن گفته اید. 
3- برای خود یک سقف حقوق تعیین کنید

در مورد میزان حقوق پایه متناس��ب با میزان مهارت ها و 
تجربه های خود تحقیق کنی��د. اگر این مبلغ کمتر از مقدار 
حقوق مورد نظر شما است، میزان درآمد مورد نظر و کارهایی 
که می توانی��د به کمک رئیس خود برای رس��یدن به هدف 
انجام دهید، با وی در میان بگذارید. این به رئیس شما اجازه 
می دهد تا بداند که ش��ما باید چه مهارت ها و توانایی هایی به 
دس��ت بیاورید تا بتوانید ارتقا بگیری��د و به حقوق مورد نظر 
خود دس��ت یابید، همچنین نحوه کسب این مهارت ها را به 
ش��ما توضیح دهید.  اجازه ندهید که س��بک رفتاری و تیپ 
شخصیتی تان موفقیت مالی و شغلی شما را تحت تأثیر قرار 
دهد. اگر نقاط ضعف و قوت تیپ شخصیتی خود را به درستی 
بشناس��ید، می توانید به کمک راهکارهای مناسب، به آنچه 

می خواهید برسید. 
inc/zoomit :منبع

کلیــــد

به قلم: جنیفر پست 
ترجمه: علی آل علی 
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امروزه توس��عه به عنوان یک فرآیند، مهم ترین بحث کشورها، به ویژه 
کشورهای در حال توسعه است. فرآیند توسعه وقتی با ثبات و موفقیت 
همراه می ش��ود که با افزایش مش��ارکت مردم توأم باش��د. مهم ترین و 
اصلی تری��ن ش��یوه بهره گیری از مش��ارکت فع��ال و همه جانبه مردم، 
س��ازمان های غیردولتی هستند که به عنوان بخش سوم در کنار بخش 
خصوص��ی )بازار( و دول��ت )عمومی( در اداره جامع��ه نقش دارند. این 
س��ازمان ها بستر رشد و ارتقای افراد، بروز توانمندی های آنها در ایفای 
مس��ئولیت اجتماعی و مؤثرترین کانال مشارکت مردم در فعالیت های 

مرتبط با فرآیند توسعه پایدار به شمار می روند. 
1- تعریف و جایگاه سازمان های غیردولتی 

سازمان های غیردولتی، به موسس��اتی گفته می شود که مستقیما از 
بودجه دولتی اس��تفاده نمی کنند و اعضای آنه��ا در مقابل فعالیتی که 
انجام می دهند مس��ئولیت تفویض ش��ده دولتی ندارن��د. گاهی از این 
اصطالح به مفهوم »س��ازمان های مردمی« نیز یاد می ش��ود. به عبارت 
دیگر، س��ازمان های غیردولتی، ش��خصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، 
غیر انتفاعی و غیرسیاس��ی هس��تند که برای انج��ام فعالیت داوطلبانه 

فعالیت می کنند. 
س��ازمان های خصوصی حمایت از مصرف کننده جهت تحقق تعادل 
منافع میان مصرف کننده و تولیدکننده و رفع یا کاهش ضعف عملکرد 
دول��ت در این زمینه کم��ک کنند و برای نائل ش��دن به اهداف خود، 

وظایف متنوع و گوناگونی را بر عهده دارند. 
برای مثال در سازمان های تابع ساختار آنگلوساکسون مانند »اتحادیه 
مصرف کنندگان آمریکا« و »انجم��ن مصرف کنندگان انگلیس«، محور 
اصلی فعالیت ها، حمایت از حقوق مصرف کننده از طریق ارائه اطالعات 
راجع ب��ه محصوالت موج��ود در بازار اس��ت در مقابل، س��ازمان های 
غیردولتی موجود در کش��ورهای اس��کاندیناوی مثل »شورای مصرف 
کنن��دگان نروژ« و »ش��ورای مصرف کنن��دگان س��وئد«، محور اصلی 
برنامه های خود را بهبود وضعیت مصرف کنندگان از طریق ایجاد رابطه 
می��ان مصرف کنندگان و قوای عمومی می دانند. همچنین برنامه اصلی 
س��ازمان های خصوصی فعال در کش��ورهایی مثل »سازمان خصوصی 
مصرف کنندگان فرانس��ه« طرح ش��کایت در دادگاه ب��ه نمایندگی از 
مصرف کنندگان اس��ت. با این ح��ال تفاوت های موجود در محور اصلی 
فعالیت، بنیادی نیس��ت و به نوع تفکرات موسس��ین این نهادها و نیز 
انتظارات و نیازه��ای متفاوت مصرف کنندگان کش��ورهای مختلف باز 

می شود.
2- دالیل و ضرورت های حمایت از مصرف کننده

به موجب اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه 
طبق ضوابط اسالمی یکی از وظایف دولت برشمرده شده است، بنابراین 
دولت با انجام برنامه ریزی درس��ت اقتصادی می تواند زمینه الزم برای 
برقراری عدالت اجتماعی را فراهم س��ازد. یکی از این راهکارها حمایت 

از حقوق تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده است. 
مصرف کنن��دگان که ش��کل دهنده تقاض��ا در ب��ازار کاال و خدمات 
هس��تند، در صورتی که از ابزارها و حمایت های الزم حقوقی برخوردار 
باشند، می توانند با انتخاب صحیح، تولیدات و خدماتی را که به هر نحو 
از استاندارهای الزم برخوردار نیستند از صحنه بازار حذف و بدینوسیله 
رقابت هر چه بیش��تر را در میان عرضه کنندگان کاال و خدمات جهت 

ارائه محصوالت بهتر ایجاد کنند. 
آنچه در تمام این تجربیات و تالش ها مش��ترک است حول سه محور 

عمده قابل بیان است:
الف- ارائه اطالعات کامل به مصرف کننده قبل از ورود به بازار 

ب- فراهم آوردن امکان انتخاب و افزایش قدرت انتخاب و دس��تیابی 
به کاال و خدمات مورد تقاضای مصرف کننده 

ج- حمایت جدی دولت از مصرف کننده در تحقق مراحل فوق الذکر 
و برخ��ورد با تخلفات موردی صاحبان واحدهای صنفی )تولید کننده و 

عرضه کننده( توسط دولت 
3- پیشینه سازمان های غیردولتی در حمایت از حقوق 

مصرف کنندگان
مصرف  کننده و حقوق او از زمان تش��کیل س��ازمان جهانی استاندارد 
)ای��زو( در س��ال ۱947 به عن��وان یک نگرانی جهانی مطرح ش��د. در 
این راس��تا عالوه بر دولت ها، گروه های مردمی غیردولتی تحت عنوان 

سازمان های غیردولتی مصرف کننده به سرعت در کشورهای پیشرفته 
دنیا ش��کل گرفت. در س��ال ۱9۶2 برای نخس��تین بار حقوق جدیدی 
تح��ت عنوان »حقوق مصرف« با س��خنرانی »ج��ان اف کندی« اعالم 
موجودی��ت ک��رد. وی حقوق زی��ر را به عن��وان حداقل حق��وق برای 

