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شاخص بورس 194 واحد دیگر افت کرد

 بورس
تشنه نقدینگی

بازار سهام در این روزها بیش از هر روز دیگری به کمبود نقدینگی دچار است و این موضوع ارتباط مستقیم به 
انتظارات بازیگران بازار سهام از آینده اقتصاد و تصمیمات سیاسی در سطح بین الملل دارد. دالر ۴۲۰۰ تومانی و 
به طور کلی غیرشفاف بودن آینده بازار ارز یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باعث شده شرکت های بورسی...

سخنگوی دولت: 

 ریال را به دالر
تبدیل نکنید! 
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انتقاد محمدجواد آذری جهرمی از طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس

 چرا وزیر ارتباطات با انحصار صداوسیما
در فضای مجازی مخالف است؟ 

چرا نباید سیاست های اداری را نادیده گرفت؟ 
راهکارهای ایجاد تیم کاری قدرتمند

6نکته آموزنده از موفقیت چشمگیر آمازون 
بازاریابی با فیس بوک در هشت قدم

فضایی در جعبه باقی نمانده است
ایجاد یک مسابقه موفق در شبکه اجتماعی برای رشد برند 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیر شیائومی دلیل قیمت پایین 
گوشی های این برند را توضیح می دهد
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فرصـت امروز: آذرماه سـال گذشـته بود کـه بانک مرکزی 
بـا افزایش قابل توجه قیمت سـکه از طرح حراج سـکه در 

بانک کارگشایی رونمایی کرد و براساس این طرح، 
شهروندان سه روز در هفته و در روزهای زوج...

احتمال بازگشت حراج سکه از سوی بانک مرکزی

حراج ۴۸۵ هزار سکه؟

یادداشت
 بازار ارز در انتظار

گام مکمل

ب��رای  ارز  حت��م،  به ط��ور 
گروه های هدف عرضه می شود. 
بان��ک مل��ی و بان��ک س��امان 
به طور مش��خص به مس��افران، 
دانش��جویان و دیگر افرادی که 
در طبقه بن��دی مورد نظر بانک 
مرک��زی مجاز ب��ه دریافت ارز 
هستند، دالر، یورو و دیگر ارزها 
را می فروشند. ارز همچنین به 
فع��االن تج��اری ه��م عرض��ه 
می شود. سوال اما این است که 
آیا روال کنونی عادی یا درست 
است؟ به نظر من روال کنونی، 
غیرع��ادی و نادرس��ت اس��ت. 
بانک مرکزی در س��ال گذشته 
چن��د خطا انج��ام داد که بازار 
ارز کش��ور را به اینجا رس��انده 
اس��ت. خطای اول این بود که 
بانک مرکزی زمانی که نرخ ارز 
به 3 هزار و 8۰۰ تومان رسیده 
بود، یکسان سازی را انجام نداد. 
خطای دوم این ب��ود که بانک 
مرک��زی زمانی که ب��ازار ارز به 
نرخ واقعی رسیده بود، نرخ های 
دیگ��ر را مورد نظر ق��رار داد و 
چندنرخی بودن ارز را پذیرفت. 
خطای س��وم این بود که بانک 

مرکزی اج��ازه تعدیل 
3نرخ تورم انباشته...

هادی 
حق شناس

کارشناس اقتصادی

فرصت امروز: س��امانه نظام یکپارچه معامالت ارزی 
)نیما( عصر دوش��نبه با حضور معاون اول رئیس جمهور 
رونمایی شد.  این سامانه با هدف تسهیل تأمین ارز، ایجاد 
فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد 
فض��ای رقابت صرافان برای تأمی��ن ارز متقاضیان از ۲8 
بهمن ماه 96 فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و حاال با 
رونمایی آن توسط اسحاق جهانگیری، فعالیت آن به طور 
رس��می ادامه می یابد.  به گفته ولی اهلل سیف رئیس کل 
بانک مرکزی، س��امانه نیما یک نظام یکپارچه معامالت 
ارزی با قابلیت تنظیم ش��وندگی و سیاست گذاری است؛ 
در نیما همه منابع و مصارف ارزی کش��ور در یک محل 
جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های 

سیاستگذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تالقی می کنند. 
در سامانه نیما، چهار بازیگر اصلی شامل واردکنندگان 
کاال و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کاال 
و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واس��طه گران شامل 
بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان 
ب��ه متقاضیان هدایت می کنند و در نهایت سیاس��تگذار 
ارزی حضور دارند که براساس پیش بینی منابع و مصارف، 
نرخ، دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و س��قف مصارف را از 

طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. 
راه اندازی سامانه یادشده، این امکان را به بانک مرکزی 
می ده��د که به صورت لحظه ای بازار ارز را رصد کند، در 
نتیجه امکان سیاستگذاری فوری و مداخالت مؤثر برای 

حاکمیت فراهم می شود. 

یکپارچه ش��دن نظام تجارت خارجی کش��ور از ثبت 
سفارش تا ترخیص کاال، از دستاوردهای استقرار سامانه 
نیما در نظام ارزی کش��ور است، زیرا این امکان را فراهم 
می کن��د که اطالعات کافی و واقعی از تقاضا و عرضه ارز 
در اختی��ار تصمیم گیران قرار گیرد و به این ترتیب همه 
نیازمندی های کش��ور در حوزه تجاری در کنار پوش��ش 
تقاضاه��ای خ��رد مردم به ارز مس��افرتی قابل پوش��ش 
و پاس��خگویی است.  به گفته س��یف، نقش صرافی ها و 
بانک ها در نیما به عنوان واسطه بین منابع و مصارف ارزی 
مطرح است، به این صورت که آنها وظیفه انتقال منابع در 
حساب های خارج از کشور به مصارف تعیین شده توسط 
واردکنندگان را برعهده دارند. نقش ش��بکه صرافی ها در 
سامانه مکمل نقشی است که بانک ها ایفا می کنند و این 

یک امر اساسی و ضروری است. 
آنگونه که رئیس کل بانک مرکزی می گوید، نیما ابزاری 
را ب��رای بانک مرکزی و حاکمی��ت فراهم می کند که با 
پیش بینی پیش از وق��وع نیازمندی ها و منابع ارزی و با 
توجه به سیاست های کالن کشور، کنترل مصارف ارزی 
کشور را به صورت سیس��تماتیک در دست داشته باشد 
و در نهای��ت ضمانت اجرایی نیما در آن اس��ت که هیچ 
واردات رسمی و قانونی بدون رصد و تأیید بانک مرکزی 

در خصوص جنبه های ارزی آن قابل انجام نیست. 
در آیی��ن رونمایی از این س��امانه، عالوه بر رئیس کل 
بانک مرکزی، هیأت عامل این بانک، مدیران و کارشناسان 

و دست اندرکاران نظام ارزی کشور حضور داشتند. 

