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رئیس جمهور در آخرین جلسه هیأت دولت در سال 96: 

وعده روحانی برای 97
توسعه و عدالت اقتصادی

فرصت امروز: رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه س��ال آینده س��ال سرمایه گذاری، رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اقتصادی خواهد بود، گفت: در سال های 
گذشته سرمایه گذاری همیشه منفی بوده است، اما سال ۹۶، نرخ سرمایه گذاری کشور مثبت بوده است و این به 
معنای تحرک اقتصادی است. همچنین رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به طور متوسط ۴.۸درصد بوده است 
که رش��د متوسط دنیا حدود ۲.۵درصد است.  حجت االس��ام و المسلمین حسن روحانی با بیان اینکه کشور در 
مسیر توسعه و رشد در حال حرکت است، تأکید کرد: قبل از دولت یازدهم، متوسط رشد ۲.۳درصد بوده است...

 به گفته وزیر ارتباطات، سهم زبان فارسی
در اینترنت به 1.8درصد رسیده است

 افزایش سهم زبان فارسی
در وب جهانی
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کارنامه سیاستگذار پولی به روایت رئیس کل بانک مرکزی

اولویت های هفت گانه بانک مرکزی در سال 9۷

درهای بسته اقتصاد به روی فناوری اطالعات باز می شود؟ 
10  راز مهم برای تبدیل شدن به کارآفرینی موفق

نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی آنالین
مدیریت مراکز خرید 

11 اشتباه متداول در توسعه برند آنالین
6 گام کلیدی برای خلق ایده های نو در برندسازی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اپل واچ دیگر مردم را
هیجان زده نمی کند

۷
 یـک مقـام مسـئول از تشـکیل شـورای حـل اختـالف 

خودروسـازان با خریداران خـودرو خبر داد و گفت 
اعضای این شورا را کارشناسان رسمی دادگستری...

تشکیل شورای حل اختالف 
خودروسازان و خریداران

یادداشت
 طلبکار همیشگی
و بدهکار بدقلق

بنگاه ه��ای  واگ��ذاری 
اقتص��ادِی در اختی��ار دول��ت 
ن��گاه  از  ب��ه بخش خصوص��ی 
حامیان  و  اقتص��ادی  فع��االن 
تولی��د و صنع��ت ی��ک ام��ر 
پسندیده اس��ت. به طور عمده 
معتقدند  تولید  حامیان  بیشتر 
ک��ه بخ��ش حاکمیت��ی بای��د 
بنگاه ه��ای اقتصادی و تولیدی 
را ب��ه فع��االن بخش خصوصی 
بسپارد. فرآیند خصوصی سازی 
ب��ه منظور تحقق این هدف در 
ایران آغ��از ش��ده و همچنان 
ادامه دارد. یک نکته مرتبط با 
خصوصی سازی در ایران بدهی 
ب��ه بخش خصوصی و  دولت ها 
نهادهای عمومی است. دولت ها 
طی سال ها به منظور پرداخت 
و  پیمان��کاران  به  بدهی ش��ان 
نهادها در شیوه رد دیون اقدام 
به واگذاری بنگاه های اقتصادی 
به طلبکاران کرده اند؛ شیوه ای 

که همچنان در جریان است. 
تأمی��ن  س��ازمان  مطالب��ه 
 اجتماعی از دولت سنگین است. 
این مطالبه قابل توجه به واسطه 
سهم بیمه ای است که دولت به 
پرداخت نقدی آن متعهد شده. 
ادامه در همین صفحه

مرتضی لطفی 
مدیرعامل شستا

ادامه از همین صفحه
با وجود این، از دهه 70 توافقی بین تأمین  اجتماعی 
و دولت ش��کل گرفت که به موجب آن، دولت می تواند 
به ج��ای پرداخت نقدی بدهی، واحدهای اقتصادی اش 
را به تأمی��ن  اجتماعی واگذار کند. پ��س از این توافق 
بنگاه های صنعتی اعم از تولیدی و حمل و نقل به تأمین 
 اجتماعی واگذار شد. امروز شرکت سرمایه گذاری تأمین 
 اجتماعی که س��ال ۶۵ ایجاد ش��ده مدیریت مجموعه 
واحده��ای واگذارش��ده به تأمین  اجتماع��ی را برعهده 
گرفت��ه اس��ت و از ذخایر ریالی س��نواتی و بین نس��لی 
کارگران در این واحدهای تولیدی سرمایه گذاری کرده 
و ارزش افزوده ایجاد می کند. ۳۵ تا ۴0درصد واحدهای 
تولیدی در اختیار شس��تا، بنگاه هایی است که رد دین 
شده است اما سوال مهم این است که با چه شرایطی؟ 
ش��رکت های دولت��ی از نظ��ر اس��تانداردهای مربوط 
ب��ه س��اختار س��ازمانی و مناب��ع انس��انی ب��ا واحدهای 
بخش خصوصی متفاوت هس��تند. دغدغه اش��تغال برای 
شرکت های دولتی باعث شده این شرکت ها دو یا سه برابر 
نیروی انسانی مورد نیاز را استخدام کنند. کمبود منابع و 
سوءمدیریت ها به فقدان های تکنولوژیکی و عقب ماندگی 
فنی این واحدها منجر ش��ده است و بهره وری به ویژه در 
زمینه مصرف انرژی و استانداردهای تولید در شرکت های 

دولتی جایگاهی ندارد. 
بده��ی دول��ت ب��ه تأمی��ن  اجتماعی رقم��ی معادل 
1۳0ت��ا 1۴0 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت 
و ۶0ه��زار میلیارد تومان از آن مورد حسابرس��ی قرار 
گرفته اس��ت. با توجه به تعهد بیمه ای دولت این بدهی 
س��االنه افزایش پیدا می کند. دول��ت عاوه بر پرداخت 
هزینه ه��ای جاری بیمه ای ناچار اس��ت تعهداتی را هم 
که مصوبات مجلس در پرداخت بیمه اقش��ار و صنوف 
مختلف ایجاد می کند بپذیرد. با توجه به بدهی فزاینده 
دولت به تأمین  اجتماعی دریافت مطالبات این سازمان 
از دولت در قالب رد دیون و تهاتر اجتناب ناپذیر اس��ت. 

رد دی��ن از منظ��ر خروج بنگاه های اقتص��ادی از دایره 
تصدیگری دولت خوب اس��ت، اما ارزش آفرینی در این 
بنگاه ها که بیش از ۶0درصد آنها با ماش��ین آالت کهنه 
کار می کنند و به دلیل مصرف باالی انرژی و فرسودگی 
صنعتی دچار مش��کات زیست محیطی اند، محل سوال 

است. 
اگر دولت در پرداخت بدهی هایش واگذاری واحدهای 
سودده را در اولویت قرار دهد، داستان متفاوت خواهد 
بود. تهاتر بنگاه های س��ودده دو پیامد مثبت دارد؛ اول 
اینکه دولت تصدیگ��ری اش را در صنعت کم می کند و 
چابک می شود و دیگر اینکه اداره خصوصی این واحدها 

به ارزش آفرینی در صنایع می انجامد. 
در م��ورد واحده��ای واگذاری ش��ده به شس��تا اصل 
س��ودده ب��ودن در نظر گرفته نش��ده اس��ت. زمانی که 
مالکیت واحدهای واگذارش��ده منتقل می شود، شرکت 
س��رمایه گذاری تأمی��ن  اجتماعی این اختی��ار قانونی 
را دارد ک��ه خط تولی��د را به طور کام��ل تغییر دهد و 
استانداردس��ازی کند. نکته اما این اس��ت که س��ازمان 
تأمین  اجتماعی به دلیل تعهداتش در پرداخت خدمات 
بیمه ای و حقوق بازنشستگان در سنوات طوالنی دچار 
کس��ری منابع الزم برای نوس��ازی واحدهای اقتصادی 
اس��ت. تعداد این واحدها قابل توجه اس��ت و از س��وی 
دیگ��ر امکان تأمی��ن منابع ارزان قیمت برای نوس��ازی 
ماش��ین آالت و بهینه س��ازی فرآین��د تولید ب��رای این 

سازمان در سال های گذشته وجود نداشته است. 
اکنون اما شس��تا تاش ک��رده واحدهای اقتصادی را 
که در عرص��ه بین المللی امکان رقابت با ش��رکت های 
دیگر را داش��ته اند، احیا کند. پتروش��یمی ها یک نمونه 
از تاش های شس��تا در این زمینه است یا پروژه ستاره 
خلیج فارس که به منظور تولید میعانات گازی و بنزین 

با ظرفیت صادرات ایجاد شده است. 
شس��تا با هدف س��اماندهی واحده��ای در اختیارش 
در تاش اس��ت تا دایره فعالیت هایش را منسجم کند. 

در برنامه راهبردی مدون شس��تا این طور هدف گذاری 
شده که این س��ازمان در پنج سال آینده صرفا در پنج 
صنع��ت نفت، گاز، دارو، بان��ک، بیمه و آی تی عاوه بر 
صنایع و معادن فلزی و غیرفلزی باقی بماند و در زمینه 
آی سی تی در اپراتوری فعالیت کند. امروز شستا هشت 
هلدینگ را اداره می کند که این تعداد به پنج هلدینگ 
کاه��ش پی��دا خواهد ک��رد. فرآیند اجرایی ش��دن این 
هدف آغاز ش��ده اس��ت. اکنون با ادغام هلدینگ انرژی 
در نف��ت و گاز به بهینه س��ازی و افزایش ظرفیت های 
تولید رس��یده ایم و تاش دیگر ما این اس��ت که بیشتر 
در زمینه صنایع پیش��ران که س��هم قاب��ل توجهی در 
بازار دارند س��رمایه گذاری کنی��م. منابع الزم برای این 
س��رمایه گذاری ها از طریق خروج شس��تا از واحدهای 
کوچ��ک به دس��ت می آی��د. بنابراین بای��د از رقابت با 
بخش خصوص��ی خارج ش��ویم و با توج��ه به ظرفیت و 
نوع فعالیت، بعضی واحدهای اقتصادی را به اش��خاص 

حقیقی و سرمایه گذاران واگذار کنیم. 
در مرحل��ه اول تحق��ق ای��ن ه��دف 1۳۵ واح��د را 
شناس��ایی کردی��م که بیش��تر در زمینه پتروش��یمی، 
 صنعت ساختمان،  دارو و دیگر صنایع فعالیت می کنند 
و در س��ه نوبت در جراید عموم��ی مزایده این واحدها 
اعام شده اس��ت. مذاکره برای واگذاری 10شرکت به 
بخش خصوص��ی را آغاز کرده ای��م و امیدواریم تا پایان 

بهمن ماه این واگذاری ها انجام شود. 
پ��س از لغو تحریم ها و تصویب برجام فضا برای ورود 
به عرصه بین المللی برای شرکت های صنعتی و تولیدی 
زیرمجموعه شس��تا فراهم شده است. برنامه شستا این 
اس��ت که با واحدها و صنایع مشابه بین المللی در بازار 
خارجی رقابت کند. مس��ئله ادغ��ام واحدهای صنفی و 
صنعتی به همین منظور دنبال ش��ده است. برای مثال 
واحدهای پتروش��یمی و نفتی را ادغ��ام می کنیم تا به 
تولی��د با کیفیت ب��اال و رقابتی برای صادرات برس��یم. 
خروج شستا از 1۳0 شرکت به تأمین منابعی می انجامد 

که برای توس��عه س��رمایه گذاری های بین المللی به آن 
نیاز داریم. 

خوشبختانه با اتکا به یک نگاه فرامرزی به بازاری ۴00 
میلیونی می رسیم. کش��ورهای هم جوار ایران نیاز جدی 
ب��ه محصوالت صنایعی دارند که پ��س از پیروزی انقاب 
اس��امی در کش��ورمان بومی شده اس��ت. هدف شستا 
این اس��ت که با خ��روج از بخش بزرگی از ش��رکت های 
در اختی��ار و واگذاری آنها ب��ه بخش خصوصی در صنایع 
بزرگ س��رمایه گذاری کند و در این راه از سرمایه گذاری 

و مشارکت طرف های خارجی هم استفاده خواهد کرد. 
شس��تا زیرمجموعه سازمان تأمین  اجتماعی و وزارت 
کار است؛ دو سازمانی  که به منظور تثبیت فرصت های 
ش��غلی و توس��عه اش��تغال فعالی��ت می کنن��د. دولت 
واحدهای اقتصادی اش را با ش��رط عدم تعدیل نیروی 
انسانی به دیگر بخش ها می سپارد. در مورد شرکت هایی 
که به تأمین  اجتماعی واگذار ش��ده، این قید پررنگ تر 
است. اصل در شرکت های زیرمجموعه شستا در جذب 
نیروی بیش��تر است. امنیت ش��غلی کارگران و شاغان 
در واحدهای صنعتی در ش��رکت سرمایه گذاری تأمین 
 اجتماعی در اولوی��ت قرار گرفته در نتیجه تعدیل نیرو 
به منظور س��وددهی بیش��تر در برنامه های شرکت های 
زیرمجموعه شس��تا جایی ندارد، اما دیگر سیاست های 
دولتی فعالیت ش��رکت های شس��تا را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت. بعض��ی ممنوعیت های زیس��ت محیطی به 
تعطیلی واحدهای صنعتی شس��تا منجر ش��ده اس��ت 
مثل ممنوعیت تولید محصوالت آزبس��تی. در بخش��ی 
از واحده��ا تاش کردیم خط تولید را تغییر دهیم و از 
محصوالت آزبستی به نان آزبستی رسیدیم و قرار است 
در یکی از واحدهای تبریز بتون سبک تولید کنیم. این 
تغییرات انجام  ش��ده هرچند در مواردی نه شرکت های 
شس��تا و نه ش��رکت های بخش خصوصی فرصت تغییر 

خطوط تولید را پیدا نکرده و تعطیل شده اند. 
ب��ه  کوچ��ک  واحده��ای  واگ��ذاری  زمین��ه  در 

بخش خصوصی یکی از ش��روط اصلی را امنیت ش��غلی 
کارکنان قرار خواهی��م داد. وزارت کار در اقدامی فراتر 
از این، مش��وق هایی را برای خریداران در نظر می گیرد 
که امنیت ش��غلی کارگران را تضمین کنند. بانک رفاه 
متعل��ق به س��ازمان تأمین  اجتماعی اس��ت و می تواند 
س��رمایه در گ��ردش مورد نی��از این واحده��ا را با نرخ 
ارزان تر تأمین کند. غی��ر از این در واگذاری واحدهای 
شستا برنامه های توسعه ای سرمایه گذاران اعتبارسنجی 

خواهد شد تا واحدها در شرایط مناسب واگذار شود. 
به ط��ور طبیع��ی مدی��ران باالدس��تی در ش��رکت 
س��رمایه گذاری تأمین  اجتماعی انتظار س��ود بیشتر را 
دارند. این انتظار ایجاب می کند که مدیران ساختارهای 
مالی و س��ازمانی را اصاح کنند و البته چنین اصاحی 
ب��ه مدیران متخصص و شایس��ته نی��از دارد. به همین 
دلی��ل غیر از دوره تحریم ک��ه برخی واحدها در زمینه 
تأمین منابع یا مواد اولیه شان دچار مشکل شده بودند، 
شرکت های شس��تا از منابع انسانی کارآمد بهره برده و 
در بعض��ی موارد موفق بوده اند. با اباغ وزیر کار کمیته 
جامعی ب��رای انتخاب مدیران ش��رکت های در اختیار 
این وزارتخانه ش��کل گرفته که متناس��ب با ظرفیت و 
شرایط عمومی شرکت و سوابق و تخصص افراد، دست 
به انتخ��اب می زند. روال تعیین مدیران براس��اس این 
آیین نامه به خوبی در جریان است تا واحدهای تهاتری 
به دس��ت افراد متخصص سپرده ش��ود. در این زمینه 
برنامه های آموزش��ی در ق��رارداد با س��ازمان مدیریت 
صنعت��ی نیز به اج��را درمی آید تا با ص��دور گواهینامه 
ارزیابی مدیران به درس��تی انجام شود. در یک دوره در 
ارزیابی 100 نفر از مدیران،  ۶0 مدیر از نظر کارآفرینی 
و دیگر توانایی ها امتیاز کافی را کسب کرده اند. فرآیند 
انتخاب مدیر در ش��رکت هایی مثل هم��ا و هواپیمایی 
آس��مان که البت��ه نه در اختیار شس��تا بلکه در اختیار 
صندوق بازنشس��تگی کشوری است هم به همین روال 
انجام می شود.                            منبع: آینده نگر

فروش دالر در مرکز مبادالت ارزی س��الی متفاوت را 
پش��ت سر گذاش��ت و پا به پای دالر آزاد حرکت کرد. 
این ارز تا ۶00 تومان در یک سال اخیر افزایش قیمت 
داشته که در مقایسه با سال های گذشته کم نظیر است. 
از س��وی دیگر س��هم آن از ارز مورد اس��تفاده فعاالن 
اقتصادی در حال آب رفتن اس��ت و به نظر می رسد در 
سال آینده تا حد زیادی از مشموالن ارز مبادله ای باید 
آن را فراموش کنند.  به گزارش ایس��نا، مرکز مبادالت 
ارزی در س��ال 1۳۹1 و به دنبال آشفتگی های بازار ارز 
راه اندازی شد و بانک مرکزی به طور روزانه قیمت گذاری 

ارز در این مرکز را ش��روع ک��رد. در ابتدای امر فروش 
دالر دولت��ی در مرکز مب��ادالت ارزی با قیمت ۲۴00 
توم��ان کلید خورد و البته روند رش��د آن بس��یار کند 
پی��ش رفت تا جایی که حتی گاهی در یک هفته حتی 
در چند یک تومان هم نوسان قیمت داشت. با این حال 
حدود دو س��ال اخیر روند رشد قیمت دالر مبادله ای و 
نحوه اختصاص آن تا حدی متفاوت شد، به گونه ای که 
افزای��ش قیمت آن تا حدی بود که امس��ال رکوردهای 
تازه ای برای آن به جا گذاش��ته شد و تا بیش از ۳700 
توم��ان قیمت خورد. این در حالی اس��ت که در س��ال 

1۳۹۵ و حتی ابتدای س��ال ج��اری قیمت دالر آزاد به 
حدود ۳700 تومان می رس��ید.  دالر مبادله ای در سال 
جاری و به ویژه در نیمه دوم س��ال که رشد قیمت در 
بازار آزاد ش��دت گرفت با سرعت باالتری رشد کرد، به 
گونه ای که در یک سال اخیر از حدود ۳۲۴0 با افزایش 
نزدیک ب��ه ۵۳0  تومان به ۳770 تومان رس��یده و یا 
در ش��ش ماه اخیر تا ۴۲۵ تومان افزایش قیمت داشته 
اس��ت.  اما دالر مبادله ای با نرخی متفاوت از بازار آزاد و 
به مش��موالن خاص خود که در ابتدا لیس��ت بلندباالیی 
داشت اختصاص پیدا می کند، از جمله کاالهای وارداتی 

و خدماتی که باید در خارج از کش��ور دریافت می ش��د 
در مواردی ش��امل دریافت ارز مبادله ای بودند. در سال 
جاری با توجه ب��ه مواردی همچون زمینه س��ازی برای 
یکسان سازی نرخ ارز و البته حذف تدریجی ارز مبادله ای 
بانک مرکزی بازنگری در مقررات ارزی را در دستور کار 
دارد. بر این اس��اس ارز مبادله ای از برخی کاالها حذف 
ش��د و از آن پس باید ارز م��ورد نظر خود را از بازار آزاد 
تهی��ه می کردند از جمله این موارد می توان به حذف ارز 
مس��افرتی یا ارز ایرالین ها و همچنین در مواردی ارزی 
که برای قطعه سازان اختصاص پیدا می کرد اشاره داشت. 

این روند ادامه خواهد داش��ت و بعید نیس��ت در س��ال 
آینده لیست مشموالن ارز مبادله ای تا حد زیادی تکانده 
ش��ده و به حداقل برسد.  در حال حاضر با توجه به نرخ 
۴۸00 تومان��ی که در ب��ازار آزاد وجود دارد قیمت دالر 
در دو بازار رس��می و غیررس��می اختاف حدود 1100 
تومانی با یکدیگ��ر دارد. در حالی کاهش فاصله بین دو 
نرخ از عوامل مؤثر در یکسان س��ازی نرخ ارز است که با 
ایجاد این فاصله در سال جاری و افزایش شکاف بین دو 
نرخ تا حدی این الزام برای یکسان س��ازی در هاله ای از 

ابهام فرو رفته است. 

مشموالن دالر مبادله ای آن را فراموش کنند

طلبکار همیشگی و بدهکار بدقلق

نـــوروز مبـــارک



فرصت امـروز: رئیس جمهور 
روز گذش��ته در حاش��یه آخرین 
جلس��ه هی��أت دول��ت در جمع 
خبرن��گاران با اش��اره ب��ه اینکه 
سال آینده س��ال سرمایه گذاری، 
رشد و توسعه اقتصادی و عدالت 
اقتصادی خواهد ب��ود، گفت: در 
سرمایه گذاری  گذشته  سال های 
همیشه منفی بوده است، اما سال 
۹۶، نرخ س��رمایه گذاری کش��ور 
مثبت بوده است و این به معنای 
تحرک اقتصادی است. همچنین 
رش��د اقتصادی در چهار س��ال 
گذشته به طور متوسط ۴.۸درصد 
بوده اس��ت که رشد متوسط دنیا 

حدود ۲.۵درصد است. 
حجت االس��ام و المس��لمین 
حس��ن روحانی با بی��ان اینکه 
کشور در مس��یر توسعه و رشد 
در ح��ال حرکت اس��ت، تأکید 
ک��رد: قب��ل از دول��ت یازدهم، 
متوس��ط رش��د ۲.۳درصد بوده 
اس��ت که این رقم به ۴.۸درصد 
رس��یده است. رش��د اقتصادی 
امسال ما باالی ۴.۵درصد است 
و رشد ۹ ماهه سال جاری بدون 

نفت ۴.7درصد است. 
داد:  ادام��ه  رئیس جمه��ور 
حرکت ما حرک��ت مثبتی بوده 
اس��ت و در زمینه های مختلف، 
داش��ته ایم.  خوبی  رکورده��ای 
به ط��ور مث��ال در زمینه آبیاری 
تحت فشار و آبیاری نوین آنچه 
انجام ش��ده اس��ت، یک رکورد 
اس��ت. در زمین��ه محص��والت 
کش��اورزی ه��م از ۹7 میلیون 
ت��ن تولید ب��ه 1۲۲ میلیون تن 
رسیده ایم، یعنی ۲۶درصد رشد 
در تولید محصوالت کش��اورزی 
داش��ته ایم. م��ا در گن��دم ب��ه 
خودکفایی رسیده ایم و در شکر 
ه��م در حال حرکت به س��مت 

خودکفایی هستیم. 
مهم تری��ن بندهای س��خنان 
از  نق��ل  ب��ه  را  رئیس جمه��ور 
خبرگزاری ها در ادامه بخوانید: 

*م��ن وقت��ی ب��ه آماره��ای 
ری��ز مراجع��ه می کن��م، آمارها 
خوشحال کننده است، به عنوان 
مثال صادرات ما در پتروشیمی 
یک میلی��ارد دالر کمتر ش��ده 
و در م��واد معدنی ص��ادرات ما 
کاهش یافته است، اما این آمار 
و این کاهش از این بابت که به 
تولیدات پایین دس��تی در کشور 
اختصاص یافته خوشحال کننده 

و مثبت است. 
س��رمایه ای  کااله��ای  در   *
۲7درص��د رش��د داش��ته ایم، به 
عنوان مثال در تولیدات خودرو از 
یک میلی��ون و ۳00 هزار به یک 
میلیون و ۶00 هزار رس��یده ایم و 
این به تولید داخل کمک می کند. 
ترکیب واردات ما به گونه ای است 
که برای ما نگران کننده نیس��ت، 
وضعیت حمل و نقل کش��ور در 
ش��رایط بهتری ق��رار گرفته و ما 
امس��ال راه آهن همدان را افتتاح 
کردی��م و امی��دوار هس��تیم که 
در روزه��ای آخر س��ال راه آهن 

کرمانشاه را متصل کنیم. 
*س��ال ۹۶ در تاریخ، ایران از 
لحاظ افتتاح خط راه آهن رکورد 
زده اس��ت، ۵1۶ کیلومتر خط 
راه آه��ن جدید افتتاح ش��ده و 
700 خط راه آهن دوم و س��وم 
افتتاح شده اس��ت که مجموعا 
از 1۲00کیلومت��ر خط  بی��ش 

راه آهن احداث شده است. 
* در تولید بنزین به س��مت 
ف��از  رفته ای��م.  خودکفای��ی 
پاالیش��گاه خلیج ف��ارس افتتاح 
شده و فاز دوم و سوم آن هم با 
تولیدات ۳۶ میلیون لیتر بنزین 

و 1۴میلی��ون لیت��ر گازوییل تا 
پایان سال آینده افتتاح خواهد 
شد که حتی می توانیم صادرات 

بنزین را هم انجام دهیم. 
*در سال گذش��ته مشکات 
بخش مس��کن تا حدودی رفع 
ش��ده و در چند ماه آخر س��ال 
فروش مسکن 1۹درصد افزایش 
یافت و ب��ه رونق بازار مس��کن 
کمک کرد. سال آینده در بافت 
آغاز  جدیدی  حرکت  فرس��وده 
می کنی��م ک��ه اس��تارت آن در 
دهه فج��ر زده ش��د، در زمینه 
محیط زیست هم گام های خوبی 
خواهیم داشت. نوسازی حمل و 
نقل های ش��هری در حال انجام 
اس��ت که در سال آینده در این 

زمینه رکورد خواهیم زد. 
*کش��ور ما در رشد و مقایسه 
با کش��ورهای توسعه یافته و یا در 
حال توس��عه در شرایط مناسبی 
است. از لحاظ عدالت هم قدم های 
خوبی برداش��ته ش��ده است. در 
سال گذش��ته حقوق کارگران و 
کارمندان از تورم بیشتر بوده که 
خود این مسئله نشان دهنده عمل 
به عدالت اس��ت. در واقع حداقل 
حقوق کارگران بیشتر از افزایش 
آن بوده است. البته همانطور که 
رهب��ری هم فرمودن��د در زمینه 
عدال��ت باید قدم های بیش��تری 

برداریم. 
*س��ال آینده س��ال رش��د و 
توس��عه و عدالت خواه��د بود، 
در  ک��ه  داری��م  برنامه های��ی 
اوایل س��ال ۹7 آنه��ا را توضیح 
خواهی��م داد. البته در کنار این 
پیش��رفت ها روزه��ای غمباری 
هم داش��تیم هم در زمین، هم 
در آس��مان و ه��م در دریا و از 
دست دادن هموطنان مان بسیار 
تاس��ف آور بود. چه در کرمانشاه 

و چ��ه در س��انچی و چ��ه دن��ا 
مردم نشان دادند چگونه پشت 

یکدیگر هستند. 
*م��ردم ما به خوب��ی در این 
داده ان��د چقدر  نش��ان  حوادث 
نوع دوس��ت هستند و همه جا با 
همه وجود به می��دان آمدند از 
برف و کوه و آتش نهراس��یدند 
و ب��رای پیدا ک��ردن هموطنان 
با رش��ادت ب��ه می��دان رفتند. 
مردم ب��ه خوبی بی��ن اعتراض 
و اغتش��اش مرز قائل ش��دند و 
دولت ه��م اعتراض آنه��ا را به 
رس��میت ش��ناخت، اما تخریب 
اموال عموم��ی و بی نظمی قابل 

قبول هیچ  کسی نخواهد بود. 
تظاه��رات  در  *م��ردم 
میلیون��ی ای��ن را نش��ان دادند 
ک��ه از اغتش��اش و بی نظم��ی 
دوری می کنن��د، ما تظاهرات و 
اعتراض را قبول داریم، اما نباید 
خانواده ها بترس��ند و کار و بازار 
تعطیل ش��وند. ما باید ش��نوای 
م��ردم باش��یم. س��خنان مردم 
فرکانس خاصی ندارد به سمت 
همه می رود حاال بعضی پارازیت 
می اندازند و گوش نمی دهند اما 
در نهایت آنها هم باید بشنوند. 

و  انتق��ادات  *م��ردم 
پیش��نهاداتی دارند ک��ه باید به 
آنه��ا گ��وش داد و عمل کرد، با 
عمل بهتر می توانیم همبستگی 
را اثبات کنیم. بدخواهان ما در 
سال ۹۶ شکست های کم نظیری 
را تجربه کردند. آنجا که گفتند 
ایران به تعهدات خود در برجام 
عمل نک��رده اس��ت، جهان در 

مقابل آنها ایستاد. 
*زمانی ک��ه خواس��تند پرونده 
ایران را به س��ازمان ملل ببرند و 
بگویند ایران حقوق بشر را رعایت 
نمی کند، هیچ کس به آنها جواب 

مثبت نداد. زمانی که خواس��تند 
به قدس اهان��ت کنند هم موفق 
نبودن��د. م��ا در س��ال گذش��ته 
اقدام��ات خوبی ک��ه در منطقه 
کردی��م که یکی از آنه��ا نابودی 
گروهک خطرناک داعش بود، ما 
تشکر می کنیم از تاش مردم و از 
همه عزیزانی که در این سرزمین 
برای دفاع از ای��ران و همه مردم 
جهان در برابر داعش خون دادند. 
* ناب��ودی داع��ش هدیه به 
بشریت بود، ثبات منطقه هدف 
مهم ما بوده اس��ت و رابطه ما با 
جهان هدف اس��ت، چه آمریکا 
بخواهد چه نه؛ چه کش��ورهای 
کوچ��ک بخواهند چ��ه نه؛ ما با 
جه��ان تعامل س��ازنده خواهیم 
داش��ت اما همواره حافظ منافع 
ملی خواهی��م بود. من در پایان 
از رهب��ری تش��کر می کن��م به 
خاطر تم��ام حمایت ها از دولت 
یازدهم و دوازده��م، ما همواره 
به حمایت رهبری نیازمندیم. از 
مجلس متش��کریم که به دولت 

رأی قاطع دادند. 
*از مجل��س بابت اس��تیضاح 
زیبنده که حق آنها بود و بازهم 
ب��ا قاطعیت به دولت رأی دادند 
متشکریم. ما با همکاری یکدیگر 
می توانیم مسیر پیشرفت را طی 
کنی��م. از رس��انه ها خبرنگاران 
و عکاس��ان تش��کر می کنم، از 
کس��انی ک��ه واقعیت ه��ا را به 
دنی��ا منعک��س می کنن��د؛ چه 
رس��انه های همدل و چه منتقد. 
چه آنهایی که با لحن زیبا انتقاد 
می کنند و چه آنهایی که لحنی 
متف��اوت دارند در هر حال همه 
برای دلس��وزی تاش می کنند. 
هم��ه کاری کنیم س��ال آینده 
سال خوش��حالی و نشاط برای 

همه مردم باشد. 

رئیس جمهور در آخرین جلسه هیأت دولت در سال 96: 

وعده روحانی برای 97؛ توسعه و عدالت اقتصادی

منتقدان دولت در حالی بر طبل 
بازگشت نرخ تورم در سال جاری 
می کوبن��د که بررس��ی ها نش��ان 
می دهد می��زان افزایش نرخ تورم 
در یازدهمین ماه س��ال نسبت به 
اولین ماه 1.۳درصد بوده است. به 
گزارش خبرآناین، تورم مش��کل 
دیرپ��ای اقتص��اد ایران اس��ت به 
طوری ک��ه دوره طوالنی افزایش 
آن، س��بب ش��ده اس��ت ایران در 
فهرست کش��ورهایی با دیرپاترین 

نرخ تورم قرار گیرد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد نرخ 
تورم در س��ال جاری با افزایش��ی 
بطئ��ی در هر ماه روب��ه رو بود، اما 
با این حال همچنان به رغم رش��د 
1.۳درصدی در یازدهمین ماه سال 
نس��بت به اولین ماه، در محدوده 
تک رقمی ب��اال مانده اس��ت. این 
اولین بار اس��ت که از پس بیش از 
دو دهه، تورم تک رقمی ماندگاری 
بیش از یک سال در اقتصاد داشته 

است.
 تورم تک رقمی دستاورد بزرگ 
دولت کنونی تلقی می شود چراکه 
توانس��ت نرخ ت��ورم را از محدوده 

۳۴درصدی به تک رقمی برساند.

 هرچن��د برخی پیش بینی ها بر 
بازگش��ت تورم دورقمی در س��ال 
آینده دالل��ت دارد، ام��ا برآوردها 
نش��ان می دهد این نرخ همچنان 
نزدیک ب��ه 10درصد باقی خواهد 
مان��د.  بررس��ی آماره��ای ماهانه 
ارائه ش��ده از سوی مرکز آمار ایران 
نشان می دهد نرخ تورم در ماه های 

سال جاری افزایش��ی اندک را در 
هر ماه نس��بت به ماه پیش از آن 
تجربه کرده است. بر این اساس در 
این دوره نرخ تورم روستایی باالتر 
از نرخ تورم ش��هری ایس��تاده که 
می تواند نکته قابل تامل و مهمی 
ب��رای سیاس��ت گذاران اقتصادی 
تلق��ی ش��ود.  در این ش��رایط به 

نظر می رس��د اتخاذ تدابیری برای 
کاهش فش��ار تورمی به جمعیتی 
که برخوردار نیس��تند، در سالیان 
آتی هدف گذاری شود. در شرایط 
کنونی نرخ تورم شهری در کشور 
از ۶.۸درص��د در فروردی��ن ماه به 
۸.۲درصد در پایان بهمن افزایش 
یافت��ه در حال��ی ک��ه ن��رخ تورم 

روستایی از 7.7درصد در اولین ماه 
س��ال به ۹.1درصد در یازدهمین 

ماه سال رسیده است.
 پی��ش از این وقتی سیاس��ت 
کنت��رل نرخ تورم در دس��تور کار 
ق��رار گرف��ت، برخی با رس��یدن 
ن��رخ ت��ورم ب��ه رق��م 1۵درصد 
رس��یدن تورم به پوس��ته سخت 
را اع��ام کرده و کاه��ش بیش از 
این ن��رخ تورم را مس��تلزم اتخاذ 
سیاس��ت های اصاحی و تا حدی 
غیرممکن دانس��تند. این اتفاق در 
حال��ی رخ داد که دول��ت یازدهم 
توانس��ت ض��د تورمی ترین دولت 
در س��ال های اخیر نام گیرد. نرخ 
تورم در ایران، برای ش��اخص های 
مختلفی محاس��به می ش��ود که 
چه��ار ت��ا از مهم ترین ه��ای آن 
عبارتند از: ش��اخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی، شاخص قیمت 
تولیدکنن��ده،  ش��اخص قیم��ت 
کاالهای صادراتی و شاخص قیمت 
عمده  فروشی. با این حال آنچه که 
به عن��وان »تورم« در هر کش��ور 
ش��ناخته می ش��ود همان میزان 
افزایش قیمت در ش��اخص بهای 

کاالها و خدمات مصرفی است.