مصرف کننده برشمرد. 
- حق برخورداری از ایمنی

- حق برخورداری از اطالعات کامل
- حق برخورداری از حمایت دولت 

- حق انتخاب 
در جهان توس��عه یافته سه سیستم برای تش��کیالت دفاع از حقوق 

مصرف کنندگان وجود دارد. 
 سیسـتم انگلوساکسون: اولین تش��کیالت این سیستم در سال 
۱929 در آمریکا توس��ط دانش��گاهیان به وجود آمد. در این سیس��تم 
تش��کیالت مصرف کنن��دگان از طریق دریافت ح��ق عضویت از اعضا و 
انتشار روزنامه و مجله که تبلیغات کاالها و خدمات در آنها ممنوع است 

به حیات خود ادامه می دهند. 
 سیسـتم کشـورهای اسـکاندیناوی: این سیس��تم آمیزه ای از 
مصرف کنن��دگان و ق��وای عمومی اس��ت. بدین ترتیب که تش��کیالت 
مصرف کنندگان زیر نظر شورای منتخب دولت فعالیت می کنند. نمونه 

بارز این سیستم نروژ است 
 سیستم فدراتیو بازار مشـترک اروپا: این سیستم به گروه های 
مصرف کنندگانی که با یک هدف تشکیل شده اند این امکان را می دهد 
که از یک س��و با یکدیگر متحد شوند و از سوی دیگر مصرف کنندگان 
منفرد را متمرکز کنند. در این سیستم گروه های مصرف کننده در عین 
اس��تقالل، هم با دولت همکاری دارند و هم از کمک های آن برخوردار 

می شوند.
س��ازمان ها و نهاده��ای بین الملل��ی نیز در حوزه حمای��ت از حقوق 
مصرف کنندگان سیاس��ت ها و راهکارهایی را در دس��تور کار خود قرار 
داده و از طریق وضع قوانین و امضای تفاهم نامه در س��طح بین المللی 
و منطقه ای، س��عی در گس��ترش چتر حفاظتی برای مصرف کنندگان 
دارند. یکی از بزرگ ترین و پرنفوذترین س��ازمان ها، سازمان ملل است 
که به منظور گس��ترش و تعمیق فرهنگ حمای��ت از مصرف کننده در 
س��ال۱9۸۶ راهبردهایی را پایه ریزی کرد. در این راهبردها به دولت ها 
توصیه شده است که سیاست حمایت از مصرف کنندگان کشورشان را 

توسعه داده و حمایت کنند. 
یکی دیگر از س��ازمان های حمایت کننده س��ازمان تج��ارت جهانی 
اس��ت. برخی از مصوبات این س��ازمان به طور مس��تقیم و غیرمستقیم 
در جهت حمایت از حقوق اساس��ی انسان به عنوان یک مصرف کننده 
تنظیم ش��ده اس��ت. یکی از بارزترین این قوانین، قانون مالکیت فکری 
است. در نگاه اول، حمایت از حقوق مالکیت فکری با حمایت از حقوق 
مصرف کننده تفاوت های بس��یاری دارد، ولی یک��ی از مهم ترین دالیل 
ایجاد حق��وق مالکیت فکری، جلوگیری از ارائ��ه محصول غیرواقعی و 

تقلبی به مصرف کننده است. 
 با توجه به عملکرد س��ازمان های غیردولتی در کش��ورهای مختلف 
می ت��وان موارد زیر را به عنوان مهم ترین وظایف و مس��ئولیت های این 

سازمان ها در قبال مصرف کنندگان برشمرد. 
1- اطالع رسانی و آگاه سازی عمومی )ارتباطات(

 وج��ود برندهای مختلف در م��ورد یک کاال علت اصل��ی لزوم ارائه 
اطالعات در خصوص کیفیت محصوالت به مصرف کننده اس��ت. کسب 
اطالع از کیفیت تمام یا اغلب برندها و بررسی رعایت اصول فنی در آنها 
ب��رای خریدار غیر ممکن یا حداقل متضمن صرف پول و هزینه بس��یار 
زیاد اس��ت، ضمن آنکه بس��یاری از خریداران از ن��کات فنی الزم برای 
بازرس��ی محصول ناآگاهند. هرچند اطالعات نوعی مصرف کننده شامل 
گواهی کیفیت و برچسب های اطالعاتی می تواند وی را در انتخاب کاال 
ی��اری کند، اما این اطالعات صرفا جنبه مثبت دارد و خریدار نمی تواند 
از معای��ب موج��ود در کاال مطلع ش��ود. از این رو در برخی کش��ورها، 
سازمان های غیردولتی حامی حقوق مصرف کننده به عنوان نمایندگان 

این قشر، وظیفه آگاه سازی عمومی و اطالع رسانی را برعهده دارند. 
 همچنی��ن در برخی از کش��ورها س��ازمان های غیردولتی بررس��ی 
تطبیق��ی کااله��ا و برندهای مختل��ف و ارائه اطالع��ات الزم راجع به 
کیفیت این محصوالت را بر عهده دارند. معموال این س��ازمان ها دارای 
ابزاره��ای علمی هس��تند که به آنها اجازه »بررس��ی تطبیقی کاالهای 

مصرفی«موجود در بازار را می دهد. 

مطالع��ه کش��ورهای مختلف در این خصوص حاکی از آن اس��ت که 
معم��وال دو روش برای معرف��ی کاال به خریدار وجود دارد. در کش��ور 
فرانس��ه، کاالها براس��اس رابطه بها و کیفیت ش��ان به طبقات مختلف 
تقس��یم ش��ده و نتایج بررس��ی از طریق انتش��ار در مجالت در اختیار 
عموم قرار می گیرد، اما در کش��ورهای انگلستان و بلژیک، سازمان های 
غیردولتی پس از بررس��ی های الزم و با در نظر گرفتن ش��رایطی چون 
انتظار مصرف کننده و کیفی��ت کاال، بهترین کاال برای خرید را معرفی 
می کنند تا بهترین خرید محقق ش��ود. ایراد روش اخیر آن اس��ت که 
ب��رای برگزیدن بهترین کاال، امکان در نظ��ر گرفتن تمام عوامل وجود 

ندارد لذا محصول انتخاب شده با واقعیت منطبق نیست. 
2-  افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان از طریق اجرای 

برنامه های آموزشی 
معم��وال تولیدکنن��دگان از دسترس��ی س��ازمان های غیردولت��ی به 

اطالع��ات مرب��وط به فرآیند طراح��ی و تولید و عرض��ه کاالهای خود 
ی��ا ارائه اطالعات صحی��ح و کافی به آنها خ��ودداری می کنند، لذا این 
س��ازمان ها می کوش��ند تا با افزایش تدریجی آگاه��ی مصرف کنندگان 
جامع��ه در کوت��اه / درازم��دت تولیدکنن��دگان را در براب��ر مص��رف 
کنندگان��ی مطلع و آگاه قرار دهند و آنها را به طور غیرمس��تقیم ملزم 
ب��ه افزایش کیفیت و ایمنی محصوالت خود کنند. برای نمونه اتحادیه 
مصرف کنن��دگان انگلس��تان با ه��دف افزایش بین��ش حقوقی و فنی 
 مصرف کنندگان، گروه  های محلی تحت عنوان گروه های مصرف کننده

)Consumer Groups( در نقاط مختلف این کش��ور تشکیل داده 
است. در کشور فرانس��ه نیز در کنار انجمن های ملی، گروه های محلی 
مصرف کنن��دگان ب��رای دفاع از حق��وق این صن��ف در زمینه کیفیت 
محصوالت تش��کیل شده اند که از جمله آنها می توان به »انجمن محلی 