با حضور معاون اول رئیس جمهور

سامانه »نیما« رونمایی شد

نشست ساالنه بین المللی مشاوره مدیریت آسیا-اقیانوسیه 2018 دیروز در تهران افتتاح شد
ایران میزبان نخبگان مدیریت دنیا

افتتاحیه نشست ساالنه آسیا و اقیانوسیه )هاب ۲۰۱8( 
صبح دیروز با سخنرانی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی 
رئیس جمهور و پدرام س��لطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی 

افتتاح شد. 
به گ��زارش رتبه آنالین، ایران ب��رای اولین بار میزبان 
مش��اوران بین المللی مدیریت و خب��رگان علم مدیریت 
در جهان اس��ت و به همین منظور تهران روزهای 3 و ۴ 
اردیبهشت میزبان برگزاری این گردهمایی در محل سالن 

همایش های صدا و سیما است. 
بر اس��اس این گزارش، انجمن مش��اوران بین المللی 
مش��اوران مدیریت ایران از سوی ش��ورای بین المللی 
مش��اوران مدیریت، نشست ساالنه آس��یا و اقیانوسیه 
)ه��اب ۲۰۱8( را برگزار می کند. این کنفرانس فرصت 
مناس��بی را در اختیار مدیران و س��ازمان های تولیدی 
و خدمات��ی قرار می ده��د تا ضمن تب��ادل دانش روز 
مدیری��ت با صاحب نظ��ران و بزرگان عل��م مدیریت و 
توس��عه همکاری ه��ای بین الملل��ی خود ب��ا همتایان 
جهانی، قابلیت ها، توانمندی ها و نیز امنیت و شکوفایی 

کشورمان را به نمایش بگذارند. 
برای اولین  بار است که در حوزه مشاوره مدیریت ایران 
تجمیع این تعداد از کارشناس��ان و صاحب نظران جهانی 
در ایران و بهره مندی از تجارب و یافته های آنها امتیازی 
است که میزبانی این »نشست ساالنه شورای بین المللی 
موسس��ات مش��اوره مدیریت آسیا-اقیانوسیه ۲۰۱8« را 

نصیب ایران می کند. 
مهمانان برجس��ته این نشس��ت، عالوه بر کارشناسان 
و صاحب نظ��ران کش��ورهای مطرح در منطقه آس��یا-
اقیانوس��یه، از کانادا، س��وییس، هلند و استرالیا و… نیز 

حضور خواهند داشت. 
بس��یاری از این مهمانان، پیش��رو در صنعت مدیریت 
جهانی بوده اند. حضور دبیر اجرایی اتاق فکر کشور چین، 
مشاور ارش��د انجمن بهره وری کشور سنگاپور، خزانه دار 
شورای بین الملل مشاوران مدیریت از کانادا و نیز رئیس 
انجمن مش��اوران مدیریت کره جنوب��ی صحه ای بر این 
ادعاس��ت که این افراد از برجسته ترین صاحب نظران در 

کشورهای خود و سطح جهان هستند. 

با وجود آنکه کسب وکارهای اینترنتی به سرعت در حال 
گسترش و اشتغال زایی است، اما صاحبان این مشاغل هنوز 
جایگاه مشخصی در قوانین و پوشش بیمه ای کشور ندارند، 
به طوری ک��ه در قانون بیمه بیکاری، بهره مندی مش��اغل 
اینترنتی از مقرری بیکاری پیش بینی نشده و کارشناسان 
نبود تعریف رسمی برای مشاغل اینترنتی را تأیید می کنند. 
به گزارش ایس��نا، اگرچه تا چند س��ال قبل کسی فکر 
درآمدزایی از فضای مجازی و اینترنت را در سر نمی پروراند، 
اما اکنون این نگاه به س��رعت در حال تغییر و گس��ترش 
اس��ت. امروز بسیاری از کسب وکارها در بستر اینترنت و بر 
پایه فضای وب در حال ش��کل گیری و رواج است. شاغالن 
این نوع کسب وکارها به ارزش درآمدزایی از فضای مجازی 
پی برده و استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین مجازی یکی 

پس از دیگری در حال راه اندازی است. 
طی سال های گذشته درخواست راه اندازی کسب وکارهای 
مجازی و اینترنتی در ایران به شدت افزایش یافته و جهش 
چندی��ن براب��ری در رونق این نوع کس��ب وکار را به دنبال 
داش��ته اس��ت. این امر ضرورت گرفتن مجوز شکل گیری 
این کس��ب وکارها، ساماندهی و تداوم فعالیت آنها را نشان 

می دهد. 
کس��ب وکارهای اینترنتی ع��الوه بر اش��تغال زایی، ارائه 
خدمات از طریق اینترنت و فروش محصوالت، درآمدزایی 
قاب��ل توجه��ی دارند. امروز ب��ه دلیل رونق وب س��ایت ها، 
فروشگاه های آنالین و افزایش تعداد کاربران فضای مجازی، 
کسب وکارهای اینترنتی نیز در سطح وسیعی گسترش پیدا 

کرده است. 
راه اندازی یک کسب وکار اینترنتی مزایای بسیاری دارد که 
از جمله آنها می توان به برقراری ارتباط با مش��تریان و ارائه 
جدیدترین محصوالت به آنها، کاهش زمان خرید و فروش 
و هزینه های بازاریابی حضوری، رقابت سالم با شرکت های 
مشابه و پاس��خگویی به نیاز مشتریان در سریع ترین زمان 

ممکن اشاره کرد. 
ب��ا این حال بیش��تر کارب��ران اینترنتی در گروه س��نی 
جوان هس��تند و به همین منظور عم��ده کاالهایی که در 
فروشگاه های مجازی و آنالین عرضه می شود، باید متناسب 
با نیاز و سلیقه این قشر باشد تا موفقیت این فروشگاه ها را 

به دنبال داشته باشد. 
اخیرا قائم مق��ام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر 
ش��ورای عالی فضای مجازی از پرداخ��ت بیمه بیکاری به 
کس��ب وکارهایی خب��ر داده که با کوچ از پیام رس��ان های 

خارجی نظیر تلگرام متضرر می شوند. 
ب��ه گفت��ه فیروزآب��ادی، ب��ه صاحبان کس��ب وکارهای 
اینترنتی و کس��انی که با کوچ از پیام رسان های خارجی به 
پیام رس��ان های داخلی، کسب وکارشان دچار اختالل شود، 
بیمه بیکاری تعلق می گیرد. از نظر قانون بیمه بیکاری، فرد 
بیکار به بیمه  ش��ده ای گفته می شود که بدون میل و اراده 

خود بیکار شده و آماده به کار باشد. 
بر اس��اس قانون بیم��ه بیکاری، چنانچه بیمه ش��ده ای 

به علت تغییرات س��اختار اقتص��ادی کارگاه مربوطه و به 
تشخیص وزارتخانه ذی ربط و تأیید شورای عالی کار، بیکار 
موقت شناخته شود، می تواند از مقررات این قانون استفاده 
کند. تشخیص ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، 
برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان و اداره 

کار محل اشتغال بیمه شده است. 
اقدامات الزم برای اعالم وضعیت بیکاری

بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید 
حداکث��ر ظرف مدت 3۰ روز از تاری��خ بیکاری، موضوع را 
ب��ه واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذی ربط اطالع دهد و 
آمادگی خود را برای اش��تغال به کار تخصصی خود یا کار 

مشابه آن اعالم کند. 
شرایط الزم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری

بیمه ش��دگان بیکار در صورتی که مش��مول قانون کار و 
تأمین  اجتماعی و دارای حداقل ش��ش ماه سابقه پرداخت 
حق بیمه باشند و جزو تبعه کشورهای خارجی یا در زمره 
صاحبان مش��اغل آزاد و بیمه ش��دگان اختیاری نباش��ند 
و مس��تمری بگیر بازنشس��ته یا از کارافتاده کلی نباشند، 

استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند. 
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: 
س��یل، جنگ، زلزله و آتش س��وزی بیکار می شوند، برای 
دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت 
ح��ق بیمه ب��رای مدت زمان خاص ندارن��د و حتی اگر در 
روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار ش��وند، با رعایت سایر 
شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. 
بیمه ش��دگان باید در دوره های کارآموزی و آموزشی که از 
س��وی ادارات کار برگزار می ش��ود، ش��رکت کنند و هر دو 
م��اه یک بار، گواهی الزم در این زمینه را به ش��عب تأمین 