نرخ تورم در کدام ماه باالتر ایستاد؟

کارنامه تورم در سال 96

گزارش2

اقتصادجهان

نگاهی به گران ترین شهرهای جهان
رقابت شهرهای آسیایی و اروپایی

نوس��انات ارزی باعث شده رتبه ش��هرهای مختلف 
جهان از نظر هزینه زندگی تغییر کند. سنگاپور، پاریس، 
زوری��خ و هنگ کن��گ در رتبه های اول ت��ا چهارم قرار 
گرفته اند. اسلو، ژنو، سئول و کپنهاگ در جایگاه پنجم 
تا هشتم ایستاده اند و سیدنی دهمین شهر جهان از نظر 

گرانی هزینه های زندگی است. 
براس��اس آخرین یافته های اقتص��ادی از هزینه های 
زندگ��ی در ش��هرهای مختلف جهان، س��نگاپور برای 
پنجمین س��ال متوالی به عنوان گران ترین ش��هر دنیا 
ش��ناخته می شود. در پژوهش��ی که EIU انجام داده، 
ارزش 1۵0 مورد از ملزومات زندگی در 1۳۳ ش��هر در 
سراسر جهان مورد بررسی قرار گرفته که نشان می دهد 
س��نگاپور 1۶درصد گران تر از نیویورک است. سه شهر 
دیگر از منطقه آسیا-اقیانوسیه یعنی هنگ کنگ، سئول 
و سیدنی هم در کنار پنج شهر اروپایی در بین 10 شهر 
اول گران جهان قرار دارند. پاریس، تنها ش��هر منطقه 
یورو در بین 10 شهر اول، از رتبه هفتم در سال گذشته 
به رتبه دوم رسیده است.  باتوجه به تضعیف ارزش دالر 
جایگاه هیچ شهری از شهرهای ایاالت متحده آمریکا در 
بین 10 شهر گران جهان قرار نگرفته است. نیویورک و 
لس آنجلس که سال گذشته رتبه های نهم و یازدهم را 
داش��تند، در جایگاه سیزدهم و چهاردهم ایستاده اند و 
1۶ ش��هر آمریکایی به جز بوستون هم با تنزل رتبه در 

جدیدترین بررسی قرار گرفته اند. 
اکونومیست در این باره از نوسانات ارزی می گوید که 
باعث تغییراتی در رتبه بندی ش��ده اس��ت. در سپتامبر 
گذش��ته پول ازبکس��تان پس از اجرای مدیریت شناور 
تقریباً نیمی از ارزش��ش را از دست داد و از جایگاه ۳۵ 
به جایگاه 11۲ در جدیدترین گزارش نزول کرد. وقتی 
بانک مرکزی مصر در نوامبر سال ۲01۶ مدیریت شناور 
پوند این کش��ور را مجاز اعام کرد، فاصله قاهره با 10 
ش��هر آخر از نظر هزینه های زندگی به ش��دت کاهش 
یافت. در مقاب��ل ناپایداری پزوی مکزیک، افزایش تورم 
در این کش��ور و اثرپذیری از توافق نامه های تجارت آزاد 
بین این کش��ور و آمریکا ش��مالی به صع��ود ۲۳ پله ای 
مکزیکو س��یتی در رتبه بن��دی جدید انجامیده اس��ت. 
سانتیاگو در ش��یلی هم به دلیل افزایش قیمت مس و 
صادرات و افزایش ارزش پزوی این کشور در رتبه بندی 
در جایگاه باالتری قرار گرفته است. افزایش ارزش روبل 
مس��کو و س��نت پترزبورگ را در جایگاه های دوازدهم 
و چهارده��م قرار داده اس��ت و در مقابل ناپایداری های 
ناشی از برگزیت در اقتصاد بریتانیا رتبه شهرهایی مثل 
منچستر و لندن را پایین آورده است. منچستر به جایگاه 
پنجاه و ششمی سقوط کرده درحالی که هزینه زندگی در 
لندن به عنوان س��ی اُمین شهر گران جهان در کمترین 

میزان در دو دهه گذشته است. 

سی ان بی سی گزارش داد
چگونه تعرفه ترامپ به کیف پول 

شما ضربه می زند؟ 
 تعرفه ه��ای دونال��د ترام��پ ممک��ن اس��ت منجر به 
هزینه های��ی در تولیدکنندگان آلومینیوم و فوالد خارجی 
ش��ود، اما هزینه های بیش��تر احتماال ب��ه مصرف کننده و 
کیف پول ش��ان می رسد. سی ان بی س��ی گزارشی در این 
باره منتشر کرده است.  طبق این گزارش، لیندزی پیگزا، 
اقتصاددان ارش��د Stifel Financial می گوید: تعرفه ها 
اساس��اً مالیاتی برای تمام اهداف و برنامه هاس��ت.  برخی 
اقتصاددانان انتظار دارند که تولیدکنندگان به دنبال راهی 
برای عبور از هزینه های اضافی باشند که در درجه اول در 
قالب قیمت باالتر محص��والت خواهد بود.  انتظار می رود 
تعرفه ها، اواخر هفته آینده شروع و ۲۵درصد برای واردات 
ف��والد و 10درصد ب��رای واردات آلومینیوم اعمال ش��ود.  
پیگزا در گفت وگویی با سی ان بی سی مطرح کرد: ما واقعاً 
انتظ��ار داریم که افزایش قیمت به طور خاص روی فوالد و 
آلومینیوم باشد، اما افزایش هزینه در تمام محصوالتی که 
به این مواد برای تولید نیازمند هستند، اتفاق خواهد افتاد. 
در م��اه مارس که ترامپ تصمیم تعرفه ای خود را اعام 
کرد، ویلبور راس، وزیر بازرگانی آمریکا به سی ان بی س��ی 
گفت��ه ب��ود: تعرفه ها، معامله ب��زرگ نیس��تند و تأثیری 
بی اهمیت بر قیمت ها خواهند گذاش��ت. به نظر او، به طور 
مثال س��وپ در هوا نگه داش��ته می ش��ود و تعرفه ها تنها 
تأثیری کم و حاش��یه ای برای مص��رف کنندگان خواهند 
داش��ت.  به گفته پیگزا، انتظار می رود که قیمت ها حدود 
۲ تا ۶ س��نت روی هر واحد افزایش یابد. اگر این افزایش 
قیمت ها به طور مس��تقیم به مصرف کننده منتقل ش��ود، 
می توان��د باعث ش��ود که آنه��ا دیگر به راحت��ی از برخی 
خریده��ای روزان��ه خود منص��رف ش��وند. زمانی که این 
خریدن کردن در مقیاس سال اندازه گیری شود، می تواند 
به صدها میلیون دالر برس��د.  حفاظت از مش��اغل ایاالت 
متح��ده، از اهداف اولیه ای بود ک��ه ترامپ به عنوان قصد 
خود برای اعمال تعرفه ها از آن یاد کرده است، اما به گفته 
کارشناسان، این پتانسیل وجود دارد که یکسری مشاغل 
برای جبران س��ود از دست برود.  پیگزا می گوید زمانی که 
از کارگران فوالد و آلومینیوم صحبت می شود، صحبت از 
صدهزار ش��غل می ش��ود که به محافظت نیاز دارند، اما از 
س��وی دیگر با افزایش قیمت ه��ا، به طور بالقوه صحبت از 
کارگران در همه بخش های اقتصادی می شود، در این زمان 
صحبت از میلیون ها کارگر است.  فراتر از حفاظت از کار و 
شغل و تاش برای مذاکره بر سر معامات بهتر با شرکای 
تجاری، ترامپ هدف دیگری هم از اجرای تعرفه های فوالد 

و آلومینیوم دارد. اینجا بحث امنیت ملی مطرح است. 

دریچه

در یک پژوهش دانشگاهی بررسی شد
اقتصاد ایران تحت تأثیر چه 

شوک هایی بوده است؟ 
اقتصاده��ای جدی��د، اغل��ب تغیی��رات قابل ماحظه 
کوتاه مدتی در تولید و اش��تغال کل را تجربه کرده اند. در 
همین رابطه، محققان دانشگاهی در کشور ما، پژوهشی را 
انجام داده اند که در آن اثرات ش��وک های واقعی واردشده 
ب��ه اقتصاد ایران و بخش های اصلی آن مورد ارزیابی واقع 
شده اند.  به گزارش ایسنا، درک و شناسایی دالیل چنین 
نوساناتی یکی از اهداف اصلی اقتصاد کان است. بررسی 
این نوسان ها، اولین بار تحت عنوان »ادوار تجاری« توسط 
محققان آغاز شد. آنها این پدیده را با دنبال کردن تغییرات 
تکراری بس��یاری از متغیرهای اقتص��اد به طور همزمان 
تعریف می کنن��د. این ادوار با انبس��اط ها و انقباض هایی 
همراه هستند که از یک تا دو و دوازده سال تغییر می کنند 

و قابل تقسیم به ادوار کوتاه تری نیستند. 
اینکه چه شوک هایی باعث ایجاد ادوار تجاری می شوند، 
یک��ی از مهم ترین پرس��ش های اقتصاد کان اس��ت. در 
 ،RBC ًچارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی یا اصطاحا
نوسان های تولید به وسیله انواع »سازوکارهای محرک« و 
انواع »س��ازوکارهای انتشار« به وجود می آیند. محرک ها، 
نوسان هایی را در تولید کل و اشتغال ایجاد می کنند و انواع 

سازوکار انتشار نیز اثر محرک اولیه را تداوم می بخشند. 
محققان معتقدند مهم ترین »محرک ها« شامل تغییرات 
در ش��رایط فیزیکی، تغییرات قابل توج��ه در قیمت های 
انرژی، تغییرات قوانین دولتی، تغییرات ش��رایط تجاری، 
جنگ و تحوالت سیاس��ی، مخ��ارج دولتی و تغییرات در 
تکنولوژی هستند. انواع سازوکارهای »انتشار« نیز شامل 
اثر هموارس��ازی مصرف، جانشینی بین زمانی کار و وقفه 
در فرآیند سرمایه گذاری هستند.  محققان دانشگاه بوعلی 
سینای همدان در رابطه با این مفاهیم پژوهشی را انجام 
داده اند ک��ه هدف اصلی از آن، برآورد اثرات ش��وک های 
واقع��ی اقتصاد ایران و بخش های اصلی آن، بررس��ی آنها 
و محاسبه نوس��ان های تولید ناشی از این شوک ها اعام 
ش��ده است.  در این مطالعه پژوهشی، داده ها و سری های 
زمان��ی مربوط به درآمد ناخالص داخل��ی و ارزش افزوده 
بخش های اصلی اقتصاد به قیمت بازار، از حساب های ملی 
ایران موجود در بخش آمار و داده بانک مرکزی جمهوری 

اسامی ایران مورد استفاده قرار گرفته اند. 
نتایج به دس��ت آمده از این تحقیق، بیانگر قدرت باالی 
ادوار در ایران اس��ت. باالترین پایداری شوک های واقعی 
مربوط به بخش های نفت و کشاورزی است و پایین ترین 
ش��وک ها نیز مربوط ب��ه بخش های صنع��ت و معدن و 
خدمات است.  دکتر نادر مهرگان، استاد اقتصاد دانشگاه 
بوعلی س��ینای همدان و همکارانش دراین باره می گویند:  
»نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بخش های نفت و 
کشاورزی، کشش تولید نسبت به نیروی کار و تکنولوژی 
بس��یار باالتر از کش��ش تولید نسبت به س��رمایه است و 
بنابراین بهبود کیفیت نیروی کار، تاش برای توس��عه و 
ورود فناوری های جدید و انواع ش��وک های بخش عرضه 
می توانند اثرات بس��یار بیشتری بر تولید این بخش ها بر 
 جای بگذارن��د. به طور خاصه نوس��انات در ادوار تجاری 
به تمامی اقتصاد س��رایت می کنند، اما به طور نابرابر بین 

اجزا و بخش های مختلف توزیع می شوند.«
ای��ن محققان می افزایند: »با بررس��ی خ��واص آماری 
ش��وک های اقتصاد، به نظر می رسد بخش نفت بیشترین 
سهم را در ایجاد نوس��ان ها در اقتصاد ایران داشته است. 
اما نوس��ان های بخش کش��اورزی متأثر از عوامل دیگری 
غیر از ش��وک های نفت��ی بوده اس��ت.« در این پژوهش، 
همچنین اثرات شوک های واقعی برای کل اقتصاد، بخش 
کش��اورزی و نفت استخراج شدند و بر اساس نتایج، یک 
حالت تناوبی با نوس��ان های موازی و بادوام در ش��وک ها 
مشاهده می شود. درمجموع اثرات منفی شدت بیشتری 
از خود نش��ان داده اند و اثرات مثبت ضعیف تر بوده اند. اما 
در بخش کشاورزی اثرات مثبت شدیدتر بوده، بنابراین به 
نظر می رسد بخش نفت بیشترین سهم و بخش کشاورزی 
کمترین سهم را در نوسان های اشتغال کل داشته باشند. 
ب��ه گفته دکتر مهرگان و همکاران��ش،  »اقتصاد ایران 
در ب��ازه زمانی ۵۶ س��اله این پژوهش، پن��ج دور تجاری 
واقع��ی را تجربه کرده اس��ت. به طور خ��اص می توان به 
دور تجاری مثبت 1۳۵۶-1۳۵۳ احتماالً ناشی از قیمت 
نفت، دور تجاری منفی و پای��دار 1۳7۳-1۳۵7 احتماالً 
ناش��ی از عواملی مانند انقاب، جنگ، تحریم های نفتی 
و خشک س��الی و دور تج��اری مثب��ت، ضعی��ف و پایدار 
1۳۹۳-1۳7۴ احتماالً ناش��ی از بازس��ازی زیرساخت ها 
پس از جنگ و توسعه اقتصادی سیاسی کشور اشاره کرد. 
عاوه بر این بخش نفت با هفت دور تجاری بیش��ترین و 
بخش کشاورزی با س��ه دور تجاری کمترین تعداد ادوار 
تج��اری را تجرب��ه کرده اند.« بنا بر اظه��ار این محققان،  
»نتایج همچنین نشان داد که نوسان های تولید ناشی از 
یک درصد شوک واقعی، در صورت نبود شوک های جدید، 
از یک فرآیند کوهانی شکل پیروی می کند، به طوری که در 
ابتدا افزایش و پس از رسیدن به یک حداکثر با یک سیر 

نزولی در مسیر بلندمدت و پایدار خود قرار می گیرند«. 
مهرگان و همکارانش ک��ه نتایج پژوهش آنها در قالب 
مقاله ای علمی پژوهشی در فصل نامه »پژوهش های رشد و 
توسعه اقتصادی« وابسته به دانشگاه پیام نور منتشر شده 
است، با توجه به یافته هایشان پیشنهاد می دهند که »الزم 
است شرایط برای بهبود کیفیت نهاده های سرمایه و کار 
در ایران فراهم ش��ده، تاش هایی برای توسعه محصوالت 
جدید و ورود فناوری های جدید صورت پذیرد. همچنین 
برنامه ریزی بلندمدت برای عدم وابستگی درآمد و اشتغال 
کل به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه 
زیرساخت های بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد.« 
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فرصـت امـروز: وزی��ر ارتباط��ات و 
فن��اوری اطاعات از افزایش س��هم زبان 
فارس��ی در اینترنت خب��ر داد و در یکی 
از ش��بکه های اجتماع��ی ب��ا اش��اره به 
رش��د محتوای فارس��ی در فض��ای وب 
باعث  جهانی شدن  »درحالی که  نوش��ت: 
نزول س��هم برخ��ی از زبان ه��ای دنیا از 
جمل��ه عرب��ی در فض��ای مجازی ش��ده 
اس��ت، خوش��بختانه آمار معتبر جهانی 
)W3Tech(، گزارش از رش��د ش��تابان 
سهم خط و زبان فارسی در اینترنت طی 
س��ال های اخیر داشته است. اکنون سهم 
زبان فارسی در محتوای اینترنت جهانی 

به 1.۸درصد رسیده است.«
چندی پی��ش نیز خبرگزاری روس��ی 
»اس��پوتنیک« به نقل از تارنمای یادشده 
گزارش داده بود که زبان فارس��ی س��هم 
خ��ود را از 0.۶درصد در س��ال ۲011 به 
1.7درص��د در نوامب��ر ۲017 افزای��ش 
داده اس��ت و حاال به گفت��ه محمدجواد 
آذری جهرم��ی این میزان ب��ه 1.۸درصد 

رسیده است. 

به گزارش خبرگزاری »اس��پوتنیک«، 
زب��ان فارس��ی در س��ال های اخی��ر ب��ه 
یازدهمی��ن زب��ان محب��وب تارنماه��ای 
اینترنتی تبدیل شده است. براساس این 
گزارش، فارسی اکنون یک رتبه باالتر از 
زبان ترکی و پنج رتبه باالتر از زبان عربی 
اس��ت و محبوب ترین زبان جهان وب در 
غرب آسیا و خاورمیانه به شمار می رود. 

البته افزایش س��هم خط و زبان فارسی 
در محت��وای اینترن��ت جهان��ی، همواره 
جزو اهداف ش��بکه مل��ی اطاعات بوده 
ت��ا بدین ترتیب مس��ئله فرهنگ س��ازی 
برای استفاده صحیح از فضای مجازی با 
اجرای برنامه های آموزش عمومی و سواد 

رسانه ای مورد توجه قرار بگیرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، قب��ل از اظهارنظر 
وزی��ر ارتباط��ات، مع��اون وی نص��راهلل 
جهانگ��رد نیز پیش از ای��ن، هنگام ارائه 
گزارشی از پیشرفت شبکه ملی اطاعات، 
خاطرنشان کرده بود: زمانی که ما فعالیت 
خود را ش��روع کردیم، حجم خط و زبان 
فارس��ی 0.۹درص��د از دنی��ای وب بود و 

اکن��ون این ع��دد به 1.۶درص��د افزایش 
یافته است. 

همچنین یک��ی از م��واردی که موجب 
افزای��ش زبان و خ��ط فارس��ی در فضای 
مج��ازی می ش��ود، جویش��گرهای بومی 
هس��تند. علیرض��ا ی��اری، دبیر ش��ورای 
راهبری جویش��گر بومی، اوایل سال جاری 
با اش��اره به بازدید روزان��ه 700 هزار مورد 
از جویش��گرهای بومی و حدود ۲00 هزار 
پرس وجو، گفته بود: جویش��گرهای بومی 
از ابتدای فعالیت خود تاکنون به توس��عه 
همه جانب��ه از ابعاد مختلف پرداخته  اند. در 
این راس��تا فعالیت ه��ای متنوعی تاکنون 
صورت گرفته است؛ به عنوان نمونه، عاوه 
بر اینکه تاش شده تا با تمرکز بر حوزه های 
رتبه بندی و پردازش خط و زبان فارس��ی، 
کیفیت نتایج ارائه شده مرتبا بهبود یابد، در 
راستای جلب هرچه بیشتر رضایت کاربران، 
خدمات جانبی و جذابی نظیر جویش خبر، 
چندرسانه ای و نقشه نیز به این جویشگرها 

اضافه شده است. 
اما سیدابوالحس��ن فیروزآب��ادی، دبیر 

شورای عالی فضای مجازی، سال گذشته 
در تش��ریح ح��وزه خدمات ش��بکه ملی 
اطاع��ات گفته بود: در این ش��بکه الزام 
ش��ده اس��ت تا خدمات پای��ه کاربردی 
همچون خدمات مراکز داده، خدمات نام 
و نش��ان گذاری با تأکید ب��ر خط و زبان 
فارسی، جویشگر، رایانامه، پیام رسان های 
ارتباط��ی، ه��اب پی��ام و مراک��ز تبادل 
ارتباط��ات و خدمات ابری ب��ا کیفیت و 
ظرفیت مناس��ب و به صورت داخلی ارائه 

شود. 
وی با بی��ان اینکه در ح��وزه فرهنگی 
ش��بکه مل��ی اطاع��ات به خ��ط و زبان 
فارس��ی توج��ه وی��ژه ای ش��ده و تولید 
خدم��ات بومی در این ش��بکه بر س��ایر 
مش��ابه های خارجی مقدم اس��ت، افزود: 
س��واد رس��انه ای، آم��وزش دیجیتالی و 
عمومی باید در سراس��ر کشور به نحوی 
صورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل 
جغرافیای کش��ور بتوانند از ش��بکه ملی 
اطاعات اس��تفاده کرده و نیازمندی های 

شبکه ای خود را برطرف کنند. 

جذابی��ت ف��راوان صنعت نف��ت و گاز 
ایران در قالب قراردادهای جدید موجب 
شده است در غیاب بنگاه های آمریکایی، 
دیگر ش��رکت ها ب��ه س��رمایه گذاری در 
ایران عاقه مند باشند و پس از »توتال« 
فرانس��ه، دومین ق��رارداد نفت��ی بزرگ 
پس��ابرجامی میان ایران و شرکت روسی 

»زاروبژنفت« به امضا برسد. 
به گزارش ایرنا، هفته گذش��ته دومین 
قرارداد بزرگ نفتی در دوره پس��ابرجام 
میان ایران و شرکت های نفتی جهان به 
ثمر نشس��ت. این قرارداد میان ش��رکت 
مل��ی نف��ت ای��ران و کنسرس��یومی از 
 ش��رکت روس��ی »زاروبژنفت« و شرکت
»دانا انرژی« از ایران امضا ش��د و توسعه 
میدان  های مش��ترک »آبان« و »پایدار 

غرب« را دنبال می کند. 
ق��رارداد ای��ن  عم��ده   ه��دف 
7۴0 میلی��ون دالری افزای��ش بهره وری 
این دو می��دان نفت��ی، افزایش ظرفیت 
تولی��د و بهره ب��رداری و باالرفتن ضریب 
بازیاف��ت آنها برای یک دوره 10 س��اله 
عنوان ش��د ک��ه قابل تمدی��د برای یک 
دوره 10 ساله دیگر هم است. درحالی که 
تولید کنونی نفت از این دو میدان روزانه 
حدود ۳۶ هزار بشکه است، دستیابی به 
تولید حداکثر ۴۸ هزار بشکه نفت در روز 

هدف طرفین عنوان شد. 
به نوشته رس��انه های غربی، چارچوب 
قرارداد جدید نفتی ایران مش��ابه همان 
قراردادی اس��ت که با ش��رکت »توتال« 
فرانس��ه امض��ا ش��ده ب��ود. ۸0درص��د 
س��رمایه گذاری برعهده طرف روس��ی و 
۲0درصد مابقی برعهده ش��رکت ایرانی 
اس��ت. س��ود حاص��ل از ای��ن فعالی��ت 
اقتصادی نیز به همین نس��بت میان دو 

طرف تقسیم می شود. 
وزارت نفت ایران هزینه بهبود کارایی 
و افزای��ش تولید دو می��دان نفتی آبان و 
پایدار غ��رب را ۶7۵میلیون دالر عنوان 

ک��رد که عاوه بر آن مبل��غ ۶۸ میلیون 
دالر ه��م ب��رای هزینه ه��ای جانبی این 

پروژه ها پیش بینی شده است. 
خبرگ��زاری آسوش��یتدپرس ب��ه نقل 
از »بی��ژن نام��دار زنگن��ه« وزی��ر نفت 
کشورمان، سود ایران از قرارداد جدید با 
ش��رکت روسی را در س��ال های پیش رو 

۴میلیارد دالر برآورد کرد. 
ورود به صنعت نفت و گاز به رغم 

تهدید ترامپ
گذش��ته از اهمی��ت اقتص��ادی ای��ن 
توافقنام��ه، نتایج سیاس��ی ای��ن قرارداد 
س��رمایه گذاری در حوزه نف��ت و انرژی 
ای��ران بس��یار پراهمیت اس��ت. پس از 
امض��ای توافق هس��ته ای می��ان ایران و 
گروه 1+۵ در س��ال ۲01۵ امیدواری ها 
ب��رای ج��ذب س��رمایه های خارجی در 
ای��ران بیش��تر ش��د. یک��ی از مهم ترین 
حوزه ه��ا که ب��ه گفته مقام ه��ای وزارت 
نفت کشورمان به بیش از یکصد میلیارد 
دالر سرمایه گذاری نیاز دارد، حوزه نفت 

و گاز است. 
از ن��گاه تحلیلگ��ران نفت��ی جهان هم 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نف��ت و گاز 
ای��ران با توجه به س��کون چند س��اله و 
به روز نبودن تکنولوژی ها بسیار به صرفه 

است. 
از ط��رف مقاب��ل ای��ران ه��م ب��رای 
تحری��ک س��رمایه گذاران ت��اش ک��رد 
تا ن��وع قرارداده��ا را ب��رای پیمانکاران 
خارج��ی جذاب تر کند. از این رو ش��کل 
قرارداده��ای نفتی ایران با ش��رکت های 
خارج��ی از الگوی »بی��ع متقابل« تغییر 
یافت و ته��ران قراردادهای جدید نفتی 
را با عنوان آی. پی. سی )IPC( طراحی 
و معرفی ک��رد. این قراردادهای جدید با 
هدف جذب س��رمایه، دانش فنی و حتی 
کارشناسان خارجی تدوین شد تا ضمن 
داش��تن س��ود و امنیت س��رمایه گذاری 
بیشتر برای ش��رکت های طرف قرارداد، 

ب��رای ای��ران نی��ز آورده مال��ی و فن��ی 
بیشتری را جهت توسعه میدان های نفت 

و گاز ایران دربر داشته باشد. 
به نوش��ته تارنمای »اوراس��یا ریویو« 
براس��اس قرارداده��ای جدی��د مراح��ل 
مختل��ف اکتش��اف، توس��عه و تولید در 
یک قالب کلی و با س��ودآوری مناس��ب 
به پیمانکار پیش��نهاد می شود. از این رو 
ش��رکت های خارجی تمایل بیشتری را 
برای ورود بازار انرژی ایران پیدا کرده اند. 
با اینکه ش��رکت های بزرگ نفتی جهان 
آینده روش��نی را برای ح��وزه انرژی در 
ای��ران پیش بینی می کنند و عاقه مندی 
زی��ادی را برای آن نش��ان می دهند، اما 
مانع آفرین��ی و حت��ی تهدیدهای ایاالت 
متح��ده موجب نگران��ی بنگاه های نفتی 
ش��د. درنهایت نتیجه سیاست های کاخ 
سفید پا پس کشیدن برخی شرکت های 
غرب از س��رمایه گذاری در حوزه نفت و 

گاز شد. 
ای��ن هراس ب��ا آغاز ریاس��ت جمهوری 
»دونالد ترامپ« و تهدیدهای وی مبنی بر 
خروج از برجام و اعمال تحریم های بیشتر 
علیه ایران عمیق تر شد. با این وجود حتی 
در ش��رایط نبود اطمینان به آینده، منابع 
نفتی ای��ران در قالب قراردادهای جدید به 
حدی جذابیت داشت که برخی شرکت ها 
ب��دون توجه ب��ه تهدیدهای ترام��پ وارد 

تعامل با ایران شدند. 
رویت��رز عنوان داش��ت ش��رکت نفتی 
»توتال فرانس��ه« نخستین شرکت غربی 
پ��س از امضای توافق هس��ته ای بود که 
در همکاری با س��ی . ان.  پی.  س��ی چین 
و پتروپ��ارس ایران برای توس��عه فاز 11 
میدان گازی پارس جنوبی قراردادی را با 
وزارت نف��ت ایران امضا کرد. این قرارداد 
۴.۸ میلی��ارد دالری در تیرم��اه 1۳۹۶ 
درس��ت پس از تحریم های جدید کنگره 
آمری��کا علیه ای��ران امضا ش��د. با اینکه 
همان زمان ه��م این قرارداد بزرگ با اما 

و اگرهای��ی همراه بود، ول��ی مدیرعامل 
این شرکت فرانسوی از سرمایه گذاری و 

فعالیت خود در ایران دفاع کرد. 
جالب اینجاست، کمتر از یک سال پس 
از ق��رارداد توتال، توافق س��رمایه گذاری 
و هم��کاری دیگ��ری می��ان ته��ران و 
ش��رکت روس��ی زاروبژنفت برای توسعه 
میادین نفتی ایران امضا ش��د.  »سرگی 
کودریاش��ف« مدیرعام��ل این ش��رکت 
روس��ی در مورد تهدیدها و اقدامات ضد 
برجامی رئیس جمه��وری ایاالت متحده 
به خبرنگاران اظه��ار کرد: »یک قرارداد 
نفتی به طور طبیعی با خطر هایی روبه  رو 
اس��ت؛ بای��د آن را پذیرف��ت و کار را با 

جدیت ادامه داد.«
ارزش  فرانس��ه  خبرگ��زاری  تارنم��ای 
 تواف��ق ایران و ش��رکت روس��ی را حدود

7۴0 میلیون دالر اعام کرد و افزود: »علی 
کاردر«، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 
اعتقاد دارد این نخس��تین قرارداد نفتی با 
الگوهای جدید با شرکت های روسی است. 
وی گفته است از نظر سیاسی، روابط ایران 
با روس��یه در باالترین سطح قرار دارد، اما 
فضای اقتص��ادی میان دو ط��رف به این 

سطح نرسیده است. 
این خبرگزاری خاطرنش��ان س��اخت: 
ای��ران و روس��یه اکن��ون هم��کاری در 
حوزه ه��ای نفت��ی را تجرب��ه ای ب��زرگ 
می دانن��د. این ق��رارداد هنگام��ی امضا 
ش��د که نگرانی ها از عقب نشینی ایاالت 
متح��ده از توافق تاریخی هس��ته ای در 
سال ۲01۵ افزایش یافته است. در واقع 
تهدید خروج آمریکا از برجام باعث شده 
است فعالیت ش��رکت های خارجی مایل 
ب��ه کار در ای��ران پیچیده ش��ود. پس از 
توتال فرانس��ه که در ماه جوالی س��ال 
۲017 )تیرماه ۹۶( توافق سرمایه گذاری 
در صنع��ت گاز ایران را به امضا رس��اند، 
شرکت روسی دومین قرارداد بزرگ را در 

صنعت نفت ایران به امضا رساند. 

پس از توتال فرانسه، دومین قرارداد نفتی ایران با شرکت روسی »زاروبژنفت« امضا شد

تداوم برجام با دومین قرارداد نفتی

به گفته وزیر ارتباطات، سهم زبان فارسی در اینترنت به 1.8درصد رسیده است

افزایش سهم زبان فارسی در وب جهانی
ارتباطات

اپراتورهای دانش آموزی با اپراتورهای کودکان 
متفاوتند

راه اندازی تلگرام کودکان تا 
فروردین 9۷

عض��و هیأت عامل س��ازمان فناوری اطاعات با اش��اره به 
س��ازوکارهای عملیاتی اپراتورهای اینترنت کودکان گفت به 
دنبال این هس��تیم در فروردین  س��ال ۹7، تلگرام کودکان را 

هم راه اندازی کنیم. 
به گزارش ایسنا، فضای مجازی به لحاظ ذاتی سبب ایجاد 
عدالتی نسبی در پیکره خود شده است؛ به این معنی که دیگر 
تفاوتی نمی کند شما از چه طبقه یا صنفی باشید بلکه به صرف 
داشتن یک اکانت حق اظهار نظر دارید، همانطور که دیگران 
هم این امکان را دارند؛ با این حال حضور کودکان در این فضا 
به دلیل عدم بلوغ ذهنی و شخصیتی کافی، بهتر است کنترل 
شده باشد یا از مجرایی مستقل برای ورود به این فضا استفاده 
کنند تا ضمن اس��تفاده از مزیت های آن، از آسیب هایش دور 
بمانند. این طرحی اس��ت که البته ظاه��راً وزارت ارتباطات و 

فناوری اطاعات در انجام آن برنامه هایی دارد. 
خس��رو س��لجوقی، عضو هیأت عام��ل س��ازمان فناوری 
اطاعات در توضیح این که تاکنون چه اقداماتی در راس��تای 
تحقق اینترنت کودکان صورت گرفته اس��ت، گفت: پیش  از 
این طی اباغی که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات 
به پژوهشگاه این وزارت ش��د، قرار شد سند توسعه خدمات 
فضای مجازی برای کودکان ایجاد شود. برای تدوین این سند 
دو الیه که در الیه اول کمیس��یونی متش��کل از نمایندگان 
وزارتخانه های فرهنگ و ارش��اد اس��امی، آموزش وپرورش، 
کشور، نیروی انتظامی و نماینده شورای عالی فضای مجازی 
و وزارت ارتباط��ات و همچنی��ن در الی��ه دوم ک��ه کارگروه 
کارشناس��ی متش��کل از نماین��دگان وزارتخانه ه��ا و بخش  

خصوصی برای تدوین سند اقدام کرد. 
وی با اش��اره به برعهده گرفتن مس��ئولیت اجرای س��ند 
اینترنت کودکان، اظهار کرد: فارغ از وجود این سند، در بخش  
خصوصی تاش هایی برای ارائ��ه خدمات در حیطه کودکان 
انجام شده بود، مانند سیم کارت کودک یا دیگر اقداماتی که در 
این حیطه انجام داده اند و ما می خواهیم به گونه ای برنامه ریزی 

کنیم تا همه این فعالیت ها را همسو کنیم. 
عض��و هیأت عامل س��ازمان فناوری اطاعات با اش��اره به 
تفاوت اپراتورهای دانش آموزی و کودکان گفت: تمرکز اپراتور 
دانش آموزی روی خدماتی است که برای دانش آموزان طراحی 
شده، مانند کتاب های درس��ی یا آزمون های مرتبط با آنها و 
از پایه اول تا دوازدهم س��ال های تحصیل��ی را دربرمی گیرد. 
درحالی ک��ه اپراتور کودک قبل از این 1۲ س��ال را پوش��ش 
می ده��د و خانواده ها را هم مش��مول می ش��ود، به طوری که 
می توان گفت اپرات��ور کودکان فرات��ر از اپراتور دانش آموزی 
فعالیت می کند.  وی با اشاره به عملیاتی شدن تلگرام کودکان 
در آینده نزدیک بیان کرد: این سامانه درواقع در بستر تلگرام 
پیاده سازی خواهد شد. بخشی از تلگرام که مناسب کودکان 
است جداس��ازی می شود و در اختیار این قشر قرار می گیرد. 
کودکان به همه ویژگی های منحصربه فرد تلگرام دسترس��ی 
دارند منتها در مسیری که برای او طراحی شده است. طریقه 
کارکرد خاص این اپراتورهای اینترنت کودکان به این ش��کل 
است که در س��یم کارت های این اپراتورها اپلیکیشنی وجود 
دارد که کودک با اس��تفاده از آن می تواند به فضای مناسبی 
برای خود وارد ش��ود.  مجری س��ند حمایت��ی و برنامه اقدام 
توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان با بیان این که 
سیم کارت های اینترنت کودکان همانند یک کتابخانه مجازی 
عمل می کنند، گفت: در این اپلیکیشن تنوعی از کتاب ها وجود 
دارد که به صورت اختصاصی و مناسب س��ازی ش��ده طراحی 
شده است. ما باید به سمتی برویم که این سیم کارت ها برای 
هر کودک به صورت خاص مناسب سازی شده باشد.  سلجوقی 
با بیان این که ما همانطور که رژیم غذایی برای افراد مختلف 
داریم، باید رژیم های اطاعاتی هم داش��ته باشیم، اظهار کرد: 
اگر کس��ی خودش بالغ باشد، می تواند این رژیم را برای خود 
رعایت کند و اگر نباش��د باید به یک متخصص در این حوزه 