سازمان مصرف کنندگان  « اشاره کرد 

نقش و جایگاه سازمان های غیردولتی در ترویج حقوق مصرف کنندگان در ایران

88936651

علیرضا دائمی
 کارشناس اقتصادی
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اخبار

ساری – دهقان - به گزارش خبرنگار ما در مازندران و به نقل از  
روابط عمومی آب منطقه ای مازندران ؛ در این جلسه که آقایان رفیعی 
و عبداللهی، دو نفر از مدیران ارش��د آب کش��ور نیز حضور داشتند، 
ابتدا معاونین و مدیران ش��رکت از جمله بخش برنامه ریزی، طرح و 
توسعه، مالی، پشتیبانی، حقوقی، بازرسی و روابط عمومی ضمن ارائه 
خالصه گزارشی از عملکرد حوزه کاری خود چالش ها و راهکارهای 
پیشنهادی شان را مطرح کردند.   سپس دکتر یخکشی رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل این شرکت با اشاره به تنوع مسائل آبی در مازندران 
از جمله مباحث و مسائل دریا به طول 400 کیلومتر، رودخانه بطول 
700 کیلومتر و ده ها هزار کیلومتر انهار س��نتی و مدرن، تاالب ها، 
دریاچ��ه ها، ده ها س��د مخزنی، انحرافی، تنظیم��ی از جنس بتن، 
الستیک، سنگریزه، ۸00 قطعه آب بندان، بالغ بر یکصد هزار حلقه 
چاه، پدیده خشکسالی، سیل و مباحث مهم کیفی و زیست محیطی 
و ده ها مسائل اجتماعی گفت: برای خدمت رسانی و پاسخگویی کار 
مضاعف و س��ختی را بر عهده داریم و از سویی شاخص های آب در 
این استان چه در بخش تنظیم و مهار آب و چه در بخش شبکه های 
آبیاری و زهکش��ی از یک عق��ب ماندگی تاریخی برخوردار اس��ت 
بطوریکه به عنوان نمونه 70 درصد از منابع آب این استان از بخش آب 
سطحی تامین می شود اما ۱0 درصد آن قابلیت تنظیم و مهار دارد 

که با وضعیت تغییر اقلیم و کم آبی مشکالت عدیده ای به مدیریت 
آب تحمیل می شود. مدیر آب منطقه ای مازندران در ادامه با اشاره به 
وضعیت کم آبی در استان از جمله کاهش 40 درصدی رواناب و عدم 
ذخیره آب مناسب در سدها از جمله سد شهید رجایی که با کاهش 
۶۳ میلیون متر مکعبی در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل مواجه 
است گفت: بر اساس برآوردی که از میزان آورد رودخانه تجن داریم 
حداکثر آبی که در قبل از ش��روع فصل زراعی در سد شهید رجایی 
ممکن است داشته باشیم به کمتر از 70 میلیون متر مکعب خواهد 
رسید که از این رقم 22 میلیون متر مکعب آن غیرقابل برداشت است. 
وی ساختار وصول حقوق دولتی را نامناسب با نیاز بخش آب برشمرد 

و گفت: ۸۵ درصد از آب استان در بخش کشاورزی مصرف می شود 
اما هزینه ها تنها ۱۸ درصد از این بخش را تامین می کند و این امر در 
شرایط بحران از جمله خشکسالی و سیل که باید در سه شیفت کاری 
برای خدمت رسانی کار کنیم و تمام هزینه ها نیز در بخش جاری تا 
سه برابر افزایش می یابد کار ما را دشوار تر می نماید. دکتر یخکشی 
در پایان سخنان خود با اشاره به وضعیت تشکیالت، ساختمان اداری، 
ناوگان خودرویی شرکت به تش��ریح وضعیت رودخانه و اهمیت آن 
پرداخت و تاکید کرد: رودخانه های اس��تان مانن��د راهداری نیاز به 
کار مس��تمر رودخانه داری دارند که باید این مهم از لحاظ س��اختار 
و منابع مورد توجه قرار گیرد. سپس آقای مهندس حاجیلری معاون 
تحقیقات، منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران، با 
اشاره به وضعیت منابع آب کشور و محدویت و چالش های فراروی آن 
بر امور اطالع رسانی و افزایش آگاهی عمومی تاکید کرد و گفت: باید با 
کار مستندسازی، اطالع رسانی و همچنین استفاده از ظرفیت قانونی، 
دانش اجتماعی بهره برداران، ذینفعان و ذی مدخالن را افزایش دهیم. 
آقای مهندس نادعلی حاجیلری با بیان اهمیت فعالیت های حاکمیتی 
در بخش آب تصریح کرد: متاس��فانه امکانات بخش آب متناسب با 
ماموریت های آن نیست گرچه تالش زیادی برای مباحث حاکمیتی 

صورت می گیرد. 

تبریـز - ماهان فالح- ش��هردار منطقه ۳ تبری��ز گفت: با اجرای 
پروژه های انبوه کاری و درختکاری، محدوده ورزشگاه یادگار امام)ره( از 
وضعیت صحرایی و خش��ک، خارج می شود. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مرتضی موحدنیا با عنوان اینکه درآستانه تبریز 20۱۸ استادیوم 
یادگار امام )ره( تبریز به دلیل برگزاری بازی های مهم  فوتبال یکی از 
بهترین نقاط برای معرفی تبریز در ابعاد داخلی و بین المللی اس��ت ، 
خاطرنشان ساخت: جنگل کاری تپه های اطراف این استادیوم  از سوی 
این منطقه در حال انجام است که با این کار این مکان ازحالت خشک 
و صحرایی خارج و جلوه بصری مناس��بی به آن بخشیده می شود. وی 

اضافه کرد: در راستای  بهبود فضای  بصری،  پاکسازی این مجموعه چند 
هزار نفری در دستور کار نیروهای خدمات شهری شهرداری  منطقه ۳ 
قرار گرفته است و این امر به صورت مستمر ادامه دارد. شهردار منطقه 
۳ ادامه داد: به منظور بهبود محیط های عمومی و بسترسازی مناسب 
جهت فعالیت های ورزشکاران، اطراف ورزشگاه یادگار امام )ره(  توسط 
نیروهای خدمات شهرداری پاکسازی می شود .شهردار منطقه ۳ تبریز 
به همراه حبیب مقصودی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان تبریز 
و اسدی معاون عمرانی فرماندار تبریز برای بررسی مسائل و مشکالت 

ورزشگاه یادگار امام )ره( از این مجموعه بازدید کردند.