 اجتماعی ارائه کنند. 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و شرایط قطع آن

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد 
ش��رایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی 
دارد و در ه��ر حال مدت آن از 36 ماه برای بیمه ش��دگان 
مجرد و ٥۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر 
نیست.  در صورتی که بیمه شده بیکار مجددا به کار اشتغال 
یابد، بدون عذر موجه از ش��رکت در دوره های کارآموزی و 
آموزشی خودداری کند، شغل تخصصی خود یا شغل مشابه 
پیشنهادی را نپذیرد، مشمول سربازی شود، اشتغال پنهان 
داشته باشد، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از 
کارافتادگی کلی شود، با دریافت مزد ایام بالتکلیفی به کار 
اولیه بازگردد، فوت کند و یا مدت زمان اس��تحقاقی بیمه 
شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد، مقرری بیمه 

بیکاری او قطع می شود. 
مق��رری بیمه بی��کاری افراد واجد ش��رایط از همان روز 
اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است و مدت دریافت 
مقرری بیمه بیکاری جزو س��وابق پرداخت حق بیمه بیمه 
شده محسوب می شود. در همین راستا یک کارشناس حوزه 
کار � در گفت وگو با ایسنا، طرح مباحثی همچون پرداخت 

بیمه بیکاری به کس��ب وکارهای اینترنت��ی را دارای جنبه 
تبلیغ��ی می داند و می گوید: آنچه که دولت دنبال می کند، 
نگرانی هایی اس��ت که درباره مس��ائل امنیتی، اجتماعی و 
فرهنگی در خصوص پیام رسان ها وجود دارد و بحث مربوط 
به کس��ب وکارهای فضای مجازی چندان مورد توجه قرار 
نگرفته اس��ت، بنابراین نباید تصور کنیم که اگر بخشی از 
کسب وکارها با فیلتر پیام رسان های خارجی نظیر تلگرام در 
کشور تعطیل شوند، می توانند از مزایایی نظیر بیمه بیکاری 
که برای کسب وکارهای رسمی و دارای مجوز است، استفاده 

کنند. 
حمید حاج اسماعیلی می افزاید: از سوی دیگر ثبت جدی 
و رسمی درباره کسب وکارهای مجازی در وزارت کار نداریم. 
ممکن است در مورد برخی کسب وکارها اتفاق افتاده باشد، 
مثل تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی که بیشتر از بقیه 
نرم افزارها در کش��ور و میان مردم فراگیر ش��ده است، ولی 
این کسب وکارها هم هنوز به طور رسمی فعالیت شان جدی 

نشده و جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده اند. 
اعالم مشاغل اینترنتی دارای کد کارگاهی از سوی 

سازمان تأمین  اجتماعی
به گفته وی، در حوزه کسب وکار اینترنتی موردی وجود 
ندارد که کس��ب وکار به معنای واقعی ثبت ش��ده و مجوز 
ج��دی گرفته یا ارتباط س��ازمانی با ادارات��ی نظیر بیمه و 
مالیات داشته باشد.  این کارشناس حوزه کار معتقد است: 
بسیاری از این مش��اغل کد کارگاهی نگرفته اند و سازمان 
تأمین  اجتماعی باید به طور تخصصی و رسمی اعالم کند، 
چه تعداد از کسب وکارهای مجازی که روی پیام رسان های 
خارجی هس��تند، کد کارگاهی گرفته اند و تعداد نیروهای 
کارشان چقدر است که در صورت بسته شدن پیام رسان های 

خارجی دچار بیکاری می شوند. 
او ب��ا بی��ان اینکه در قان��ون بیمه بی��کاری، بهره مندی 
کسب وکارهای اینترنتی از مقرری بیمه بیکاری پیش بینی 
نشده اس��ت، می گوید: بیمه بیکاری و اینکه به چه افرادی 
تعل��ق بگیرد، مالحظاتی دارد و تعریف رس��می از کس��ب 

وکارهای مجازی در قانون بیمه بیکاری وجود ندارد. 
پیش��تر، معاون بیمه ای س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی در 
گفت وگو با ایس��نا، از شناس��ایی و مذاکره با ۱۱ استارتاپ 
و کس��ب وکار نوین برای پوشش بیمه ای پرسنل خبر داده 
و درباره بیمه مش��اغل تحت وب و اس��تارتاپ ها گفته بود: 
شاغلین مجازی تحت هر شرایطی بیمه خواهند شد، ولی 
اگر با کارفرمایان توافق شود، کارها بهتر پیش خواهد رفت. 
آن طور که محمد حسن زدا گفته، تحت پوشش گرفتن 
مشاغل مجازی در دس��تور کار اداره کل امور بیمه شدگان 
قرار دارد و جلس��ات متعددی هم با صاحبان این مش��اغل 

برگزار شده است. 
او می افزای��د: مذاکرات زیادی با تعدادی از ش��رکت های 
بزرگ مرتبط با حوزه اس��تارتاپ ها داشته  و تالش کرده ایم 
که شاغلین در این نوع کسب وکارها با استفاده از بیمه های 
توافقی از خدمات سازمان تأمین  اجتماعی بهره مند شوند. 

شغل های اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می شوند؟ 



تغیی��رات  از  زی��ادی  زم��ان 
بان��ک  رئی��س کل  پیاپ��ی 
مرک��زی، آش��فتگی های پولی، 
سیاس��ت گذاری های بی برنامه و 
بی نظمی در بخش پولی کش��ور 
نگذشته اس��ت. تقریباً یک دهه 
قبل بود که محمود احمدی نژاد 
رئیس جمه��ور وقت ک��ه تصور 
بانک مرکزی دس��تگاه  می کرد 
چ��اپ پول اس��ت، دس��تورات 
پیاپی به این نهاد سیاست گذار 
برای چاپ پ��ول صادر می کرد؛ 
از برداشت های شبانه از حساب 
پرداخت  ب��رای  مرک��زی  بانک 
یاران��ه نقدی گرفت��ه تا کاهش 
دستوری نرخ سود بانکی. نتیجه 
این دخالت ه��ای رئیس دولت، 
منج��ر به تغییر س��ه رئیس کل 
بانک مرکزی ش��د. اقتصاددانان 
همان زمان فری��اد می زدند که 
بانک مرکزی ب��ه موجب قانون 
نهادی مس��تقل اس��ت و نباید 
نهاد یا دس��تگاهی در اداره آن 
دخال��ت کند، ام��ا رئیس دولت 
ب��ه دخالت های  قبل کم��اکان 

خود ادامه می داد. 
ای��ن دخالت ها بحران  نتیجه 
ارزی آغ��از دهه 9۰ بود. اگر آن 
روزها اقتصاددانان با صدای بلند 
استقالل  که  می کردند  اعتراض 
را ب��ه ای��ن نهاد سیاس��ت گذار 
اعتراض ها  این  برگردانید،  پولی 
حس��ن  دوم  و  اول  دول��ت  در 
روحانی به ثمر نشست. روحانی 
در شعارهای انتخاباتی سال 9۲ 
اس��تقالل بانک مرکزی را وعده 
داده ب��ود، وع��ده ای که محقق 

شد. 
به گزارش خبرآنالین، همین 
مقدمه کافی اس��ت که مشخص 
ش��ود آنچ��ه ام��روز در بخ��ش 
سیاس��تگذاری پولی کش��ور در 
جریان است، درست منطبق بر 
قانون پولی و بانکی کش��ور رخ 