مراجعه کند. 
همچنین در این زمینه وزیر ارتباطات با بیان این که طرح 
این وزارتخانه برای راه اندازی اینترنت کودکان به زودی محقق 
می شود، تأکید کرده بود که نقش اپراتورهای مجازی در تمام 

مراحل این طرح دیده شده است. 
محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به طرح وزارت ارتباطات 
درباره اجرایی کردن طرح اینترنت کودکان گفته بود: طرح ما 
در این باره تهیه و نهایی ش��ده است. این طرح در حال حاضر 

در مرحله ای  است که ما مجری این طرح را منصوب کنیم. 
او پی��ش از این نیز درب��اره برنامه های ص��ورت گرفته در 
راستای منشور حقوق ش��هروندی در این وزارتخانه، حمایت 
از توس��عه س��رویس های بومی و توجه به توسعه سواد رسانه 
را از اقدام��ات مؤثر در این حوزه دانس��ته و تأکید کرده بود: 
ط��رح اینترنت کودکان برای کاهش آفت های فضای مجازی 
و همچنین نرم اف��زار موبایل محور دولت همراه از برنامه هایی 
اس��ت که در آینده در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. در 
این راستا، گروهی از حقوقدانان و صاحب نظران مامور شده اند 

تا اقدامات الزم برای این کسب و کارها را فراهم کنند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات ۲۸ بهمن ماه 1۳۹۶ طی 
حکمی، خسرو سلجوقی را به عنوان »مجری سند حمایتی و 
برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان« 
منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده بود که »در راستای 
اقدام��ات اجرایی س��ند تبیین الزامات حاکم بر ش��بکه ملی 
اطاعات، مطابق با مواد )۳۲و۳۳( منش��ور حقوق شهروندی 
و با هدف پش��تیبانی و گس��ترش فضای مجازی سالم، ایمن 
و مفی��د برای کودکان و نوجوانان و نظر به تخصص و تجارب 
ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان »مجری سند 
حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و 
نوجوان« )تدوین شده از سوی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 

اطاعات( منصوب می شوید.«

حملونقلهوایی
وزیر راه و شهرسازی از تالش برای افتتاح 

ترمینال سالم در تابستان 9۷ خبر داد
افزایش 14 درصدی ظرفیت 

فرودگاه امام خمینی
فرصت امروز: وزیر راه و شهرس��ازی روز یکشنبه برای 
بررس��ی شرایط س��فرهای هوایی در آس��تانه تعطیات 
نوروز به فرودگاه بین الملل��ی امام خمینی رفت و از این 
فرودگاه بازدید کرد. عباس آخوندی در حاشیه این بازدید 
و در جم��ع خبرن��گاران، از تاش ب��رای افتتاح ترمینال 
س��ام در تابس��تان ۹7 خبر داد و گفت: تاش داریم تا 
بتوانیم ترمینال س��ام را برای تابس��تان سال ۹7 آماده 
بهره ب��رداری کنیم که با این اقدام ظرفیتی حدودا مانند 
ظرفیت ترمینال موجود به فرودگاه اضافه ش��ده و قطعاً 

خدمت رسانی به مردم را آسوده تر خواهد کرد. 
آخوندی همچنین با بیان اینکه خوش��بختانه امسال 
ظرفی��ت این فرودگاه بیش از 1۴درصد افزایش داش��ته 
اس��ت، گفت: در جریان این بازدی��د دیدیم که فرودگاه 
نسبت به سال گذشته آمادگی بهتری داشته و اقداماتی را 
جهت بهبود توزیع پروازها انجام داده است. در این صورت 
دیگر شاهد پیک پروازها در یک ساعت و کم بودن آن در 

ساعات دیگر نخواهیم بود. 
به گزارش پایگاه وزارت راه و شهرسازی، او با تأکید بر 
اینکه قطعاً با توزیع پروازها آرامش بهتری در این ایام در 
فرودگاه حاکم خواهد بود، گفت: در بازدید امروز تغییرات 
جزئی دیگری که ممکن اس��ت از دید م��ا در وزارت راه 
و شهرس��ازی خیلی کوچک باش��د ولی قطعاً در جهت 
آسایش مس��افران بسیار مؤثر اس��ت دیدیم که افزایش 
ظرفی��ت نقاله ها )کاروس��ل( برای دریافت بار مس��افر و 
همچنین بهتر شدن سیستم خروج از گذرنامه از جمله 

آنها به شمار می رود. 
آخون��دی ادامه داد: خوش��بختانه تمامی همکاران ما 
در حال تاش برای ارائه بهترین سرویس ها به مسافران 
هس��تند تا خاطرات خوبی را برای آنه��ا در این ایام رقم 

بزنند. 
وی با اش��اره به تفکیک بخش ورودی وس��ایل نقلیه 
خصوصی و عمومی نیز گفت: خوشبختانه در این بخش 
نیز تفکیک خوبی انجام شده و از سوی دیگر با فعال شدن 
متروی فرودگاه امام خمینی مسافران می توانند به وسیله 

سیستم حمل و نقل عمومی به سمت فرودگاه بیایند. 
عضو کابین��ه دول��ت دوازدهم ضمن اب��راز امیدواری 
نس��بت به ایجاد شرایط س��فری ایمن، راحت و همراه با 
رضایتمندی هرچه تمام تر برای مسافران گفت: در بازدید 
امروز دیدم که میزهایی برای پاس��خگویی به مسافران با 
زبان های مختلف در س��الن های انتظار فراهم شده و در 
جهت آسایش مسافران اقدامات خوبی انجام گرفته است. 
وزیر راه و شهرسازی در خصوص بخش های مخصوص 
برای تحویل بار در فرودگاه گفت: در س��ال های گذشته 
ش��اهد دو ورودی و ایجاد صف های طوالنی برای تحویل 
بار در این بخش بودیم اما امسال دیدیم که این ظرفیت 
به 7 ورودی افزایش یافته و قطعاً صف های ایجاد ش��ده 

برای بازرسی از سوی مردم کمتر خواهد بود. 
آخوندی با بیان اینکه تمام��ی تدابیر الزم برای ایجاد 
احساس آرامش و آسایش مسافران تا حد توان برای ایام 
نوروز ۹7 در فرودگاه امام خمینی اتخاذ شده است، گفت: 
تاش داریم تا بتوانیم ترمینال س��ام را برای تابس��تان 
سال ۹7 آماده بهره برداری کنیم که با این اقدام ظرفیتی 
حدودا مانند ظرفی��ت ترمینال موجود به فرودگاه اضافه 
ش��ده و قطعاً خدمت رس��انی به مردم را آسوده تر خواهد 

کرد. 
وی در پای��ان اعام ک��رد: فراخوان اح��داث ترمینال 
ایران شهر را برای فرودگاه امام خمینی در سال ۹۶ اعام 
کردیم که آن نیز برای خدمت رسانی به ۲۵میلیون مسافر 
احداث و زمان عملیات اجرایی آن ۴ تا ۵ س��ال به طول 

خواهد انجامید. 
24 هزار صندلی به پروازهای نوروزی اضافه شد

همچنی��ن مدیر رواب��ط عمومی س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری اع��ام کرد: ۲۴ ه��زار صندلی برای تس��هیل 
س��فرهای ن��وروزی در بخ��ش حم��ل ونق��ل هوای��ی 
ظرفیت سازی شده است.   رضا جعفرزاده در گفت وگو با 
ایرنا، گفت: آمارها حاکی است که شرکت های هوایی نیز 
برای ارائه خدمات مناسب به هموطنان، انجام روزانه بین 
۸۵0 تا یک هزار پرواز در مسیرهای داخلی و بین المللی 

را برنامه ریزی کرده اند. 
به گفته وی، در س��ازمان هواپیمایی کش��وری، سال 
گذشته در ایام تعطیات نوروزی حدود ۴ میلیون مسافر 
با شرکت های هوایی جابه جا شدند و پیش بینی می شود 
امسال حدود 10درصد تعداد مسافران در این ایام افزایش 
یابد.  او بر خرید بلیت از دفاتر خدمات مس��افرتی معتبر 
تأکید کرد و گفت: هموطنان بلیت های هوایی خود را از 
دفاتر دارای مجوز بند »الف« سازمان هواپیمایی کشوری 
خریداری و برای اعتبار سنجی بلیت های خریداری شده 
به سایت این س��ازمان یا انجمن شرکت های هواپیمایی 
مراجعه کنند تا از معتبر بودن بلیت های خود مطلع شوند. 
جعفرزاده با بیان این که ممکن اس��ت عده ای در این 
ای��ام به دنبال ف��روش بلیت های گرانقیم��ت در فضای 
مجازی باشند، گفت: هموطنان می توانند هرگونه تخلف 
در گرانفروشی را با مراجعه به سایت سازمان هواپیمایی 
کشوری مس��ئوالن این سازمان را مطلع تا مورد بررسی 
قرار گیرد.  وی گفت: با توافق شرکت های هوایی حداقل 
و حداکثر قیمت بلیت در مس��یرهای مختلف مشخص 
ش��ده و هموطنان می توانند با مراجعه به سایت انجمن 
شرکت های هواپیمایی از وضعیت این نرخ ها مطلع شوند 
و هرگون��ه فروش بلی��ت خارج از ای��ن چارچوب تخلف 
محسوب ش��ده و طبق مقررات با متخلفان رفتار خواهد 

شد. 

دوشنبه
28 اسفند 1396

شماره 1030



فرصـت امـروز: رئیس کل 
بانک مرکزی در حاشیه آخرین 
جلسه هیأت دولت در سال ۹۶، 
نرخ رش��د اقتصادی کشور در ۹ 
ماه امسال را با نفت ۳.۴ درصد 
و بدون نف��ت ۴.1 درصد اعام 

کرد. 
این در حالی اس��ت که مرکز 
آمار ایران هفته گذش��ته رش��د 
اقتصاد ایران در ۹ ماهه امس��ال 
را با احتس��اب نفت ۴.۴ درصد 
و ب��دون نفت ۴.7 درصد برآورد 

کرده بود. 
با این همه، ولی اهلل س��یف در 
حاش��یه آخرین جلس��ه هیأت 
دول��ت در س��ال ۹۶ در جم��ع 
خبرنگاران اب��راز امیدواری کرد 
تا در سایه حفظ انضباط پولی و 
مالی دولت، تورم در سال آینده 

نیز تک رقمی بماند. 
او درباره اق��دام بانک مرکزی 
نی��ز  در تحق��ق ش��عار س��ال 
گفت: دولت در ایجاد اش��تغال 
دس��تاوردهای خوب��ی داش��ته 
است. در زمینه تولید هم دولت 
و نظ��ام بانکی به همراه س��ایر 
دستگاه ها دس��تاوردهای خوبی 
داشته اس��ت. اقدام نظام بانکی 
درحمای��ت از بنگاه های کوچک 
و متوس��ط و ب��ردن تولی��د در 
اقصی نقاط کش��ور تأثیر مهمی 
در رشد اقتصادی کشور داشته 

است. 
وی ب��ا اظهار خوش��حالی از 
تداوم تورم ت��ک رقمی تصریح 
کرد: تورم تک رقمی در س��ال 
1۳۹۵ به دس��ت آمد. در سال 
1۳۹۶ حف��ظ ش��د و ب��ا حفظ 
انضب��اط پولی و مالی دولت، در 
س��ال آینده هم تورم تک رقمی 

خواهیم داشت. 
سیف ادامه داد: انضباط مالی 
و پول��ی می تواند تضمین کننده 
رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی 
ایجاد اش��تغال ش��ود. دولت  و 
دس��تاوردهای خوبی در س��ال 
1۳۹۶ در تحق��ق ش��عار س��ال 
داش��ته اس��ت ک��ه ادام��ه این 
آین��ده  س��ال  در  فعالیت ه��ا 
می توان��د رف��اه بیش��تری برای 

مردم ایجاد کند. 
رئیس کل بان��ک مرکزی در 
پایان اص��اح نظ��ام بانکداری، 
اس��تحکام صورت ه��ای مال��ی 
در  تع��ادل  ایج��اد  بانک ه��ا، 
دارایی ه��ا و بدهی های بانک ها، 
ایج��اد نظام کنترل ریس��ک در 
نظام بانکداری، تعادل مصارف و 
منابع ارزی کشور و ایجاد تعادل 
در نرخ بازار ارز را از اولویت های 
بان��ک مرکزی در س��ال 1۳۹7 

دانست. 
س��یف همچنین در گفت وگو 
با پای��گاه اطاع رس��انی دولت، 
جدیدتری��ن محاس��بات بان��ک 

مرک��زی از تح��والت اقتصادی 
کش��ور را رسانه ای کرد و گفت: 
در کن��ار تحقق تورم تک رقمی 
و در ت��داوم ش��رایط مناس��ب 
اقتص��ادی  رش��د  اقتص��ادی، 
 کش��ور در ۹ ماهه سال 1۳۹۶
ب��ه ۳.۴ درصد رس��یده اس��ت؛ 
نکته حائز اهمیت در این زمینه، 
اقتصاد  افزایش رش��د غیرنفتی 
به ۴.1 درصد و اس��تمرار رشد 
مثبت بخش س��اختمان طی دو 

فصل متوالی است. 
حمایت های  سیف،  عقیده  به 
نظام  بانک��ی در کمک به تأمین 
مال��ی تولی��د و مس��اعدت های 
انجام ش��ده در خصوص تأمین 
س��رمایه در گ��ردش واحدهای 
بنگاه های  مالی  تأمین  تولیدی، 
کوچک و متوسط، سیاست های 
اعتب��اری در بخ��ش مس��کن، 
کم��ک ب��ه تأمین مال��ی خرید 
محصوالت کش��اورزی و س��ایر 
مس��اعدت ها نق��ش مؤثری در 
حصول به این مهم داشته است. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی، 

ساماندهی موسس��ات غیرمجاز 
اقتص��ادی  از دس��تاوردهای  را 
کش��ور در سال ۹۶ اعام کرد و 
گفت: بانک مرکزی در استمرار 
رویکرد س��اماندهی موسس��ات 
اعتب��اری غیرمجاز ک��ه با اخذ 
مصوب��ه از ش��ورایعالی امنی��ت 
مل��ی در س��ال 1۳۹۳ و تدوین 
برنامه چهار مرحله ای به منظور 
س��اماندهی نهادهای پولی آغاز 
ش��ده ب��ود، در س��ال 1۳۹۶ و 
ب��ا هماهنگی و هم��کاری قابل 
تقدیر س��ایر نهاده��ای ذی ربط 
نظیر ق��وه قضاییه، قوه مقننه و 
نی��روی انتظامی موفق به توقف 
اعتب��اری  موسس��ات  فعالی��ت 

غیرمجاز شد. 
موسس��ات  اف��زود:  س��یف 
اعتب��اری غیرمج��از ک��ه باعث 
اختال در نظ��ام پولی و بانکی 
کشور بودند و حدود ۲۵ درصد 
از بازار پول را در اختیار داشتند، 
اکنون هیچ فعالیتی در بازار پول 
کش��ور ندارند و لذا سال 1۳۹7 
را در شرایطی آغاز خواهیم کرد 

که ش��اهد فعالیت هیچ مؤسسه 
اعتباری غیرمجازی در کش��ور 

نخواهیم بود. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
همچنین در پاس��خ ب��ه برخی 
انتقادها نسبت به رشد نقدینگی 
در سال ۹۶ گفت: انتقاد باید با 
معیاره��ای صحی��ح و توجه به 
مسائل تخصصی باشد، در حوزه 
عملک��رد کل های پول��ی نیز در 
س��ایه تاش های صورت گرفته 
در زمین��ه انضباط پولی و مالی 
ش��رایط مناسبی وجود داشته و 
رش��د نقدینگی به عنوان متغیر 
اصلی در این حوزه از روند قابل 
دفاعی در طول یک سال گذشته 

برخوردار بوده است. 
س��یف گف��ت: نقدینگ��ی در 
سال های گذشته تحت تأثیر دو 
عامل افزایش یافته است؛ عامل 
اول رش��د طبیعی ای��ن متغیر 
متاثر از رشد پایه پولی و ضریب 
فزاینده بوده است و عامل دوم و 
مهم رشد نقدینگی، رشد ناشی 
از ساماندهی موسسات اعتباری 
غیرمجاز توسط بانک مرکزی و 

افزایش پوشش آماری بود. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
اظهار داش��ت: براساس آخرین 
اعتب��اری  و  پول��ی  آماره��ای 
پای��ان  در  نقدینگ��ی  حج��م 
 بهمن م��اه س��ال 1۳۹۶ معادل

1۴۸۹۶.۴ ه��زار میلی��ارد ریال 
ب��وده که حدود 1۲درصد آن به 
واس��طه افزایش ش��مول آماری 
ناش��ی از اضاف��ه ش��دن آم��ار 
بانک ها و موسس��ات اعتباری به 
آماره��ای پولی و بانکی کش��ور 
در دوره مدیری��ت کنونی بانک 

مرکزی بوده است. 

کارنامه سیاستگذار پولی به روایت رئیس کل بانک مرکزی

اولویت های هفت گانه بانک مرکزی در سال 97 بانک مرکزی اعالم کرد
1.4 میلیون چک در بهمن ماه 

برگشت خورد
بان��ک مرکزی اع��ام کرد در بهم��ن 1۳۹۶ در کل 
کش��ور، ۹.۶ میلیون فق��ره چک ب��ه ارزش7۳0 هزار 
میلیارد ریال مبادله ش��د که از این تعداد، 1.۴ میلیون 
فقره چک به ارزش 1۴۹ هزار میلیارد ریال، برگش��ت 
داده ش��ده اس��ت.  به گزارش »فرصت امروز« از بانک 
مرکزی، در بهمن س��ال ج��اری 1۵ درصد از تعداد و 
۲0.۴ درص��د از ارزش کل چک ه��ای مبادل��ه ای  در 
کل کش��ور را چک های برگشتی تشکیل می دهد که 
سهم ارزش��ی این چک ها نسبت به ماه قبل افزایش و 
نسبت به بهمن  ماه س��ال گذشته کاهش یافته است. 
سهم تعدادی چک های برگشتی نیز نسبت به ماه قبل 
افزایش و نس��بت به بهمن ماه س��ال گذشته کاهش 
داش��ته اس��ت.  همچنین در بهمن ماه سال 1۳۹۶ در 
ته��ران بالغ بر ۳.۵ میلیون فقره چک به ارزش��ی بالغ 
بر ۴۴7هزار میلیارد ریال مبادله ش��د که از این تعداد، 
ح��دود ۵17هزار فقره چک به ارزش��ی حدود ۸7هزار 
میلیارد ریال برگش��ت داده شده است به این ترتیب، 
1۴.7 درص��د از تع��داد و 1۹.۴ درص��د از ارزش کل 
چک های مبادله ای بهمن  ماه س��ال جاری در تهران را 
چک های برگشتی تش��کیل می دهد که سهم ارزشی 
این چک ها نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن ماه سال 
گذشته افزایش یافته است. س��هم تعدادی چک های 
برگش��تی نیز نسبت به ماه قبل و نسبت به بهمن ماه 
سال گذشته افزایش داشته است بر اساس این گزارش، 
بخش عم��ده ای از چک ها به دلیل فقدان یا کس��ری 
موجودی برگش��ت داده ش��ده اس��ت، به طوری که در 
بهمن ماه سال جاری در کل کشور ۹7.1 درصد از تعداد 
و ۹۵.۸ درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل 
کسری یا فقدان موجودی بوده است.  در بهمن ماه سال 
جاری در استان تهران نیز ۹۶.۴ درصد از تعداد و ۹۵.۳ 
درصد از ارزش کل چک های برگشتی به دلیل کسری 
یا فقدان موجودی بوده اس��ت الزم به توضیح اس��ت 
بانک مرکزی در راستای شفاف س��ازی و مقاوم سازی 
اقتصاد، عاوه بر تکمیل زیرساخت پردازش و پذیرش 
الکترونیکی چک، پیاده سازی کامل سامانه های نظارتی 
مرتبط نظیر سامانه چک برگشتی، سامانه مرکز کنترل 
و نظارت اعتباری )مکنا( و به خصوص س��امانه صدور 
یکپارچه الکترونیکی دس��ته چک )صی��اد( را با هدف 
ایج��اد زمینه و امکان نظارت مؤثر بر س��ازوکار صدور 

دسته چک در دستور کار قرار داده است. 
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بانکنامه

شانس جایگزینی پول های فعلی با 
ارزهای مجازی چقدر است؟ 

متخصصان تخمین می زنند احتمال جایگزینی ارزهای 
مجازی چون بی��ت کوین، اترتیوم و ریپ��ل با پول های 
س��نتی چون دالر، یورو و پوند تا سال ۲0۳0 بسیار زیاد 
است.  به گزارش ایسنا به نقل از  برن تو اینوست، توماس 
فری- کارش��ناس ش��رکت  آی. ب��ی. ام- در مصاحبه با 
نشریه تایم گفته است: ارزهای مجازی آمده اند که بمانند 
و احتماال تا س��ال ۲0۳0، حدود ۲۵درصد از واحدهای 
پولی کشورها بر حسب ارزهای دیجیتالی خواهد بود. وی 
افزود: افزایش محبوبی��ت و ارزش ارزهای مجازی باعث 
ش��ده اس��ت نادیده گرفتن آنها غیرممکن باشد.  اخیرا 
متخصصان اقتصادی بانک گلدمن س��اکس در تضادی 
آشکار با موضع قبلی خود که قیمت های ارزهایی چون 
بیت کوین را حبابی خوانده بودند در مقاله ای در روزنامه 
نیویورک تایمز نوش��تند: بیت کوین می تواند در صورت 

استفاده به شکل پول هم موفق باشد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۸۲۴دالر آمریکا

۵.۸۵۸یورو اروپا

۶.۸۴7پوند انگلیس

1.۳۵0درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۵۶.۴00مثقال طا

1۵1.۵۴0هر گرم طای 1۸ عیار

1.۵۸۹.000سکه بهار آزادی

1.۶1۳.000سکه طرح جدید

7۸۲.000نیم سکه

۵00.000ربع سکه

۳۳۸.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

دوشنبه
28 اسفند 1396

شماره 1030
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در حالی بورس تهران آخرین روزهای 
س��ال 1۳۹۶ را پشت س��ر می گذارد که 
موضوعات��ی مانند تحریم ها، برجام و نرخ 
دالر بر معامات بازار س��هام س��ایه دارد 
و بس��یاری از معامله گران بازار س��رمایه 
منتظرند تا با روشن شدن این موضوعات 
برای س��رمایه گذاری خود تصمیم گیری 
کنن��د. با این همه ب��ورس تهران آخرین 
یکشنبه سال 1۳۹۶ را درحالی پشت سر 
گذاشت که بازگشایی نماد بانک صادرات 
هن��وز روی کلی��ت جو تاالر شیش��ه ای 

تأثیرگذار بود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، درحالی ک��ه طی 
هفته های گذش��ته فش��ار عرضه س��بب 
کاهش قیمت س��هم ها شد، روز یکشنبه 
نیز نوس��ان گیران بازار برای خرید سهام 
بانک صادرات ای��ران که به علت زیان ده 
بودن تا نصف قیمت اسمی کاهش قیمت 

داشته، صف کشیدند. 
بر اس��اس ای��ن گزارش، روز گذش��ته 
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی ۲۴۲ 
واحد رشد کرد و به رقم ۹۵ هزار و ۸1۹ 
واحدی رسید. ش��اخص کل هم وزن نیز 
با ۸1 واحد رش��د ع��دد 17 هزار و 1۴۹ 
واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور 
پس از ۴0۲ واحد رشد رقم 10۲ هزار و 
۴1۹ را تجربه کرد و ش��اخص بازار اول و 

دوم ۲11 و ۳0۹ واحد افزایش یافتند. 
روز یکش��نبه بار دیگر نم��اد معاماتی 
بانک صادرات ایران بیشترین تأثیر را روی 
دماسنج بازار سرمایه داشت. این سهم نیز 
با صف خرید میلیونی همراه شد و توانست 
در قیمت آخرین معامل��ه و قیمت پایانی 
۴.۸۶ درصد رش��د داشته باشد و همچنان 
ب��ه قیمت ۵۶ تومان و ی��ک ریال و معادل 
حدد ۴۴ تومان پایین تر از قیمت اس��می 

مورد داد و ستد قرار گرفت. 
ای��ران،  ص��ادرات  بان��ک  از  پ��س 
س��رمایه گذاری غدیر، بانک ملت و آسان 

افزاینده  پرداخت پرشین بیشترین تأثیر 
را روی ش��اخص کل داشتند و در طرف 
مقاب��ل ف��والد مبارکه اصفه��ان، صنایع 
پتروش��یمی  و  خلیج فارس  پتروش��یمی 
مبی��ن به ترتیب ب��ا ۳۲، ۲7 و 1۹ واحد 
تأثیر، بیش��ترین نقش کاهن��ده را روی 

نماگر بازار سرمایه داشتند. 
در گروه فلزات اساسی قیمت بسیاری 
از س��هم ها کمتر از یک درصد رشد کرد 
و تعدادی نیز کمتر از یک درصد نوس��ان 
رو ب��ه پایین داش��تند. در گ��روه خودرو 
و س��اخت قطع��ات نیز تع��داد زیادی از 
نمادها، ش��اهد روند رو به رش��دی بودند 
در این گروه 1۸۴میلیون س��هم به ارزش 
نزدیک به ۲0میلی��ارد تومان مورد داد و 
س��تد قرار گرفت. در گ��روه فرآورده  های 

نفتی، کک و سوخت هسته ای نیز بیشتر 
نمادها کمتر از یک درصد نوس��ان رو به 

باال یا پایین داشتند. 
ارزش معام��ات بورس ته��ران به رقم 
۲۵0 میلیارد تومان دس��ت یافت که این 
رقم ناش��ی از دست به دست شدن ۹۳۹ 
میلیون س��هم و اوراق مالی طی ۵0 هزار 
و 10۴ نوبت داد و س��تد بود. آیفکس نیز 
11.1 واحد رش��د داش��ت و رقم 10۹0 
واح��دی را تجربه ک��رد. ارزش معامات 
فراب��ورس ای��ران به ع��دد ۸11 میلیارد 
تومان رس��ید و حجم معامات رقم ۲۲۵ 
میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 
هفت شاخص بورسی سبز  پوش بودند

بر اس��اس ای��ن گزارش، روز گذش��ته 
ش��اخص کل ب��ورس ب��ا رش��دی ۲۴۲ 

واح��دی به کار خود پای��ان داد و به رقم 
۹۵ هزار و ۸1۹ رسید. شاخص های بازار 
اول و دوم نی��ز به ترتی��ب ۲11 و ۳0۹ 
واحد صعودی شدند و همه هفت شاخص 
بورس صعودی بودند. همچنین گروه های 
خودرو، مواد دارویی و فلزات اساس��ی با 
بیشترین حجم و ارزش معامات در صدر 

برترین گروه های صنعتی قرار گرفتند. 
ب��ه گ��زارش س��نا، صدرنش��ینی بازار 
نیز با بیش��ترین رش��د قیمت متعلق به 
نماده��ای تکنوتار، لیزینگ خودرو غدیر، 
بانک صادرات، قند هکمتان، کش��اورزی 
و دامپروری مگسال، صنایع خاک چینی 
ای��ران و پ��گاه آذربایجان غرب��ی بود. در 
مقابل نمادهای گروه صنعتی س��پاهان، 
نیرو کلر، س��ایپا دی��زل، آبادگران ایران، 
کاشی تکسرام، لوله و ماشین سازی ایران 
و سرمایه گذاری صنعت بیمه با بیشترین 
کاهش قیمت در انتهای جدول معامات 

نشستند. 
س��رمایه گذاران بورس��ی ب��رای خرید 
س��بزوار،  ش��هرداری  مش��ارکت  اوراق 
واحدهای صندوق امین یکم، سهام بانک 
ص��ادرات، اوراق صکوک س��ایپا و اوراق 
مش��ارکت ش��هرداری ش��یراز بیشترین 

تقاضا را ثبت کردند. 
در مقاب��ل گروهی از س��رمایه گذاران 
برای خ��روج از س��هام بانک پارس��یان، 
اوراق صک��وک گل گه��ر، اوراق صکوک 
سایپا، اوراق مشارکت شهرداری تهران و 
سهام داروس��ازی دکتر عبیدی بیشترین 
عرضه ها و طوالنی ترین صف های فروش 

را تشکیل دادند. 
در پایان معامات روز یکش��نبه، بانک 
صادرات ب��ا معامله 10۲ میلیون س��هم 
بیش��ترین حجم معامات و پتروش��یمی 
فناوران با معامل��ه بلوکی به ارزش ۲۸۶ 
میلیارد ریال بیشترین ارزش معامات را 

ثبت کردند. 

فشار عرضه در آخرین یکشنبه سال کم شد

7 شاخص سبزپوش بورس
دریچه

تسویه سود سهام عدالت آخرین 
گروه مشموالن در نوروز 9۷

باقی مانده س��ود س��هام عدالت عملکرد سال مالی 
1۳۹۵ ش��رکت های س��رمایه پذیر مربوط به کارکنان 
شاغل در دس��تگاه های اجرایی، بازنشستگان کشوری 
و لش��کری و تأمین  اجتماعی از روزهای نخست کاری 
س��ال ۹7 به تدریج به حساب این دسته از مشموالن 
واریز می شود.  به گزارش تسنیم، باقی مانده سود سهام 
عدالت مرحله تکمیلی گروه بیس��تم مشموالن شامل 
کارکنان ش��اغل در دستگاه های اجرایی، بازنشستگان 
کش��وری و لش��کری و تأمین  اجتماعی ب��ه تدریج از 
روزهای نخست کاری سال ۹7 با دریافت تدریجی سود 
تقسیمی مجامع شرکت های سرمایه پذیر، به حساب 

این دسته از مشموالن واریز می شود. 
بر این اس��اس مانده سود آخرین گروه از مشموالن 
س��هام عدالت از روزهای نخست کاری سال جدید در 
حالی از طریق شعب بانک های عامل و موسسات مالی 
)که مشمولین مزبور شماره شبا بانکی خود را از طریق 
آن به سامانه س��هام عدالت اعام نموده اند( به تدریج 
پرداخت خواهد شد که با این اتفاق تسویه سود سهام 

عدالت تمامی گروه های مشمول انجام خواهد شد. 
بر این اس��اس تعداد مش��مولینی که در این مرحله 
به عنوان واریز مرحله تکمیلی، از س��ود سهام عدالت 
 عملکرد س��ال مالی 1۳۹۵ برخوردار ش��ده اند حدود
۹ میلی��ون نف��ر از کارکنان ش��اغل در دس��تگاه های 
اجرایی، بازنشس��تگان کش��وری و لش��کری و تأمین 
 اجتماعی و خانوارهای این افراد هستند.  گفتنی است 
تاکنون عمده تس��ویه سود سهام عدالت عملکرد سال 
مالی 1۳۹۵ ش��رکت های س��رمایه پذیر مربوط به 1۹ 
گروه از مش��موالن انجام شده اس��ت و با تسویه سود 
س��هام عدالت کارکنان شاغل در دستگاه های اجرایی، 
بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین  اجتماعی )به 
عنوان گروه بیستم از مشموالن(، با تاش های صورت 
گرفته تسویه کامل سود سهام عدالت تمامی گروه های 
۲0گانه مشموالن صورت خواهد گرفت.  همچنین آن 
دسته از مشموالنی که پس از تسویه حساب سود سهام 
عدالت گروه های مربوط به خود اقدام به ثبت ش��ماره 
شبای حس��ابی بانکی در سامانه سهام عدالت کرده اند 
و نیز آن دسته از مشموالنی که از این به بعد اقدام به 
ورود شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام 
عدالت می کنند، پس از تأیید ش��ماره شبای آنها و نیز 
پس از تسویه کامل سود سهام عدالت با کلیه گروه ها، 
سود سهام خود را در سال آینده دریافت خواهند کرد. 

در سال جاری رخ داد
مبادله 15 میلیارد دالر سکه در 

بورس کاال
همزم��ان با افزای��ش پیش بینی ها در مورد رش��د 
قیم��ت طا در بازارهای جهانی، ارزش کل معامات 
آتی س��که در بورس کاال هم از مرز 1۵میلیارد دالر 
عب��ور کرد و آمارها نش��ان می دهد ب��ا وجود فراز و 
نش��یب بازار معامات اوراق آتی سکه در هفته های 
گذشته، امسال سرمایه گذاران در بازار مبادالت آتی 

بورس کاال ۶۶درصد بیشتر خرید کرده اند. 
به گزارش سنا، آمارها نشان می دهد با وجود فراز 
و نشیب بازار معامات اوراق آتی سکه در هفته های 
گذشته، امسال سرمایه گذاران در بازار مبادالت آتی 
بورس کاال ۶۶درصد بیش��تر خری��د کرده اند و این 
مق��دار از نظر حجم هم ۳1درصد افزایش را نش��ان 

می دهد. 
این آمار ها نش��ان می دهد رشد بازار معامات آتی 
س��که در بورس کاال، فقط ناشی از رشد قیمت سکه 
در بازار نقدی نبوده است، بلکه تمایل سرمایه گذاران 
برای خرید سکه در بازار مبادالت آتی بورس کاال هم 
افزایش یافته اس��ت. هنوز ب��رآورد دقیقی از دالیل 
افزایش تمایل سرمایه گذاران برای خرید قراردادهای 
آتی س��که انجام نش��ده، اما گمانه زنی ها بر این است 
که سرمایه گذاران به سمت اوراق پرریسک تر که در 

عین حال سود بیشتری هم دارد روی آورده اند. 
در عین حال برآوردهای مؤسس��ات تحلیلگری دنیا 
حاک��ی از افزای��ش قیمت هر اونس ط��ا در بازارهای 
جهانی است. هم اکنون قیمت جهانی هر اونس طا در 
بازارهای جهانی در محدوده 1۳۲0دالر است اما برخی 
برآوردها حاکی از آن است که قیمت طا در بازارهای 
جهانی درسال بعد به 1۴00دالر در هر اونس هم برسد 
حتی برخی مؤسسات پا را فراتر گذاشته اند و قیمت را 

تا 1۴7۵دالر در هر اونس هم پیش بینی کرده اند. 
بااین حال برخی تحلیل ها نیز حاکی از آن اس��ت 
که بازار جهانی ط��ا در کوتاه مدت با چالش کاهش 
قیمت مواجه خواهد شد زیرا بازارها بیشترین تمرکز 
خود را روی افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست 
۲1 م��ارس ق��رار داده اند اما بخش عم��ده تحلیل با 
توجه به اینکه پیش بینی می شود سال بعد تنش های 
سیاسی و نظامی در سطح جهان بیشتر شود، مبتنی 
بر این اس��ت که قیمت طا در س��طح جهان تقویت 
خواهد ش��د و به طور س��نتی تنش ه��ای ژئوپلیتیک 

باعث افزایش تقاضای جهانی برای طا می شود. 