ارومیـه- خبرنگار فرصت امـروز-  احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومی��ه گفت: در تعطیالت نوروز امس��ال بالغ ب��ر ۱20 باب جایگاه 
عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی به مسافران استان آذربایجان 
غرب��ی خدمات مطلوب ارائه خواهند ک��رد  وی از آماده به کار بودن 
کلیه تجهیزات فنی این جایگاهها خبر داد و افزود مرحله اول طرح 
نظارت و ارزیابی عرضه فرآورده های نفتی در جایگاهها که از ۵ اسفند 
شروع شده بود که در این بازدید ها کلیه نقاط ضعف و نواقص فنی 
جایگاهها براس��اس چک لیست از پیش تعریف شده مشخص شده 
و مقرر گردیده مالکین مجاری عرضه در مدت یک هفته نس��بت به 
رفع نواقص اقدام نمایند  این مقام مسئول خاطرنشان ساخت مرحله 
دوم این طرح از ۱۵ اسفند لغایت 2۸ اسفند و مرحله سوم آن از اول 

فروردین 97 تا ۱۳ فروردین اجرایی خواهد ش��د مجرد مدیر منطقه 
ارومیه به اهمیت نظافت مس��تمر سرویسهای بهداشتی و نمازخانه 

جایگاهه��ا در طول تعطیالت نوروز تاکید کرد و از تعامل و همراهی 
مالکین جایگاهها در این امر قدردانی نمود و تصریح کرد جایگاههای 
بین راهی علیرغم فروش و کارمزد پایین در ارائه خدمات به مشتریان 
و کارهای خداپسندانه پیشرو هستند. برپایه این گزارش اسماعیل زاده 
معاون س��تاد اقامه نماز آذربایجان غربی گفت: تجهیز و نگهداش��ت 
مناس��ب نمازخانه در جایگاهها بخشنامه محور نیست و باید از روی 
اعتقاد قلبی و ایمان مالکین جایگاهها بجوشد و در این صورت است که 
موفق خواهیم شد وی از ارتقای وضعیت عمومی نمازخانه های بین 
راهی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه قدردانی 
کرد و افزود در مقایسه با سایر سازمانهای ذیربط وضعیت نمازخانه های 

بین راهی این شرکت مطلوب است.

اهواز - شـبنم قجاوند- مجری طرح های خطوط برق چهار 
شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر از افزایش ۸/۱ برابری ظرفیت 
خطوط ۱۳2 کیلو ولت، ایس��تگاه اصلی آبادان- ذوالفقاری- انقالب 
– رازی و پتروش��یمی جدید با اس��تفاده از ه��ادی پرظرفیت داد. 
غالمرضا ذاکر مش��فق گفت: خطوط انتقال ۱۳2 کیلو ولت موجود 
در منطقه آبادان با عمری طوالنی عمدتاً در مرکز شهر واقع گردیده، 
بدیهی اس��ت که با توس��عه و تراکم ساختمان های شهری مصرف 
ان��رژی الکتریکی افزایش یافته و باید ب��ه صورتی با احداث خطوط 
جدید یا افزایش ظرفیت توان انتقالی این مشکل را برطرف کرد. وی 
ادامه داد:یکی از روش هایی که با اعمال کمترین تغییرات در ساختار 
خطوط جدید و کمترین هزینه در کوتاه ترین زمان منجر به افزایش 

جریان عبوری و ظرفیت توان انتقالی می ش��ود استفاده از هادی پر 
ظرفیت ACSS/DRACK می باشد، در این روش بدون تقویت 

فونداس��یون ها و برج ها، هادی پرظرفیت با سیم موجود و با همان 
مشخصات فنی تعویض و به ظرفیتی حدود ۸/۱ برابر ظرفیت قبلی 
می رسد. مجری طرح های خطوط برق اضافه کرد: پیشرفت فیزیکی 
اجرای تعویض هادی خطوط ۱۳2 کیلو ولت ایستگاه اصلی آبادان- 
ذوالفقاری- انقالب – رازی و ایستگاه اصلی آبادان- پتروشیمی جدید 
در منطق��ه آبادان مجموعاً به ط��ول 22 کیلومتر، حدود 70 درصد 
می باشد. مشفق تصریح کرد: هزینه های پیش بینی شده برای خرید 
۱20 تن هادی پرظرفیت و زنجیره مقره، امور مهندس��ی، نظارت و 
اجرای تعویض هادی که همگی توس��ط شرکت های داخلی انجام 
شده بالغ بر 24 میلیارد و ۵00 میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات 

شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین و پرداخت می شود. 

تبریز - اسد فالح-  نمایندگي کانون وکالي استان آذربایجان 
شرقي در مرند و جلفا افتتاح شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
نمایندگي کانون وکالي اس��تان آذربایجان شرقي در مرند و جلفا 
با حضور رؤس��اي دادگستري شهرستان هاي مرند، جلفا، شبستر 
و دادس��تان هاي عمومي و انقالب شهرستان هاي مرند و جلفا و 
سایر مسئولین شهرستان و وکالي عضو کانون در مرند افتتاح شد. 
در آیین افتتاح این مراس��م رئیس دادگستري شهرستان مرند با 
عرض تبریک هفته وکالت و عرض خیر مقدم به هیأت مدیره کانون 
وکالي استان آذربایجان شرقي گفت: بهترین وکیل خداوند است 
و در ق��رآن یکي از نامهاي مقدس پ��روردگار عالم نیز وکیل ذکر 
ش��ده است چون او بهترین یار و یاور انسانهاست و در قرآن کتاب 
آسماني نیز 24 مرتبه نام وکیل آورده شده است و نشان از اهمیت 

آن دارد. لفظ وکیل یک لفظ مقدس��ي اس��ت  وقتي این سمت را 
قبول مي کنیم همیشه با یک مسئولیت بزرگ و مهمي روبرو مي 
شویم و کار خطیري را بردوش مي گیریم پس وکالت شغل نیست 
و نباید وکالي عزیزصرفاً به آن بعنوان یک شغل نگاه کنند هرچند 

که وکیل شرعاً و قانوناً مستحق دریافت اجرت باشد. وکیل وقتي در 
پرونده ورود مي کند باید بیشتر نظرش به طرف حق باشد و جهت 
احقاق حق به قضات کمک کند. زارع زاده به این سخن بزرگترین 
منادي عدالت حضرت علي )ع( اش��اره کرد که گفته اس��ت: »اگر 
کل دنیا را به من بدهند حاضر نیس��تم دانه گندمي را که مورچه 
ب��ا خود مي برد با ظلم آن را از او بگیرم« و افزود: وکال باید ش��أن 
وکالت را نگه دارند چون اجراي عدالت کار بسیار مهم و بزرگي است. 
وی خطاب به وکال گفت: رعایت قانون و مقررات در جهت اجراي 
عدالت از جانب شماها باید بیشتر رعایت شود چون چشمان مردم 
در جهت اجراي عدالت به شماها دوخته شده و اگر خودمان ناقض 
قانون باش��یم از مردم نمي توانیم انتظار رعایت قانون و مقررات را 

داشته باشیم.

با حضور دکتر یخکشی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای انجام شد :

بررسی مباحث مهم آب مازندران 

با اجرای پروژه های درختکاری توسط شهرداری منطقه 3 تبریز

محدوده ورزشگاه یادگار امام )ره( از وضعیت صحرایی خارج می شود

مجرد در جلسه هماهنگی سفرهای نوروزی خبرداد

120  باب جایگاه عرضه فرآورده های نفتی و سی ان جی به مسافران خدمات ارائه می کنند  

مجری طرح های خطوط برق چهار شرکت برق منطقه ای خوزستان:

افزایش ۸/1 برابری ظرفیت خطوط 132 کیلو ولت آبادان

افتتاح نمایندگي کانون وکالي استان آذربایجان شرقي در شهرستان مرند

کرج - خبرنگار فرصت امروز- رئیس سرپرس��تی منطقه ۵ 
بانک ش��هر از آمادگی این بانک برای س��رمایه گذاری در تکمیل 
متروی کرج خبر داد. ش��هرام عالی پور در نشس��ت هم اندیشی با 
اصحاب رس��انه استان البرز  اظهار داش��ت: بانک شهر با تاسی از 
وظایف ذاتی و مش��تری مدار خود و با الهام از تفکرات نوین ضمن 
تالش بی وقفه جهت اجرای تمام پروژه های عمرانی و آبادانی شهر 
کرج آمادگی الزم را دارد. وی افزود:بانک ش��هر به دنبال بدس��ت 
آوردن منافع ش��خصی نیست و علی رغم کاهش سطح نقدینگی 
حمای��ت خود را ب��رای اجرای طرح های ش��هری در کرج کاهش 
نداده اس��ت.  رئیس منطقه ۵ بانک ش��هر با بیان اینکه این بانک 
آماده مش��ارکت در راه اندازی متروی کرج اس��ت و در این حوزه 

س��رمایه گذاری می کند،بیان کرد:در حوزه حمل و نقل عمومی و   
نوسازی ناوگان تاکسیرانی آمادگی کامل برای مشارکت بانک شهر 
وجود دارد و تعامالتی در این راستا در حال انجام است. وی با بیان 

اینکه خدمات نوین بانکداری بانک ش��هر مورد استقبال مردم در 
اس��تان البرز قرار گرفته است، تصریح کرد: ظرف سه سال گذشته 
بانک شهر خود را با خدمات روز دنیا منطبق کرده و در حال خدمت 
رس��انی به مردم اس��ت. عالی پور با بیان اینکه از چند روز گذشته 
کارت شهروندی با تخفیف ۵0 درصدی به قیمت 2۵00 تومان برای 
شهروندان در شعب بانک شهر در کرج صادر می شود،عنوان کرد: 
شهروندان می توانند با داشتن این کارت ۱۶ خدمت متنوع دریافت 
کنند. رئیس منطقه ۵ بانک شهر با بیان اینکه این بانک عهده دار 
تامین مالی پروژه عظیم بزرگراه شمالی کرج بوده است،تصریح کرد: 
پرداخت تسهیالت کم بهره به اصحاب رسانه استان البرز در دستور 

کار بانک شهر قرار می گیرد.

رئیس سرپرستی منطقه 5 بانک شهر:

بانک شهر در پروژه متروی کرج سرمایه گذاری می کند

 پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر

سـاری – دهقان - رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به مناسبت هفته 
گرامیداشت مقام زن و روز مادر با صدور پیامی تولد بانوی بزرگ اسالم حضرت 
زهرا)س(، هفته گرامیداشت مقام زن و روز مادر را تبریک گفت .  متن پیام دکتر 
س��ید عباس موسوي به این شرح اس��ت: 20 جمادی الثانی روز والدت پاکترین 
مخلوق و آفریده خداوند بی همتا - فاطمه زهرا)س( -است، همان که فرشتگان 
هفت آسمان انتظار آمدنش را کشیدند و در سوگ از دست رفتن مظلومانه اش ناله 
سر دادند، وجودی سرشار از عشق و صبوری که وی را براي همیشه در تاریخ جاودانه ساخت ،چنان که پیامبر خدا صلی  اهلل  علیه  و  
آله میفرمایند: دخترم فاطمه، سرور زنان عالم است. فاطمه دختری شایسته برای محمد )ص( و خدیجه ، همسری وفادار برای علی)ع(
و مادری دلسوز برای حسنین و زینب بود،از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است.فاطمه یک زن بود ، آنچنان که اسالم 
از زن مي خواهد باشد. این روز مبارک و میمون بر تمامی بانوان فداکار و پرتالش که در راه خدمت به میهن و مردم خویش از هیچ 
تالشی دریغ نمی کنند تهنیت باد ، آرزوي همه دلسوزان و مشفقان ایران اسالمي براي زنان این دیار که با ایفاي نقش مادر و همسر 
در خانواده ، حضور درخشان و موثري را در فعالیت هاي اجتماعی به ظهور مي نشانند تا آبادي و بي نیازي را هدیه این سرزمین نمایند 

اوج موفقیت و سالمتي است. روزتان مبارک ، پاینده و پیروز باشید

از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوین
کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفریني در خانه فرهنگ شهید نواب صفوي برگزار شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفریني در خانه فرهنگ 
شهید نواب صفوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري با مشارکت انجمن رویش سبز برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوین؛کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفریني 
در قالب سلسله کارگاه هاي آموزشي رویش با موضوعات »آموزش عملي هنر باز آفریني«،»آشنایي 
با فرهنگ هر ش��هروند یک پاکبان«و »آش��نایي با روند تغییرات محیط زیست در جهان« در خانه 
فرهنگ و فرهنگسراهاي سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري برگزار مي شود. الزم به ذکر 
است،ساخت لوازم مصرفي از ضایعات قابل استفاد در راستاي فرهنگ سازي مصرف صحیح زباله هاي 

پالستیکي و ... از جمله اهداف مهم برگزاري کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفریني است.

ساخت خانه های روستایی با نظارت 350 مهندس نظام فنی روستایی بنیاد 
مسکن استان  گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مهندس زمانی نژاد، 
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان به مناسبت گرامیداشت روز مهندس، ضمن تبریک این روز به جامعه مهندسین 
اظهار کرد: امیدواریم همه مهندسین با ایده و فکر جدید تحولی در مهندسی ساختمان ایجاد کنند.وی افزود: بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ارتباط تنگاتنگی با نظام مهندسی استان دارد و به موازات سازمان نظام مهندسی، برای ۳۵0 مهندس پروانه نظام مهندسی 
صادر کرده است تا روند ساخت واحدهای مسکونی روستایی با نظارت کامل این مهندسان و کارشناسان بنیاد مسکن در استان و 
شعب شهرستان انجام گیرد.مدیر کل بنیاد مسکن استان در ادامه اظهار کرد: در استان گلستان 70 هزار واحد روستایی در برنامه 
مقاوم سازی قرار دارد که تا کنون احداث ۵۵ هزار واحد مسکونی انجام و موفق به دریافت پایانکار شده اند.وی در ادامه ضمن بیان 
اینکه بنیاد مسکن انقالب اسالمی در بحث احداث مسکن روستایی بسیار با دقت و با نظارت مستمر مهندسین خبره انجام می شود 
گفت: همه این واحدها ناظر فنی روستایی دارند و برای کلیه واحدهای احداثی پروانه ساختمانی و  پایان کار صادر می شود .مهندس 
زمانی نژاد در خاتمه ابراز داشت: ما بدنبال آن هستیم تا بخش اعظم نیروهای مولد ما در روستاها خانه های مقاوم داشته باشند تا جان 

و مال مردم در برابر حوادث غیر مترقبه حفظ شود.