داده است. 
فرض کنی��م ک��ه در جریان 

التهاب��ات ارزی ماه ه��ای اخیر، 
اس��ت؛  مقصر  مرک��زی  بان��ک 
درحالی ک��ه بان��ک مرک��زی به 
عنوان یک نهاد مس��تقل عمل 
کرده و عملک��رد آن ارتباطی با 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
ندارد. اگر بنا باشد بانک مرکزی 
از وزارت اقتصاد کس��ب تکلیف 
کند، هم قانون زیر سوال رفته و 

هم وعده رئیس جمهور! 
ب��ر اس��اس قان��ون پول��ی و 
بانکی مصوب س��ال ۱3٥۱ - که 
ای��ن قانون همچنان در کش��ور 
ج��اری و معتب��ر اس��ت- وزیر 
اقتص��اد به همان ان��دازه درباره 
عملکرد بانک مرکزی مسئولیت 
پاس��خگویی دارد که مثاًل وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت یا 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
عضویت در مجمع عمومی بانک 

مرکزی را برعهده دارند. 
ام��ا آنچه س��بب ش��ده تا به 
محض بحران ه��ای پولی نگاه ها 
به س��مت وزارت امور اقتصادی 
و دارای��ی معطوف ش��ود، به دو 
دلیل اس��ت: نخست کم اطالعی 
از وظیفه دس��تگاه های اجرایی 
در کش��ور و دیگری استفاده از 
ابزارهای سیاس��ی برای فشار بر 

دولت ها. 
هر دو این اتفاق ها در ماه های 
اخی��ر افتاده اس��ت. براس��اس 
اقتصادی  ام��ور  قان��ون، وزارت 
و دارای��ی مس��ئول تنظیم بازار 
ارز ی��ا چاپ پول نیس��ت. وزیر 
این وزارتخان��ه به موجب قانون 
سیاس��ت های  تنظیم  مس��ئول 
و  کش��ور  مال��ی  و  اقتص��ادی 
ایج��اد هماهنگ��ی در اج��رای 
آنهاس��ت. مثاًل اگر قرار اس��ت 
رش��د اقتصادی مس��تمر باشد، 
این وظیفه وزارت امور اقتصادی 
اس��ت که نقشه راه این هدف را 

ترسیم می کند. 
سوال هایی که به خطا رفت

امیرخجس��ته،  س��وال های 

نماینده مردم همدان در مجلس 
شورای اسالمی از وزیر اقتصاد، 
هی��چ ک��دام مرتب��ط ب��ا حوزه 
نبود؛  اقتص��اد  وزیر  اختی��ارات 
اعتباری  از وضعیت موسس��ات 
گرفته تا وضعیت بازار ارز. با این 
ح��ال این س��وال ها از دو جهت 

قابل بررسی است. 
او پرسیده بود: »حدود 7 ماه 
پیش ای��ن موضوع را پیش بینی 
ک��ردم که دالر به ٥ هزار تومان 
می رس��د که در همین راس��تا 
ب��ه وزی��ر اقتصاد اظه��ار کردم 
که جری��ان مرموزی ب��ه دنبال 
افزایش قیمت ارز و بهم ریختن 
بازار اس��ت، ل��ذا اگر س��ؤال از 
وزیر س��ریع تر مطرح می شد، از 
بسیاری از جریانات ارزی در این 

راستا جلوگیری می شد.«
نماین��ده هم��دان در ط��رح 
س��وال خود به جریان »مرموز« 
ارز اش��اره می کن��د؛  ب��ازار  در 
اشاره ای درست و دقیق؛ همان 
که ولی اهلل س��یف ه��م از طرح 
عموم��ی آن ابا دارد. مش��خص 
است که بخش��ی از این جریان 
»مرم��وز« ریش��ه در خ��ارج از 
مرزهای جغرافیایی کشور دارد؛ 
همان ها که می خواهند از فضای 
گل آلودی که دونالد ترامپ علیه 
جمهوری اس��المی ایران ایجاد 
کرده، ماهی های درشت بگیرند. 
دول��ت در ی��ک م��اه اخی��ر 
گزارش داده که با توجه به تراز 
تجاری واردات و صادرات کشور، 
کمبودی به لحاظ ارز در کشور 
وجود ندارد. مطابق گزارش های 
رس��می، درآمد ارزی کشور در 
بهترین ش��رایط خود نسبت به 
چندس��ال اخیر قرار دارند. پس 
به روش��نی پیداس��ت که آنچه 
س��بب بروز التهاب ه��ای ارزی 
ش��ده، تحرکات خارجی اس��ت 
که حتم��اً نماین��ده همدان که 
اتفاقا رئیس کمیسیون مبارزه با 
مفاسد اقتصادی و اداری است، 

بهتر از هم��ه مردم از آن مطلع 
است. 

خجس��ته در بخ��ش دیگری 
از سوال خود پرس��یده بود که: 
»با استناد به بند ۱6 و بند الف 
قانون رفع موانع تولید، بانک ها 
باید از کلیه فضاهای بنگاهداری 
خارج می ش��دند، ام��ا همچنان 
شاهد هس��تیم که شرکت های 
بانک ه��ا  در  س��رمایه گذاری 

فعالیت دارند.«
 ص��رف نظ��ر از اینک��ه آنچه 
در این رابطه س��وال ش��ده بود، 
مربوط به دوران مسئولیت وزیر 
کنونی اقتصاد نیس��ت و مربوط 
به عملکرد عل��ی طیب نیا وزیر 
پیش��ین امور اقتصادی و دارایی 
اس��ت، اما در همی��ن هفت ماه 
گذشته اصالحات مربوط به این 
معض��ل در دس��تور کار وزارت 

اقتصاد قرار گرفته است. 
س��ال گذش��ته در دو نوب��ت 
متوال��ی وزی��ر اقتصاد دس��تور 
ف��روش اموال م��ازاد بانک ها را 
ص��ادر کرد. آخرین گزارش ها از 
فروش ۱۰ ه��زار میلیارد تومان 
از ام��وال م��ازاد بانک ه��ا خبر 
می ده��د، موضوعی که بارها در 
رس��انه ها مطرح ش��ده و عالوه 
بر چابک ش��دن بانک ها س��بب 
تس��هیالت دهی  قدرت  افزایش 

آنها شده است. 
با این حال مسعود کرباسیان 
در این رابطه در پاسخ به سوال 
امیر خجس��ته گفت: »متأسفانه 
در س��ال های گذش��ته ام��وال 
بانک ها به دلیل انتقال به بخش 
از دسترس سیستم  بنگاهداری 
بانکی خارج شده ولی از طریق 
فروش اموال غیرمرتبط بانک ها 
ای��ن ام��وال به سیس��تم بانکی 
بازمی گ��ردد. در دولت دوازدهم 
بالغ ب��ر 3۰هزار میلی��ارد ریال 
از ام��وال بانک ه��ای دولتی به 
فروش رفته که بنا بر قانون رفع 
موانع تولید باید از اموال بانک ها 

مالیات گرفته شود.«
نتیجه ای عجیب تر از سوال

پس از پاسخ های وزیر اقتصاد 
ب��ه س��وال مطرح ش��ده که در 
نهایت منج��ر به اولی��ن کارت 
زرد مجل��س ب��ه وزی��ر اقتصاد 
ش��د، اتفاق عجیب ت��ری هم در 
جریان رأی گی��ری افتاد. هنگام 
رأی گی��ری تابل��وی حض��ور و 
غی��اب نماین��دگان در صح��ن 
علن��ی از حض��ور ۲۰۱ ت��ن از 
نمایندگان در جریان رأی گیری 
خبر می داد، اما پس از اعالم آرا، 
نتایج نش��ان می داد ک��ه اتفاق 