بورسکاال
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ش��هر بندر امام خمین��ی در حالی به 
عنوان یک��ی از قطب های مه��م تجاری 
کشور فعالیت می کند که زیرساخت های 
اقتصادی و امنیتی این شهر باید به شکل 

جدی مورد توجه مسئوالن قرار گیرد. 
به گزارش تس��نیم، بن��در امام خمینی 
با داش��تن ۳۸اس��کله فعال به طول هفت 
کیلومتر، بزرگ ترین بندر فعال ایران است. 
اداره کل بنادر و دریانوردی و اداره گمرک 
اس��تان خوزستان در این ش��هر واقع شده 
 اس��ت. بندر امام خمینی )ره( با جمعیتی 
بیش از ۸0هزار نفر با احتس��اب جمعیت 
مجتمع بندری و منطقه ویژه اقتصادی یکی 
از قطب های مهم اقتصادی کشور به حساب 
می آید. واردات قسمت عمده ای از کاالهای 
اساس��ی ایران از طریق بندر امام خمینی 
انجام می شود و با توجه به زیرساخت های 
موج��ود این بندر یک��ی از پایانه های مهم 

صادراتی کشور نیز است. 

گفتنی است، ش��هر بندر امام خمینی 
بعد از بندر ش��هید رجای��ی، بزرگ ترین 
بن��در تج��اری ایران اس��ت ک��ه راه آهن 
سراسری آن را به پایتخت پیوند می دهد. 
طول اس��کله تج��اری مجتم��ع بندری 
امام حدود هفت کیلومتر اس��ت و ساالنه 
۳0میلیون تن کاال را پذیرش می کند، از 
این رو این شهر از بزرگ ترین و مهم ترین 

پایانه تجاری دریایی کشور است. 
این در حالی است که براساس شواهد و 
قرائن زیرساخت های اقتصادی و امنیتی 
این ش��هر در وضعیت مناسبی نیست. از 
س��وی دیگر فراهم نبودن زیرساخت های 
اقتص��ادی یکی از چالش ه��ای مهم این 
شهر اس��ت که می تواند به پیچیده شدن 
معض��ات امنیت��ی در این بن��در دامن 
بزند. روی هم رفته ایجاد بس��تر مناسب 
دو عامل اقتص��ادی و امنیت��ی می تواند 
زمینه های توس��عه روزافزون این ش��هر 

مهم بندری کشور را فراهم کند. در واقع 
فراهم نبودن زیرس��اخت های امنیتی در 
این بندر مهم کشور می تواند منجر به از 
بین رفتن فرصت ها و عدم ورود س��رمایه 
الزم برای توسعه بندر امام خمینی شود. 
یکی از مقامات مس��ئول در این ش��هر 
بن��دری به خبرن��گار تس��نیم می گوید: 
روزانه حداقل 1۵00 ماش��ین س��نگین 
بع��د از بارگی��ری از ای��ن ش��هر خ��ارج 
اقتص��ادی  بس��ترهای  ول��ی  می ش��ود، 
مناس��ب حداقل برای تسریع در حمل و 
نقل فراهم نش��ده اس��ت. به عنوان مثال 
در چند روز گذش��ته برای خروج برخی 
کااله��ای اساس��ی ترافیک س��نگین در 
 محوطه بندری ایجاد ش��ده بود و حداقل
1000 ماشین پش��ت دروازه های خروجی 
تجم��ع ک��رده بودن��د، درواقع ب��ه دلیل 
فراهم نب��ودن زیرس��اخت های الزم ای��ن 
مشکات هرچند وقت یکبار تکرار می شود. 

ب��ه گ��زارش تس��نیم، ش��هرک گام��ا و 
کم��پ بی در بن��در امام خمین��ی به لحاظ 
ظاهری دارای وضعیت نامناس��بی هستند 
و ظاه��را رس��یدگی های الزم به این مناطق 
صورت نگرفته اس��ت. ب��ه این ترتیب برخی 
دس��تگا ه های اجرایی به دنبال آن هستند تا 
به صورت مس��تقل به تعمیر و مرمت برخی 

ساختمان های این بخش اقدام کنند. 
این در حالی است که باید به مهم ترین 
قط��ب واردات و صادرات کش��ور بعد از 
بندر ش��هید رجایی، توجه های بیشتری 
به خص��وص از جنبه ه��ای مث��ل تزریق 
سرمایه و تش��ویق سرمایه گذاران صورت 
گیرد. رفع معضات ایجادش��ده در حوزه 
بس��ترهای اقتصادی و امنیتی این ش��هر 
بندری یکی از وظایفی اس��ت که مقامات 
اجرای��ی کش��ور حداق��ل برای توس��عه 
کاالی  واردات  در  تس��ریع  و  ص��ادرات 

اساسی باید به آن توجه داشته باشند. 

قطب واردات کاالهای اساسی کشور از کمبود همه چیز رنج می برد
صادرات

صادرات تنها راه روشن ماندن چراغ 
تولید است

رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق 
بازرگان��ی اصفهان گفت در ش��رایط رکود اقتصادی 
کنون��ی، صادرات تنها راه روش��ن ماندن چراغ تولید 

است. 
به گزارش ایسنا و به نقل از اتاق بازرگانی اصفهان، 
احمد خوروش در جلس��ه پایان س��ال کمیس��یون 
معادن اتاق، با بیان اینکه توس��عه ص��ادرات معادن 
و صنایع معدنی، مهم ترین هدف کمیس��یون معادن 
اتاق بازرگانی اصفهان در سال ۹7 خواهد بود، اظهار 
ک��رد: از این رو کمیس��یون با برگ��زاری پاویون در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی به دنبال توسعه بازار 

فعاالن معدنی است. 
 وی تصری��ح کرد: معادن و صنایع معدنی اس��تان 
اصفه��ان دارای ظرفیت بس��یاری ب��رای صادرات به 
تمام کش��ورها اس��ت و باید از ای��ن ظرفیت نهایت 

بهره برداری صورت گیرد. 
خ��وروش حضور پایون ات��اق بازرگانی اصفهان در 
نمایش��گاه ورونا ۲017 را موفق و هدفمند دانس��ت 
و گفت: کمیس��یون صنایع معدنی اتاق برای حضور 
10 ش��رکت تولیدکننده و ف��رآوری در قالب پاویون 
در نمایش��گاه ورونا ۲01۸ برنامه ریزی الزم را انجام 

داده است. 
دبیر کمیس��یون معادن ات��اق بازرگانی اصفهان 
نیز در این جلس��ه، گفت: رویکرد کمیس��یون طی 
دو س��ال گذشته برای توس��عه بازار فعاالن معدنی 
اس��ت، از این رو تفاهم نامه ای با اتحادیه اروپا برای 
سرمایه گذاری 7 میلیون یورویی در استان اصفهان 

به امضا رسید. 
ش��هریار ش��عبانی افزود: براس��اس این تفاهم نامه 
در بخ��ش اول س��رمایه گذاری ۲ میلیون یورویی در 
ایجاد انیس��تیتو آموزش صنعت سنگ هزینه خواهد 
ش��د. در مرحله دوم و سوم این س��رمایه گذاری در 
بخش به روزشدن ماشین آالت واحدهای سنگبری و 

صادرات به بازارهای هدف صورت می گیرد. 
وی ب��ازار عم��ان را فرصتی برای فع��االن معدنی 
دانس��ت و گفت: در راس��تای توس��عه ب��ازار فعاالن 
معدنی در سال ۹7 عمان به عنوان یکی از بازارهای 

هدف صادراتی استان مورد توجه قرار می گیرد. 
ش��عبانی حضور در نمایشگاه سنگ کرارا ایتالیا را 
یکی دیگر از برنامه های کمیس��یون در س��ال آینده 
برش��مرد و گفت: نمایش��گاه کرارا، دومین نمایشگاه 
تخصصی سنگ ایتالیا است و نقش مهمی در معرفی 

سنگ های ساختمانی دارد. 

خبـر

رشد 5درصدی صادرات غیرنفتی 
در ماه های پایانی سال

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت با بی��ان اینکه در 
ماه های پایانی س��ال نرخ رش��د ص��ادرات غیرنفتی 
مثبت ۵درصد بوده اس��ت، گفت: ب��ه دنبال کاهش 

ریسک سرمایه گذاری در حوزه معدن هستیم. 
به گزارش ایس��نا، محمد شریعتمداری در حاشیه 
جلسه روز یکشنبه هیأت دولت با بیان اینکه با تمام 
ت��وان در خدمت مردم هس��تیم و تاش می کنیم به 
س��هم خودمان از مش��کات مردم کم کنیم، اظهار 
کرد: در تقویت س��اختارهای صنعتی کشور قدم های 
مثبتی برداش��ته ایم. تدوین نقشه راه برای دوره چهار 
س��اله در حوزه معدن انجام شده است. این اقدام در 
راستای شعار س��ال و مقاوم س��ازی اقتصادی ایران 
اس��ت. در زمینه اکتش��افات معدن��ی و ظرفیت های 

جدید نیز کار متراکمی انجام داده ایم. 
وی ادامه داد: به دنبال دقت بیش��تر برای کاهش 
ریس��ک س��رمایه گذاری در حوزه معدن هس��تیم و 
نقشه های یک –دویست و پنجاه هزارم را در اختیار 
م��ردم قرار می دهیم تا پراکندگ��ی منابع معدنی در 
اختی��ار مردم قرار بگیرد و ریس��ک س��رمایه گذاران 
اینگون��ه کاهش یاب��د تا طرح های نیم��ه کاره ای که 
باقی مانده بود و بیش از ۵0درصد پیشرفت فیزیکی 

داشت را پیگیری کنیم تا به بهره برداری برسند. 
ش��ریعتمداری با بیان اینکه ح��دود ۵۵00 واحد 
صنعتی مجوز بهره برداری گرفته اند، خاطرنشان کرد: 
فعالیت س��اخت و س��از این واحدها به پایان رسیده 
اس��ت و با جذب نیروی اش��تغال جدید، به توس��عه 

اقتصاد مقاومتی می توان کمک کرد. 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت همچنین تصریح 
ک��رد: در ح��وزه تجارت س��عی کردیم روند رش��د 
صادرات منفی غیرنفتی را تاحدی که مقدور اس��ت 
به س��مت مثبت سوق دهیم. در ماه های پایانی سال 
این رقم به مثبت ۵درصد رس��یده اس��ت. بخشی از 
صادرات محصوالت را با توجه به نیاز بازار در راستای 
تقوی��ت اقتصاد مقاومت��ی برای اس��تفاده از صنایع 
داخلی و ایجاد اشتغال بیشتر در صنایع پایین دست 
پتروشیمی مورد اس��تفاده قرار داده ایم. این عمل از 
صادرات کم کرد اما کمک کرد که اش��تغال و تولید 

بیشتر در کشور انجام شود. 
شریعتمداری در پایان گفت: تاش کردیم تا پایان 
س��ال اس��تراتژی توس��عه صنعتی ایران را به دست 
بیاوریم که متأسفانه این به دست نیامد و امیدواریم 
در ماه های اول س��ال آینده نقشه راه توسعه صنعتی 

را در اختیار همه صنعتگران قرار دهیم. 
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از  مس��ئول  مق��ام  ی��ک   
تش��کیل ش��ورای حل اختاف 
خری��داران  ب��ا  خودروس��ازان 
گف��ت  و  داد  خب��ر  خ��ودرو 
اعضای این شورا را کارشناسان 
نماینده  دادگس��تری،  رس��می 
اداره راهنمای��ی و رانندگ��ی و 
خودروسازان تشکیل می دهند. 

ایس��کانیوز،  گ��زارش  ب��ه 
عباس��علی غیاث��ی در نشس��ت 
خبری دیروز خود با خبرنگاران 
ب��ا بی��ان اینک��ه ش��ورای حل 
و  خودروس��ازان  اخت��اف 
خریداران خودرو تشکیل شده و 
اعضای آن را کارشناس رسمی 
اداره  نماین��ده  دادگس��تری، 
راهنمای��ی و رانندگی و نماینده 
می دهند؛  تشکیل  خودروسازان 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه این 
شورا اکنون به سازمان صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��تان تهران 
منتقل ش��ده و آنها به شکایات 
خری��داران خ��ودرو رس��یدگی 

می کنند. 
ش��رکت های  انجم��ن  دبی��ر 
خدمات پس از فروش خودروی 
برخی شرکت های  افزود:  ایران، 
می کنند  اعام  ابتدا  امدادرسان 
که خدمات رایگان به مشتریان 
ارائ��ه می کنن��د، ام��ا ب��ا ی��ک 
محاسبه مش��خص می شود که 
ماهانه ۲۵ ه��زار و ۲00 تومان 
روی قبض تلفن اف��رادی که با 
تماس می گیرند،  این شرکت ها 
اعمال می ش��ود؛ هی��چ اجباری 
ب��رای دریافت کارت ام��داد از 
وجود  امدادرسان  ش��رکت های 
ن��دارد و بحث هایی که برخی از 
این ش��رکت ها مبنی بر جریمه 
ش��دن رانندگان در صورت عدم 
دریاف��ت کارت ام��داد مط��رح 

می کنند، صحت ندارد. 
غیاث��ی با بی��ان اینکه حدود 

تولید  خودروه��ای  ۹0درص��د 
داخل یا وارداتی تحت پوش��ش 
چه��ار ش��رکت اصل��ی امدادی 
عض��و انجمن خدم��ات پس از 
فروش قرار دارن��د، گفت: ایران  
خ��ودرو و س��ایپا دارای ۳۲00 
خودروی امدادی هستند که به 
مشتریان خدمات ارائه می کنند 
و عاوه بر این دو ش��رکت دیگر 
نی��ز ج��زو ش��رکت های عض��و 
انجمن هس��تند ک��ه خدمات و 
قطعات ارائه  ش��ده از سوی آنها 

نیز دارای گارانتی است. 
او ب��ا بیان اینکه فروش کارت 
امدادخودروها اجباری نیس��ت، 
تصری��ح ک��رد: متأس��فانه چند 
وقت��ی اس��ت که یک ش��رکت 
ام��داد خودروی��ی ب��د ن��ام که 
منحل ش��ده بود تحت نام یک 

انجمن در مورد امداد خودروی 
ب��رون ش��هری در رس��انه ها و 
فضای مجازی دست به تبلیغات 
گس��ترده می زن��د و وعده های 
دروغین می ده��د؛ در این میان 
نامه نگاری ه��ای م��ا بی ج��واب 
مانده است و ما نمی دانیم برای 
آگاه سازی مردم باید چه کنیم؛ 
البته ی��ک مطلب مهم در بحث 
امداد ه��ای متفرق��ه وجود دارد 
و آن عدم آش��نایی ایش��ان به 
خودروهایی  فن��ی  موضوع��ات 
اس��ت که اتفاقا تح��ت خدمت 
ش��رکت های زیرمجموع��ه م��ا 

هستند. 
او در م��ورد فروش کارت های 
امداد خ��ودرو گفت:  اش��تراک 
ایران خ��ودرو، س��ایپا و برخی 
دیگ��ر از برنده��ای خودروی��ی 

مکانیزم امداد، گارانتی و وارانتی 
خود را دارند و در این سیستم، 
برای برخی  کارت های خدماتی 
از مدل ه��ای خودرویی در زمان 
خری��د ص��ادر می ش��ود و این 
کارت ه��ا هزینه اضاف��ی بعد از 
خرید خودرو ب��رای خریدار در 
برن��دارد ام��ا به تازگ��ی برخی 
ش��رکت هایی که قارچ گونه در 
ح��ال افزای��ش هس��تند ضمن 
تماس با مشتریان، آنها را تهدید 
ب��ه جریم��ه و برخورد پلیس��ی 
اش��تراک  نخریدن  در ص��ورت 
می کنن��د که این اتفاق بس��یار 

نگران کننده است. 
همچنین حس��ن نرج آبادیان 
گفت: بیش��ترین نگران��ی را از 
خسارت وارده به مشترکان خود 
توسط امدادهای متفرقه و شاید 

غیرمجاز خواهیم داش��ت؛ البته 
به هیچ عنوان امدادهای متفرقه 
و حت��ی امدادهای عضو انجمن 
حق ندارند به خودروهای تحت 
گارانتی ای��ران خودرو، خدمات 
ارائه کنند یعن��ی اگر خودروی 
ایران خودرو با دارا بودن گارانتی 
خراب شد نه تنها متفرقه ها بلکه 
مث��ًا ام��داد خودرو س��ایپا نیز 
اجازه تعمیر این خودرو را ندارد 
و البت��ه بالعکس این مطلب نیز 

صادق است. 
داش��ت:  اظهار  آبادی��ان  نرج 
ب��رای دوره وارانت��ی طرح های 
مش��ترک تعری��ف کرده ای��م و 
می توانیم برخ��ی خدمات را به 
البته  ارائه دهیم؛  س��ایر برند ها 
چهار امداد خ��ودروی اصلی در 
انجمن شرکت های خدمات پس 
از ف��روش خودرو عضویت دارند 
و بیش از ۹0 درصد خودروهای 
کش��ور را تح��ت پوش��ش قرار 
می دهن��د و ای��ن ب��دان معنی 
است که ما نیازی به حضور غیر 
کارشناس ها و متفرقه ها نداریم. 
مدیرعام��ل  پناه��ی،  به��زاد 
ش��رکت ام��داد خودرو س��ایپا 
ه��م در خصوص امداد رس��انی 
زیرمجموع��ه خود در ایام نوروز 
گف��ت: س��ی و هفتمی��ن طرح 
نوروزی را کلی��د زدیم و تا 17 
فروردی��ن در کن��ار مش��تریان 
خودروس��ازی  گ��روه  خ��وب 
س��ایپا خواهی��م ب��ود؛ ب��ر این 
اس��اس تمامی مش��تریان گروه 
خودروس��ازی سایپا که در دوره 
گارانتی و وارانتی و حتی خارج 
از ای��ن دو زمان باش��ند در ایام 
نوروز می توانند از خدمات امداد 
س��ایپا بهره مند شوند اما تفاوت 
تنها در دریافت هزینه از ایشان 
خواهد بود که بر اس��اس قانون 

دریافت می شود. 

تشکیل شورای حل اختالف خودروسازان و خریداران
خبـر

وزیر صنعت تکلیف کرد 
رشد کیفی 2.5 درصدی صنعت 

خودرو در سال 9۷
محم��د ش��ریعتمداری گفت تحوی��ل قطعه 
بی کیفیت توس��ط قطعه س��ازان در س��ال ۹7 
ممنوع اس��ت، با جدیت این موض��وع را دنبال 
می کن��م، ش��ورایی باید در این زمینه تش��کیل 

شود. 
به گزارش کارپرس، وی با بیان اینکه صنعت 
خودروس��ازی ب��ه عنوان یک صنعت پیش��ران، 
نقش و جایگاه ویژه ای در کل صنعت ایران دارد، 
افزود: صنعت خودروس��ازی حدود 1۸درصد از 
اشتغال صنعتی کشور را به خود اختصاص داده 

است، حمایت از این صنعت باید پایدار باشد. 
شریعتمداری با اشاره به اینکه به لحاظ کمی 
صنعت خودروس��ازی راه خوب��ی را طی کرده 
اس��ت، این صنعت هدف تولی��د یک میلیون و 
۶00 هزار دس��تگاهی خودرو در سال ۹۶ را با 
حدود ۹۸ درصد محقق کرد گفت: رشد کیفی 
۲.۵ درص��دی صنعت خودرو نس��بت به س��ال 
گذش��ته باید بهبود یابد، سال ۹7 سال جدیت 

در این موضوع خواهد بود. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت تصریح کرد: 
مس��یر افزایش س��تاره های کیفی خودروهای 
س��اخت داخل با جهش بیشتری باید با جدیت 
دنبال ش��ود و توجه به ذی نفعان شرکت مانند 
کارکنان، مشتریان و سهامداران ضروری است، 

این مسیر ما را به تعالی می رساند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ام��روز از درخت س��بز 
مس��ئولیت پذیری صنع��ت و مع��دن در ایران 
)ش��جره طیب��ه مس��ئولیت پذیری صنع��ت و 
معدن ایران( که دارای برگ های س��بز فراوانی 
اس��ت، رونمای��ی خواهیم کرد، گف��ت: صنعت 
کش��ور مرکزگ��را اس��ت، بای��د ب��ه حوزه های 
پیرامونی حرک��ت کنیم، ایجاد ت��وازن یکی از 
مس��ئولیت پذیری های م��ا در ح��وزه صنعت و 

معدن است. 
وی در پایان گفت: در آس��تانه س��ال ۹7 اَبَر 
طرح نوس��ازی حمل و نقل عمومی کش��ور را 
کلی��د می زنیم، فرصت��ی خوب ب��رای صنعت 
و ورود تکنول��وژی ب��ه داخل اس��ت، این طرح 
در مدت س��ه س��ال اجرا خواهد ش��د و عمق 
س��اخت داخل در ح��وزه خ��ودرو از مهم ترین 
مسئولیت های ماست، اما این مهم باید با توجه 

به استاندارد ها باشد.

اخبار

98درصد برنامه تولید خودرو در 
کشور تحقق یافت

مدی��رکل دفتر صنای��ع خودرو و نی��رو محرکه با 
اش��اره به اینکه برنامه امس��ال رسیدن به تولید 1.۶ 
میلیون دس��تگاه خودرو در س��ال ۹۶ ب��ود، گفت تا 
۲0 اس��فندماه بیش از 1.۴ میلیون دس��تگاه خودرو 
س��واری تولی��د کردیم که ت��ا پایان س��ال بیش از 

۹۸درصد برنامه را محقق می کنیم. 
در  قنات��ی«  »امیرحس��ین  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
نشست ش��ورای سیاس��تگذاری و نظارت بر صنعت 
خودرو، افزود: از مهرماه امس��ال ش��رکت ها از برنامه 
هدف گذاری ش��ده پیش��ی گرفتند؛ ای��ران خودرو و 
سایپا در بهمن ماه امسال بیش از برنامه هدف گذاری 

خود تولید داشته اند. 
وی اظه��ار داش��ت: تا روز سه ش��نبه هفته جاری 
جمع بندی ش��رکت ها را برای هدف گذاری تولید در 

سال ۹7 نهایی می کنیم. 
در  مینی ب��وس  و  اتوب��وس  تولی��د  می��زان  وی 
ش��رکت های تولیدکننده این محصوالت تا اسفندماه 
را یک هزار و ۶۹۶ دس��تگاه اعام کرد و گفت: برای 
طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آماده ایم. 
قنات��ی گفت: مجم��وع کل خودروهای یک تا پنج 
س��تاره کیفی در بهمن ماه امس��ال ۳۶ مدل خودرو 

بوده است. 
به گفته وی، از میان ۹۸ خودروی مورد سنجش از 
لحاظ رضایت مشتریان از کیفیت اولیه محصول 1۴ 
مدل خودرو تاکنون به هدف تعیین ش��ده در س��ال 
۹۶ دس��ت یافته اند.  مدیرکل دفت��ر صنایع خودرو 
و نی��رو محرکه در پایان اضافه کرد: س��ال ۹۶ مدل 
خودرو های تولیدی نس��بت به سال ۹۲ معادل 10۲ 

درصد رشد داشته است. 

طرح ترافیک روز دوشنبه اعمال 
نمی شود

به دستور شهردار تهران و در راستای تسهیل تردد 
ش��هروندان در سطح ش��هر، امروز و در آخرین روز 
کاری سال ۹۶ )دوشنبه ۲۸ اسفندماه( طرح ترافیک 
در پایتخت اعمال نمی شود.  به گزارش پایگاه خبری 
»عصر خودرو«، بر این اساس و باتوجه به هماهنگی 
به عمل آمده بین س��ازمان حم��ل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران و پلی��س راهور ته��ران بزرگ به 
منظور س��هولت آمد و شد شهروندان، طرح ترافیک 

در روز ۲۸ اسفندماه ۹۶ اجرا نخواهد شد. 

دوشنبه
28 اسفند 1396
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تفاهم نامه همکاری پارک علم و فناوری آذربایجان غربی و تکنوکنت 
دانش��گاه یوزونجی ییل وان ترکیه در سفر رئیس پارک علم و فناوری 
آذربایجان غربی به ترکیه در صدر هیأتی مرکب از شرکت های مستقر 

در این پارک منعقد شد. 
به گ��زارش ایس��نا، پی��ش از ای��ن و در 
جریان س��فر هیأت ترکی��ه ای به پارک علم 
و فن��اوری آذربایجان غرب��ی، پس از توافق 
اولیه رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان 
غربی و رئیس دانش��گاه یوزونجی ییل وان، 
پیش نویس تفاهم نامه همکاری بین طرفین 

مبادله شده بود. 
دکتر حس��ن حیدری، رئیس پارک علم و 
فن��اوری آذربایجان غربی در خصوص نحوه 
انعقاد این تفاهم نام��ه گفت: این تفاهم نامه 
در راس��تای افزایش همکاری های دوجانبه 
در زمینه توس��عه علم، فناوری و اس��تفاده 

از ظرفیت های طرفین اس��ت و موضوع کلی ای��ن تفاهم نامه همکاری 
و تب��ادل اطاعات در زمین��ه فناوری های مبتنی بر دانش اس��ت که 
برای اجرای آن برگزاری کنفرانس ها و برنامه های آموزش��ی مش��ترک 

پیشنهاد شده است. 
رئی��س پارک عل��م وفناوری آذربایج��ان غربی افزود: س��ازماندهی 
نمایش��گاه های تخصص��ی رویداده��ای اس��تارت آپی و کارآفرین��ی و 
همچنی��ن فراهم ک��ردن بس��تر صادرات 
خدمات فن��ی از جمله اه��داف دیگر این 
تفاهم نامه اس��ت، همچنین برای پیشبرد 
این تفاهم نامه کارگروه مش��ترکی تعریف 
ش��ده اس��ت که با برگزاری نشس��ت های 
منظ��م و مس��تمر پیگیری اج��رای مفاد 

تفاهم نامه را برعهده خواهد داشت. 
همچنین در ادامه جلسات و دیدارهای 
هی��أت اعزام��ی پ��ارک عل��م و فن��اوری 
آذربایجان غربی ب��ه تکنوکنت وان ترکیه 
مدیران ش��رکت های حاضر در این سفر با 
مدیران شرکت های تکنوکنت ترکیه دیدار 
و گفت وگو کردند و درخصوص زمینه های 
فعالیت، ظرفیت های همکاری مش��ترک و راه ه��ای افزایش ارتباط با 
یکدیگر با هدف استفاده از مهارت ها و تجارب طرفین به بحث و تبادل 

نظر پرداختند. 

دبیر س��تاد توس��عه فناوری اطاع��ات معاونت علمی، توس��عه در بخش 
پلتفرم های موج��ود در فضای مجازی را یکی از ضرورت های مهم در بخش 
اطاعات و ارتباطات در کشور دانست.  به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری، مهدی فقیهی دبیر 
ستاد توسعه فناوری اطاعات و ارتباطات فضای 
مجازی معاونت علمی، با تأکید بر لزوم فعالیت 
در زمینه س��اخت پلتفرم ه��ای بومی در بخش 
فن��اوری اطاعات و ارتباطات در کش��ور گفت: 
یکی از راه های توسعه بخش فناوری اطاعات، 
ارتباط��ات و فض��ای مجازی در کش��ور، ایجاد 
پلتفرم هایی است که بر بستر آنها، شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارت آپ ها بتوانن��د آزادانه و 
به راحت��ی به کس��ب وکار بپردازند و در بس��تر 
ایجادش��ده با هزینه کمتر در عوض با س��رعت 
بیش��تری وارد بازار شوند.  فقیهی با بیان اینکه 
بیش از ۴0درصد ش��رکت های دانش بنیان در 

حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات هستند، بیان کرد: ایجاد و توسعه پلتفرم ها، 
یکی از ضرورت های مهم در بخش اطاعات ارتباطات در کشور است که باید 
به آن توجه کرد.  دبیر س��تاد توس��عه فناوری اطاعات، ارتباطات و فضای 

مجازی معاونت علمی، با بیان اینکه تاکنون اقدامات خوبی در زمینه ساخت 
پلتفرم ه��ای گوناگون در حوزه فناوری اطاع��ات و ارتباطات صورت گرفته 
است، اظهار کرد: بخشی از این پلتفرم ها با حمایت های معاونت علمی، وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات از س��وی دیگر و 
بخش خصوصی ش��کل گرفته  است.  وی ادامه 
داد: البته خیلی از این پلتفرم ها هم اکنون در 
مرحله رشد و توسعه هستند تا با نهایی سازی 
در ای��ن بخش بتوانند بازار کس��ب وکار را در 
این ح��وزه رونق بخش��ند.  فقیهی با اش��اره 
ب��ه عمده ترین نیاز ش��رکت های دانش بنیان 
در بخ��ش تولی��د محت��وا گف��ت: در بخش 
تولید محتوا هر ش��رکت دانش بنیان در یک 
زیست بوم یا اکوسیس��تم کارآفرینی در حال 
حرکت است، به طور مثال موضوع پیام رسان ها 
در قالب یک زیس��ت بوم کارآفرینی، به منظور 
رشد و توسعه، نیازمند فراهم کردن زیرساخت 
و امکاناتی اس��ت که باید فراهم ش��ود و البته این نیازمندی ها در حوزه های 
مختلفی همچون قوانین و مقررات، تسهیل فضای کسب وکار، حوزه مالی و 

اقتصادی و همچنین حوزه فرهنگی و اجتماعی انگاشته می شود. 

گسترش همکاری  پارک فناوری آذربایجان غربی با تکنوکنت دانشگاه 
یوزونجی ییل ترکیه

دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات تأکید کرد 

ضرورت توسعه پلتفرم در فضای مجازی بر پایه استارت آپ ها

اتخاذ سیاست های راهبردی در زمینه صادرات کاالهای غیر نفتی می تواند 
اقتصاد ایران را از رکود خارج کند و آرام آرام به رشد پایدار برساند. سیاست های 
اقتصادی باید بر اساس شناخت درست از وضعیت و موقعیت تولید و صادرات 

تهیه و تدوین شود. 
صادرات کاالهای غیر نفتی یک فرصت مناسب برای خروج از رکود اقتصادی 
و رسیدن به رشد پایدار است و تا زمانی که ساختار صادرات به درستی اصاح و 
ترمیم نشود نمی توان انتظار داشت بنگاه های تولیدی بتوانند در تولید و اشتغال 
نقش مهمی ایفا کنند، زیرا تولید بدون بازار تقاضای مؤثر تقریبا کاری بیهوده 
اس��ت، از این رو پرداخت تسهیات دولتی به بنگاه های تولیدی کوچک برای 
تأمین سرمایه در گردش بدون استراتژی است و تقریبا می توان گفت تأثیری در 
تولید و اشتغال نخواهد داشت و مشکل رکود همچنان باقی خواهند ماند، زیرا 

زمانی بنگاه های تولیدی می توانند 
از رکود خارج ش��وند ک��ه دارای 
بازار تقاضای مؤثر برای کاالهای 
تولیدی باشند. ایجاد بازار تقاضا با 
تسهیل صادرات کاالهای تولیدی 
به کش��ورهای منطقه با ظرفیت 
بیش از چند صد میلیون می تواند 
اقتص��اد م��ا را از وضعیت کنونی 
خارج کن��د و آرام آرام به رش��د 

پایدار برساند. 
رکود در اقتصاد ایران به دلیل 
نبود بازار تقاضاست و تا زمانی که 
س��اختار بازار تقاضا اصاح نشود 
نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت ما به 
رشد پایدار اقتصادی دست یابیم. 
برخ��اف نظ��ر گروه��ی از افراد 
تنها  تولیدی  بنگاه های  مش��کل 
نبود س��رمایه در گردش نیست. 
برخی از بنگاه های تولیدی به رغم 
این که از تأمین سرمایه مناسبی 

برخوردارند نمی توانند بازار تقاضای مؤثری برای کاالهای تولید ش��ده داشته 
باشند. از این رو تا زمانی که بازار تقاضا به عنوان عامل اصلی رونق و توسعه ایجاد 
نشود نمی توان انتظار داشت با تزریق نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش 
برخی از بنگاه های تولیدی کوچک تولید و اشتغال به وضعیت مناسب برسد. 

یک��ی از راه های تقویت بازار تقاضا، اصاح س��اختار صادرات کاالس��ت که 
تولید کننده ایرانی همواره در این زمینه با مش��کات گوناگونی روبه روس��ت. 
بی تردی��د کش��ورهای همس��ایه و منطقه می توانن��د یک��ی از بازارهای فعال 
تولیدکنندگان ایرانی باش��د، اما به دلیل س��اختار نامناسب صادرات کاالهای 

ایرانی همواره با موانع چندگانه ای روبه رو هستند. 
ساختار صادرات کاال به دلیل سیاست های دولتی و خصوصی دارای مشکات 
و موانع زیادی اس��ت. نبود آمار و اطاعات دقیق علمی در بازار صادرات کاال و 
عدم شناسایی دقیق بازارهای منطقه یکی از مشکات است. تقریبا آمار دقیقی 
در زمینه نیازها و تقاضاهای مش��تریان بازارهای مختلف وجود ندارد؛ بنابراین 

نمی توان برنامه ریزی و مدیریت درستی بر صادرات کاال داشت. 
یکی از مشکات مهم در صادرات کاال نبود کیفیت الزم و استاندارد بین المللی 
است. بسیاری از کاالهای تولید داخل دارای استاندارد واقعی نیستند، بنابراین 
در بازاره��ای منطقه مش��تری ندارند و تا زمانی که کیفی��ت تولید در ایران به 

استاندارد بین المللی نرسد بازار جهانی از این کاالها استقبال نمی کند. 
 تولید ایران در عموما دارای س��اختار سنتی است. از این رو مشتری مداری 
و خدم��ات پ��س از فروش تقریبا معنا و مفهومی منطقی ن��دارد. بازار منطقه 
مایل نیس��ت کاالیی از ایران بخرد که کس��ی به صورت حرفه ای پس از خرید 

پاسخگوی او نباشد. 
 همچنین باید از ضعف تشکل ها و اتحادیه های صادراتی یاد کرد که نمی توانند 
در بازار جهانی حضور ثمربخشی داشته باشند. برخی از این اتحادیه ها حتی با 
وظایف و کارکرد خود آشنا نیستند و درک درستی از تولید و صادرات ندارند. 
 دیپلماسی سیاسی و اقتصادی هم در رشد صادرات کاالهای غیر نفتی مهم 
هس��تند. از این رو هر چه قدر دیپلماسی ما در عرصه های بین المللی فعال تر 
امکان حض��ور کاالهای  باش��ند 
ایران��ی در کش��ورهای خارج��ی 

بیشتر می شود. 
 قوانین موجود در گمرک یکی 
از موان��ع صادرات کاال به ش��مار 
م��ی رود. گاه ب��ه دلیل س��اختار 
بروکراتی��ک و اداری بس��یاری از 
فرصت ه��ا از دس��ت می رون��د و 
امکان ت��ازه ای برای صدور فراهم 
نمی شود. دولت می تواند با اصاح 
این ساختار شرایط را برای صدور 
کاال به کش��ورهای دیگر تسهیل 

کند. 
 در ص��ادرات کاالی غیر نفتی 
مسئله قیمت بس��یار مهم است. 
هزین��ه تمام ش��ده کاال در ایران 
ب��ه دلیل این که س��اختار تولید 
در بسیاری از مواقع سنتی است 
زیاد اس��ت از این رو قیمت تمام 
شده کاال در ایران نیز با برخی از 
کشورها بسیار متفاوت است و همین عاملی است تا از کاالهای ایرانی استقبال 

زیادی نکنند. 
س��اختار سنتی تولید در ایران آسیب های زیادی به صادرات کاال می رساند. 
صاحبان صنایع تولیدی در ایران دارای رویکرد مدرن نیستند از این رو حاضر به 
صرف هزینه های تبلیغاتی و معرفی کاال به کشورهای دیگر نمی شوند و همین 
مسئله عاملی است تا کاالی ایرانی در خارج از کشورهای غریب و مهجور باشد. 
یک��ی دیگر از مش��کات صادرات نب��ود خاقیت در تولید و توزیع اس��ت. 
بس��یاری از تولیدکنندگان س��نتی در ایران هنوز با همان نگاه قدیمی کاال را 
تولید، بسته بندی و توزیع می کنند. در صورتی که نوآوری و خاقیت در تولید 
محصول جدید و ارائه بس��ته بندی مدرن و تدوین ش��یوه های نوین صادراتی 

می تواند به رشد صادرات کاالهای غیر نفتی ایران بسیار کمک کند. 
بی تردید تس��هیل امورصادرات کاالهای غیر نفتی می تواند گام مهمی برای 

تولید و اشتغال و خروج از رکود اقتصادی به شمار آید. 