معاون بهره برداری آبفا گلستان: 
تمهیدات الزم در خصوص فرا رسیدن نوروز سال 97 اندیشیده شده است 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت: تمهیدات الزم در خصوص 
فرا رسیدن نوروز سال 97 اندیشیده شده است.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان، مهندس مهیار خسروی افزود: 
با توجه به ضرورت مراقبت و کنترل دقیق وضعیت آبرسانی شهرها در ایام نوروز و به دلیل افزایش مصارف آب شرب و جلوگیری از 
بروز نوسانات مصرف و کمبود آب راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از قطعی آب در این ایام ارائه شده است.وی با اشاره به اینکه 
دسترسی به مدیران امور شهرها در ایام نوروز باید امکان پذیر باشد، اظهار داشت: کشیک تمامی مناطق باید از تاریخ 2۶ اسفند ماه 
تا تاریخ ۱۳ فروردین سال 97 با حضور یک مسئول برقرار باشد.مهندس خسروی تاکید کرد: برای اینکه با مشکل قطعی آب مواجه 
نشویم تمامی مراکز امداد و رفع حوادث باید بصورت آماده باش باشند و در اسرع وقت نسبت به حوادث احتمالی اقدام نمایند.معاون 
بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان بازدید متناوب از منابع تامین و مخازن ذخیره و شبکه های توزیع آب را ضروری 
دانس��ت و گفت: این بازدیدها می تواند از بروز حوادث احتمالی در ش��هرهایی که دارای افت فشار آب هستند، جلوگیری نماید.وی 
افزود: مناطق باید در ایام تعطیالت نوروزی برای هرگونه حوادث غیرقابل پیش بینی نظیر )قطع برق، شکستگی خطوط انتقال، تغییر 
ناگهانی کمیت و کیفیت آب( که منجر به تغییر شرایط عادی تامین آب مشترکین تحت پوشش شود، تمهیدات الزم را اندیشیده و 

به کشیک ستاد اعالم وضعیت نمایند.

سفیران انرژي اشاعه دهنده فرهنگ مصرف بهینه و ایمن انرژی 
رشت- مهناز نوبری - مهندس اکبر مدیرعامل گاز گیالن از گسترش آموزه های مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در الیه های 
مختلف جامعه خبر داد.وی اظهار داشت: اشاعه فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز از سالهاي دور جزو اهداف شرکت گاز استان گیالن 
بوده و این مهم با گسترش گازرسانی به اقصی نقاط استان و افزایش تعداد مشترکین گاز طبیعی اهمیت بیشتری یافته است.مهندس 
اکبر درخصوص تعریف این پروژه آموزشی بزرگ در استان گفت: بدنبال بخشنامه دولت به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، 
شرکتهاي دولتي و استانداري هاي سراسر کشور مبني بر صرفه جویي در مصرف انرژي، در سال 9۳ طرح اشاعه فرهنگ مصرف 
بهینه و ایمن گاز طبیعي با عنوان »سفیران انرژي« توسط شرکت گاز استان گیالن پیشنهاد گردید. وی ادامه داد: جامعه هدف این 
طرح که در نوع خود با توجه به دامنه و گستردگي و نوع اجراي آن کم نظیر می باشد، مدارس شهري و روستایي، مساجد، ادارات، 
روستاهاي مشمول طرح بند ق و کلیه مشترکین گاز طبیعي در سطح استان مي باشد و با تعمیم آن به سطح کشور مي توان این 
طرح را بعنوان یک نهضت فراگیر ملي براي ارتقاء فرهنگ عمومي معرفی نمود. مدیرعامل گاز گیالن تصریح کرد: براي حمایت از 
اجراي هرچه بهتر این مهم، طرح مذکور جزء پروژه هاي بهبود شرکت گاز استان گیالن قرار گرفت و براي آن روش و دستورالعمل 
اجرا، برنامه زمان بندي و بودجه هاي مناسب پیش بیني گردید.مهندس اکبر افزود: براي انجام هر چه بهتر این طرح بزرگ جلساتي 
با نمایندگان از فرمانداري های استان برگزار و سیاست ها و نحوه انجام امور مشخص شد و بدنبال آن جلسات اولیه براي پیاده سازي 

آن اجرا گردید که تا اوایل سال جاري بطول انجامید. 

با حضور مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران
ستاد فضای سبز شهرستان مالرد تشکیل جلسه داد

شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - جلسه ستاد فضای سبز شهرستان مالرد به ریاست علی اکبر خراسانی مدیر کل 
دفتر فنی و امور عمرانی و سرپرست معاونت فنی و عمرانی فرمانداری مالرد و با حضور اعضای این ستاد با هدف برنامه ریزی برای 
بزرگداشت هفته منابع طبیعی در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید .  علی اکبر خراسانی مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی 
استانداری تهران با تبریک فرارسیدن هفته منابع طبیعی، بر لزوم استفاده از گیاهان مقاوم در برابر کم آبی در توسعه فضای سبز این 
شهرستان  تاکید کردوافزود: توسعه فضای سبز در شهرستان اعم از مناطق شهری و روستایی از مهمترین و ضروری ترین مسائلی 
است که از سوی همگان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.  مدیر کل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری تهران گفت: مسئوالن استان 
تهران باید در ۱0 سال آینده ۶0 هزار هکتار فضای سبز در استان تهران ایحاد کنند که سهم مالرد از این مقدار 400 هکتار است.  
معاون فرماندار مالرد تصریح کرد: باید به سمت توسعه استفاده از پساب فاضالب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز در سطح استان 

به ویژه این شهرستان گام برداریم. 

تاخیر در پرداخت آب بها موجب کندی روند خدمات رسانی خواهد شد
شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی- معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضالب شهرها وشهرکهای غرب تهران گفت: 
تاخیر و عدم پرداخت به موقع آب بها و حق انشعاب یکی از موانع است که موجب کندی در روند خدمات رسانی می شود. محمدرضا 
فاضلی اظهار داشت: وصول مطالبات می تواند عالوه بر استمرار خدمات بهینه از ایجاد هزینه های اضافی همچنین جرایم احتمالی 
ناشی از عدم پرداخت دیون برای مشترکین بدهکار جلوگیری کند. وی افزود: انشعاب آب مشترکینی که بدهی باالی ۱00 هزار تومان 
و یا باالی ۵0 درصد حق انشعاب ضمن اخطار قبلی در صورتی که در اسرع وقت در روزهای پایانی سال بدهی خود را نپردازند قطع و 
جمع آوری خواهد شد. معاون درآمد و امور مشترکین آبفای شهرها و شهرکهای غرب تهران تصریح کرد: به استناد قانون این شرکت 
می تواند ضمن قطع موقت انشعاب آب مشترکین بدهکار نسبت به پیگیری قضایی اقدام کند، بدیهی است هزینه های اضافی ناشی 

از قطع، جمع آوری و وصل مجدد به عهده مشترک خواهد بود.

پنجشنبه
17 اسفند 1396
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خدمات حمل ونقل بین شهری
نام استارت آپ: بادپا

badpa. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳9۶

موضوع: حمل ونقل بین ش��هری. حمل خودرو. حمل 
اسباب و اثاثیه

توضیح بیشتر: 
ح��وزه فعالیت وبس��ایت بادپا / خدم��ات حمل و نقل 
بین ش��هری، حمل و جابه جائی خودرو )ش��هری و بین 
ش��هری(، حمل و جابه جایی اس��باب و اثاثیه )شهری و 

بین شهری(

با وج��ود آنکه مبحث بازاریابی س��بز چند س��الی 
است که توسط برخی از شرکت های بزرگ تولیدی- 
خدمات��ی و آژانس های تبلیغاتی در س��طح دنیا مورد 
اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، ولی به دالیل گوناگونی، 
مسائل و مش��کالت زیس��ت محیطی که امروزه نسل 
بش��ر را به خود گرفتار کرده است )حفاظت از منابع 
طبیع��ی و حیوانات، جلوگیری از گرم ش��دن زمین، 
اس��تفاده پایدار از منابع، کاهش آلودگی های صوتی و 
زیس��تی(، آنگونه که باید مورد توجه و استفاده از این 