جالب تری افتاده است. 
از مجم��وع ۲۰۱ آرا ماخوذه 
رأی   ۴8 مواف��ق،  رأی   ۱۰9
مخال��ف و 8 رأی ممتنع اعالم 
شد. مجموع آرای یاد شده ۱6٥ 
رأی می ش��ود که نشان می دهد 
36 نف��ر از نمایندگان اصاًل رأی 
ندادند، درحالی ک��ه در مجلس 

حضور داشتند! 
این بی توجه��ی نمایندگان به 
طرح س��وال نش��ان م��ی داد که 
اطالع کافی از نوع سوال و مرجع 

پاسخگو وجود نداشته است. 
نکت��ه مهم ت��ر آنک��ه، پس از 
بروز الته��اب ارزی که در دوماه 
گذش��ته ب��ه اوج خود رس��ید، 
گروهی از مخالفان دولت تالش 
کردن��د عملکرد تی��م اقتصادی 
دول��ت را زی��ر س��وال ببرن��د؛ 
موضوعی که اگرچه مس��بوق به 
س��ابقه است، اما انتظار می رفت 
در شرایطی که کشور با دشمن 
خارجی در حال مبارزه اس��ت، 
همانن��د دوران جنگ تحمیلی 
ب��رای  سیاس��ی  دیدگاه ه��ای 
انتقام گی��ری از حری��ف کن��ار 
گذاش��ته ش��ده و همه در یک 
جبهه ق��رار بگیرن��د؛ موضوعی 
که مقام معظ��م رهبری بارها بر 
وحدت م��ردم و مس��ئوالن در 
مقابل دش��من خارج��ی تأکید 

کرده اند. 

روایتی از یک سؤال و چند ابهام از وزیر اقتصاد

تسویه حساب به وقت سیاست

س��خنگوی  امروز:  فرصـت 
دولت ب��ا اعالم اینکه ش��اخص 
اش��تغال در کش��ور ب��اال رفته، 
گفت در مقایس��ه ۱۲ماهه سال 
96 با مدت مش��ابه س��ال 9٥، 

79۰ هزار نفر شاغل شدند. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ه��ا، 
محمدباق��ر نوبخت در نشس��ت 
ب��ا  خ��ود  هفتگ��ی  خب��ری 
رس��انه ها با بیان اینکه صندوق 
بین المللی پول ای��ران را با ۴۰ 
ش��اخص ارزیابی می کند و همه 
ش��اخص هایش مثب��ت اس��ت، 
گف��ت: م��ا ح��دود ۱8ه��زار و 
٥۰۰میلی��ارد تومان به ۲7هزار 
واحد کوچک تولیدی تسهیالت 
داده ای��م. این می��زان از طریق 
بانک ه��ا تأمی��ن ش��د و حدود 
67۰۰ میلی��ارد توم��ان هم به 

طرح خوزس��تان از سوی دولت 
داده ش��د و ب��رای طرح ه��ای 
س��الی  نی��ز  م��رزی  آب ه��ای 
۲میلیارد دالر از س��وی قرارگاه 

تخصیص داده می شود. 
او ادام��ه داد: حدود ٥۰ هزار 
برای  دول��ت  توم��ان  میلی��ارد 
طرح ه��ای توس��عه ای و رش��د 
اشتعال تخصیص داده است که 
در کنار تس��هیالتی که از سوی 
بانک ها داده شده است، در سال 
گذش��ته وضعیت اقتص��ادی را 

بهبود بخشید. 
درب��اره  همچنی��ن  نوبخ��ت 
اینک��ه  گف��ت:  پیام رس��ان ها 
در  ه��م  داخل��ی  پیام رس��ان 
خارجی  پیام رس��ان های  کن��ار 
وج��ود داش��ته باش��د از نظ��ر 
ام��ا  ن��دارد،  مش��کلی  دول��ت 

اینک��ه یک ش��هروند بخواهد از 
استفاده  خارجی  پیام رسان های 
کند را ما در چارچوب منش��ور 
حق��وق ش��هروندی، ح��ق آن 

شهروند می دانیم. 
معاون رئیس جمهور یادآور شد: 
ما فزونی ارز در کش��ور داریم اما 
اگر بنا باش��د هر کس در جیبش 
ریال است احس��اس ناامنی کند 
و بخواه��د ریال��ش را تبدیل به 
ارز خارج��ی مث��ل دالر کند این 
فزونی ارز در کشور از بین می رود. 
مخصوصا اینک��ه برخی بخواهند 
س��رمایه خود را خارج کنند و در 
آپارتمان و  کشورهای همس��ایه 

خودرو بخرند. 
وی ادام��ه داد: ش��اید در یک 
صورت  معامل��ه ای  پس کوچه ای 
بگیرد اما این مبن��ای قیمت ارز 

نیس��ت. قیمت دالر ۴۲۰۰ است 
و طبق آن ال سی در نظام بانکی 
باز می شود. هرچه خارج این باشد 
قاچاق اس��ت. همه کاالهایی که 
باید وارد ش��ود و ثبت س��فارش 
 ۴۲۰۰ دالر  بگی��رد  ص��ورت 
البته  پی��دا می کن��د.  تخصیص 
برخی اقالم طبق قانون باید با ارز 
مبادله ای وارد شوند که حدود 7 
میلیارد دالر می شود، درباره این 
اقالم، برای جبران فاصله 38۰۰ 
توم��ان ت��ا ۴۲۰۰ توم��ان جمعا 
فاصله 3هزار میلیارد تومان یارانه 

پرداخت می شود. 
سخنگوی دولت افزود: اهداف 
م��ا در س��ال ۱396 دو ه��دف 
برجس��ته بود ک��ه در چارچوب 
اقتص��اد مقاومتی تعریف ش��ده 
بود. بای��د روی تولید اش��تغال 

متمرکز ش��ویم. رشد اقتصادی 
در 9 ماه س��ال 96 در مقایس��ه 
با مدت مش��ابه سال 9٥ با نفت 
۴.۴ درص��د و ب��دون نفت ۴.7 
درصد بود. در 9 ماه س��ال 96، 
از 836 هزار نفری که وارد بازار 
کار ش��دند و دنبال شغل بودند، 
8۱9 ه��زار نفر مش��غول کار و 
۱7ه��زار نف��ر نیز ب��ه جمعیت 
بیکار اضافه شدند. نرخ بیکاری 

هم کاهش پیدا کرد. 
او گف��ت: وقت��ی آمری��کا به 
اع��الم  دالر  صاح��ب  عن��وان 
می کند اجازه اس��تفاده ایران از 
دالر را نمی دهد بنابراین از آنجا 
که یورو ارز جهانش��مول اس��ت 
می ت��وان از آن اس��تفاده کرد و 
کاره��ا را پیش ب��رد، اراده نظام 

همین است. 

سخنگوی دولت: 

ریال را به دالر تبدیل نکنید! 