موانع رشد صادرات کاال

مدیر مالی فیت بیت: 

 اپل واچ دیگر مردم را
هیجان زده نمی کند

یادداشت

طب��ق اعام تلگرام، ایران جزو کش��ور هایی اس��ت که ش��هروندان آن قادر 
به خرید ارز دیجیتال این ش��رکت نیس��تند. تلگ��رام ارز دیجیتال خود با نام 

Gram را برای جذب سرمایه عرضه می کند. 
به گزارش زومیت، آژانس خبری روس��یه اعام کرده اس��ت که شهروندان 
کشور هایی که نام آنها در لیست کشور های تحریم شده توسط ایاالت متحده، 
بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل قرار داشته باشد، نمی توانند ارز دیجیتال 
عرضه ش��ده توسط تلگرام را کهGram  نام دارد، خریداری کنند. این تحریم 
نه تنها برای افرادی که در لیس��ت تحریم ها قرار دارند، اعمال می ش��ود، بلکه 
برای خویش��اوندان نزدیک نظیر فرزندان افراد تحریم ش��ده نیز اعمال خواهد 

شد. 

تلگرام ایران را برای خرید ارز 
دیجیتال Gram تحریم کرد

محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

دوشنبه
28 اسفند 1396
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س��تاد راهب��ری نقش��ه جام��ع علمی کش��ور از بررس��ی و تصویب 
بخش هایی از سند ملی توسعه زیست فناوری کشور در آخرین نشست 

این ستاد در سال ۹۶ خبر داد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
در پایان جلس��ه صد و چهارم شورای ستاد 
راهبری نقش��ه جامع علمی کشور، در سند 
ملی توسعه زیس��ت فناوری یک بند تحت 
عنوان زیس��ت فن��اوری منابع آب��ی و دریا 

اضافه شد. 
ان��واع جلبک ه��ا،  ای��ن موض��وع مه��م 
ریزجلبک ه��ا و محص��والت دانش بنیان در 
حوزه زیست فناوری منابع آبی و دریایی را 
برای توس��عه، تجاری سازی و شناسایی آنها 
در برمی گیرد و این هدف به تصویب رسید . 
در بخ��ش راهبردها اقدامات ملی مربوط به 

راهبردهای ۳ تا راهبرد 7 با کیفیت خوبی تصویب شد. 
راهبرد ش��ماره ۳ در مورد تجاری س��ازی دس��تاوردهای پژوهشی و 
فناوری و راهبرد ش��ماره ۴ رویکرد صادراتی برای تجاری س��ازی ها با 

اصاحاتی تعدادی اقدام ملی در این زمینه به تصویب رسید. 
استانداردسازی در حوزه زیست فناوری با پنج اقدام پیش بینی شده 
بود که بعضی از این اقدامات ادغام ش��دند؛ آزمایشگاه های مرجع ملی، 
ش��بکه های آزمایشگاهی، تدوین ضوابط و 
راهنماهای این حوزه و توس��عه همکاری 
با س��ازمان ملی استاندارد در آن قید شده 

بود. 
راهبرد ش��ماره ۶ توسعه همکاری و هم 
افزایی در سطح بین الملل است که مباحث 
مهمی از آن بعد از اصاحاتی تصویب شد؛ 
از جمله استفاده از فرصت های بین المللی 
با حفظ مصالح ملی، ارائه حمایت های الزم 
در حوزه دعاوی این موضوع، رعایت حوزه 
زیس��ت فناوری و ذخایر ژنتیک مس��ائل 
بین الملل��ی، حمایت از ثبت ش��رکت های 
دانش بنیان مش��ترک و ثب��ت انجمن های 
تخصص��ی در این حوزه، همین طور فراهم کردن زمینه های الزم برای 
جذب و به کارگیری متخصصان ایرانی خارج از کش��ور در حوزه زیست 

فناوری. 

زینب حمیدزاده، مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
اظه��ار کرد: ح��دود ۵0درصد 
بانوان  ظرفی��ت جامعه م��ا را 
تشکیل می دهند که می توانند 
نق��ش مؤثری در اکوسیس��تم 
نوآوری و فناوری کشور داشته 
باشند، اما مقایسه میزان بانوان 
ف��ارغ التحصیل از دانش��گاه با 
حضور آنها در حوزه کسب وکار 

تناسب زیادی ندارد. 
وی گف��ت: ب��ا وج��ود این 
ظرفیت اما نقش و س��هم زنان 
کم رنگ تر از آن است که باید 
باش��د، بنابراین در این مس��یر 
اجتماعی  و  فرهنگ��ی  موان��ع 
وج��ود دارد ک��ه مخت��ص به 
کش��ور م��ا نیس��ت، بلک��ه در 

سرتاسر دنیا حضور بانوان با محدودیت هایی همراه است. 
وی با اش��اره ب��ه باورمندس��ازی بان��وان در حوزه کس��ب وکار 

عن��وان کرد: بانوان باید به حضور و نق��ش خود در جامعه، فضای 
کس��ب وکار و رش��د شاخص 
توسعه کش��ور اعتماد داشته 
باشند و توانمندی ها و قدرت 
ریسک پذیری خود را افزایش 

دهند. 
مش��اور مع��اون علم��ی و 
فناوری در امور بانوان با بیان 
استارت آپی  حوزه های  اینکه 
یکی از حوزه هایی اس��ت که 
زنان می توانند توانمندی های 
خود را نشان دهند، ابراز کرد: 
اس��تارت آپی  فعالیت های  در 
ق��درت ذهن��ی، خاقی��ت و 
مدیریت کسب وکار از عوامل 
می شود،  محس��وب  موفقیت 
ح��وزه  ای��ن  در  بنابرای��ن 
نمی توان دیدی جنس��یت محور داش��ت و زن��ان می توانند در آن 

حضوری پررنگ تر داشته باشند. 

ضرورت بسترسازی برای حضور بانوان در فضاهای نوآورانه اقتصادیتصویب بخش هایی از سند ملی توسعه زیست فناوری

لزوم تربیت دانشجویان ماهر در فضای کسب و کار در همایش نقش 
نظام آموزش��ی در توسعه کسب وکار که با هدف خاقیت و کارآفرینی 
در نظام آموزش��ی کشور، اس��تارت آپ ها و کسب وکارهای دیجیتالی و 
توس��عه مفاهیم کسب و کار در مدارس برگزار ش��د، مورد تأکید قرار 

گرفت. 
به گزارش ایس��نا، امیر تقوی، رئیس آکادمی تحول دیجیتال در این 
همایش که در دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران برگزار ش��د، گفت: 
وظیفه مدرس��ه و نظام آموزش عالی این اس��ت که افراد را برای زمانی 
در آین��ده تربی��ت کنند تا قادر به کار کردن باش��ند. ام��روز با ظهور 
فناوری های دیجیتال مانند اینترنت اشیا، برنامه ریزی منابع سازمانی و 
هوشمندی کسب وکارها، بسیاری از سازمان ها تاش کرده ا ند خود را با 

این فناوری ها متحول کنند. 
وی ادام��ه داد: در نتیج��ه انقاب دیجیتالی، در ح��وزه یادگیری و 
آموزش چهار اتفاق افتاده اس��ت که دسترس��ی بی حد و مرز به دانش 

و اطاع��ات، دسترس��ی آس��ان ب��ه 
متخصصان هر رش��ته، حذف سلطه 
یکجانب��ه در فرآیند آموزش��ی و نیاز 
ب��رای به روز ب��ودن در تم��ام عمر را 

شامل می شود. 
رئی��س آکادمی تح��ول دیجیتال 
ب��ا بیان اینکه باید ب��ه فرزندان خود 
مه��ارت بیاموزیم و مه��ارت محوری 
را س��رلوحه قرار بدهی��م، گفت: این 
مهارت از جست وجو در وب، قابلیت 
تش��خیص صحت اطاعات تا مهارت 
حل مس��ئله را شامل می شود و ورود 
ب��ه فضای کس��ب و کار را تس��هیل 

می کند. 
وی با بیان اینکه تکنولوژی ش��یوه 
زندگ��ی را عوض کرده اس��ت، گفت: 
زمان��ی ب��رای دیدن آگه��ی خرید و 
فروش از راهنمای همشهری استفاده 
می کردی��م، ولی امروز س��ایت دیوار 
هم��ه آنچه را نیاز داریم در اختیار ما 

گذاش��ته است. امروز س��ایت های تخفیف گروهی بسیاری ایجاد شده 
و زیر هر س��قفی تعداد دیوایس های هوش��مند از تعداد آدم ها بیش��تر 

شده است. 
تقوی تصریح کرد: برابر گزارش ها، تا س��ال ۲0۳0 بیش از ۹0درصد 
رس��توران ها دیگر غذای شان را نمی پزند و پرینت سه بعدی می گیرند، 
بیش از ۵0درصد از کالج ها به مفهوم دانش��گاه از بین می روند. تا این 
س��ال ۲میلیارد نفر شغل های ش��ان را از دس��ت می دهند و تبدیل به 

روبات یا پلت فرم هایی براساس هوش مصنوعی می شوند. 
وی اضاف��ه کرد: تا س��ال ۲0۳0 میزان آتش س��وزی در جنگل ها با 
اس��تفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تا ۹۵درصد کاهش می یابد 
و تا این سال کشورهایی خواهیم داشت که در آنها اتوبان های مختص 
بدون راننده وجود دارد و س��ال ۲0۳0 دور نیس��ت و 1۲ س��ال دیگر 

است. 
س��یدحمایت می��رزاده، عضو کمیس��یون آموزش مجلس ش��ورای 

اس��امی نیز در این همایش گفت: اگر مراکز آموزش��ی و دانش��گاه ها 
ب��ه جای نمره و مع��دل، نیروی ماهر تربیت کنن��د و مدرک گرایی به 
مهارت گرایی تبدیل ش��ود، در آن صورت مش��کل بیکاری و اش��تغال 

فارغ التحصیان حل خواهد شد. 
وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا معلم و کتاب از مدارس حذف 
نش��ده و هر کدام جایگاه خود را دارند، اظهار کرد: متأسفانه در حجم 
کتاب ها و محفوظات غرق شده ایم و نظام آموزش فعلی اعم از آموزش 
و پرورش و دانش��گاه، دانش آموز و دانشجوی سرگردان تحویل جامعه 
می دهد. چنین نظامی می گوید بچه ها جزوه بنویسند و کتاب بخوانند 
و آخر س��ال جش��ن آتش زنی کتاب ها را برگزار کنند. در چنین نظام 
آموزش��ی، ف��رد دیپلم برق می گی��رد، ولی نمی تواند ب��رق خانه اش را 
درس��ت کند. لیس��انس مکانیک می گیرد، نمی تواند ماشین پدرش را 

تعمیر کند چون تنها دغدغه گرفتن مدرک بوده است. 
سخنگوی کمیس��یون آموزش مجلس گفت: آیا س��ایه شوم کنکور 
ک��ه منافع ع��ده زی��ادی را تأمین 
می کند اج��ازه می ده��د از چنین 
فضایی خارج ش��ویم؟ بنابراین اگر 
در  می خواهیم مش��کل کسب وکار 
کشور حل شود و بیکاران لیسانسیه 
س��ر کار برون��د، باید ن��گاه مدرک 
گرایی را اص��اح کنیم. تا وقتی به 
حرف هایی که می زنیم عمل نکنیم 
و صرفا تئوری محور باشیم مشکل 

کسب و کار حل نمی شود. 
میرزاده ادامه داد: در کش��ورهای 
دیگر مبنای عمل بر س��ه پایه سر، 
قلب و دس��ت استوار اس��ت و این 
س��ه با هم عمل می کنند تا حیطه 
یادگیری را تش��کیل دهند ولی در 
ایران تنها با Head سر و کار داریم 
وHeart و Hand را رها کرده ایم. 
طهم��ورث حس��نقلی پور، رئیس 
تهران  دانشگاه  مدیریت  دانش��کده 
نیز در ای��ن همایش، اظه��ار کرد: 
باالی ۹0درصد فارغ التحصیان ما بیکار هس��تند و تاش ما این بوده 

که شخصیتی تحویل جامعه بدهیم که کاربلد باشد. 
وی افزود: در تثبیت رفتارهای مثبت در فرزندان مش��کل داریم و از 
نظر شخصیتی زمان می برد تا بچه ها به همدیگر انس بگیرند. در چین، 
مهمانداران هواپیما و پرستاران باید خنده رو باشند به همین دلیل نوع 
لبخند را تست کردند و لبخند استاندارد را به دست آوردند، ما هم باید 
کدهای رفتاری استاندارد را برای نیروهای کار خود پیش بینی کنیم. 

رئیس دانش��کده مدیریت دانش��گاه تهران گفت: یکی از تعامات ما 
با بخش صنعت اس��ت و عموم بچه هایی که در بخش صنعت مش��غول 
فعالیت هس��تند موفقن��د. لذا امیدواری��م با تعریف کده��ای رفتاری 
اس��تاندارد، بهترین ثروت جامعه را که جوانان هس��تند با نظارت بهتر 
تربیت کنیم و تحویل جامعه بدهیم و فراموش نکنیم که انس��ان عامل 
اصلی توس��عه اس��ت و با تکیه بر نیروهای انسانی است که بسیاری از 

مشکات جامعه حل می شود. 

تا 2030  میالدی، 2 میلیارد نفر شغل شان را از دست می دهند

مدیر مالی فیت بیت: 

 اپل واچ دیگر مردم را
هیجان زده نمی کند

نگــــاه

فیس بوک به تازگی اپلیکیش��نی ارائه کرده که به کاربران اجازه می دهد با 
خرید بس��ته های اینترنتی در نقاط هات اس��پات از اینترنت وای فای استفاده 

کنند. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، فیس بوک قصد دارد با 
عرضه اپلیکیشنExpress Wi-Fi  وارد حوزه ارائه خدمات اینترنت شود. 

این اپلیکیشن به کاربران ساکن در کشورهای درحال توسعه امکان می دهد 
بس��ته های اینترنتی را بخرند و در نقاط hotspotاز اینترنت وای فای باالتر 
استفاده کنند. نقاط »هات اسپات« نیز توسط صاحبان کسب وکارهای محلی 
فراهم می شود.  هم اکنون اپلیکیشن مذکور در پنج کشور عرضه شده است. 

فیس بوک اپلیکیشن خرید بسته 
اینترنتی ارائه کرد

در یک کنفرانس سـرمایه گذاری مالـی »بیل زارال« 
مدیـر مالـی شـرکت فیت بیـت خاطرنشـان کرد که 
پرفروش ترین سـاعت هوشمند دنیا محصولی تکراری 
بـوده و اپل واچ دیگر مردم را هیجان زده نخواهد کرد. 
بـه گـزارش دیجیاتـو، بـا بیشـتر شـدن تسـلط 
و  مـردم  روزمـره  زندگـی  بـر  تکنولـوژی  صنعـت 
افزایـش وابسـتگی بیش از حد کاربران بـه فعالیت با 
گجت های الکرونیکی، سـاعت های هوشـمند تبدیل 
به پوشـیدنی هایی شده اند که بسیاری از کاربران آنها 
را خریـداری کـرده تا مرتبا و به سـادگی از آنها بهره 
بگیرنـد و از آخرین امکاناتی که پیشـرفت تکنولوژی 
برایشـان مهیـا کـرده، نهایـت اسـتفاده را ببرنـد. 
آمریکایی هـا  خصـوص  بـه  کاربـران  از  بسـیاری 
اکنـون از اپـل واچ بهـره می برنـد، چرا که اسـتفاده 
از آنهـا در محل هـای شـلوغ بسـیار آسـان اسـت. 
بـرای مثال یک فـرد می تواند در هـر محلی از طریق 
ایـن سـاعت هوشـمند بـا اطرافیـان خـود ارتبـاط 
برقرار کـرده، کالری هـای مصرف شـده روزانه اش را 
سـنجیده و در شـبکه های اجتماعـی فعالیـت کند. 
بـا این حـال مدیـر مالی شـرکت فیت بیـت اعالم 
کـرده در آینـده ای کـه برای ایـن مـدل محصوالت 
تصـور  پوشـیدنی  هوشـمند  گجت هـای  یعنـی 
می کنـد، جایی بـرای اپل واچ وجود نخواهد داشـت. 
سـازنده  شـرکت  مالـی  مدیـر  زارال«  »بیـل   
پوشیدنی هایی همچون ایونیک، ورسا و بلیز چند روز 
پیش در کنفرانس سـرمایه گذاری Roth خاطرنشـان 
کـرد: من هنوز فـردی را ندیده ام که اپل واچ داشـته 
باشـد و از داشـتن ایـن محصـول هیجان زده باشـد. 
حرف زارال را آمار فروش سه ماه گذشته این ساعت 
هوشـمند نقض می کند، چراکه پوشـیدنی یاد شـده 
در سـه ماهه پایانی سـال 201۷، آمار فـروش خود را 
شکسـته و بـه عقیده بسـیاری از کارشناسـان هنوز 
بهترین ساعت هوشمندی است که در بازار وجود دارد. 
زارال نظریـه خـود را این گونـه توجیـه می کنـد که 
اگـر کسـی آیفـون نداشـته باشـد نمی توانـد از اپل 
واچ اسـتفاده کنـد و بـه بـاور وی در حـال حاضـر 
هوشـمند  تلفن هـای  از  دنیـا  کاربـران  80درصـد 
اپـل.  موبایل هـای  نـه  می برنـد،  بهـره  اندرویـدی 
ایـن مسـئله به طور مجزا درسـت اسـت، امـا اپل 
هیچ وقت دنبال باال بردن سهمش از بازار به هر طریق 
ممکـن نبوده اسـت و تنها اسـتراتژی اش برای حفظ 
رضایـت مصرف کنندگانش را در پیش گرفته تا آنها را 
تا ابد مشـتری خـود نگه دارد. از این روسـت که اپل 
واچ محصولی اسـت که با آیفون ها به خوبی هماهنگ 
شـده و تجربه مطلوبی برای کاربـران فراهم می آورد. 
اپـل هنـوز جوابـی بـه ادعاهـای مدیر مالـی فیت 
شـده  یـاد  شـرکت  آنجایـی  از  امـا  نـداده،  بیـت 
وضعیـت مالـی خوبـی نـدارد و دیگـر رقیـب پـر 
خطری محسـوب نمی شـود، بعید اسـت که شـرکت 
کوپرتینویـی در ایـن زمینـه اقدامـی انجـام دهـد. 
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برای حصول پیشرفت در زمینه تجارت 
آناین و توس��عه یک برند، نیاز به رعایت 
برخ��ی نکات کلیدی اس��ت ک��ه به آنها 
می پردازی��م.  امروزه حض��ور آناین یک 
تجارت به ان��دازه حضور فیزیکی در بازار 
اهمیت دارد. پس چرا با انجام اشتباهاتی 
که می ت��وان از وقوع آنها جلوگیری کرد، 
اعتبار ش��رکت تان را به خطر می اندازید؟ 
در اینجا به نمونه هایی از این اش��تباهات 
می پردازی��م. اش��تباهاتی ک��ه می توانند 
جلوی موفقی��ت بیزینس هر یک از ما را 

بگیرند. 
1- برای آینده برند خود هیچ  فکری 

در ذهن ندارید
آی��ا از مهارت ه��ای کارآفرین��ی خود 
مطمئ��ن هس��تید؟ فک��ر می کنی��د که 
بهتری��ن محصول س��ال را دارید؟ دوباره 
فکر کنید. شما باید بهترین محصول قرن 
را تولی��د کنید؛ یا حداق��ل باید ذهنیتی 
اینگونه داش��ته باشید. اگر دودل هستید 
وارد بازار نشوید. در عوض، برای گسترش 
بیزینس خود در سال های آینده مطمئن 

و شجاع باشید. 
2- نمی توانید یک نام منحصر به فرد 

برای برند خود برگزینید
 شما قطعا باید یک نام منحصر  به فرد 
ب��رای برند خود انتخ��اب کنید. نامی که 
با برنامه ه��ای جاه طلبانه ش��ما مطابقت 
داش��ته باش��د. حتما مطمئن ش��وید که 
نامی مش��ابه نام برند شما در بازار وجود 
ن��دارد و همین طور بررس��ی های الزم را 
انجام دهید تا بتوانید یک آدرس مناسب 
برای وب س��ایت برندتان درس��ت کنید. 
بعضی مواقع حتی شرکت های بزرگ نیز 
در این زمینه دچار اش��تباه می ش��وند و 
نامی که برای برندشان انتخاب می کنند 
تکراری یا بدون جذابیت است. نویسنده 
اصلی این گزارش در توصیف برند خود و 

انتخاب نام آن می نویسد: 
یکی از دالیلی که باعث ش��د تا من نام 
تاکو )Taco(  را ب��رای آژانش بازاریابی 
خ��ودم انتخاب کنم ای��ن بود که یک نام 
رایج و منحصر به فرد بود. من می دانس��تم 
ک��ه بس��یاری از آژانس ه��ای بازاریابی، 
اس��م های بی مزه یا ن��ام مخفف عجیبی 
داشتند. اسمی که ساده و منحصر به فرد 

باشد باعث جلب توجه مردم می شود. 
3- از دیگران برای کمک به توسعه 

وب سایت خود استفاده نمی کنید
ش��ما شاید در زمینه تکنولوژی مهارت 
باالیی داش��ته باش��ید، ولی آیا واقعا الزم 
اس��ت که ب��رای یادگی��ری تم��ام زیر و 

بم های ساختن وب سایت وقت بگذارید؟ 
ای��ن موضوع را همیش��ه به یاد داش��ته 
باشید که اولویت ش��ما باید راه انداختن 
بیزین��س و رونق بخش��ی ب��ه آن باش��د، 
بنابراین وقت تان را با نشستن پشت رایانه 
هدر ندهید، در این صورت وقت کمتری 
ب��رای پیش بردن بیزین��س خود خواهید 
داشت. کارهای تکنیکی را به کارشناسان 
بسپارید و خودتان روی مدیریت بیزینس 

تمرکز کنید. 
4- طرح پشتیبان ندارید

یکی از اش��تباهات رایج مردم این است 
ک��ه ارزش دیتای خ��ود را نمی دانند. این 
اشتباه حتی از کارآفرینان حرفه ای نیز سر 
می زند. شما شاید با خود فکر کنید که در 
هیچ حالت��ی اتفاق بدی برای بیزینس من 
نمی افتد. با اینکه شاید بتوانید از بیزینس 
خود در مقابل سیل و آتش سوزی حفاظت 
کنید، اما در م��ورد تروجان ها چطور؟ این 
ن��وع از بدافزارها می توانن��د از راه دور وارد 
سیستم شما شوند و فایل های تان را آلوده 
کنند. ممکن است وضعیت به حدی وخیم 
ش��ود که حتی نتوانید به یکی از فایل های 
خود دسترس��ی داشته باش��ید. پس شما 
بیش��تر از آنک��ه خودتان تص��ور می کنید 
آس��یب پذیر هس��تید. حتی ش��رکت های 
ب��زرگ چند ملیتی نیز با چنی��ن حوادثی 
روبه رو شده اند، بنابراین همیشه یک راه حل 
پش��تیبان برای مواجهه ب��ا چنین حوادث 

غیر قابل اجتنابی در نظر داشته باشید. 
5- نمی توانید یک پیام واضح را 

برسانید
 اگرچ��ه ممک��ن اس��ت در توئیت��ر و 
فیس ب��وک و لینکدی��ن فعالی��ت زیادی 
داشته باشید، اما یکی از بدترین اتفاقاتی 
که ممکن اس��ت برای شما پیش  آید این 
اس��ت که برند ش��ما پیام های مختلف و 
متناقضی درباره ویژگی ها و همکاری های 
بیزینس ش��ما بفرس��تد. گاهی بعضی از 
صاحب��ان تجارت، هر کامنت و صفحه ای 
را در شبکه های اجتماعی الیک می کنند 
تا اینکه برند خودش��ان را بیش��تر جلوی 
چش��م بیاورند. باید بگویی��م که این کار 
اش��تباه اس��ت. در دنیای تجارت باید در 
م��ورد هر حرکت خود فکر کنید و برنامه 
داشته باش��ید. برای اینکه حضور آناین 
بیزینس خود را س��ر و سامان دهید بهتر 
است یک مدیر بازاریابی استخدام کنید. 
6- شما خود را در گوگل جست وجو 

نمی کنید
آیا اخیرا شرکت یا وب سایت خود را در 
گوگل جست وجو کرده اید؟ اگر جواب تان 

منفی اس��ت باید هر چه سریع تر این  کار 
را انجام دهی��د. همه می دانند که امروزه 
بیشتر مردم از موتور جست وجوی گوگل 
اس��تفاده می کنند. پس افراد برای اینکه 
درباره برند و بیزینس شما بیشتر بدانند، 
به گ��وگل مراجعه خواهند ک��رد. اگر در 
باالی لیس��ت نتایج جس��ت وجو باش��ید 
بدانی��د که ی��ک ق��دم از دیگ��ران جلو 
هس��تید. یک نکته مه��م دیگر هم اینکه 
مطمئن ش��وید هیچ مطلب نادرس��ت و 
شرم آوری در مورد برند شما در اینترنت 

وجود ندارد. 
۷- مطالب خود را غلط گیری 

نمی کنید
ش��اید به نظرتان مهم نباشد، اما حتما 
قبل از انتش��ار مطالب خود آنها را دوباره 
و س��ه باره بخوانید و  اش��کاالت احتمالی 
را بر ط��رف کنی��د. هیچ گاه فک��ر نکنید 
که این کار، وظیفه وب نویس��ان اس��ت تا 
مطالب را غلط    گیری کنند. برطرف کردن 
اشکاالت نوشتاری و گرامری امری بسیار 
ضروری است که باعث می شود متن شما 
خواندن��ی، س��لیس و روان باش��د. اینکه 
وب سایت و پست های شما در شبکه های 
اجتماعی پر از اشتباه باشد، نه تنها آنها را 
بی نظم و شلخته جلوه می دهد، بلکه روی 
اعتبار برند شما نیز تأثیر منفی می گذارد. 

8- به دیگران اشاره نمی کنید
ش��بکه های  در  ش��ما  کنی��د  ف��رض 
اجتماع��ی فعالی��ت دارید و تم��ام هفته 
در م��ورد بیزینس خ��ود توئیت می کنید 
و  می کنی��د  ک��ه  کاری  م��ورد  در  و 
حیط��ه فعالیت ت��ان و فروش ه��ای ویژه 
اطاع رس��انی می کنید. ه��دف از حضور 
در ش��بکه های اجتماع��ی فقط معرفی و 
اطاع رس��انی نیس��ت. باید با دیگران در 
ارتباط باش��ید. باید روابط  دوطرفه ایجاد 
کنید. س��عی کنید ب��ا توزیع کنندگان و 
بیزینس ه��ای دیگر که در حیطه ش��ما 
فعالیت می کنند، ارتب��اط برقرار کنید تا 
یک رابطه دوستانه و مشوق ایجاد کنید. 
این کار به رونق کار شما کمک می کند. 

9- به کاری که می کنید اشاره 
نمی کنید

از ط��رف دیگر، نباید ف��رض کنید که 
همه در م��ورد بیزینس ش��ما می دانند. 
شما باید به طور مس��تمر در مورد کاری 
که شرکت تان می کند اطاع رسانی کنید. 
این موضوع زمانی اهمیت دوچندان پیدا 
می کند که از روی نام، نتوان به طور واضح 
حیطه فعالیت شرکت ش��ما را استنباط 
کرد. بس��یار مهم اس��ت ک��ه فالوور های 

ش��ما بدانند که ش��رکت تان چ��ه کاری 
می تواند ب��رای آنها انج��ام دهد. به جای 
اینکه مس��تقیما به تبلیغ خود بپردازید، 
می توانی��د مخاطبان خ��ود را به صورت 
ماهرانه ت��ری ب��ا زمینه کاری تان آش��نا 
کنید. مثا می توانید بگویید: آیا می دانید 
ش��رکت ما در زمین��ه . . . تخصص دارد. 
حتما مطمئن ش��وید که به مخاطبان تان 
بگوئید چرا شرکت ش��ما بر شرکت های 

مشابه دیگر برتری دارد. 
10- دامنه های غیرفعال را حذف 

نمی کنید
وقتی ش��ما در حال نهایی کردن اسم 
 com، . eu .برندت��ان هس��تید و بی��ن
ی��ا. biz م��ردد هس��تید، ممکن اس��ت 
به ط��ور ناخواس��ته چند دامن��ه مختلف 
)domain( را ثبت کنید که بعدا مجبور 
ش��وید آنه��ا را حفظ کنید. اگ��ر یکی از 
دامنه ها را فعال نگه دارید و از دامنه های 
دیگر اس��تفاده نکنید اش��تباه بزرگی را 
مرتک��ب می ش��وید، چون مش��تری های 
آین��ده ممکن اس��ت س��ردرگم و حتی 
عصبانی شده و از تجارت با شما منصرف 
شوند. همیشه یادتان باشد که دامنه های 
غیر فع��ال را ح��ذف یا اینک��ه بینندگان 
ب��ه س��ایت  را مس��تقیما  آن دامنه ه��ا 
اصلی هدایت کنید. آیا می دانس��تید که 
می توانید دامنه ها را به خود فروشندگان 
بفروش��ید؟ اگر مطمئن هس��تید که در 
آین��ده از دامنه ه��ای غیر فعال اس��تفاده 
نخواهید کرد، می توانید فروش آنها را هم 

مد نظر قرار دهید. 
11- وارد گفت وگوها نمی شوید

آخری��ن نکت��ه این اس��ت ک��ه وارد 
گفت وگوه��ای آناین ش��وید. به راحتی 
عقی��ده و احس��اس تان در م��ورد ی��ک 
موض��وع را ب��ا دیگ��ران ب��ه اش��تراک 
بگذاری��د و اج��ازه دهی��د دیگ��ران با 
شخصیت شما آشنا شوند. مشتری ها به 
برقراری ارتباط ش��خصی عاقه دارند و 
می خواهند ببینند که چه  کس��ی پشت 
این ش��رکت است. چطور اس��تیو جابز 
)Steve Jobs(، مدیر عامل س��ابق اپل، 
به ش��خصیتی شناخته ش��ده در جهان 
تبدیل ش��د؟ برقراری ارتباط با دیگران 
و ش��رکت ک��ردن در بحث ه��ا یکی از 
روش ه��ای هوش��مندانه ب��رای معرفی 
بیزینس و شرکت شما به دیگران است. 
به این ص��ورت می توانید ب��دون اینکه 
حتی س��مج یا گس��تاخ به نظر برسید، 

برند خود را تبلیغ کنید. 
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۱۱ اشتباه متداول در توسعه برند آنالین
6 گام کلیدی برای خلق ایده های 

نو در برندسازی
اس��تراتژی پیام برن��د به برندهای بی ش��ماری 
کمک کرده اس��ت ک��ه با موفقیت جایگاه س��ازی 
کنند. با انتخاب پیام برند مناس��ب ش��ما در ذهن 
مخاطبان، با آن پیام ش��ناخته می شوید و به این 
صورت در ذهن مص��رف کنندگان جایگاه خود را 

می سازید. 
وقت��ی پیام برند خ��ود را مش��خص کنید )چه 
ب��ه عنوان ت��ازه وارد یا میراث دار ی��ک صنعت در 
ب��ازار هدف( صاحب ی��ک ایده مرتب��ط در ذهن 
مخاطبان هدفی خواهید ش��د ک��ه قصد دارید به 
آنها دست یابید و این ایده تضمین می کند که این 
مصرف کنندگان می دانند با توجه به پیام برند شما 

چه انتظاراتی باید از آن داشته باشند. 
آیا برند شما می تواند صاحب یک ایده باشد؟ بله. 
حتی اگر در بخش بندی ذهن مش��تریان در طبقه 
خوبی قرار نداری��د، می توانید خودتان را از طریق 
شناس��ایی شکاف موجود در چش��م انداز رقابتی و 
تاش ب��رای ایجاد ارتباطات ب��رای پر کردن آن، 
منحصر به فرد کنید و خبر خوب آن است که این 

فرآیند لزوما طوالنی و زمان بر نیست. 
در ادامه شش گام کلیدی برای خلق ایده های نو 
در برندسازی برای تبدیل شدن به آنچه می توانید 
یا آنچه باید در بخش��ی از بازار که در آن فعالیت 

می کنید، باشید، آورده شده است. 
1- تحلیل پیام برند رقبا

رقب��ای خ��ود را در صنعتی که در آن مش��غول 
هستید، بشناسید. پیام برند آنها را مطالعه کنید و 
ببینی��د چه جنبه ای از نیازهای موجود در صنعت 
ش��ما را پوش��ش داده اند. ببینید پیام رقبا بر چه 
چی��زی تأکید دارد و آیا آنچ��ه بر آن تأکید دارند 
جذابی��ت الزم را دارد یا خی��ر. همچنین بفهمید 
هدف رقبا از پیام برندش��ان چیست. در واقع باید 
بفهمید آنها چه منظوری را می خواهند برسانند و 

تمرکزشان را بر چه چیزهایی قرار داده اند. 
2- نگاشت پیام برند

وقت��ی یک تحلی��ل پیام س��اده بر ه��ر یک از 
رقب��ا انجام دادید، س��پس آنها در ش��بکه هایی بر 
اس��اس صفات غالب در بازار و بخش بندی ها آن، 
تقس��یم بندی کنید. حتی می تواند آنها را فقط در 
یک طیف خطی قرار دهید یا اگر رقبای متعددی 
 full – out( داری��د از ط��رح پراکندگی کام��ل
scatter(  اس��تفاده کنید. اگر می خواهید خیلی 
کامل عمل کرده باش��ید می توانید برای هر یک از 
رقبا از نقطه های بزرگ و کوچکی اس��تفاده کنید 
که نش��ان دهنده س��هم بازار کلی آنها از دید شما 

باشد. 
3- بازرسی پنهان

به دنبال جاهایی باش��ید که رقبای تان شکست 
خورده اند، آن��گاه می توانید تعیی��ن کنید فرصت 
منحصربه فرد برای س��اخت پی��ام برند کجا نهفته 
اس��ت. در واقع در این گام ش��ما با بررس��ی نقاط 
ضع��ف و ق��وت رقب��ا می توانی��د فرصت هایی را 
شناسایی کنید که رقبا به آن پاسخ نداده اند یا به 
درس��تی به آن پاسخ نداده اند در نتیجه می توانید 

تمرکز خود را بر آن موقعیت ها بگذارید. 
4- تراز )تنظیم( ارزش های برند 

س��عی کنید ارزش های برند بیش��تری را تحت 
پوش��ش قرار دهید. البته این بدان معنا نیست که 
باری به هرجهت عمل کنید و از هر دری س��خن 
بگویید چرا که در این صورت کنترل و پاسخگویی 
به تمام آنها دشوار خواهد بود، اما هدف خود را به 
طرق مختلف پوشش دهید تا فضای خدمت دهی 
را برای رقبا س��خت تر کنید. در واقع باید س��عی 
کنید تم��ام حداقل های موجود در صنعت خود را 
پاس��خ دهید تا در مقایس��ه با رقب��ا کامل به نظر 

بیایید. 
5- ساختن ماهیت برند

ح��اال حوزه خود را مح��دود کرده ایم. هنوز یک 
بیانیه موقعیت، شعار، ویژگی برند، شخصیت برند، 
یک راهنمای سبک و دیگر عناصر ضروری پیام را 
در اختیار نداریم، اما نقطه شروع را پیدا کرده ایم. 
ب��ا توجه به مراحل قبلی ح��اال می دانیم پیام برند 
ما باید شامل چه چیزهایی باشد اما هنوز کارهای 
زی��ادی برای انجام دادن وج��ود دارد و باید تمام 
المان های یاد شده را متناسب با پیام برند بسازیم. 