روش بازاریابی قرار نگرفته است. 
در واق��ع مس��ئولیت اجتماعی ش��رکت ها در برابر 

محیط زیس��ت که ب��ه عن��وان »بازاریابی س��ازگار با 
محیط زیس��ت« یا »بازاریابی سبز« نام برده می شود، 
تبدیل به یکی از اس��تراتژی های ش��رکت ها در بازار 
رقابتی امروز ش��ده اس��ت. بازاریابی س��بز فرآیندی 
اجتماعی اس��ت که افراد و گروه ه��ا از طریق فرآیند 
مبادله محصوالت و ارزش آنها، نیاز و خواس��ته خود 
را از طری��ق ی��ک روش اخالقی که اث��رات منفی بر 
محیط زیس��ت را حداق��ل کن��د، ب��رآورده می کنند. 
ب��ه عبارت��ی دیگ��ر، در بازاریاب��ی س��بز، تقاض��ای 
مصرف کنن��دگان در رابطه با ترویج فرهنگ محافظت 
از محیط زیست از طریق اس��تفاده از محصوالت یک 

شرکت، مورد توجه قرار می گیرد. 
نمونه های فراوانی از ش��رکت هایی در س��طح جهان 
وج��ود دارند ک��ه تالش دارن��د در مقاب��ل حفاظت از 

محیط زیست، بیشتر مسئولیت پذیر باشند و بتوانند بهتر 
نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. از این رو کمپانی 
تولید پوشاک و البس��ه Lacoste در اقدامی ۱0 گونه 
خزندگان، پرندگان و پستانداران نادر و در مرحله تهدید 
ب��ه انقراض را زیر چتر حمایتی خود قرار داده اس��ت تا 
با تشویق مردم در مش��ارکت خرید از این پیراهن ها از 
طریق فروش��گاه آنالین این شرکت و به اشتراک گذاری 
فیلم و عکس در رس��انه های اجتماعی تحت هش��تگ 
زی��ر اقدام می کن��د.  در حقیقت این ش��رکت از طریق 
این برنامه بازاریابی س��بز نه تنها در رسیدن به ماموریت 
کسب وکار خود اقدام می کند، بلکه مجموعه ای از جامعه 
مدنی را به عنوان مش��تریان بالقوه خود به پشتیبانی از 
این کمپین بازاریابی به منظور افزایش مبارزه با انقراض 

این دسته از گونه های جانوری ترغیب می کند. 

Lacoste نگاهی به برنامه جدید بازاریابی سبز کمپانی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 924 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: برند یک محصول یا شرکت 
نشان دهنده شخصیت محصول یا شرکت است. شما 
برای اینکه برند شوید باید در همه ابعاد به محصول 
و ش��رکت خود شخصیت دهید. این شخصیت باید 
کامال هماهنگ با حرفه و محصول ش��ما باشد. اگر 
زیبایی حرف اول را در تولیدات شما می زند باید این 
زیبایی محور قرار بگیرد. اگر اس��تحکام نقطه تمایز 

شماست باید روی آن مانور دهید. اگر خدمات پس 
از فروش نقطه برتری ش��رکت شماس��ت باید روی 
آن مانور دهید. ممکن اس��ت ش��ما در همه موارد 
گام های موثری برداش��ته باش��ید اما در هر صورت 
یکی از موارد از بقیه س��رآمدتر است. بهتر است آن 
را محور قرار دهید و البته به بقیه هم توجه داشته 
باش��ید. بعد از مشخص شدن این موارد باید آنها را 
به گروه مش��اوران خود منتقل کنید تا لوگو، رنگ 
لوگو، شعار تبلیغاتی ش��ما، بسته بندی شما وغیره 

همگی متناسب با شخصیت محصول شما طراحی 
و تولید ش��وند. این کارها پایه حرکت شما به سوی 
برند ش��دن است. از مشاوران زبده کمک بگیرید تا 
با همی��ن ابزارهای پایه یک کمپین برندینگ برای 
شما بنویسند. این کمپین را با حوصله و صبر اجرا 
کنید. ع��الوه بر این توجه کنید که تمام رفتارهای 
ش��رکت شما به ویژه کارمندان شما که با مشتریان 
برخورد دارند باید هماهنگ با ش��خصیت برند شما 

باشد.

برند شدن در حوزه چرم

 تولید کننده محصوالت چرمی هستم و قصد دارم نام کسب و کارم را به عنوان یک برند در میان رقبا مطرح کنم. برای 
گذر از فرآیند تولید سنتی به تولید حرفه ای و صنعتی چه توصیه هایی برای من دارید؟ کلینیک کسب و کار

چگونه با رئیس پرحرف خود رفتار 
کنیم

چگون��ه باید با رئیس��ی کنار بیایید ک��ه مرتب به 
ش��ما س��ر می زند و به تعریف داس��تان های طوالنی 
می پ��ردازد و دس��تورالعمل های کاری را بارها و بارها 

تکرار می کند. 
یادتان می آی��د زمانی که کودک بودید و والدین تان 
می خواس��تند مطلب مهمی به شما بگویند، چه پیش 
می آمد؟ یکی از آنها، مطلب را به ش��ما می گفت. بعد 
دوب��اره آن را بیان می کرد. بعد راه دیگری برای بیان 
هم��ان مطل��ب پیدا می ک��رد. این داس��تان تا زمانی 
پیش می رفت که طاقت ش��ما تمام می شد و التماس 
می کردی��د ک��ه دیگر مطل��ب را تک��رار نکنند، چون 

متوجه آن شده بودید. 
ای��ن موضوع ممکن اس��ت در محی��ط کاری نیز با 
رئیس تان تکرار ش��ود. در اینجا به ذکر مواردی برای 

برخورد با این شرایط می پردازیم. 
برای کمی اضافه کاری، زمان باز کنید

ام��کان دارد ک��ه رئیس ش��ما تنها پرحرف باش��د. 
این گونه ش��رایط سخت می شود، ش��ما قصد ندارید 
بی احترام��ی کنید و تنها نی��از دارید که روی کارتان 
تمرکز کنید. سعی کنید طوری برنامه ریزی کنید که 
صحبت کردن رئیس، در زمان رفتن به سراغ موضوع 
کاری بع��دی صورت بگیرد؛ به این ترتیب، داس��تان 

خسته کننده بعدی او به تعویق می افتد. 
احتم��اال دیدار هفتگ��ی معمول خ��ود را با رئیس 
داش��ته اید، ام��ا ایرادی ندارد ک��ه ۱0 دقیقه دیگر به 
برنام��ه کاری تان اضافه کنید. به این ترتیب می توانید 
از حس رضایت رئیس از س��ر زدن مکرر، به نفع خود 
اس��تفاده کنید.  )در ی��ک موقعیت زمان��ی محدود، 
بهانه ای برای انجام دادن کاری بیاورید که نیاز اس��ت 

تا پایان روز به اتمام رسد.(
او را به یک چای دعوت کنید

یک احتم��ال دیگر نیز مطرح اس��ت؛ این که تعداد 
کارمندان هم رتبه او کم باش��د و او نتواند با اشخاص 
زی��ادی ارتب��اط برقرار کن��د. ترفیع جایگاه ش��غلی 
می تواند انزوا به  وجود بیاورد؛ ممکن اس��ت همکاران 
جدید خود را نشناس��د و س��طح شغلی اش نیز از حد 
اش��خاصی که چن��د هفته پیش با آنه��ا کار می کرد، 
باالتر رفته باش��د. امکان دارد رئیس ش��ما، ش��خص 
دیگری را سراغ نداشته باشد تا با او هم صحبت شود. 
این موضوع به معنی این نیس��ت که ش��ما باید به 
مدت طوالنی در دس��ترس باشید و تنها در مکالمات 
او ش��رکت کنید؛ تنها نیاز اس��ت کمی همدردی به 