گزارش2

اقتصادجهان

روبات ها مسافرکش می شوند
روبو تاکسی، آینده حمل ونقل را 

شکل می دهد
 زمانی که یکی از اتوبوس ه��ای خودران اوبر تصادف 
ک��رد و یک نفر را در آریزونا کش��ت، اکثر ش��رکت ها 
آزمایش خودروه��ای خودران را ب��ه تعویق انداختند. 
فوربس در همین زمینه گزارش��ی درباره روبوتاکسی ها 
نوش��ته است؛ تاکسی های بدون راننده که با روبات کار 
می کنند و مسافران را از سطح شهر سوار می کنند و به 
مقصد می رسانند.  طبق گزارش فوربس، اخبار منتشر 
ش��ده نش��ان می دهد چند ش��رکت در حال آزمایش 
اتومبیل های خودران هس��تند. لیس��ت این شرکت ها 
ش��امل ش��رکت هایی مانند اپل، گوگل، تسال و تقریباً 
هر سازنده بزرگ خودرو، شرکت های کامپیوتری مثل 
اینتل، کوالکام و تعدادی از شرکت های کمتر شناخته 
شده است.  اما اوبر به دنبال راهی است که مسافرین را 
با رانندگان مس��تقل ارتباط دهد. اما اگر اوبر در نهایت 
موفق به توس��عه خودروهای خودران ش��ود، چه کسی 

خدمات مستقل را ارائه خواهد داد؟ خود روبات ها؟ 
شاید این اقدام یک سؤال وجودی در برابر اوبر قرار دهد، 
اما مسلما این شرکت متوقف نخواهد شد و از این موقعیت 
هم بهره خواهد برد. زمانی که مردم ماشین نیاز دارند، روی 
مکان در برنامه اوبر کلیک می کنند. البته اپلیکیشن های 
دیگری هم وجود دارد. اما در چین اوضاع متفاوت اس��ت؛ 

یک برنامه سواری به نام دی دی وجود دارد.  
دی دی را انتخاب کن: دی دی مس��تقر در پکن همان 
کار اوبر را انجام می دهد. با سرمایه گذاری علی بابا )مالک 
علی پی( و تنسنت )مالک وی چت(، دی دی یک برنامه 
فوق العاده برای س��واری در چین اس��ت.  س��ال ۲۰۱7، 
دی دی ب��ا رقم بی نظیر 7.۴3 میلی��ارد دالر، نزدیک به 
دوبراب��ر اوبر فروخته ش��د.  البت��ه دی دی هم به دنبال 
توس��عه خودروهای بدون راننده اس��ت. شریک تجاری 
 CHJ دی دی، یک استارتاپ خودروی الکتریکی به نام
Auto اس��ت. آنها با هم به دنبال یک تاکس��ی روبات 
تمام الکتریکی هستند که بتواند مسافران را بدون هیچ 
رانن��ده ای از مکان های پرجمعیت چین س��وار کند.  اما 
این ماجرا بحران وج��ودی برای دی دی ایجاد نمی کند. 
برخالف اوبر، دی دی مجبور نیس��ت در قالب یک برنامه 
به اش��تراک گذاری عمل کند. چین وضعیت برنامه های 
خدمات س��واری را تقریباً مانند تاکس��ی های معمولی 
تنظیم کرده اس��ت.  روبوتاکسی می آید: حرکت دی دی 
به وس��ایل نقلیه اتوماتیک زمان��ی رخ می دهد که چین 
به دنبال ایجاد اکوسیستم وسیله نقلیه تمام الکترونیکی 
اس��ت.  ب��ا این حال هنوز هم دو مش��کل ب��زرگ برای 
راه اندازی خودروهای الکتریکی-باتری وجود دارد: شارژ و 
محدوده.  مردم می توانند خودروی خود را در خانه شارژ 
کنند، اما هنگامی که در جاده هستند، پیدا کردن پمپ 
شارژ سخت است. حتی اگر آن را پیدا کنند، حداقل یک 

ساعت باید برای پر شدن شارژ خودرو زمان گذاشت.  
روبوتاکس��ی الکتریکی این مش��کل را حل می کند. 
در دی دی به طور مدام س��طح بات��ری خودروها نظارت 
می شود. وقتی که یک روبوتاکسی نیاز به شارژ دارد، یک 

ساعت زمان دارد تا خدمات دریافت کند. 

بانک جهانی اعالم کرد
کارگران خارجی چقدر پول به 

کشورشان می فرستند؟ 
بانک جهانی اع��الم کرد پول های ارس��الی از طرف 
کارگران خارجی به کش��ورهای خود در س��ال ۲۰۱7 
رکورد جدیدی زده اس��ت، هرچند ک��ه هزینه انتقال 

وجوه نیز افزایش یافته است. 
به گزارش ایس��نا به نقل از خبرگزاری فرانسه، بانک 
جهانی در گزارشی اعالم کرد که با تقویت رشد در اروپا، 
روسیه و آمریکا، پول ارسالی از طرف کارگران خارجی 
به کشورهایشان که برای حمایت از اقتصاد بسیاری از 
کش��ورهای فقیر ضروری اس��ت، افزایشی بیش از حد 

انتظار داشته است. 
بان��ک جهانی تخمی��ن می زند میزان ای��ن پول ها با 
8.٥درصد افزایش نس��بت به مبل��غ ۴۲9 میلیارد دالر 
سال ۲۰۱6 به ۴66 میلیارد دالر در سال ۲۰۱7 رسیده 
اس��ت و انتظار می رود امس��ال نیز ای��ن مبلغ ۴درصد 

افزایش پیدا کند. 
جریانات پولی از طرف کارگران خارجی به کشورهای 
خود در تمامی مناطق بهبود داش��ته اس��ت که در این 
میان کارگران هندی با ارسال 69 میلیارد دالر به کشور 
خود رکورددار هس��تند و پس از آن کشور چین با 6۴ 
میلی��ارد دالر، فیلیپین با 33 میلیارد دالر و مکزیک با 
3۱ میلی��ارد دالر قرار دارند. نیجریه با ۲۲ میلیارد دالر 
و مصر با ۲۰ میلیارد دالر در رده های بعدی قرار دارند. 
متوسط هزینه ارسال ۲۰۰ دالر به کشورهای مهاجرین 
در س��ه ماهه نخست سال ۲۰۱8 معادل 7.۱درصد از این 
مبلغ بوده است و منطقه صحرای غربی، گران ترین منطقه 
برای انتقال وجه به شمار می رود که 9.۴ درصد از هر ۲۰۰ 

دالر صرف هزینه انتقال می شود. 
دیلی��پ رات��ا، مس��ئول این گ��زارش گفته  اس��ت: 
درحالی که مقدار پول های ارس��الی کارگران خارجی به 
کش��ورهای خود رو به افزایش است، موسسات مالی و 
آژانس های توسعه باید هزینه این انتقال را کمتر کنند 
تا بدین ترتیب خانواده این افراد پول بیشتری به دست 
آورند. بانک جهانی از کش��ورها خواسته است با معرفی 
فناوری ه��ای مؤثرتر، فرآیند انتقال وجه را تس��هیل و 

هزینه ها را کاهش دهند. 

دریچه

4 درس از شکست شرکت آمریکایی 
بالک باستر

عاقبت دایناسورها
نام بالک باس��تر شاید برای ش��ما چندان شناخته شده 
نباش��د اما آمریکایی ها این برند را خوب می شناسند و از 
آن به عنوان یک درس در دنیای تجارت استفاده می کنند: 
چه کنیم که به سرنوش��ت بالک باس��تر دچار نش��ویم؟ 
بالک باس��تر یک شرکت حوزه سرگرمی بود که در زمینه 
کرایه دی وی دی و بازی های ویدئویی فعالیت داش��ت. در 
دهه 9۰ این شرکت کرایه و فروش فیلم تبدیل به یک برند 
بین المللی شد و در سال ۲۰۰۴ بیش از 8۴ هزار کارمند و 
بیش از 9 هزار فروشگاه در سراسر جهان داشت.  اما زمان 
ورود رقیبان فرا  رس��یده بود: نت فلیکس. سال ۲۰۰۰ رید 
هستینگ، موسس شرکت نوپای نت فلیکس به داالس سفر 
کرد تا در دفتر مرکزی بالک باستر به دیدار جان آنتیوکو و 
تیمش برود و به آنها پیشنهاد شراکت بدهد. ایده او این بود 
که نت فلیکس بخش آنالینی به کار بالک باستر اضافه و آن 
را اداره کند و در ازای آن بالک باستر هم نت فلیکس را در 
فروشگاه هایش معرفی کند. اما هستینگ را جدی نگرفتند 
و بالک باس��تر در س��ال ۲۰۱۰ اعالم ورشکستگی کرد و 