6- آزمون ارتباط پیام برند
حاال که اس��تراتژی پی��ام برند خ��ود را دارید، 
ممکن اس��ت مایل باشید به وسیله آزمون ارتباط 
پیام برند، از اینکه پیام شما به اندازه کافی مرتبط 
اس��ت اطمینان کسب کنید. هر پیامی که انتخاب 
می کنید باید مرتبط ترین پیام با مخاطبانی باش��د 
که شما سعی دارید به آنها دست یابید. در نتیجه 
وقتی به دنبال محصول می آیند به گفته های شما 
توجه نخواهند کرد اگر شما صاحب ایده ای باشید 
که ب��رای هیچکس جذابیتی به هم��راه ندارد. در 
نتیجه برای حصول اطمینان از اینکه پیام انتخابی 
تأثیر مورد نظر را خواهد داش��ت انجام این گام از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
انجام این مراحل می تواند مس��یری آسان برای 
انتخاب بهترین استراتژی پیام برند باشد مشروط 
بر آنکه با دقت و با اس��تفاده از اطاعات درس��ت 

صورت گیرد. 

تبلیغاتخالق

ایستگاهتبلیغات

 تحقیقات بازار، چرخه عمر
و اثربخشی تبلیغات

بازارایان و مدیران تبلیغات عاقه خاصی به نوجوانان نسل 
وای یا متولدین دهه ۸0 شمس��ی به بع��د دارند، چراکه این 
بومی��ان دیجیتال به ط��ور ذاتی و طبیعی عاق��ه خاصی به 
محص��والت تکنولوژیک دارند و عموم��ا وجوه احتیاطی الزم 
برای خرید آخرین محصوالت را در این حوزه در اختیار دارند. 
زمان بازاریابی و معرفی این دسته از محصوالت به این گروه 
از مشتریان، چندین پرسش کلیدی برای مطرح کردن و پاسخ 

دادن وجود دارد. 
- آیا این افراد آنچنان که تصور می شود از مصرف کنندگان 

نسل های دیگر متفاوت هستند؟ 
- چه ش��کلی از بازاریابی بیش��تر از بقیه شیوه ها روی این 

دسته از مصرف کنندگان
اثربخشی الزم را دارد: تبلیغات در تلویزیون یا تبلیغات روی 

دستگاه های دیجیتال؟ 
- آی��ا مصرف کنن��دگان این نس��ل را می ت��وان به خرید 

محصولی ترغیب یا متقاعد کرد یا بیشتر
بای��د با برندها از طریق رویکردهایی که منحصرا برای این 

نسل و بخش از بازار طراحی شده اند، تعامل برقرار کنند. 
معیارهای معمول اثربخشی تبلیغات

طی چندین دهه متوالی تحقیقات مختلف نشان داده است 
که طبقه بندی مبتنی بر نسل عموما شامل موارد زیر می شود: 

- نسل وای: افرادی که بین 1۶ تا ۲۹ سال سن دارند. 
- نسل ایکس: افرادی بین ۳0 تا ۴۴ سال سن دارند. 

- بیبی بومرها یا کودکان نسب انفجار: افرادی که بین ۴۵ 
تا ۵۹ سال سن دارند. 

- سالمندان: افرادی که ۶0 سال یا بیشتر سن دارند. 
تفسیر معیارها. . . 

برخی معیارهای معمول که برای اثربخشی تبلیغات مورد 
اس��تفاده قرار می گرفتند، شامل مواردی همچون به یادآوری 
تبلیغات، تعامل مصرف کننده با تبلیغات و تأثیرگذاری تبلیغات 
بر رفتار خرید عینی مصرف کننده می ش��دند. این تحقیقات 
تأثیر متقاعد کنندگی تبلیغات تلویزیونی بر مصرف کنندگان 
را نیز با استفاده از یک معیار اختصاصی به نام سهم از انتخاب 

نیز مورد مطالعه قرار داده است. 
معیار سهم از انتخاب بیانگر تغییر در انتخاب مصرف کننده 
با توجه به یک محصول پس از مواجهه با یک تبلیغ در رابطه 

با محصول است. 
تأثیر تبلیغات تلویزیونی بر انتخاب خرید مصرف کننده از 
یک الگوی پله ای و گام به گام تبعیت می کند، به این ترتیب 
که تأثیر متقاعدکنندگی برای آن دسته از مصرف کنندگانی 
بیشتر است که در بین طبقه بندی نسل ها دارای سن بیشتری 
هستند. متوسط افزایش تعداد مصرف کنندگان در هر یک از 
چهار طبقه بندی نس��لی که محصولی را پس از مشاهده یک 
تبلی��غ تلویزیونی در رابطه ب��ا آن محصول ترجیح داده اند به 

قرار زیر است: 
- نسل وای: ۴.۶

- نسل ایکس: ۵.۳
- بیبی بومرها یا کودکان نسب انفجار: ۶.۴

- سالمندان: ۶.۶
درحالی ک��ه الگوی تأثی��ر اقناعی تبلیغ��ات تلویزیونی در 
نتایج این تحقیقات که توس��ط مجموعهcomScore انجام 
ش��ده مشهود است، برخی کارشناس��ان اعتقاد دارند که این 
تأثیر ب��ه دلی��ل مراحل زندگ��ی مصرف کنندگان اس��ت و 
آنچن��ان به خصوصیات اعضای هر گروه طبقه بندی ش��ده از 
مصرف کنندگان بر اساس نس��ل ارتباطی ندارد، چرا که این 
خصوصیات با باال رفتن س��ن این افراد و وارد ش��دن هر یک 
در یک طبقه نسلی دیگر همچنان با آنها ادامه خواهد داشت. 
 مراقب نس��ب وای باشید که با تبلیغات برانگیخته شده و 

مدت بیشتری آن را به یاد می آورند
 یکی از معیارهای کلیدی در این تحقیقات به خاطر آوردن 
تبلیغات بوده است. دو نوع از به خاطر آوردن مورد اندازه گیری 
قرار گرفته اس��ت: به خاطر آوردن فوری و به خاطر آوردن با 

تأخیر. 
- به خاط��ر آوردن فوری تبلیغات تقریبا 1۵ دقیقه بعد از 

مشاهده تبلیغ اندازه گیری شده بود. 
- به خاطر آوردن با تأخیر تبلیغات سه روز پس از نمایش 

داده شدن تبلیغات تلویزیونی اندازه گیری شده بود. 
معی��ار به خاطر آوردن فوری برای به دس��ت آوردن میزان 
اثربخش��ی جلب توجه بینندگان تلویزیون توس��ط تبلیغات 
تلویزیونی در نظر گرفته ش��ده بود. این بدین معنا اس��ت که 
تبلیغ مورد نظر با توجه به چگونگی به چشم آمدن تبلیغ مورد 
نظ��ر در برابر تمام صداهای ناهنجار یا عوامل حواس پرتی که 
می تواند در زمان تماش��ای تلویزیون برای مخاطب روی دهد 

مورد ارزیابی قرار گرفته است. 
مدیران و مسئوالن تبلیغات به این معیار اثربخشی تبلیغات 

تحت عنوان نفوذ تبلیغ یاد می کنند. 
به خاطر آوردن با تأخیر تبلیغات توسط بینندگان تبلیغات 
تلویزیونی، نش��ان دهنده کیفیت باقی گذاشتن یک تصویر یا 

خاطره ماندگار بر بینندگان است. 
نتیجه گیری

پاس��خ های دریافت ش��ده از افراد تماش��ا کننده تبلیغات 
تلویزیونی در این تحقیقات در بین گروه های نس��لی مختلف 
تقریبا متفاوت بوده اس��ت. در متولدین نسل وای شاهد نرخ 
نفوذ کمتر تبلیغات نسبت به دیگر گروه های نسلی هستیم که 
احتماال فاکتورهای مختلفی در شکل گیری این نتیجه مؤثر 
بوده اند.  به طور تعمدی و هدف دار، متولدین نسل وای توجه 
و تمرک��ز خود را بین چندین فعالی��ت و موضوع مورد عاقه 
مختلف در هر بازار زمانی مورد نظر تقسیم می کنند. متولدین 
این نسل اغلب در آن واحد درگیر چندین و چند ابزار یا وسیله 
دیجیتالی مختلف هستند. به عنوان مثال، یک مصرف کننده 
نسل وای ممکن است به تماشای تلویزیون بنشیند، از تبلت 
خودش استفاده کند و در همان آن به پیام های متنی دریافت 

کرده هم پاسخ دهد. 
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اولی��ن تصوی��ر اینس��تاگرام در س��ال 
یعن��ی  آن  موس��س  توس��ط  و   ۲010
کوین سیس��تروم در این شبکه اجتماعی 
منتش��ر شد. این تصویر از حیوان خانگی 
کوی��ن سیس��ترون گرفت��ه ش��ده بود و 
همه م��ا می دانیم که حیوان��ات خانگی 
در اینس��تاگرام بس��یار محبوب هستند، 
اما امروزه کاربرد اینس��تاگرام فقط برای 
پس��ت ک��ردن تصاویر حیوان��ات خانگی 

نیست. 
اپلیکیشن اینس��تاگرام در حال حاضر 
ب��ا ۹۵میلی��ون کارب��ر فعال رتب��ه اول 
اپلیکیش��ن های به اشتراک گذاری عکس 
را در آمریکا به خود اختصاص داده است 
و البته در تمام جهان نیز اینستاگرام جزو 
پرکاربردترین اپ های کاربران محس��وب 
می ش��ود. از س��ال ۲01۴ ت��ا ب��ه امروز 
س��االنه حدود 100میلی��ون کاربر فعال 
به جامعه اینس��تاگرام افزوده شده است. 
اینس��تاگرام در حال حاضر در سرتاس��ر 
جهان بی��ش از ۸00 میلیون کاربر فعال 
دارد و جای تعجب نیست که بسیاری از 
کسب وکارهای بزرگ جهان به سوی این 

شبکه اجتماعی کشیده شده اند. 
اگر نگاهی به اینستاگرام داشته باشید 
می بینید ک��ه صفحات محب��وب زیادی 
در این ش��بکه اجتماع��ی وجود دارد که 
تع��داد فالوورهای آنه��ا از چند صد هزار 
نفر تا چند میلیون نفر متغیر اس��ت. اما 
آیا کسب فالوور بیشتر در اینستاگرام راه 
و رمز خاصی دارد؟ کاربران اینس��تاگرام 
بیشتر چه نوع محتواهایی را می پسندند؟ 
ستاره های این ش��بکه اجتماعی چگونه 
توانسته اند این حجم از دنبال کننده را به 
دست آورند؟ این ها همه سؤاالتی هستند 
که قصد داریم پاسخ آنها را از زبان چهار 

ستاره اینستاگرام بشنویم. 
دریافت فالوورهای بیشتر اینستاگرام 

در قطر
ابراهیم الهیدوس موسس برند الکچری 
Fursan است و در شهر دوحه در کشور 
قطر زندگ��ی می کند. تع��داد فالوورهای 
اینستاگرام او اکنون به بیش از 1۶۲هزار 
نف��ر رس��یده اس��ت. ابراهی��م الهیدوس 
در ای��ن زمین��ه می گوید: »اینس��تاگرام 
به ی��ک پلتف��رم بازاریاب��ی حیاتی برای 
کس��ب وکارها در خاورمیانه تبدیل شده 
است. اینستاگرام اگر محبوب ترین نباشد، 
یکی از پراستفاده ترین اپ های شبکه های 
اجتماعی است. کس��ب وکارها در قطر از 
اینستاگرام برای گفتن داستان های خود 
به صورت��ی بصری و جذاب به مش��تریان 

استفاده می کنند.«
ترفندهای برتر ابراهیم الهیدوس 

برای کسب فالوور بیشتر: 
-  ی��ک بی��وی کامل داش��ته باش��ید 
و بنویس��ید ک��ه کس��ب وکار ش��ما در 
مورد چیس��ت. مطمئن ش��وید که تمام 
اجتماعی تان  ش��بکه های  پروفایل ه��ای 
یک صورت واحد دارن��د. از لوگوی خود 
به عنوان تصویر نمایش��ی استفاده کنید 

و همچنی��ن مطمئن ش��وید ک��ه فونت، 
اس��تایل و رنگ درس��ت در لوگو رعایت 

شده است. 
-  تصاویر حرفه ای بگیرید

ب��ه  را  مخاطب��ان  اوق��ات  -  گاه��ی 
از  می توانی��د  ببری��د:  پش��ت صحنه 
استوری اینس��تاگرام برای نمایش دادن 
پش��ت صحنه و تعامل ب��ا دنبال کنندگان 
اینس��تاگرام و ایجاد ح��س تعلق در آنها 

نسبت به برند استفاده کنید. 
-  با وباگ نویس��ان و اینفلوئنسرهایی 
که به بخش ش��ما تعل��ق دارند همکاری 

کنید. 
دریافت فالوورهای بیشتر 

اینستاگرام در بریتانیا
بریتانی��ا زندگ��ی  ای��زاک در  اولی��ور 
می کن��د و در ح��ال حاض��ر ۳۳1ه��زار 
فال��وور اینس��تاگرام دارد. او می گوی��د: 
»ش��ما می توانید هویت برن��د خود را به 
می��زان قابل ماحظه ای در اینس��تاگرام 
افزایش دهید و این اس��تراتژی توس��ط 
تعداد زیادی از کس��ب وکارهای آناین و 
آفای��ن در بریتانیا و اروپا مورداس��تفاده 

قرار گرفته است.«
به گفته اولیور ایزاک، ترافیک موبایلی 
از دس��کتاپ پیش��ی گرفته و اینستاگرام 
نی��ز در ای��ن دخی��ل اس��ت. در ح��وزه 
کسب وکاری من که روی سرمایه گذاری 
ارزه��ای رم��زی و باک چی��ن متمرکز 
است، اس��تارت آپ های باک چین زیادی 
را دیده ام که از اینس��تاگرام برای عرضه 
اولیه س��که های خود اس��تفاده می کنند. 
اولیور ایزاک ادامه می دهد که بس��یاری 
از ش��رکت های باک چی��ن ی��ا فعال در 
زمینه ارزی ه��ای رمزی گروه های تلگرام 
راه ان��دازی کرده ان��د ک��ه ب��ه صفح��ات 
اینس��تاگرام آنها لینک ش��ده است. آنها 

از ای��ن صفحات ب��رای تولی��د محتوای 
ویروسی یا دریافت تأییدیه از سلبریتی ها 

یا اینفلوئنسرها استفاده می کنند. 
 ترفندهای برتر اولیور ایزاک برای 

کسب فالوور بیشتر: 
اولیور ایزاک توصیه می کند که همیشه 
مداومت داشته باش��ید. البته گفتن این 
حرف از انجام دادنش آس��ان تر است، اما 
صرف نظر از حوزه کاری ش��ما، مداومت 
در محتوا و داستان ها امری حیاتی است. 
مداومت به ش��ما اج��ازه می دهد که در 
س��مت خوب الگوریتم اینس��تاگرام باقی 
بمانی��د که باعث ج��ذب دنبال کنندگان 
وف��ادار و تعامل گ��را می ش��ود. س��پس 
بع��د از پیدا کردن حس��اب های کاربری 
از  پرطرفدارت��ر در ح��وزه کاری خ��ود 
طری��ق تعام��ل، گروه ه��ای فیس بوکی، 
تلگرام، مذاکره و سایر روش ها می توانید 

فالوورهای باکیفیت به دست آورید. 
ب��ه گفت��ه اولی��ور ای��زاک، همچنین 
می توان از رویکرد »الیک های قدرتمند« 
نیز اس��تفاده کرد. منظ��ور از الیک های 
قدرتمن��د ای��ن اس��ت که صفحه ش��ما 
توسط حس��اب های کاربری پرطرفدارتر 
الیک شود. اگر ش��ما یک رابطه خوب با 
ادمین های صفحات پرطرف��دار با صدها 
ه��زار و میلیون ها فالوور ایجاد کنید، این 
افراد صفحه شما را فالوو یا الیک خواهند 
کرد. الیک ش��دن توس��ط حس��اب های 
کاربری پرطرفدار ش��انس رشد ویروسی 
را  اینس��تاگرام   Explore صفح��ه  در 

افزایش می دهد. 
دریافت فالوورهای بیشتر اینستاگرام 

در استرالیا
آدل دی می��ر، موس��س و متخص��ص 
 Adedemeyer. com رس��انه ای 
اس��ت و در گولد کوست استرالیا زندگی 

می کند. تعداد فالوورهای او در اینساگرام 
1۴.۹00 اس��ت. آدل دی می��ر در ای��ن 
 باره می گوید که اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی در اس��ترالیا در طول  س��ال ها 
تداوم بیش��تری پیدا ک��رده و فیس بوک 
و یوتیوب در بین عام��ه مردم پرطرفدار 
هستند. در دو س��ال گذشته اینستاگرام 
نیز سعی کرده سهمی را نصیب خود کند 
و ما اکنون ش��اهد یک رش��د ثابت برای 

توییتر و اسنپ چت نیز هستیم. 
به گفت��ه آدل دی میر، کس��ب وکارها 
در استرالیا بیش��تر بودجه بازاریابی خود 
را روی بهب��ود س��ایت و محت��وا ص��رف 
می کنند، س��پس ب��ه دنب��ال بودجه ای 
ترکیب��ی ب��رای فیس ب��وک، لینکدی��ن، 
کمپین ه��ی  و  اینس��تاگرام  تبلیغ��ات 
قدرتمند بازاریابی اینفلوئنسر می گردند. 
ترفندهای برتر آدل دی میر برای 

کسب فالوور بیشتر: 
آدل دی می��ر توضیح می دهد که برای 
ساخت یک برند با اپلیکیشن اینستاگرام 
ش��ما باید ابتدا نوع محتواهای باب طبع 
افراد را بدانید و س��پس چیزی را که در 
آن بهترین هستید مشخص کنید. رقابت 
در اینستاگرام سخت است، بنابراین شما 
باید مداومت داش��ته باش��ید و همیش��ه 
محتوای باکیفی��ت را ارائه دهید، در غیر 
این صورت به شما توجهی نمی شود. یک 
استراتژی جامع داشته باشید، یک تقویم 
محتوایی تهیه و ب��رای افزایش فالوورها 

این موارد را با تبلیغات آمیخته کنید. 
دریافت فالوورهای بیشتر اینستاگرام 

در برزیل
لوانا س��وارز در برزیل زندگی می کند و 
هم اکنون حدود 1۲.۶00 نفر فالوور دارد. 
او می گوید که برزیل دومین کشور بزرگ 
برای وباگ نویس��ان و یوتیوبرهاست. هر 
برند یا ش��خص می داند ک��ه برای رقابت 
کردن باید در اینس��تاگرام حضور داشته 
باشد. کس��ب وکارها در برزیل هر روزه از 
اینستاگرام برای تعامل و اجتماعی بودن 
با مش��تریان خود اس��تفاده می کنند. ما 

یک کشور بسیار اجتماعی هستیم. 
ترفندهای برتر لوانا سوارز برای 

کسب فالوور بیشتر: 
بسیاری از کسب وکارها اکنون در حال 
یادگی��ری این هس��تند که اینس��تاگرام 
برای ارتباط با نس��ل جوان بس��یار مهم 
اس��ت. خرده فروشی ها مستقیما از طریق 
اینس��تاگرام فروش می کند. لوانا س��وارز 
می گوید که ش��ما همیشه باید با آخرین 
ویژگی های اینس��تاگرام و تغییرات ایجاد 
شده در الگوریتم آن خود را به روزرسانی 
کنی��د. او وباگ رس��می اینس��تاگرام را 
دنبال می کند و شما نیز می توانید همین 
کار را مس��تقیما از طریق اپ اینستاگرام 
در گوش��ی خود انجام دهید. این کار به 
ش��ما کمک می کند تا جلوه ای خوب به 
حس��اب کاربری خود ببخشید و همیشه 

یک قدم از رقبا جلو باشید. 
daartagency :منبع

 روش های پیشنهادی ۴ ستاره اینستاگرام
برای کسب فالوور بیشتر

 نقش شبکه های اجتماعی
در بازاریابی آنالین

شبکه های اجتماعی از س��ال ۲01۴ رشد وسیعی پیدا 
کرده اند و با توجه به نف��وذ باال در افراد، می توانند راهکار 

بسیار خوبی برای بازاریابی آناین باشند. 
درس��ال های گذش��ته، افزایش رقابت و فضای ش��لوغ 
ش��بکه های اجتماعی همچنی��ن موج الگوریتمی ش��دن 
این ش��بکه ها، باعث شده  اس��ت که تمام کسب وکارها از 
رس��انه های اجتماع��ی ب��رای بازاریابی فعالیت های ش��ان 
اس��تفاده کنن��د. تحقیق��ی ک��ه در م��ورد کس��ب وکار و 
ش��بکه های اجتماعی در س��ال ۲01۴ انجام ش��د، نشان 
م��ی داد ۸1درصد کس��ب وکارهای کوچک و متوس��ط از 
ش��بکه های اجتماعی ب��رای بازاریابی اس��تفاده می کنند. 
ممکن اس��ت در حال حاضر این میزان بسیار بیشتر باشد. 
همچنین یافته ها نش��ان می دهد که اس��تفاده شبکه های 
اجتماعی در افراد از 7درصد در س��ال ۲00۵ به ۶۵درصد 
در سال ۲01۵ رسیده که نشان دهنده این حقیقت است 
ک��ه رقاب��ت در ش��بکه های اجتماعی ب��ه باالترین میزان 

رسیده است. 
اگر ش��ما در س��ال ۲011 در اینس��تاگرام یا پینترست 
حساب کاربری داشتید، ممکن بود جزو افراد نادری بودید 
که از این ش��بکه ها اس��تفاده می کنند، یا اگر شرکت شما 
در س��ال در ۲01۳ از فیس بوک ب��رای تبلیغات اینترنتی 
خود اس��تفاده می کرد، از خیلی از ش��رکت های دیگر جلو 
بود. ام��روزه تبلیغات در فیس بوک، چارچوبی اس��تاندارد 
برای برندها اس��ت و سازمان ها، شبکه سازی در شبکه های 
اجتماعی را بسیار جدی گرفته اند. در حال حاضر به دلیل 
افزایش رقاب��ت، خاقیت، استراتژی س��ازی و ایده پروری 
مناس��ب، بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی بیش��تر مورد 

بررسی قرار می گیرد. 
 فیس بوک در س��ال ۲010 تاش ک��رد راهکارهایی را 
برای نظ��م  دادن به بازاریابی ش��بکه های اجتماعی ایجاد 
کن��د. این راهکار یک لینک اخبار )news feed( آپدیت 
ش��ده بود و محتوایی را که عموما توس��ط یک کاربر دیده 
یا جس��ت وجو می ش��ود بدون در نظر گرفتن ترتیب زمان 
انتش��ار آن، پخش می کرد. با این کار فیس بوک اطمینان 
می داد که اثربخش ترین کیفیت محتوا را به کاربران نشان 
می ده��د. از آن زم��ان به بعد، اکثر ش��بکه های اجتماعی 
از همی��ن مدل ب��رای بازاریاب��ی محتوا اس��تفاده کردند. 
اینس��تاگرام، مدیوم )Medium(، توییتر )twitter(  و 
لینکدین )LinkedIn(  ش��بکه های اجتماعی هس��تند 
که از همین مدل اس��تفاده کرده اند. در نتیجه، دسترسی 
طبیعی کاربران به این ش��بکه ها ک��ه از طریق موتورهای 
جس��ت وجو صورت می گیرد، کاهش یاف��ت. مطالعه هایی 
در این خصوص انجام ش��ده که نش��ان می دهد دسترسی 
طبیع��ی فیس ب��وک در بازه زمانی ژانوی��ه ۲01۶ تا ژوئن 
۲01۶، ۵۲درصد کاهش داشته است. در سایر شبکه های 
اجتماعی نیز چنین اتفافی افتاده اس��ت.  با تغییر رویکرد 
ذهنی نس��بت به ش��بکه های اجتماعی و اس��تراتژی های 
مشخص، شما می توانید از این رسانه جدید استفاده کنید، 
ولی باید روی آن س��رمایه گذاری کنی��د که بتوانید از آن 
بهره ببرید. در اینجا قصد داریم راه هایی را برای اس��تفاده 
از شبکه های اجتماعی در کسب وکار به شما نشان دهیم: 

از نسخه های پولی شبکه های اجتماعی 
استفاده کنید

واقعیت این است که مخاطبان شما، محتوای باکیفیتی 
را که عرضه می کنید دوس��ت دارند و وقت شان را برای آن 
می گذارند، ولی باید بدانید که راحت ترین کار برای کاهش 
نرخ دسترس��ی طبیعی به ش��بکه های اجتماعی و افزایش 
بازدید از طریق لینک اخبار این اس��ت که در ش��بکه های 
اجتماعی از س��رویس های پولی اس��تفاده کنید. بعضی از 
این سرویس ها شامل س��رویس های تبلیغات تقویت شده 

فیس بوک و توییتر هستند. 
هاب اسپات )Hobspot(  که شرکتی در آمریکاست و 
راهکارهای جامع بازاریابی و فروش را روی نرم افزارهایش 
ارائ��ه می دهد، متوجه ش��د که از س��ال ۲01۴ تا ۲01۵، 
ش��رکت ها بودجه تبلیغاتی ب��رای ش��بکه های اجتماعی 
خ��ود را از 17.7 میلیارد دالر به ۲۳.۶ میلیارد دالر تغییر 
داده اند. از آنجا که پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی تمام 
تاش خود را برای گرفتن توجه مخاطبان به کار می برند، 
اس��تفاده از س��رویس های پولی که ش��بکه های اجتماعی 
عرض��ه می کنن��د، راه حیاتی برای رش��د محتوای عرضه 
ش��ده اس��ت. متأس��فانه افراد به منفعتی که از استفاده از 
ش��بکه های پولی می برند نگاه نمی کنند و حاضر نیستند 
چنین س��رمایه گذاری داشته باش��ند که در نهایت باعث 

عقب ماندن آنها از رقابت می شود. 
روی آموزش خودتان کار کنید

ب��رای اینکه در یک صنعت، مخصوصا رس��انه  اجتماعی 
به روز باش��ید باید از کارشناسان این حوزه بخواهید که به 
ش��ما آموزش دهند. مهم نیست که کسب وکار شما چقدر 
بزرگ یا کوچک اس��ت. می توانید هر س��ه ماه یک بار در 
دوره های آموزش��ی آناین یا کاس های حضوری شرکت 
و از اطاعات آنها استفاده کنید و آن را به کارمندان خود 

نیز انتقال دهید. 
 بر روی سرویس های طرف سوم

)Third Party( سرمایه گذاری کنید
باید از ابزارهای تحلیلی یا س��رویس های مشاوره ای که 
متخصص در این زمینه هس��تند اس��تفاده کنید. مطمئن 
باش��ید که شرکت شما از بابت این س��رمایه گذاری، سود 
خوبی کس��ب خواهد کرد. برای اینکه برای خودتان زمان 
بخرید، باید نزد مشاوران بروید که این مشاور می تواند یک 
ش��خص یا یک نرم افزار باشد. به یاد داشته باشید که اکثر 
چیزهایی که در زندگی به دست آورده اید، چیزهایی است 
inc/zoomit :که بهای آن را پرداخته اید.         منبع

مدیریت مراکز خرید 

فعالیت ه��ای گس��ترده ای طی یک دهه اخی��ر در زمینه 
س��اخت مراکز خرید مدرن در ایران آغاز شده است. تجربه 
ساخت، تولید، راه اندازی، بهره برداری و مدیریت بهره برداری 
مراکز خرید مدرن در ایران اندک اس��ت، اما چشم انداز و افق 

آن برای بازار ایران بسیار روشن است. 
تجربه تاریخی نش��ان داده اس��ت که همگام با پیشرفت 
کانشهرها و رشد و توسعه شهری نیاز به مجموعه هایی که 
بتواند نیاز طیف های وسیعی از مردم را در گونه های مختلف 
برآورده کند کاما احساس می شده است و بر همین اساس 
ساخت مراکز خرید تجاری تفریحی در دستور کار قرار گرفت. 
جامع��ه ایران��ی دارای تجربه بلندمدت و ب��ا ارزش افزوده 
باالیی در این زمینه نیس��ت و در حقیقت هنوز ساخت این 
مراکز به جهات مختلف آزمایش نش��ده و جواب نداده است، 
بلکه س��رمایه گذاران بر اس��اس تجربه تاریخی کش��ورهای 
صنعتی و پیش��رفته مدلی از ساخت را در ذهن خود پرورش 
داده اند و الگوی آن را با همان س��بک و سیاق در کشور اجرا 

کرده اند. 
تجربه می تواند ما را به مقیاس درس��تی از سنجش نیازها 
و خواس��ته ها نزدیک کن��د. بی تردید ب��رای دهه های آینده 
ایرانی ها دارای تجربه ارزش��مندی در زمینه ساخت و تولید 
مراک��ز خرید مدرن هس��تند، اما امروز ب��ه دلیل فقر تجربه 
تاریخی و الگوبرداری مس��تقیم از تجربه تاریخی کشورهایی 
ک��ه چندان ب��ه لحاظ اقتصادی و اجتماع��ی با ما هماهنگ 

نیستند چالش های مهمی را رقم خواهد زد. 
فقر تجربه تاریخی سبب می ش��ود سرمایه گذاران در این 
بخش با مدیریت ریس��ک باالیی روبه رو باش��ند و نتوانند به 
درک درس��تی از نیازها و خواس��ته ها دست یابند و طبعا در 
فرآیند بهره وری و س��وددهی نیز ب��ا چالش روبه رو خواهند 
شد. اما طبق تحقیقات صورت گرفته عوامل چندگانه ای در 
موفقیت مراکز خرید مؤثر هستند که به برخی از آنها اشاره 

می شود. 
الف- موقعیت مکانی مرکز خرید: یکی از مهم ترین گزینه ها 
در موفقیت مراکز خرید انتخاب مکان مناسب است. مراکزی 
که موفق هس��تند بی تردید اولین فاکتور آنها داشتن مکان 
مناسب اس��ت. این مکان باید بر اساس استراتژی مکان یابی 
انتخاب شود و در این استراتژی اهدف بلندمدت مرکز خرید 
برای بازار هدف و مش��تری هدف مش��خص شود. یک مرکز 
خرید الکچری در یک منطقه ضعیف نشین نمی تواند موفق 
ش��ود و برعکس، مرکز خریدی که از فروشگاه ها و برندهای 
الکچری برخوردار نباش��د نمی تواند در مناطق باالی ش��هر 

مشتری داشته باشد. 
ب- دید مناس��ب مرکز خرید: شاید در نگاه اول این نکته 
تعجب برانگیز باشد که دید مناسب مراکز خرید می تواند در 
موفقیت مؤثر باشد، اما اگر خوب دقت کنیم همه مراکز خرید 
موفق در دیدرس مردم هستند. دید مناسب باعث می شود تا 

پاخور مناسب تری برای مرکز خرید ایجاد شود. 
ج- سهولت دسترسی به مرکز خرید: امروز مردم به مراکز 
خریدی مراجعه می کنند که امکان دسترسی راحتی به آنها 
داشته باشند. بنابراین هر مرکز خرید که دسترسی راحت تری 
داشته باشد می تواند مش��تری بیشتری هم داشته باشد. به 
همین دلیل مراکز خرید در تبلیغات خود به نوع دسترس��ی 
از طریق اتوبان و بزرگراه اش��اره می کنند تا مشتریان بدانند 

می توانند از راه های مختلف به آن مرکز مراجعه کنند
د- اندازه مرکز خرید: مراکز خرید بزرگ طبعا فروشگاه ها 
و امکان��ات بیش��تری دارند از این رو اگ��ر در یک منطقه دو 
مرکز خرید در کنار هم قرار گرفته باشند مرکز خرید بزرگ تر 
شانس موفقیت بیشتری دارد، برای اینکه می تواند به نیازهای 

افراد بیشتری پاسخ دهد. 
ه- کالب��د، برنامه و طرح مرکز خری��د: مراکز خریدی که 
دارای استراتژی و برنامه ریزی باشند می توانند آینده بهتری 
را برای فروشگاه های خود رقم بزنند. در طراحی مراکز خرید 
باید همه نیازها و خواس��ته های اجتماع��ی و افراد کاما بر 
اس��اس مطالعات و تحقیقات شناسایی شود و بر اساس این 

نیازها طراحی صورت گیرد. 
و: مس��تاجرین کلیدی مرک��ز خرید: یک��ی از مهم ترین 
کلیدهای موفقیت در مراکز خرید حضور مس��تاجرین بنام 
و معروف اس��ت. گرچه در ایران هن��وز مدیریت بهره برداری 
به ش��کل علمی و اس��تاندارد در همه مراکز اجرا نشده است 
ام��ا برخی از مراکز با نگرش مدیری��ت بهره برداری اصولی از 
مستاجرین خوشنام اس��تفاده می کنند. فرضا حضور هایپر 
اس��تار که در بین مردم خوش نام است در یک مرکز تجاری 
و تفریحی می تواند زمینه های حضور افراد بیشتری را فراهم 
کند. اگر این مستاجرین از برندهای مشهور و معروف باشند 

طبعا در ایجاد پاخور بسیار مؤثرند. 
ز- همگونی مستاجرین و ترکیب مشاغل: گاه به دلیل عدم 
آشنایی مدیران با نوع کاربری مراکز خرید مدرن برنامه های 
ناهمگونی اجرا می شود که یکی از آنها عدم تناسب حرفه ای 
جانمایی کسب وکارها در مراکز خرید است. به گونه ای که گاه 
یک برند ب��زرگ در کنار یک بوتیک معمولی قرار می گیرد. 
این ناهمگونی میان مشاغل باعث نارضایتی مشتریان و حتی 

صاحبان برندهای معروف می شود 
ح- برندسازی، بازاریابی و مدیریت یکپارچه مجتمع: یکی 
از اصلی ترین و مهم ترین کلید موفقیت مرکز خرید مدیریت 
یکپارچه است. با توجه به اینکه هنوز در همه مراکز این تفکر 
جاری و س��اری نشده است که ش��اپینگ مال ها با پاساژها 
متفاوت هستند گاه مدیریت سازمان یافته ای در مجموعه ها 
به چش��م نمی خورد و همین عاملی ب��رای نارضایتی مردم 
می ش��ود. هر مرکز خرید مدرنی نیاز به یک سیستم از قبل 
طراحی ش��ده برای اجرای برنام��ه مدیریت یکپارچه دارد تا 