خرج دهید. 
گاه��ی او را به یک چای دعوت کنید تا برای اندک 
زمانی، از مخمصه نجات پیدا کنید. همیشه می توانید 
ای��ن جمله را بگویید: »همی��ن االن باید این پروژه را 
س��ر و س��امان بدهم اما امروز عصر فرصت می کنید 
یک فنجان چای با من بنوش��ید؟.« حتی می توان از 
این فرصت ها برای یادگیری بیش��تر از ترفیع گرفتن 
به جای��گاه مدیریت اس��تفاده کنید و خ��ود را برای 

برنامه های آینده آماده کنید. 
ارائه گزارش زودتر از موعد در ارتباط با روند 

پیشرفت کار
ممک��ن اس��ت رئیس قصد داش��ته باش��د از نحوه 
عملکرد کاری تان سر در بیاورد. مدیرانی وجود دارند 
ک��ه نه به کارمندان آزادی کامل می دهند و نه آنها را 
تحت کنترل ش��دید قرار می دهن��د؛ بلکه حالتی بین 
این دو را رعایت می کنند. این دس��ته مدیران س��عی 
می کنند پیش��نهادات کوت��اه ارائه کنند و گاهی روی 

روند پیشرفت کار نظارت کنند. 
ش��ما می توانید پیش دس��تی کنی��د و نگرانی او را 
ب��ا ارائه زودت��ر از موعد از نحوه پیش��رفت پروژه رفع 
کنی��د. گزارش ه��ای منظمی از رون��د کار در ارتباط 
ب��ا پروژه های اصلی ارائه کنید. با گزارش های نس��بتا 
مرتب ش��روع کنید و به تدریج، زمان بی��ن ارائه آنها 
را بیش��تر کنید. می توانید به آهستگی نیاز رئیس به 
اطالع پیدا ک��ردن از جزییات کار را کم کنید و به او 
اطمین��ان بدهید که کاره��ا روی روال انجام خواهند 

شد. 
با ظرافت به مشکل اصلی اشاره کنید

در نهای��ت، می توانی��د مکالمه ای ب��ا رئیس ترتیب 
دهی��د و در م��ورد برق��راری ارتباط بی��ش از حد او 
صحب��ت کنید. اف��راد عموما می خواهن��د بدانند که 
کارش��ان خوب پی��ش م��ی رود و بهتری��ن راه برای 
پیش��رفت، گاهی دریافت بازخ��ورد در مورد کارهایی 
اس��ت که به خوبی پیش نمی روند. اگر رئیس خود را 
مس��تقیما در جریان رفتارش نگذاری��د، چگونه باید 

بداند بیش از اندازه به شما سر می زند؟ 
نکاتی وجود دارد که به ش��ما کمک می کنند بدون 
این ک��ه از حد خ��ود فراتر روید یا به ناله و ش��کایت 
متوس��ل شوید، به رئیس تان بازخورد دهید. زمانی که 
تصمیم به انجام این کار گرفتید، تنها روی آن و اثرش 

روی خود تمرکز کنید. 
برای مثال، ممکن است این عبارت را امتحان کنید: 
»متوجه ش��ده ام که ش��ما گاهی اوقات دستورالعمل 
مربوط به پروژه ای را که من پیش تر دریافت کرده ام، 
پس از چند س��اعت برایم تک��رار می کنید. اطمینان 
دارم که قص��دی از این کار نداری��د؛ اما گاهی پیش 
می آید که تصور کنم از ابتدا درست متوجه منظورتان 

نشده ام.«
با اس��تفاده از این روش، رئیس متوجه می شود که 
تکرار دس��تورالعمل ها، با وجود چک کردن روند کار، 
استقالل شما زیر سؤال می برد. شرح دیدگاه خودتان 
در مورد مس��ائل، به رئیس کمک می کند تا به دنبال 
راه دیگ��ری برای همکاری با ش��ما باش��د؛ راهی که 

فضای مناسب در اختیارتان قرار دهد. 
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تعداد کاربران فعال ماهانه وی چت از 
مرز یک میلیارد نفر عبور کرد

تنس��نت، ش��رکت مادر اپلیکیش��ن وی چت ساعاتی 
پیش طی نشس��تی ک��ه در پکن برگزار ش��د اعالم کرد 
که پیام رسان محبوب چینی ها حاال بیش از یک میلیارد 
کارب��ر فعال ماهانه دارد. وی چت رس��یدن به این آمار و 
ارق��ام فوق العاده را بیش از ه��ر چیز مدیون فعالیت های 

اجتماعی کاربران چینی بوده است. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، وی چت ب��رای چینی ها چیزی 
فراتر از یک پیامرس��ان اس��ت. کاربران ساکن این کشور 
می توانند از طریق آن به قابلیت های یک شبکه اجتماعی 
دسترس��ی داشته باش��ند، غذا س��فارش بدهند، تاکسی 
بگیرند، کارهای بانکی خود را انجام داده یا حتی جرمی 

را به اداره پلیس گزارش بدهند. 
جالب اس��ت بدانید که وی چت در حال حاضر به غیر 
از چین در کش��ورهای جنوب شرق آس��یا، اروپا و حتی 
آمریکا هم طرفدارانی پی��دا کرده که البته بخش زیادی 
از آنه��ا مهاجران چینی تباری هس��تند که از طریق این 
پیام رسان با خانواده خود در کشور مادری ارتباط برقرار 

می کنند. 
توجه داش��ته باش��ید که رقم یک میلیارد نفر صرفا به 
تع��داد حس��اب های کاربری فعال اش��اره دارد و نه افراد 
فع��ال. با این وجود، همین آم��ار و ارقام تضمین می کند 
که برنامه آینده تنسنت برای ایجاد یک کارت شناسایی 
مجازی برای ش��هروندان چینی )که به اندازه کارت های 
شناس��ایی صادر ش��ده توس��ط دولت اعتب��ار دارد( در 

وی چت موفقیت آمیز خواهد بود. 
گفتنی است که موفقیت وی چت در کشور چین فارغ 
از امکان��ات پر و پیمانش مدیون عوامل دیگری هم بوده، 
از جمله اینکه تقریبا تمام پیام رسان های رمزنگاری شده 
مثل واتس اپ و الین و فیس بوک مس��نجر توسط دولت 

حاکم در این کشور فیلتر شده اند. 
در انته��ا ی��ادآوری ای��ن موض��وع هم بد نیس��ت که 
پیام  رس��ان وی چت ط��ی فیلترینگ مقطع��ی تلگرام در 
ای��ران، برای مدت کوتاه��ی رفع فیلتر ش��د، اما به نظر 
می رسد که حاال مجددا به وضعیت سابق خود بازگشته، 

چرا که پیامک فعال سازی برای آن ارسال نمی شود. 

معرفیاستارتآپ

مسیرموفقیت بستهبندیخالق

!درنــگ

نویسنده: حمیدرضا یعقوبی آوینی
)MBA( کارشناس ارشد کسب و کار