نت فلیکس به رشد و گسترش کارش ادامه داد. 
به گزارش آینده نگر، دیوید ریس، مشاور تحول دیجیتال 
در لینکدین مقاله ای نوش��ته است با عنوان »۴ درسی که 
می توان از شکس��ت بالک باس��تر آموخ��ت«. این مطلب 

ترجمه بخش هایی از همان مقاله است:
شکس��ت بالک باس��تر برای من بس��یار جالب اس��ت. 
بالک باستر نمونه یک کسب وکار عالی است که نتوانست 
تشخیص دهد که دچار مشکل شده و در نتیجه نتوانست 
به موقع وارد عمل ش��ود. از شیوه اداره بالک باستر و آنچه 
منجر به ورشکستگی این ش��رکت شد درس های زیادی 
می توان آموخت اما این چهار مورد از موارد دیگر جذاب تر 

است. 
بین تولیـد و توزیع تفـاوت بزرگی وجـود دارد: 
اش��تباه عمده بالک باس��تر این بود که فکر می کرد آنچه 
مشتریان به خاطرش هزینه می پردازند لذت این است که 
به فروش��گاه بروند، فیلمی انتخ��اب کنند و کنارش کمی 
هم پاپ کورن بخرند. آنچه آنها نتوانستند درک کنند این 
بود که مشتریان شان از هزینه دادن بابت تماشای فیلم به 
همراه پاپ کورن و حق انتخاب از میان مجموعه وسیعی 
از فیلم ها لذت می بردند اما چندان عالقه ای هم به مراجعه 

حضوری به فروشگاه ها نداشتند. 
سود شما باید وابسـته به عالیق مشتریان باشد: 
س��ود بالک باس��تر باید به اندازه ای می بود که فروشگاه ها 
و کارمندانش را در سراس��ر دنیا س��رپا نگه دارد. عالوه بر 
قیمت های این ش��رکت ب��رای اجاره فیلم ها، این س��ود 
از مح��ل جریمه در بازپس دادن ویدئوها تأمین می ش��د، 
هم��ان چیزی که مش��تریان از پرداخت��ش متنفر بودند. 
بخش عمده ای از سود بالک باستر برای برقرار نگه داشتن 
کسب وکارش از محلی تأمین می شد که نت فلیکس حتی 
بابتش پولی دریافت نمی کرد. مشتریان نت فلیکس هرقدر 
ک��ه مایل بودند می توانس��تند ویدئوها را ب��دون پرداخت 

جریمه پیش خود نگه دارند. 
پـاک کردن صورت مسـئله آن را حـل نمی کند: 
بالک باس��تر در آغاز هزاره دوم چند موقعیت برای خرید 
نت فلیک��س به قیمت ٥۰ میلیون دالر داش��ت و آن را رد 
کرد، چرا که نمی خواس��تند در نحوه درآمد ساالنه ش��ان 
اخاللی ایجاد ش��ود. در ع��وض اقدام ب��ه افزایش حضور 
فیزیک��ی خود در س��طح ش��هرها کردند و ب��رای همین 
فروش��گاه های ف��روش کت��اب و اس��باب بازی را ه��م به 
زیرمجموعه خود افزودند.  بالک باس��تر کسب وکار را با دو 
ویژگی اداره می کرد: سرش��ان را در ب��رف فرو کرده و در 
گذشته مانده بودند و در همین حال از استراتژی مدیریتی 
خ��ود دفاع می کردند. نقطه مقابل آنها نت فلیکس بود که 
تمام تمرکز خود را روی آینده گذاشته و در انتظار ورود به 
دنیای پخش آنالین بود. پس از شروع پخش آنالین ویدئو 
در سال ۲۰۰7، نت فلیکس به مشتریانش گزینه پرداخت 
اش��تراک ماهانه در ازای تماشای نامحدود فیلم و سریال 
را پیشنهاد داد؛ ش��یوه ای که از سال ۲۰۰8 تاکنون ادامه 

داشته و موفق بوده است. 
گاه سرعت افول آن قدر زیاد است که به گرَدش 
نمی رسید: بالک باستر تالش کرد که به سیستم ارسال 
ویدئوهای اجاره ای متوس��ل ش��ود، حتی تالش کرد به 
دنیای عرضه آنالین وارد ش��ود، اما هر دو گزینه را خیلی 
دیر مورد توجه قرار داد. مش��کل اینجا بود که به قدری 
روی شیوه های قبلی کار متمرکز ماندند که سرعت شان 
برای اجرای راهکارهای جدید زیادی آهس��ته بود. آنچه 
در گذش��ته سبب موفقیت بالک باس��تر شده بود حال 
نقطه ضعف شان به ش��مار می رفت. مغازه ها و کارمندان 
ش��رکت وابس��ته به فروش آنها از طریق فروش��گاه های 
بالک باس��تر بودند و مدیران جرات تغییر آن را نداشتند. 
باز هم برخالف آنها نت فلیکس خیلی زود و با خوشحالی 
همه سیس��تمی را که مبتنی بر ارس��ال پس��تی ویدئو 
تعری��ف کرده بود بر هم زد ت��ا وارد دنیای عرضه آنالین 
شود. نت فلیکس تمرکزش را روی حفظ درآمد جاری اش 
نگذاش��ته بود و در عوض به فکر رشد سریع و از آن خود 
کردن بازار بود. ابعاد کوچک تر ش��رکت آنها به نس��بت 
بالک باستر سبب ش��ده بود هزینه هایشان هم به اندازه 
چشمگیری کمتر باش��د. آنها دبدبه و کبکبه نام بزرگی 
مانند بالک باس��تر را نداشتند. بالک باستر زمانی به خود 
آمد که دیگر نمی توانس��ت به گ��رد پای چالش هایی که 
احاطه اش کرده بودند برس��د. بالک باس��تر اسیر گذشته 
مانده بود و راه و رسم جدید دنیایی را که در حال تغییر 
بود نادیده می گرفت. آنها تبدیل شدند به دایناسوری که 

نمی توانست خودش را با سرعت تغییرات همراه کند. 
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فرصت امـروز: کمیس��یون فرهنگی 
را  طرح��ی  یکش��نبه  عص��ر  مجل��س، 
ب��ه تصوی��ب رس��اند ک��ه براس��اس آن 
»مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات 
ص��وت و تصویر فراگیر در فضای مجازی 
و نظارت بر آن منحصرا برعهده س��ازمان 
صداو سیماس��ت و در صورت تصویب در 
جلس��ه علنی مجلس، اجرایی می شود.« 
اما این مس��ئله با واکنش وزیر ارتباطات 
همراه ش��ده و محمدجواد آذری جهرمی 
در توییتی مخالفت خ��ود را با این اقدام 
کمیس��یون فرهنگی مجلس اعالم کرده 
اس��ت. به گفته وزی��ر ارتباط��ات، طرح 
پیشنهادی کمیس��یون فرهنگی مجلس 
در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و 
تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما، 
مانع رش��د تولید محتوا در ش��بکه ملی 