بتواند براساس این سیستم مرکز خرید را اداره کند. 
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همدلی رادیکال، کلید افزایش 
کارایی و روحیه در تیم

گوش دادن به داس��تان زندگی اعضای تیم کاری، 
به مدیران کمک می کن��د که افراد خود را به خوبی 
بشناسند و ارتباطی پایدار در شرکت تشکیل دهند. 
همدلی رادی��کال )Radical Empathy( نوعی 
همدلی اس��ت که عموما با هدف درک احساس��ات 
اطرافیان و به اشتراک گذاشتن تجربیات و احساسات 
ش��خصی انجام می ش��ود. تمرکز اصلی این مبحث، 
تغیی��ر نگ��رش اف��راد از قضاوت کننده ب��ه پذیرنده 
احساس��ات دیگران است. جلس��اتی با این موضوع، 
کمک می کنند که افراد، با صداقت بیشتر با یکدیگر 
ارتباط برقرار کنند و حتی در مورد احساس��ات خود 

نیز به هوشیاری بیشتری برسند. 
اصط��اح رادی��کال استفاده ش��ده در این مبحث، 
می تواند ترکیب��ی از معانی مختلف ای��ن کلمه را با 
خود داشته باشد. رادیکال عموما به معنای ریشه ای 
یا انقابی و ش��دید ش��ناخته می ش��ود. البته معانی 
متعدد دیگری نیز برای این کلمه ذکر ش��ده که در 
این مبحث، تنها دو معنی باال مد نظر است. ریشه ای 
ب��ودن همدل��ی رادیکال به این معنا اس��ت که افراد 
س��عی می کنند همدلی را از نوع معمولی و تنها ابراز 
زبانی فراتر ببرند و اساس آن را تغییر دهند. انقابی 
ب��ودن ای��ن اصطاح نی��ز به منظور ایج��اد تغییرات 

اساسی در نوع همدلی افراد است. 
همانطور که پیش از این گفته ش��د، هدف همدلی 
رادیکال، تغییر دادن طرز تفکر متقابل افراد و تاش 
برای درک کامل احساس��ات طرف مقابل اس��ت. با 
تاش برای رس��یدن به ای��ن نوع از همدلی، دیگر ما 
احساسات و تجربیات اطرافیان را قضاوت نمی کنیم. 
ب��ا یادگیری همدلی رادیکال، اف��راد تاش می کنند 
که خود را جای ش��خص مقابل بگذارند و احساسات 
او را تجرب��ه کنن��د. اگرچه انجام ای��ن عمل به طور 
کامل امکان پذیر نیس��ت؛ اما تجربه نش��ان می دهد 
ک��ه مزایای فراوانی در تاش برای فراگیری این نوع 

همدلی وجود دارد. 
یک��ی از تمرین ه��ای کاربردی برای رس��یدن به 
همدلی رادی��کال در تیم ها، صحبت ه��ای دونفره و 
تاش برای بازگو کردن احساسات طرف مقابل است. 
در این روش هر فرد تجربیات و احساس��ات خود در 
مورد یک موضوع مش��خص را بیان می کند و سپس 
مخاط��ب، خود را جای او می گ��ذارد و بار دیگر، این 

احساس��ات را مانند شخص اول تعریف می کند. این 
تعریف کردن باعث می ش��ود که فرد دوم تا حدودی 
خود را در ش��رایط فرد اول حس کند و از قضاوت او 

خودداری کند. 
فایده پیاده سازی همدلی رادیکال در سازمان ها 

چیست؟ 
بسیاری از کارشناسان علوم اجتماعی و روانشناسی 
معتقدن��د فراگیری مه��ارت همدلی رادی��کال برای 
تمامی سیاس��تمداران، والدین و رهبران کسب و کار 
ضروری است. این افراد چون ارتباط متقابل زیادی با 
دیگران دارند، باید بتوانند به خوبی احساس��ات طرف 
مقابل را درک کنند. این درک تنها با عمیق تر کردن 

همدلی قابل دستیابی خواهد بود. 
نکت��ه مهم دیگر، افزایش ه��وش هیجانی و بهبود 
تصمیم گیری های احساسی و هیجانی در افراد است. 
برگزاری جلسات به س��بک گفته شده، افراد را برای 
درک شرایط زندگی خارج از کاِر همکارانشان آماده 
می کن��د. وقتی این درک متقابل در ش��رکت جاری 
ش��ود، می توان انتظار کاهش اختاف نظرها و اتحاد 

بیشتر تیم را داشت. 
در مثالی س��اده می توان کارمن��دان و اعضای تیم 
را پ��س از مدتی در جایگاه مش��تریان نش��اند. آنها 
پ��س از پرورش مهارت همدل��ی رادیکال، می توانند 
خود را به راحتی به جای مش��تریان راضی یا ناراضی 
قرار دهند. این کار باعث می ش��ود که ش��ما همیشه 
مش��تریانی حاضر برای ارائه نظر و انتقاد در شرکت 
داشته باش��ید. این ویژگی ارزشمند در زمان توسعه 
محصول، مطالعات ب��ازار و تولید محصوالت جدید، 

کمکی شایان توجه به مدیران می کند. 
نکت��ه قاب��ل توجه ای��ن که جلس��اتی با س��بک 
مشاوره های گروهی و به اشتراک گذاشتن احساسات 
و تجربی��ات، هن��وز در فضای اجتماعی و کس��ب و 
کار ای��ران جای خ��ود را باز نکرده اس��ت. به همین 
دلیل پیش��نهاد می شود مدیران پیش از تاش برای 
اج��رای برنامه های همدلی رادیکال، جلس��ات بحث 
و گفت وگوی دوس��تانه را به مرور در سازمان ها اجرا 
کنند. این سبک از جلسات، به آهستگی افراد را با این 
س��بک از شبکه سازی داخل سازمانی آشنا می کند و 
ارتباطات میان کارمندان را بهبود می بخشد. پس از 
مدتی، به مرور می توان جلسات را به سمتی عمیق تر 
پیش ب��رد و همدلی رادی��کال را به عنوان هدفی در 

دسترس مشاهده کرد. 
zoomit :منبع

مهم ترین اتفاق س��ال 1۳۹۶ 
اطاع��ات  فن��اوری  در ح��وزه 
را ش��اید بت��وان نزدیک ش��دن 
هرچ��ه بیش��تر این ح��وزه به 
ی��ا هم��ان  اقتص��ادی  بخ��ش 
اقتص��اد دیجیتالی ارزیابی کرد؛ 
موضوع��ی ک��ه ظاه��را دول��ت 
دوازدهم برای حل بس��یاری از 
مش��کات اقتصادی خود به آن 

چشم امید دوخته است. 
به گزارش ایس��نا، در س��الی 
که گذش��ت بیش از هر س��ال 
دیگ��ری واژه اقتص��اد در کنار 
فن��اوری اطاعات ق��رار گرفت. 
عل��ت آن ه��م ش��اید ت��اش 
دولت برای ب��از کردن درگاهی 
جدید برای رهایی از مش��کات 
اقتصادی و بوروکراسی دست و 
پا گیر و مستعد فساد اقتصادی 
اس��ت. در صدر این مش��کات 
اقتصادی مس��ئله بی��کاری قرار 
دارد ک��ه در دولت های مختلف 
ب��رای آن برنامه ریزی درس��تی 
انجام نش��د و حاال ب��ار کجش 
به من��زل دولت تدبی��ر و امید 
رس��یده اس��ت؛ به نظر می رسد 
دولت دوازدهم ب��رای حل این 
معض��ل روی اقتص��اد مبتن��ی 
بر فن��اوری اطاع��ات یا همان 
اقتصاد دیجیتال حساب ویژه ای 

باز کرده است. 
صحبت ه��ای  و  تصمیم��ات 
مط��رح ش��ده در جلس��ه اخیر 
ش��ورای عال��ی فض��ای مجازی 
به ریاس��ت روحانی نش��ان داد 
که چرخ��ش دولت به س��مت 
اش��تغال زایی در فضای مجازی 
و تحقق اقتصاد دیجیتال جدی 
اس��ت، به طوری ک��ه در آخرین 
جلس��ه ش��ورای عال��ی فضای 
مج��ازی، چارچ��وب و مبان��ی 
توسعه  برای  مطرح  اولویت های 
فضای مجازی در س��ال 1۳۹7 
م��ورد بح��ث و بررس��ی اعض��ا 
قرار گرفت و ب��ر اقتصاد فضای 
مجازی با رویکرد ایجاد اشتغال، 
به عنوان اولویت اصلی توس��عه 

فضای مجازی تأکید شد. 
بر اساس طرحی که برای این 
منظور در ش��ورای عالی فضای 
مج��ازی مطرح اس��ت، اقتصاد 
فضای مج��ازی با رویکرد ایجاد 
توسعه  اصلی  اولویت  اش��تغال، 
فض��ای مجازی در س��ال آینده 
اس��ت که از جلس��ه آینده این 
ش��ورا به ش��کل محتوایی مورد 
بررسی و مفاد آن مورد تصویب 

قرار خواهد گرفت. 
پیش از این نی��ز محمدجواد 
توج��ه  از  آذری جهرم��ی 
ب��ه  رئیس جمه��وری  وی��ژه 
کس��ب وکارهای نوپ��ا خبر داده 
و گفت��ه ب��ود:  رئیس جمهور از 
ش��رکت های موفق کس��ب وکار 
نوپای اس��تان هرم��زگان تقدیر 
صحبت ه��ای  در  و  کردن��د 
خ��ود تأکی��د کردند ای��ن نوع 
گردش��گری  و  کس��ب وکارها 
کارآفرینی  ابزاره��ای  بهتری��ن 
نشستی  برگزاری  برای  هستند. 
ب��ا حض��ور رئیس جمه��وری و 

فع��االن عرصه توس��عه  اقتصاد 
دیجیتال تاش می کنیم. 

رئی��س  زمین��ه  همی��ن  در 
اعام  اطاعات  فناوری  سازمان 
ک��رد: 100 تریلیون دالر ثروت 
تا س��ال ۲0۲۵ در دنی��ا ایجاد 
خواهد ش��د که بیش��تر جنس 
به��ره وری دارد؛ درای��ور اصلی 
اقتصاد دیجیتال، نوآوری اس��ت 
و محور اصلی این تحول و خلق 
ثروت است و جنس نوآوری در 
هست.  براندازانه  کس��ب وکارها 
ب��ا ای��ن حس��اب خل��ق ثروت 
مبتن��ی ب��ر دان��ش و فن��اوری 
اطاعات خواهد بود و براس��اس 
گزارش های بین المللی تا س��ال 
اقتصاد  ۲۵درصد  حدود   ۲0۲0
دنیا به شکل اقتصاد دانش بنیان 

یا دیجیتال خواهد بود. 
در اواخر س��ال 1۳۹۶ بود که 
معاون سازمان فناوری اطاعات 
از تدوی��ن لوایح��ی پنجگانه در 
حوزه ICT برای ارائه به مجلس 
خب��ر داد. لوایحی ک��ه یکی از 
مهم تری��ن اهداف ش��ان تنظیم 
مق��ررات و قوانینی برای کنترل 
م��راودات اقتص��ادی مبتنی بر 

فناوری اطاعات است. 
رض��ا باق��ری اصل در پاس��خ 
به سؤال ایس��نا در مورد برنامه 
وزارت ارتباط��ات برای حمایت 
از اس��تارت آپ ها، ب��ا اش��اره به 
اینک��ه نب��ود قانونی م��دون در 
حوزه فناوری اطاعات و فضای 
مج��ازی یک چالش محس��وب 
می شود، اظهار کرد: راهکار حل 
این چال��ش تصوی��ب مقرراتی 
اس��ت ک��ه م��ا در پن��ج الیحه 
این خاه��ای قانونی را برطرف 
کرده ایم. این لوای��ح عبارتند از 
حمایت از داده ها، تراکنش های 
حکمران��ی  الکترونی��ک، 
شناس��ه های  الکترونی��ک، 
ح��وزه  )در  الکترونی��ک 
تج��ارت الکترونی��ک و امضای 
الکترونیک( و حقوق مسئولیت 

ارائه دهن��دگان خدمات فناوری 
اطاعات و ارتباطات. 

الیح��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
تراکنش ه��ای الکترونیک اظهار 
ک��رد: وقت��ی قان��ون تج��ارت 
الکترونیک تصویب ش��د انتظار 
این ب��ود که قانون��ی ویژه برای 
داش��ته  هم  الکترونیک  امضای 
باش��یم. درحالی که ای��ن قانون 
عما وج��ود ندارد. م��ا با بحث 
الکترونی��ک  تراکن��ش  قان��ون 
درص��دد هس��تیم ت��ا خاهای 
مصوب��ه قبلی در ای��ن زمینه را 
پوش��ش دهیم که ای��ن روند با 
کس��ب نظر عموم��ی فعاالن و 

دستگاه ها انجام خواهد شد. 
فناوری  ظاه��را س��ازمان  اما 
اطاعات ایران برای اشتغال زایی 
مبتنی بر اقتص��اد دیجیتال در 
روس��تاها هم برنامه هایی داشته 
اس��ت، این س��ازمان با انتش��ار 
اطاعی��ه ای اعام ک��رد که در 
توسعه  و  اش��تغال زایی  راستای 
مناط��ق کمت��ر توس��عه یافته و 
اس��تارت آپ های  از  روس��تایی، 
فع��ال در ای��ن ح��وزه حمایت 
می کند. گفته ش��د ای��ن اقدام 
با هدف توس��عه کسب وکارهای 
نوپا، حمایت از اش��تغال جوانان 
کارآفری��ن و توس��عه خدم��ات 
الکترونیک��ی برای مناطق کمتر 
اجرایی  روستاها،  و  توسعه یافته 

می شود. 
تمام��ی  راس��تا،  همی��ن  در 
اس��تارت آپ هایی ک��ه ای��ده و 
فعالیت های  ب��رای  توانمن��دی 
مرتب��ط در این ح��وزه را دارند 
می توانن��د ب��رای ارائ��ه طرح ها 
درگاه  ب��ه  خ��ود  وایده ه��ای 
س��ایت مرکز توانمندس��ازی و 
کس��ب وکارهای  تس��هیل گری 
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مراجعه و ثبت نام کنند. 
ام��ا در الیح��ه بودجه س��ال 
آینده ب��رای وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطاع��ات در مجموع 

ح��دود ۳۹0۶ میلی��ارد تومان 
بودجه در نظر گرفته ش��ده که 
در مقایس��ه ب��ا عملکرد س��ال 
گذش��ته افزای��ش  داش��ته، اما 
نس��بت به مصوب سال جاری با 

کاهش همراه شده است. 
از س��وی دیگر، بودجه ۳۹0۶ 
میلی��اردی وزارت ارتباط��ات و 
فن��اوری اطاعات در مقایس��ه 
میلیاردی  عملک��رد 1۸۶۴  ب��ا 
این وزارتخانه در س��ال 1۳۹۵ 
ت��ا ۲000 میلیارد تومان رش��د 
دارد، ام��ا در مقایس��ه ب��ا رقم 
مصوب حدود ۴۴70 میلیاردی 
س��ال جاری با کاه��ش حدود 
۵۶0 تومانی همراه اس��ت. البته 
عملک��رد بودج��ه وزارتخانه در 
سال جاری هنوز مشخص نشده 
و ممکن است در نهایت با توجه 
ب��ه اینک��ه کامل محقق نش��ود 
حت��ی بودجه پیش بینی ش��ده 
برای سال بعد نسبت به عملکرد 

امسال بیشتر هم باشد. 
جزییات توزیع بودجه ۳۹00 
میلی��اردی وزارت ارتباط��ات و 
فناوری اطاعات نشان می دهد 
ک��ه پیش بینی ش��ده در س��ال 
میلیارد   ۳۵۶۸ ح��دود  آین��ده 
وزارتخان��ه  خ��ود  ب��ه  توم��ان 
اختصاص پیدا کن��د. همچنین 
برای سازمان  تومان  ۹۲میلیارد 
رادیوی��ی،  مق��ررات  تنظی��م 
برای سازمان  تومان  ۳۸میلیارد 
همچنی��ن  و  ای��ران  فضای��ی 
۹میلی��ارد تومان برای ش��رکت 
ملی پس��ت و تا ۶میلیارد دیگر 
این  زیرس��اخت  برای ش��رکت 
وزارتخانه قابل پیش بینی است. 
امس��ال  دیگ��ر  بخ��ش  در 
نخس��تین پارک علم و فناوری 
ح��وزه  در  کش��ور  تخصص��ی 
ارتباط��ات و فن��اوری اطاعات 
ب��ا حض��ور وزرای ارتباط��ات و 
علوم و اس��تاندار الب��رز افتتاح 
ش��د. این پارک عل��م و فناوری 
اطاعات و ارتباط��ات عاوه بر 

زیرس��اخت های قانون��ی مطرح 
در قوانی��ن کش��وری ک��ه ب��ه 
ش��رکت های فناور مس��تقر در 
پ��ارک حق اس��تفاده از مزایای 
از  می ده��د،  را  آزاد  منطق��ه 
ارتباطاتی  مالی،  زیرساخت های 
م��درن  آزمایش��گاه های  و 
برخوردار خواهد بود. این پارک 
عل��م و فن��اوری در زمین��ی به 
وس��عت ۲۴ هکتار در کیلومتر 
۲۶ بزرگ��راه تهران - کرج واقع 

شده است. 
در راس��تای تحق��ق همی��ن 
اقتصاد دیجیتال نیز نظام نامه ای 
ب��ا عن��وان پیوس��ت فن��اوری 
اطاعات و ارتباط��ات تدوین و 
نهایی ش��د که به نظر می رسد 
در صورت اجرایی شدن اهداف 
آن، برای ایجاد زیرس��اخت های 
توس��عه ای��ن ح��وزه در داخل 

کشور بسیار مؤثر باشد. 
در این باره امیرحسین دوایی، 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات با اعام نهایی ش��دن 
نظام نامه ای تحت عنوان پیوست 
فناوری اطاع��ات در توضیح و 
معرف��ی این نظام نام��ه توضیح 
داد: نظام نامه پیوس��ت فناوری 
در واقع فرمولی جاافتاده اس��ت 
که هر کاری را در جوار قرارداد 
بین الملل��ی و کان مل��ی پیش 
می ب��رد. ای��ن پیوس��ت به طور 
طبیعی تولید محصوالت داخلی 
را ممکن می سازد. از بین قواعد 
این نظام نامه می ت��وان به لزوم 
اس��تفاده از نیروی ایرانی، مواد 
داخل��ی، س��عی در بومی کردن 
ش��رکت های خارجی و تأمین و 
نگهداری آنها در داخل کش��ور 

اشاره کرد. 
مقول��ه اقتص��اد دیجیت��ال از 
آن دس��ت مباح��ث جدی��دی 
اس��ت که ظاهرا دولت دوازدهم 
برای توسعه کارآفرینی و ایجاد 
اشتغال حس��ابی ویژه روی این 
حوزه باز کرده اس��ت. در فضای 
اصلی ترین  دیجیت��ال  اقتص��اد 
عام��ل ایج��اد رون��ق اقتصادی 
کاره��ای  و  کس��ب  فعالی��ت 

نوپاست. 
یکی از عل��ل جذابیت فضای 
مج��ازی برای دول��ت دوزادهم 
امی��د به حل مس��ئله اش��تغال 
ب��وده  مرب��وط  فض��ا  ای��ن  در 
اس��ت؛ دول��ت دوازدهمی که با 
انواع فش��ارها از باب��ت بیکاری 
گس��ترده مواجه اس��ت به امید 
باز ش��دن درگاهی جدید برای 
توجه  اینترنت  به  اش��تغال زایی 
داشته است، موضوعی که البته 
با اما و اگرهایی هم همراه است، 
به طوری که برخی از کارشناسان 
فض��ای  اش��تغال زدایی  حت��ی 
مجازی را بیش از اش��تغال زایی 
آن می دانن��د. هرچن��د تجرب��ه 
تاکس��ی های اینترنت��ی نش��ان 
داد ک��ه ای��ن فرضیه درس��ت 
نیست و فضای مجازی  باوجود 
اشتغال زدایی های سطح خرد اما 
در س��طح کان می تواند باعث 
اشتغال زایی گسترده هم بشود. 

اقتصاد ایران در سال 96

درهای بسته اقتصاد به روی فناوری اطالعات باز می شود؟ 
کلید

10  راز مهم برای تبدیل شدن به 
کارآفرینی موفق )2(

در مقاله گذش��ته به ذکر پنج مورد نخست از 10 راز 
مهم برای تبدیل ش��دن به کارآفرینی موفق را بررسی 
کردی��م در این مقال��ه و در ادامه به معرفی باقی موارد 

خواهیم پرداخت. 
6- سرسخت و در عین حال انعطاف پذیر باشید

محکم و قاطع بودن از جمله الزام های هر کارآفرینی 
محس��وب می ش��ود. توجه به این نکته ضروری است 
که کارآفرینی به نحوی اس��ت که ش��ما با افراد زیادی 
درگی��ر خواهید ب��ود. به همین دلی��ل در صورتی که 
نتوانید الگوی رفتاری و سیاس��ت کاری خود را شکل 
دهید، عامل رهبری ش��ما به ش��دت مورد تهدید قرار 
خواهد گرفت. با این حال این به معنای توجه نکردن به 
سایرین نیست و الزم است در تصمیمات خود انعطاف 
الزم را ب��رای اعمال تغییرات لحاظ کنید. بدون تردید 
امروز شرایط مدیریت به نحوی است که نیاز به تغییرات 
در هر لحظه ای بس��یار ضروری محس��وب می شود، به 
همین دلیل الزم است الگوی رفتاری خود را با توجه به 
این دو عامل شکل دهید. نکته دیگر در این بخش این 
اس��ت که باید همواره سرعت عمل را در کارهای خود 
در حد مطلوبی نگه دارید. بسیاری از کارآفرینان به علت 
تردیدهای��ی که در تصمیم های خ��ود دارند یا به علت 
نداشتن دانش و تجربه کافی، موقعیت های بسیاری را 
از دس��ت می دهند. همین موضوع به سادگی آنها را از 
مسیر کسب موفقیت و رسیدن به جایگاه یک کارآفرین 
موفق دور خواهد ساخت. در این زمینه بهتر است عامل 
یا عوامل کندی سرعت خود را شناسایی کنید و سپس 

در اندیشه رهایی از آن باشید. 
۷- به تیم خود اعتماد کافی داشته باشید

برخی افراد تمایل دارند بسیاری از کارها را به تنهایی 
انجام دهند. اگرچه کارآفرینان به عنوان مدیران شرکت 
همواره از سطح باالتری نسبت به سایرین برخوردارند، 
با این ح��ال زمان زیادی را از ش��ما خواهد گرفت. به 
همین دلیل اس��ت که گفته می شود نیروی انسانی در 
واقع بازوی محرک ش��رکت محسوب ش��ده و یکی از 
عوامل مهم موفقیت اس��ت. در همین راستا در زمینه 
استخدام کارکنان دقت کنید و همواره در اندیشه رشد 
و ترقی تیم خود باشید. با این حال این کار تا زمانی که 
اعتماد الزم را به تمامی تیم نداش��ته باشید، نمی تواند 
نتیجه بخش باش��د. در واقع افراد شرکت نیاز به فضای 
کافی برای نمایش توانایی های خود دارند و دخالت های 
بیش از حد شما تنها عرصه را بر آنها تنگ خواهد کرد. 
درواقع تنها کافی است شما همراهی برای تیم خود و 
ناظر بر امور باشید، نکته دیگر آنکه هرگز تاش نکنید 

الگوی رفتاری خود را بر سایرین نیز تحمیل کنید. 
8- برنامه ریزی و اجرا را به یک اندازه مورد توجه 

قرار دهید 
بدون تردید ایده ای که به ذهن شما خطور می کند 
احتمال دارد دیر یا زود به فکر فرد دیگری نیز برسد. 
به همین دلیل در صورتی که بخواهید مرحله اجرای 
آن را ب��ه تعویق بیندازید، ممکن اس��ت دیگر امکان 
آن را به دس��ت نیاورید و بازنده طرح خود باش��ید. 
با این حال عکس این قضیه نیز بس��یار اتفاق افتاده 
است. درواقع برخی افراد در زمینه اجرا بسیار موفق 
عمل می  کنند با این حال به دلیل نبود برنامه ریزی و 
فکری درست، موفقیت مورد انتظار حاصل نمی شود. 
در همین راستا الزم است تا به عنوان یک کارآفرین 
که خواهان موفقیت بس��یاری است، هر دو مرحله را 
ب��ه یک اندازه مورد توجه ق��رار دهید. این را مدنظر 
داش��ته باش��ید که حتما نباید طرح شما کامل ترین 
حالت خود را داشته باشد تا اقدام به شروع آن کنید. 
بس��یاری از ایرادها در حین کار به س��ادگی خود را 
نشان می دهد و امکان برطرف کردن آن را در اختیار 

خواهید داشت. 
9- صداقت تنها عامل موفقیت های طوالنی 

خواهد بود 
انجام کارها به طریق غیرانس��انی و حتی غیرقانونی 
خود اگرچه ممکن اس��ت منجر به تسریع در رسیدن 
به اهداف ش��ود، با این حال نتایج این امر کاما کوتاه 
م��دت اس��ت و نمی توانید از آن انتظ��ار موفقیت های 
طوالنی مدت را داش��ته باشید. به همین خاطر همواره 
در تاش برای انجام کارها به ش��یوه  درست و صحیح 
آن باش��ید. اگرچه این امر ممکن است سختی و مدت 
زمان بیشتری را به همراه داشته باشد، با این حال باعث 
خوشنامی شما و کسب جایگاهی مناسب و بازار خواهد 

شد. 
10- گذشته خود را به خاطر داشته باشید

موفقیت معموال یک مس��یر طوالنی مدت محسوب 
می ش��ود، اگرچه برای برخی از اف��راد زمانی به مراتب 
کوتاه ت��ر را دارد. با این حال به صورت معمول این امر 
نیازمند صبوری بس��یاری اس��ت. در این رابطه بسیار 
مهم اس��ت همواره نقطه شروع خود را به خاطر داشته 
باشید. این امر در حفظ اصالت خود عاملی بسیار مهم 
محسوب می شود. همچنین الزم است تا همواره نسبت 
به افرادی که در هرجایی از مسیر موفقیت شما نقشی 
داشته اند مراتب قدردانی را به عمل آورید. درواقع یک 
کارآفرین تنها با دانش و موفقیت خود سنجیده نخواهد 
شد، بلکه نوع رفتار او در مراحل زندگی و موقعیت های 
مختلف نیز خود عاملی مهم در این زمینه محس��وب 

می شود. 
inc :منبع
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اخبار

تبریز - فالح- طی مراسمی توسط مدیرکل حراست از 
خانواده های شهدای جنگ تحمیلی مجموعه خانواده بزرگ 
شهرداری تبریز تجلیل به عمل آمد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، یوس��ف سامی مدیرکل اداره حراست شهرداری 
تبریز به مناس��بت روز ش��هدا و گرامیداش��ت یاد و خاطره 
ش��هدای هشت سال دفاع مقدس با اهدای لوح به تعدادی 
از خانواده های شهدای ش��اغل در حراست شهرداری، یاد 
و نام ش��هدا را گرامی داش��ت. مدیرکل حراست شهرداری 
در این مراس��م با اهدای لوحی به برادر شهیدان عبدالرزاق 
وشمگیر، فرزند شهید امیررضا منتظمی، برادر شهید احمد 
کریم��ی پور از مدیران حراس��ت ش��هرداری تبریز و فرزند 
ش��هید اکبر نقوی، برادر ش��هید امیر محمد واالیی، فرزند 
شهید سیداسماعیل هاشمی و فرزند شهید حسین آقازاده 
از همکاران اداره حراس��ت شهرداری تبریز تجلیل کرد. در 
تقدیرنام��ه تنظیمی خطاب به فرزندان و خانواده ش��هدای 

جنگ تحمیلی ش��اغل در اداره حراست ش��هرداری تبریز 
چنین آمده است: فرزند معظم شهید و همکار گرامی جناب 
آقای ...؛ خدمت در سازمان خدمت رسان و خدمتگزار مردم 
فهیم ش��هیدپرور تبریز )شهرداری کانشهر تبریز( یکی از 
ش��اخصه ها و ویژگی های موثر و ارزشمند اشخاصی است 
ک��ه خداوند متعال با توفیق��ات روزافزون خویش برای آنها 

اعط��ا نموده اس��ت که بیانگر همت تاش و ایثار ش��ان در 
رسیدن به اهداف متعالی حضرت امام )ره( و منویات مقام 
معظ��م رهبری برای جلب رضایت خاندان معظم ش��اهد و 
ایثارگ��ر بوده و الحمدهلل جنابعال��ی در زمره این جمع قرار 
گرفت��ه و موفق به کس��ب امتیاز عالی از آس��تان حضرت 
ربوبی��ت گردیده اید و قطعا خدماتی که ت��وأم با احترام و 
تعظیم ایثارگران با خلوص نیت صادقانه از جنابعالی سراغ 
داریم صفحات زرینی ب��ر اوراق گرانبهای زندگیتان افزوده 
خواهد ش��د علیهذا بر خود فرض می دانم ضمن تبریک فرا 
رسیدن س��ال جدید و همچنین ۲۲ اسفند مصادف با روز 
ش��هدا از تقبل زحمات  و هم��کاری صمیمانه تان تقدیر و 
تش��کر نموده و از درگاه خداوند سبحان توفیقات روزافزون 
ش��ما را در پناه حضرت بقیه اهلل االعظم تحت زعامت ولی 
امر مس��لمین جهان حضرت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای 

مسئلت می نمایم.

اهـواز- شـبنم قجاونـد- کارمن��د ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان و فرزندش مقام اول مس��ابقات ش��طرنج نظام 
مهندسی خوزس��تان و کارمند بازنشسته شرکت مقام دوم 
پنجمین دوره مس��ابقات ش��طرنج بین المللی جام کارون 
را کسب کردند. به مناس��بت گرامیداشت روز مهندس در 
محل س��ازمان نظام مهندسی خوزستان مسابقات شطرنج 
با حضور ۲۴ ش��طرنج باز برگزار گردید و در پایان ش��هرام 
گوهرچین در بخش آقایان و غزل گوهرچین )فرزند شهرام 
گوهرچی��ن( در بخش بانوان به مقام قهرمانی دس��ت پیدا 
کردند. همچنین فریدون اشتری کارمند بازنشسته شرکت 
ب��رق منطقه��ای خوزس��تان در پنجمین دوره مس��ابقات 
ش��طرنج بی��ن المللی ج��ام کارون )ج��دول B ( در اهواز 
مقام دوم برترین پیشکس��وت را کس��ب کرد. در مسابقات 
ورزش��ی دیگری در بخش ش��نا، مس��ابقات ویژه فرزندان 

دخت��ر همکار با حضور ۳۲ نف��ر از فرزندان دختر در چهار 
رده س��نی مختلف برگزار گردید و در پایان نجمه نعیمی، 
پانته آ چن��اری، نرگس ظهیری، آنیتا میرالی، زهرا رومیان 
مقام های اول رده های س��نی؛ مهدی��ه زیبایی فر، ایناس 
س��عدی، هستی ش��کیبائیان، زهرا بدرانی مقام های دوم و 

نیکی احمدی، میسا سعدی، نیکی نجفی زاده، رعنا غامی، 
مریم آمور مقام های سوم را کسب کردند. مسابقات آمادگی 
جسمانی فرزندان دختر همکار شرکت نیز با حضور ۳۸ نفر 
از فرزندان دختر در پنج رده س��نی مختلف برگزار ش��د و 
دریا بهوند، بهار عس��کری، نرگس ظهیری، ندا نجفی زاده 
،آنیتا میرالی مقام های اول، سیده ستایش شریفی، مهدیه 
زیبایی فر، ایناس س��عدی، ریحانه کرمی،نیکی نجفی زاده 
مقام های دوم و ریحانه غامی،رعنا غامی،نیکا نجفی زاده، 
،مبینا حسینی، فاطیما حس��ینی مقام های سوم را کسب 
کردند. همچنین همایش دوچرخه سواری فرزندان همکار 
شرکت در جاده سامت کوی بوستان برگزار شد و در یک 
برنامه کوهپیمایی نیز ۵۴ نفر از همکاران شاغل و فرزندان 
پس��ر از اهواز و ناحیه ش��مال به ارتفاعات سردشت درفول 

صعود کردند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- از سری مسابقات 
شش��مین المپیاد ورزش��ی صنعت آب و برق استان، در روز 
پنجشنبه ۹۶/1۲/17 مسابقات دارت به میزبانی شرکت برق 
منطقه ای در سالن مجموعه ورزشی آن شرکت برگزار گردید. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان ، 
در این مس��ابقات نتایج ذیل کسب گردید: در بخش بانوان: 

سرکار خانم علیپور کس��ب مقام اول در بخش آقایان: آقای 
مهندس نصیری مقدم کسب مقام اول آقای مهندس جانکی 
پور کسب مقام دوم ضمن تبریک به همکاران مقام آور، الزم 
اس��ت ازحضور فعال سرکار خانم ها آبیاری وعراقیه فراهانی 
و آق��ای مهندس حاج احمدی در این  مس��ابقات تش��کر و 

قدردانی گردد.

تبریز – لیال پاشائی: در جشنواره سرآمدی و بهبود مستمر 
شرکت ها و مناطق عملیاتی انتقال گاز در حوزه بهداشت ایمنی 
و محیط زیس��ت، امور HSE ش��رکت گاز استان آذربایجان 
شرقی با جهش ۵ پله ای مقام چهارم را کسب نمود. به گزارش 
خبرنگار ما به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی، رئیس امور HSE شرکت گاز استان با اعام این خبر 
افزود: پیرو ارزیابی های س��الیانه س��رآمدی و بهبود مستمر 
ش��رکت ها و مناطق عملیاتی انتقال گاز HSE شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با جهش ۵ پله ای مقام چهارم را کسب 
نمود. ابراهیم خدائی علمداری افزود: این ارزیابی بر اساس مدل 
EFQM در سطح شرکت ملی گاز ایران بصورت جامع انجام 
یافته و این شرکت نسبت به سال ۹۴ با کسب امتیاز ۸۸۲.۹۶ 
رشد ۵ پله ای نسبت به سال ۹۴ داشته است. وی در خصوص 
 HSE اقدامات انجام گرفته در این امور در راس��تای ارتقای
ش��رکت گاز استان افزود: به روز رسانی ریسک های بهداشت، 
ایمنی و محیط زیست با تشکیل کار گروه های تخصصی در 

ادارات گاز و مش��ارکت موثر و فعال در شناسایی مخاطرات و 
ارزیابی ریسک ها توسط روس��ای ادارات و واحدهای ذیربط، 
انج��ام ممیزی کفایت سیس��تم های ایمنی و آتش نش��انی 
س��اختمان های اداری توسط سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تبریز، اجرای پروژه های متعدد سیستم های 
اعان و اطفای حریق خودکار و بروز در ساختمان های اداری 
خصوصاً اتاق های سرور و بایگانی ها، استقرار کامل مجموعه 
مقررات صدور پروان��ه ای انجام کار و پایش دوره ای و منظم 

ماهانه، برگزاری آموزش های تخصصی حوزه HSE به صورت 
تئوری و عملی در مرکز آموزش و همچنین ادارات شهرستانها، 
انجام بوسنجی های منظم و مستمر به صورت ماهانه توسط 
ادارات در س��طح استان و پایش فصلی توسط امور HSE  و 
پدافند غیرعامل، حضور در صحنه حوادث مصرف کنندگان گاز 
طبیعی، بررسی کارشناسی و تحلیل و گزارش ماهانه، برگزاری 
جلسات مستمر و موثر کمیته های سامت،HSE ، مدیریت 
تغییر، شناسایی عوامل زیان آور محیط کار کلیه مشاغل شامل 
عوام��ل زیان آور فیزیکی، ش��یمیایی، ارگونومیکی و روانی از 
جمله اقدامات شاخص این امور می باشد. وی افزود: همچنین 
این ش��رکت بر اس��اس ارزیابی به عمل آمده توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست موفق به اخذ لوح تقدیر خدمات سبز در 
سال 1۳۹۶ گردیده است.  وی در خاتمه این موفقیت ها را در 
سایه تاش جمعی پرسنل خدوم شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی دانست و این موفقیت را  به کلیه همکاران و هم استانی 

ها تبریک گفت.

نشس��ت  امـروز-  فرصـت  خبرنـگار  بندرعبـاس- 
اطاع رس��انی،آگاهی بخشی و فرهنگسازی طرح احیا و تعادل 
بخش��ی منابع آب زیر زمین��ی در حوزه علمی��ه رودان برگزار 
ش��د.    به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای 
هرمزگان،نشس��ت اطاع رسانی،آگاهی بخشی و فرهنگسازی 

طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی با حضور مجری 
این طرح  در حوزه علمیه برادران رودان برگزار شد. علی ستاری 
مجری طرح اطاع رس��انی،آگاهی بخشی و فرهنگسازی طرح 
احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی ضمن تشریح وضعیت 
آب استان بخصوص در حوزه سفره های آب زیر زمینی گفت: 

روحانیت معزز و طاب باید تبلیغ را که وظیفه ذاتی شان است 
را در حوزه های مختلف گس��ترش دهن��د. وی افزود: حیات و 
ممات ما انسان ها به آب بستگی دارد و روحانیون باید احکام آب 
مخصوصا در حوزه اضافه برداشت ها و حفر چاه های غیر مجاز 

بیان و مردم را نسبت به این مسائل حساس نمایند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه بوش��هرگفت: برنامه های طرح آرامش بهاری در 7۵ 
بقعه متبرکه این اس��تان برگزار می ش��ود.  حجت االسام 
محمدی��ان در نشس��ت خبری با موض��وع آرامش بهاری و 
اس��تقبال از زائران که در اداره کل اوقاف بوشهر برگزار شد 
اظهار کرد: برای هفتمین سال متوالی طرح آرامش بهاری از 
۲۸ اسفند تا 1۵ فروردین در 7۵ بقعه متبرکه  و در بخش 
های خدماتی و رفاهی، فرهنگی و مذهبی و اطاع رس��انی 
برگزار می ش��ود. وی افزود: در ح��وزه خدماتی رفاهی، به 
نظاف��ت و وضوخانه و جمع آوری نخاله ها در مس��یر ورود 
زائران توجه شده و مساجد دارای ظرفیت پذیرش مسافران 
نوروزی  همچنین برپایی مکانی برای اسکان موقت، برپایی 
ایس��تگاه های صلواتی و خیمه های معرفت از دیگر برنامه 
های پیش بینی ش��ده است.  مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
بوشهر گفت: اقدامات امنیتی و حفاظتی را نیز لحاظ کرده 
ایم تا س��فر خوش ومطمئنی برای زائران رخ دهد. مراسم 
غبار رویی، مراسم لحظه تحویل سال در ۵۳ بقعه برگزاری 
می شود که س��رآغاز طرح سراسری آرامش بهاری خواهد 
بود.  وی ادامه داد: ۴۴ دفتر پاس��خگویی به مسائل شرعی، 

برپایی 10 نمایش��گاه عرضه محص��والت فرهنگی، برپایی 
مس��ابقات فرهنگی در ۳۵ بقع��ه، توجه به موضوع عفاف و 
حجاب، سخنرانی در ۶0 بقعه متبرکه و مراسم دعای ندبه 
در ۵۳ بقعه از دیگر محورهای مورد نظر هستند همچنین 
مسابقه آرامش بهاری به صورت کشوری واستانی برگزار می 
ش��ود. محمدیان افزود: مسابقه عکاسی با محوریت آرامش 
به��اری در بقعه مق��دس امامزاده عبدالمهیم��ن)ع( انجام 
می شود و مراس��م ویژه ای در لحظه تحویل سال1۳۹7در 
این بقعه متبرکه در نظر گرفته ش��ده است . کتابچه نقاشی 

ب��رای کودکان و نوجوانان و حدود ۵ هزار محصول در بقاع 
متبرکه توزیع می شود. ۴ هزار نقشه بقاع متبرکه نیز آماده 
توزیع است که با کمک س��ازمانهای مربوطه انجام خواهد 
گرفت. وی تصریح کرد: در س��ال ۹۶براساس آمار سازمان 
اوق��اف وامورخیری��ه؛ 700هزار بار در این ط��رح به زیارت 
بقاع متبرکه اس��تان مشرف ش��دند که ۹۹ درصد ایرانی و 
ی��ک درصد خارجی بودن��د.  در ادامه مدیرکل اوقاف وامور 
خیریه اس��تان بوشهر گفت: امس��ال 1۲خیمه معرفت برپا 
خواهد ش��د که خیمه مرکزی در ش��هر بوش��هر در پارک 
س��احلی مرجان واقع در جنب می��دان هوایی  خواهد بود 
که غرفه های)بچه های بهشت،مشاوره خانواده،پاسخگویی 
به مس��ائل ش��رعی،تصحیح قرائت قرآن،و غیره(را میتوان 
اش��اره ک��رد..  محمدیان افزود: ما یک ری��ال اعتبار دولتی 
ب��رای اجرای طرح نداریم و هزینه ه��ای طرح هایی مانند 
آرام��ش بهاری را از عواید بق��اع متبرکه و موقوفات مرتبط 
و خیرین تامین می کنی��م. وی ابراز کرد:.  مدیرکل اوقاف 
وامور خیریه اس��تان بوش��هر تصریح کرد: در سال گذشته 
۹00هزار نفر مس��افر نوروزی از بقاع متبرکه اس��تان طبق 

آمار موجود بازدید بعمل آورده اند

به مناسبت روز شهدا

مدیرکل حراست از خانواده های شهدای اداره حراست شهرداری تبریز تجلیل کرد

کسب مقام های برتر مسابقات شطرنج توسط پرسنل شرکت برق منطقه ای خوزستان

 درخشش ورزشکاران شرکت آب منطقه ای 
در مسابقات ششمین المپیاد ورزشی صنعت آب و برق استان هرمزگان

در ارزیابی عملکرد HSE شرکت های گازرسانی صورت گرفت

جهش پنج پله ای HSE شرکت گاز آذربایجان شرقی در ارزیابی ساالنه شرکت ملی گاز ایران

نشست آگاهی بخشی در حوزه علمیه رودان برگزار شد

طرح آرامش بهاری در ۷5 بقعه متبرکه استان هرمزگان برگزار می شود

درارزیابی وزارت کشور صورت گرفت 
کسب رتبه اول کشوری برای فرمانداری شاهرود 

اس��تاندار  مع��اون   هاش��می  مهن��دس  بابامحمـدی-  شاهرود-حسـین 
وفرماندارشهرستان شاهرودحائز کسب رتبه اول کشوری )فرمانداری ویژه شهرستان 
ش��اهرود( دربین کل فرمانداریهای کش��ور  ازس��وی ارزیابی وزارت کشور شد.شایان 
ذکراست امام جمعه ش��اهرود درخطبه های نمازجمعه این شهر دراین رابطه گفت:  
فرمانداری شهرس��تان ش��اهرود به عنوان فرمانداری برتر کش��ور  انتخاب شده است 

که به فرماندارعزیزکه مدیریت کان ستادی شهررابرعهده دارند تبریک می  گویم.

بخت میدان مرکزی شاهرود توسط شهردار جدید باز شد
شـاهرود - حسین بابامحمدی- میدان جمهوری اسامی شاهرود که به عنوان 
میدان مرکزی این ش��هر ش��ناخته می ش��ود به همت مهندس محسن احمدی در 
یک زم��ان بندی کوتاه آماده وطرح جدیداین پروژه طی مراس��می با حضور جمعی 
ازمسئولین و شهروندان ش��اهرودی  رونمایی شد.  شایان ذکر است شهردارشاهرود 
ب��ا نصب تابلویی روز ش��مار ب��ا اعام زمان  اتمام ۳0روز در کن��ار پروژه به وعده ای 
که به مردم داده بود عمل کرد. برروی گنبد این میدان به ش��کل انتزاعی کلمه اهلل 

نمایش داده شده است.

توسعه 16 مگاولت آمپری پست بیدبلند شرکت برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند- عملیات توسعه پست 11/1۳۲ کیلو ولت بیدبلند شامل 
تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی به ظرفیت 1۶ مگاولت آمپر 
به پایان رس��ید و برقدار شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اهداف این 
پروژه را بهبود ولتاژ پاالیش��گاه گاز بیدبلند با جداسازی مشترکان صنعتی از خانگی، 
افزایش ضریب اطمینان و پایداری و توس��عه ش��بکه برق جهت مشترکین خانگی و 
صنعت��ی، افزایش پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموش��ی ش��بکه توزیع و 
افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور در شبکه توزیع اعام کرد. محمود دشت بزرگ ارزش سرمایه 
گذاری این پروژه را ۳۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با احتساب ترانس فوق از تابستان ۹۵ تاکنون، افزایش 
۵۶۲ مگاولت آمپری در ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع شامل یک پست انتقال و 1۳ پست فوق توزیع 

صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه رشدی حدود 1۶۵ درصدی را نشان می دهد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی  برق  قزوین  از سوی وزارت نیرو  
به عنوان دبیر شورای هماهنگی و اطالع رسانی  صنعت آب و برق در استان 

قزوین  منصوب شد
قزویـن- خبرنـگار فرصت امروز- طی حکمی از س��وی دکت��ر صدیقه ببران 
مدی��ر کل دفتر روابط عمومی و اطاع رس��انی وزارت نی��رو محمد تقی برمک مدیر 
دفتر روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قزوین به عنوان دبیر شورای 

هماهنگی و اطاع رسانی  صنعت آب و برق  در استان قزوین منصوب شد.
ش��ورای  هماهنگی و اطاع رس��انی روابط عمومی های صنعت آب و برق با هدف 
همفکری و هماهنگی بین روابط عمومی های صنعت آب و برق در استان و انسجام 
بخش��ی فعالیتهای مرتبط با مدیریت بهینه مصرف آب و برق ،جلب مش��ارکت های 
همگانی و ...... تشکیل شده تا با توجه  به ماموریتها  و رسالت  مهم  خدمات رسانی 
مجموعه ذیربط  به  مردم و مشترکین امکان بهره گیری از خاقیتها و خردجمعی و انسجام فعالیتهای مربوطه 

بیش از پیش فراهم گردد .

مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده در این کارگاه آموزشی خبر داد:
برگزاری کارگاه آموزشی بهداشتی ویژه بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان

اهواز - شبنم قجاوند- کارگاه آموزشی پیشگیری از بروز بیماری های 
ش��ایع زنان ویژه بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان به مناسبت روز 
زن با حضور ماهرخ ابوعلی فوق تخصص زنان و زایمان برگزار شد. مشاور 
مدیرعام��ل در ام��ور زنان و خان��واده در این کارگاه آموزش��ی گفت: زن 
محور اصلی خانواده و جامعه ایرانی اس��ت و تمامی عوامل تاثیر گذار بر 
او، تبع��ات خود را بر خانواده و جامعه به جا می گذارد. ش��هناز احمدی 
روزبهانی با بیان آنکه س��امت و تندرس��تی بانوان نقش به سزایی در س��امت جامعه دارد، افزود: زنانی که به 
خواب، خوراک و ورزش خود اهمیت می دهند کمتر دچار اضطراب، افس��ردگی و بیماری های قلبی ش��ده و 
رضایت بیشتری از زندگی خود دارند. وی ادامه داد: زنان در هر سنی نیاز به مراقبت های بهداشتی مخصوص 
خود را دارند، چرا که خود مراقبتی یکی از ابعاد س��بک زندگی س��امت محور اس��ت که به معنای پیروی از 
شیوه زندگی سالم به منظور پیشگیری از بیماری ها می باشد. در ادامه این کارگاه آموزشی ماهرخ ابوعلی فوق 
تخص��ص زنان و زایمان نکات الزم در مورد بیماری های ش��ایع در زن��ان را مطرح کرده و از خانم های حاضر 
در جلس��ه خواستند تا با حضور در مطب به صورت رایگان چکاب شوند. در پایان این کارگاه آموزشی نیز امور 
زنان و خانواده شرکت، از بانوان فعال در امر کمک رسانی به زلزله زدگان کرمانشاه و سرپل ذهاب تقدیر کرد.

اجرای کفپوش ضلع شمالی بلوار راغب آغاز گردید
مالرد -خبرنگار فرصت امروز - عملیات اجرای کفپوش درضلع ش��مال خیابان مصیب زاده تقاطع بلوار 
راغب به س��مت بلوار نیایش آغاز گردید. به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش��هرداری مارد در 
راس��تای پیش��رفت عملیات عمرانی ، خیابان ها و بلوارهای سطح ش��هر که کفپوش آنها بعلت تردد شهروندان 
فرس��وده ش��ده بود شاس��ایی گردید و پس از زیر سازی و تس��طیح عملیات کفپوش آنها آغاز گردیده است.به 
همین منظور خیابان مصیب زاده در ضلع ش��مالی آن حد فاصل تقاطع بلوار راغب به س��مت بلوار نیایش پس 

از خاکبرداری و تسطیح و زیر سازی اجرای کفپوش آن آغاز گردیده است .

عملیات زیر سازی ورودی بلوار بسیج به اتمام رسید
مالرد -خبرنگار فرصت امروز - اجرای عملیات زیرس��ازی بلوار بسیج در مورخ ۹۶/1۲/۲۳  به اتمام رسید. 
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مارد پیشرفت اجرای عملیات عمرانی در سطح شهر از 
جمله بازسازی و ترمیم آسفالت و جداول بلوارها ،خیابان ها و میادین و تسطیح و ایجاد بلوارهای جدید در مناطق 
شهردرهمین راستا عملیات زیر سازی ورودی بلوار شهیدان شوریابی در مورخ ۹۶/1۲/۲۳  به اتمام رسید و آماده 
روکش آسفالت قرار گرفت که از مسیرهای پر تردد بوده، مشکات شهروندان نیز در این خصوص مرتفع می گردد.

اجرای طرح بزرگ بیابان زدایی در منطقه ابوغویر شهرستان دهلران
 ایـالم- هـدی منصوری- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان دهلران از آغاز به کار عملیات 
اجرایی طرح بزرگ بیابان زدایی در منطقه ابوغویر شهرس��تان دهلران خبر داد. شهرس��تان دهلران با دارا بودن 
حدود ۲۶0 هزار هکتار اراضی بیابانی، ۶0 درصد کل اراضی بیابانی استان ایام را در خود جای داده است و تنها 
کانون بحران فرسایش بادی در استان به عنوان کانون بحرانی فرسایش بادی عین خوش، ابوغویر و حسن قندی 
در حوزه این شهرستان قرار دارد. سید علی حسینی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران در 
این خصوص گفت: اجرای عملیات بیابان زدایی جزو اولویت نخست فعالیت های این اداره بوده و هر ساله متناسب 
با اعتبارات تخصصی، اقدامات مختلفی در این راستا انجام می گیرد. ایشان افزود: در سال جاری نیز منطقه ابوغویر 
به عنوان س��ایت پایلوت برای انجام اقدامات بیابان زدایی در نظر گرفته ش��ده و برای اولین بار در سطح استان و 
شهرستان، عملیات مالچ پاشی پهنه های ماسه ای روان منطقه در سطح یک هزار هکتار توأم با نهالکاری 70درصد 
از عرصه یعنی س��طح 700 هکتار انجام می گیرد. وی گفت: هزینه اقدامات فوق از محل اعتبارات ملی تأمین و 
انجام می گیرد و تا کنون بخشی از عملیات نهالکاری در سطح ۲00 هکتار اجراء شده و عملیات مالچ پاشی نیز 
توسط پیمانکار مربوطه اخیراً آغاز گردیده و با پیشرفت فیزیکی ۳0 درصد در حال انجام می باشد. ایشان هدف از 
اجرای طرح فوق را مقابله با پدیده بیابان زایی و جلوگیری از اثرات مخرب گرد و غبار و ریزگردها و تثبیت کانون 
های بحرانی فرسایش بادی و منشاء گرد و غبار منطقه ای و احیای پوشش گیاهی مناطق بیابانی و کاهش اثرات 

نامطلوب بایای طبیعی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان عنوان کرد. 
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موضوع: طراحی و مدلسازی سه بعدی
توضیح بیشتر: 

اینچ��ل اولی��ن پلفترم خدم��ات طراح��ی صعنتی و 
مدلسازی سه بعدی می باشد. اینچل در حال تغییر فرآیند 
تولید هم برای کسب و کارها و هم برای افراد است. این 
وبس��ایت به افراد اجازه می ده��د تا ایده محصول خود را 
بارگذاری کنند و آن را توس��ط مهندس��ان متخصص در 
پیشرفته ترین فن آوری های طراحی جهانی، به فایل های 
۳D CAD، مدل های چاپ ش��ده ۳D، نمونه های اولیه 

و حتی محصوالت تولید شده توسعه دهند. 

ام��روزه در مقطع��ی از تاری��خ ق��رار داری��م که از 
کس��ب وکارهای س��نتی به کس��ب وکارهای مدرن و 

فناوری - محور کوچ می کنیم. 
ب��ه گزارش زومیت، برخاف تصوری که عامه مردم 
از بحران ه��ای اقتصادی در دنیا دارند و آنها را مخرب 
می دانند، اقتصاددانان ای��ن بحران ها را عوامل تحول 
و دگردیس��ی جامع��ه می دانند. در دنی��ا بحران های 
اقتصادی بزرگی شکل گرفت که در نگاه کان، منجر 
به رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای بحران زده شد. 
در ایران نیز این بحران از سال 1۳۸۹ شکل گرفت 
و ت��ا به امروز تبعات آن را در جامعه می بینیم و یکی 
از مزیت های آن، عبور از کسب وکارهای سنتی است. 
کسب وکارها باید براساس دانش روز تغییرات شگرفی 
را در ساختار خود به وجود آورند و در غیر این صورت 

محکوم به فنا هستند. دیگر، کسب و کارهای حجره ای 
و پاتوق��ی و س��نتی ت��وان رقابت با کس��ب وکارهای 

تکنولوژی- محور روز دنیا نخواهند داشت. 
امروزه کس��ب وکارهای مبتنی بر وب و شبکه های 
اجتماع��ی، جزو الینف��ک زندگی افراد، اش��خاص و 
سازمان ها ش��ده اند و به تدریج به تعداد برندهایی که 
روزان��ه به این فضا وارد می ش��وند، افزوده می ش��ود؛ 
ف��ارغ از اینکه اس��تراتژی مش��خصی دارن��د یا خیر، 
اقدام ب��ه فعالیت های مختلف می کنن��د و در نهایت 
از آنها رفتارهایی س��ر می زند که ترس��یم کننده افکار 
مج��ری در ای��ن فضا اس��ت.  با علم به ای��ن مطلب، 
همچنان ش��اهد مقاومت در برابر تغییر کسب وکارها 
در ایران هس��تیم که بعض��ا تبدیل به نزاع و درگیری 
هم می ش��ود. به عنوان مثال طی یکی دو س��ال اخیر 

درگیری های متعددی بین تاکسی داران و تاکسی های 
آناین در شهرهای مختلف کشور به وجود آمد و همه 
ش��اهد آن بودند. از سوی دیگر طی چند روز گذشته 
شاهد درگیری هایی از این دست بین استارت آپ های 
جدید از جمله خشکشویی آناین و بیمه  بازار بودیم. 
ب��ا تمام این تفاس��یر، هیچ صنف��ی نمی تواند مانع 
تحول و رش��د جوامع ش��ود و هر چه مقابله بیشتری 
کند، سهم حضور خود را در بازار از دست خواهد داد. 
تنها راه نجات کس��ب وکارها، امروزی شدن و استفاده 
از دانش روز جهان و تکنولوژی های فعلی است. نباید 
فرام��وش کنیم ک��ه دیگر زمین ب��ازی تغییر کرده و 
قواعد نیز متناس��ب با آن دگرگون شده است و هیچ 
کسب وکاری نمی  تواند در عصر جدید با قواعد قدیمی 

به موفقیت دست یابد. 

کسب وکارها و زمین بازی جدید

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 933 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:در حال حاضر مسئولیت اجتماعی 
موضوعی اس��ت که در دنیا مورد توجه واقع ش��ده 
اس��ت  اما در کشور ما کس��ب وکارها سعی می کنند 
آن را از برنده��ای دیگ��ر کپی کنن��د. برندهایی که 
می خواهند به س��راغ مس��ئولیت اجتماعی بروند و 
مفهومی را با برند خ��ود گره بزنند، باید برند خوبی 
را برای شروع بسازند. به خصوص سازمان هایی مثل 

بانک ها بای��د قبل از انجام ه��ر کاری هویت خود را 
ش��کل دهند و ب��ه مخاطبان خود نش��ان دهند که 
فق��ط در پی این نیس��تند که پول آنه��ا را بگیرند. 
کسب وکاری که به فکر مسئولیت اجتماعی می افتد 
باید به مش��تریان نش��ان دهد که ب��ا برند های هم 
راس��تای خود متفاوت است. اگر برندها از این شیوه 
به درستی استفاده کنند، سودهای زیادی را خواهند 
برد و سهم بیشتری از بازار را دریافت خواهند کرد و 
تداعی برندشان در ذهن مشتریان به یک باره قدرت 
پیدا خواهد کرد.  اگر کسب وکاری برند سازی نکرده 
و تصوی��ری از برند در ذهن مش��تریان ایجاد نکرده 

و اسم آن در ذهن مش��تریان معادل با هیچ واژه ای 
نیس��ت، نمی تواند به یک باره به س��راغ مس��ئولیت 
اجتماعی برود. ان��گار چنین برندهایی از پله اول به 

پله پنجم پرتاب شده اند.
اگ��ر همه فعالیت ها به درس��تی انجام ش��ود هیچ 
اش��کالی ندارد که برند به س��راغ این س��بک کارها 
ب��رود و برای تقویت برند خود فعالیت هایی در حوزه 
مسئولیت اجتماعی انجام دهد و برند خود را با یک 

مفهوم دیگر گره بزند. 
برند به شرطی که یک مفهوم اولیه داشته باشند، 

می تواند با مفهوم دیگری خود را گره بزند. 

 گره زدن برند
با مفاهیم اجتماعی

پرسش: صاحب کسب وکاری هستم که در جهت ارتقای برند خود تالش می کند. قصد دارم در حوزه مسئولیت اجتماعی 
فعالیتی را انجام دهم و در این راستا مفهومی مردمی و به روز را با برند خود گره بزنم. براین اساس اقداماتی را هم انجام 

داده ام، ولی در یاد مشتریان باقی نمانده است. توصیه شما برای انجام درست این شیوه چیست؟ 
کلینیک کسب و کار

3توصیه از مادام سی. جی والکر برای 
ایجاد تحول در زندگی

نخس��تین زن میلیونر سیاهپوس��ت جهان خانم سارا 
بری��دالو مع��روف به م��ادام س��ی.جی والک��ر، از جمله 
کارآفرینانی اس��ت که زندگی بس��یار جالبی را داشته و 
مسیر موفقیت بسیار سختی را پیموده است. درواقع وی 
از جمل��ه افرادی اس��ت که در ابتدا هیچ شانس��ی برای 
موفقی��ت را نمی توانید برای او قائل ش��وید. با این حال 
وی ب��ا در دس��ت گرفتن امور و درک درس��ت یک نیاز 
جامعه خود توانس��ت ت��ا در میانس��الی و پس از تحمل 
سختی های بسیار به ثروتی فوق العاده دست پیدا کند. به 
همین خاطر در این مقاله به بررس��ی ۳ توصیه وی برای 

ایجاد تحول در زندگی خواهیم پرداخت. 
1- همـه مـا از اسـتعدادها و توانایی هـای پنهانی 
برخوردار هستیم، برای موفقیت تنها کافی است تا 

شرایط شکوفایی آنها را فراهم آوریم
یک��ی از معروف تری��ن جمات وی درواقع این اس��ت 
که او ش��روع موفقیت را از خود آغاز کرده است. درواقع 
این امر به این واقعیت اش��اره دارد که به منظور کس��ب 
موفقیت ابتدا الزم اس��ت تغییرات الزم را در خود اعمال 
کنی��د. تحت این ش��رایط ق��ادر خواهید بود نس��بت به 
توانایی های خود و کاری ک��ه قصد انجام آن را دارید به 
نتیجه ای درست دست پیدا کنید. اگرچه وی در کودکی 
والدی��ن خود را از دس��ت داد و مجبور به انجام کارهایی 
س��خت در نزد خواهر شد. با این حال این امر باعث شد 
تا وی با واقعیتی مواجه شود که منجر به میلیاردر شدن 
وی ش��د. درواقع او در دل همان شرایط سخت با معضل 
ری��زش موی خدمتکاران بر اثر ارتباط با لوازم ش��وینده، 
مواجه شد. در نهایت توانس��ت با آزمایش های بسیار در 
نهایت به محلولی دس��ت پیدا کند که باعث رشد مجدد 
موها ش��ده و تحولی عظیم را در صنعت لوازم مراقبت از 
مو به وجود آورد. درواقع شما نباید اجازه دهید تا شرایط 
شما به عاملی برای عدم پیشرفت در زندگی تبدیل شود. 
به همین خاطر تنها کافی اس��ت تصمی��م خود را برای 
تغییر در زندگی اتخاذ و در این راه به شدت تاش کنید. 
تقریب��ا اکثر کارآفرینان به این باور دارند که صرفا با رفع 
حتی یک نی��از جامعه، می توان به ثروتی عظیم دس��ت 
پی��دا کرد. با این حال الزم اس��ت تا ای��ن امر به خوبی 
صورت گیرد، در غیر این صورت نگاه ها را به سمت خود 
معطوف نخواهد کرد. بدون ش��ک این امر که خانم سارا 
بری��دالو خود از جمله خدمتکاران بوده اس��ت، در درک 
بهتر نسبت به نیاز افراد تأثیری بسیار عالی داشته است. 
به همین خاطر پاسخ دادن به نیازهای خود نیز می تواند 
جنبه عمومی به خود گیرد. درواقع صرفا نیاز به شناخت 
مش��کات جامعه خ��ود ندارید و با نگاهی ب��ه خود نیز 

می توانید موفقیت را به ارمغان آورید. 
2- فراموش نکنید که انسان موجودی آزاد و صاحب 
اراده بوده و قادر است تا در هر شرایطی اوضاع را با 

تحولی عظیم مواجه سازد
اگر بخواهید یک صفت مش��ترک را می��ان کارآفرینان 
انتخ��اب کنید بدون تردی��د ناامید نش��دن از جدی ترین 
گزینه ها خواهد بود. بدون تردید ش��رایط شما از زنی فقیر 
که رویای تبدیل ش��دن به نخستین زن میلیاردر جهان را 
در سر داشت، بدتر نیس��ت. اگر او توانست تمامی موانع را 
کنار بگذارد، بدون تردید ش��ما نیز ق��ادر به انجام این کار 
خواهید بود. به همین خاطر همواره باید مصمم باشید که 
قرار نیست در ش��رایط فعلی خود بمانید. این امر که شما 
محکم ش��رایط و سرنوشت خود هس��تید، تا به امروز افراد 
زیادی را در فقر نگه داش��ته است. بدون تردید اگر خواهان 
کس��ب ثروت هس��تید، در ابتدا باید باورهای خود را تغییر 
دهید. با این کار و بازسازی ذهن خود قارد به دیدن مسیر 
درست موفقیت خواهید بود. همچنین فراموش نکنید که 
الزم اس��ت همواره از افرادی که از ش��ما در مسیر موفقیت 
حمای��ت کرده اند مراتب قدردانی را ب��ه عمل آورید. بدون 
تردید همسر دوم خانم بریدالو در هموار کردن مسیر کاری 
او نقش��ی کاما مهم و پررنگ داشته است. به همین خاطر 
هم وی نام خانوادگی همس��ر خ��ود را به عنوان لقب خود 
انتخب کرده اس��ت. همچنی��ن وی به منظور جلب اعتماد 
مشتری همواره خود به عنوان یکی از نمایندگان فروش به 
مناطق مختلف سفر کرده و بازاریابی مستقیم را انجام داده 
اس��ت، به همین خاطر یک کارآفرین باید همواره آمادگی 
انجام کارهای متنوع را برای رس��یدن به رویای خود داشته 
باش��د. همواره مشاهده شده اس��ت که برخی از افراد انجام 
برخی کارهای را در س��طح خود به عن��وان یک کارآفرین 
ندانسته و این امر باعث می شود مسیر موفقیت آنها بیش از 
حد طوالنی شود. این واقعیت را به خوبی بپذیرید که هدف 
کسب موفقیت است و نه اینکه صرفا موفق به نظر برسید. 
به همین خاطر همواره باید به دنبال راهی برای بهبود وضع 

خود در بازار باشید. 
3- با افرادی در ارتباط باشـید که همسو با اهداف 
شـما هسـتند و در کارهـای خیرخواهانه حضوری 

فعال داشته باشید
خانم والکر در طول زندگ��ی خود همواره در زمینه امور 
خیرخواهانه حضوری فعال داشته است. وی عقیده دارد که 
جهان براس��اس محبت ش��کل گرفته است و افراد توانمند 
باید نگاهی به ضعیفان داشته باشند. با این حال وی در این 
زمینه به اولویت جامعه نیز عقیده داشته و بیشتر اقدامات 
خود را در راس��تای افرادی انجام داده اس��ت که موقعیتی 
مش��ابه وی داش��ته یا از فقیران سیاهپوس��ت محس��وب 
می شوند. این اقدامات نه تنها از نظر روحی شما را به شدت 
تقویت خواهد کرد، بلکه در جامعه نگاهی مثبت را نسبت به 
شما شکل خواهد داد که بدون شک در بهبود وضعیت برند 
نیز تأثیرگذار خواهد بود. همچنین ضروری است تا اطراف 
خود را از افرادی پر کنید که با اهداف ش��ما همسو بوده و 
به ش��ما در کسب خواس��ته  های تان کمک خواهند کرد. با 
این حال فراموش نکنید که این ارتباط باید دوطرفه باشد. 
entrepreneur :منبع
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پیشرفت خیره  کننده  گوگل در رایانش 
کوانتومی

گوگل موفق به ساخت تراشه  جدیدی شده که ممکن 
اس��ت به زودی در توان رایانش��ی از یک ابررایانه پیشی 
بگیرد.  پژوهش��گران امیدوارند که ابرپردازنده کوانتومی 
  )Bristlecone( جدی��د گوگل ب��ا ن��ام بریس��تلوکون
بتواند با پش��ت س��ر گذاشتن رایانش س��نتی به برتری 
کوانتومی دست پیدا کند.  به گزارش زومیت آزمایشگاه 
Quantum AI Lab گ��وگل، به تازگ��ی یک پردازنده 
کوانتوم��ی 7۲ کیوبیت��ی جدید با نام بریس��تلوکون، در 
معرض نمایش گذاشته است. گفته می شود این پردازنده 
قادر است با شکست دادن ابرکامپیوترهای کاسیک در 
حل برخی از مسائل، به برتری کوانتومی دست پیدا کند. 
برتری کوانتومی، یک نقطه عطف کلیدی در س��فر به 
س��وی رایانش کوانتومی است. در واقع، برتری کوانتومی 
بیانگ��ر این ایده اس��ت که اگر یک پردازن��ده کوانتومی 
بتواند با کمترین نرخ خطای ممکن کار بکند، قادر است 
از یک ابرکامپیوتر کاس��یک در حل شناخته ش��ده ترین 

مسائل علوم کامپیوتر پیشی بگیرد. 
رایانه ه��ای کوانتومی، توجه تم��ام محافل علمی را به 
خ��ود معطوف کرده اند. اگر ای��ن رایانه ها در یک مقیاس 
به اندازه کافی بزرگ س��اخته ش��وند، می توانند مسائلی 
را ح��ل کنند که رایانه های معمول��ی از رویارویی با آنها 
عاجز هس��تند. به همین دلیل است که غول های بزرگ 
دنی��ای فناوری در حال رقابتی نفس گیر با یکدیگر برای 
پیش��برد پروژه های رایانش کوانتومی خود هستند. برای 
نمونه، اینتل در ماه ژانویه، تراشه کوانتومی ۴۹ کیوبیتی 
خ��ود را معرفی کرد.  جولیان کلی، پژوهش��گر فعال در 
آزمایش��گاه Quantum AI Lab، می گوید: ما تقریبا 
امیدواریم که بتوانیم با بریستلوکون به برتری کوانتومی 
دس��ت پیدا کنیم. ما بر این باوریم که اثبات تجربی فائق 
آم��دن یک پردازنده کوانتومی بر ی��ک ابررایانه می تواند 
لحظه ای تاریخی را رقم بزند و همچنان رس��یدن به این 

نقطه جزو کلیدی ترین اهداف ما است. 
اگر قرار باش��د یک پردازنده کوانتومی، الگوریتم هایی 
را فراتر از محدوده شبیه س��ازی های کاسیک اجرا کند، 
به تعداد زیادی کیوبیت با نرخ های خطای بس��یار پایین 
در بازخوانی و عملیات منطقی نظیر گیت های تک یا دو 
کیوبیتی نیاز دارد.  هنوز محققان موفق به دس��تیابی به 
برتری کوانتومی نشده اند، اما گوگل فکر می کند می تواند 
ای��ن پدیده را با ۴۹ کیوبیت، با عمق مداری بیش از ۴1 

خطای دو کیوبیتی زیر 0.۵درصد نشان بدهد. 
گوگل گفته است که دستگاه بریستلوکون 7۲ کیوبیتی 
جدیدش از همان شیوه ای برای اتصال، کنترل و بازخوانی 
استفاده می کند که در ارائه خطی ۹ کیوبیتی قبلی استفاده 
می شود. محققان با این پردازنده جدید به دنبال دستیابی 
به کمترین نرخ خطای نش��ان داده ش��ده توسط دستگاه ۹ 
کیوبیتی، در تمام 7۲ کیوبیت بریستلوکون هستند. دستگاه 
۹ کیوبیتی یادشده در بهترین نتایج خود، نرخ خطایی برابر 
با یک درصد را برای بازخوانی و به ترتیب 0.1 و 0.۶درصد 
را برای گیت های تک کیوبیتی و دو کیوبیتی از خود نشان 

داده است. 
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