اطالعات می شود. 
آذری جهرمی در گفت وگو  محمدجواد 
با ایرنا، در تش��ریح چرایی مخالفت خود 
با این انحصار گفت: صدا و س��یما اعتقاد 
دارد ب��ه دلیل آنک��ه پخ��ش تلویزیونی 
)برادکس��ت( براس��اس قانون اساسی به 
صورت انحصاری در اختیار این س��ازمان 
اس��ت، در فضای مج��ازی )برادبند( نیز 
باید این ظرفیت برای آنها فراهم باش��د؛ 
همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی 
و تصویری در فض��ای مجازی باید تحت 
مدیری��ت و تحت نظ��ارت و مقررات این 

سازمان انجام شود. 
وی با بیان اینکه صدا و س��یما به این 
رویک��رد معتقد بوده و پیگیر آن اس��ت، 
گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر 
فراگیر اشاره ش��ده در طرح پیش��نهادی 
ش��ورای  مجلس  فرهنگ��ی  کمیس��یون 
اس��المی، اگر ناظ��ر به تلویزیون باش��د، 
به دلیل الزامات قانونی خدش��ه ای به آن 
وارد نیست، اما اکنون مدیران صداوسیما 
تفس��یری فراتر نس��بت به ای��ن موضوع 
دارن��د و حت��ی برخی مواق��ع در مراجع 
قضایی نس��بت به فعاالن بخش خصوصی 
فع��ال در این عرصه نیز ش��کایت هایی را 

مطرح می کنند. 
مدی��ران صدوس��یما  داد:  ادام��ه  وی 
درخواس��تی  ویدئوی��ی  برنامه ه��ای 
ش��امل  نی��ز  را   )VOD( ضبط ش��ده 
ای��ن مس��ئله می دانن��د، در صورتی که 
بی��ن تلویزی��ون اینترنت��ی )IPTV(  و 
برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده 
)VOD(  تفاوت های ماهوی وجود دارد 
و محتواه��ای کاربر مح��ور )UGC( نیز 
 IPTV و VOD به طورکامل از بح��ث

متفاوت است. 
آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما 
از لف��ظ صوت و تصویر فراگیر آن اس��ت 
 ،)UGC( ک��ه محتواه��ای کاربرمح��ور
درخواس��تی  ویدئوی��ی  برنامه ه��ای 
ضبط شده )VOD( و تلویزیون اینترنتی 
)IPTV( به همراه کانال های رس��انه ای 
باالی ٥هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر 
فراگیر است و باید تحت نظر آنها باشد. 

وی ب��ر مشخص ش��دن تعری��ف دقیق 
مصادی��ق تأکید ک��رد و گف��ت: دیدگاه 
ما این اس��ت که این انحص��ار فقط باید 
محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی 

)IPTV( باشد. 

صداوسیما 50درصد درآمد شرکت ها 
را می خواهد

با بیان اینکه صداوسیما  آذری جهرمی 
می خواهد تنظی��م مقررات، تصدیگری و 
مالکی��ت در حوزه ص��وت و تصویر را به 
صورت یکجا در دست بگیرد، تأکید کرد: 
اکنون براس��اس این رویه، قرارداد بسته، 
مزای��ده ای برگزار کرده و پن��ج پیمانکار 
انتخاب کرده اند.  وزیر ارتباطات ادامه داد: 
صداوس��یما در انتخاب این پیمانکاران به 
فع��االن عرصه صوت و تصویر اعالم کرده 
ک��ه باید جدا از ضمانت نامه ها و تعهداتی 
به سازمان، ٥۰درصد کل درآمدهای خود 
را نیز به این س��ازمان بدهند؛ ضمن آنکه 
کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند 
با حک��م مرجع قضای��ی تعطیل خواهند 
ش��د.  آذری جهرمی اف��زود: مفهوم این 
کار آنک��ه هر ش��رکتی بخواه��د در این 
عرصه وارد ش��ده و فعالیت کند عالوه بر 
هزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد 
آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب 
افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و 
تصویر برای کاربران شبکه ملی اطالعات 

می شود. 

وی تصری��ح کرد: ای��ن افزایش قیمت، 
در تولی��د محت��وا برای ای��ن عرصه مانع 
ایجاد می کند.  وزیر ارتباطات مدل ورود 
صداوس��یما به این عرص��ه را با توجه به 
م��دل اقتصادی ک��ه دنبال آن اس��ت و 
تحلی��ل و تفس��یری ک��ه دارد، بازدارنده 
رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطالعات 
دانس��ت و گفت: معتقدیم باید مصادیق 
ص��وت و تصوی��ر فراگیر و نی��ز مصادیق 
انحصار بادقت مش��خص و شفاف باشد تا 
موانعی برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد 
نکنی��م و بتوانیم نظ��م و مدیریت تولید 

محتوا را نیز در کشور داشته باشیم. 
آذری جهرمی خاطرنش��ان ساخت: این 
طرح کمیس��یون فرهنگی مجلس، ضمن 
تصدیگ��ری، س��بب رقاب��ت حاکمیت با 
بخش خصوص��ی نیز می ش��ود که خالف 
قانون سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ است. 
در عین حال برای فعاالن بخش خصوصی 
نی��ز هزین��ه دارد و بازار آنه��ا را کوچک 

می کند. 
معافیت خبرگزاری ها و مطبوعات

اما در پی تصویب این طرح در کمیسیون 
فرهنگی مجل��س، گمانه زنی هایی درباره 
الزام آور شدن دریافت مجوز انتشار صوت 
و تصویر در خبرگزاری ها و باش��گاه های 
خبری از س��ازمان صداوس��یما در سطح 
جامعه رس��انه ای کشور به وجود آمد، اما 
س��خنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با 
رد این ش��ایعات، گف��ت: خبرگزاری ها و 
باشگاه های خبری در شمار منابع خبری 
به حساب می آیند و از باب ابزار از »صوت 

و تصویر« هم استفاده می کنند. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  آزادی خ��واه  اح��د 
ایس��نا، گفت: این ماده ش��امل آن دسته 
از س��ایت هایی می ش��ود که صرف��ا و به 
صورت فراگیر در حوزه »صوت و تصویر« 
فعالیت دارند؛ س��ایت هایی مثل آپارات. 
این س��ایت ها باید از صدا و س��یما مجوز 
دریافت کنند، اما خبرگزاری ها، نشریات، 
هفته نامه ها و روزنامه ها مشمول این ماده 

قانون نمی شوند. 

معاون اول رئیس جمهور گفت با انسجام 
س��ه ق��وه مس��ئله آب، بیکاری، مس��ائل 
اقتصادی و معیش��ت مردم رفع می ش��ود.  
اس��حاق جهانگیری در گفت وگ��و با خانه 
مل��ت، با بیان اینکه مس��ائل مهمی پیش 
روی کش��ور است که نیازمند این بوده که 
با کمک ملت و دس��تگاه های مختلف این 
مس��ائل حل و فصل ش��ود، گفت: در بین 

ای��ن مس��ائل برخی از 
لح��اظ تکنی��کال هیچ 
راه��ی ب��رای رف��ع آن 
وج��ود ن��دارد، همانند 
مس��ائل آب و مس��ائل 
 ، یس��ت محیطی ز
اقتصادی،  و  بین المللی 
ک��ه  ارز  همچ��ون 
برای  فنی  راهکاره��ای 
رف��ع آن وجود دارد، اما 
مسائل کش��ور در حال 
حاضر به یک مرحله ای 
راه��کار  ک��ه  رس��یده 

سیاسی نقش اساسی و کلیدی در آن دارد. 
راهکار سیاسی نقش اساسی و 
کلیدی در رفع مشکالت دارد

مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 
راهکار سیاس��ی به معنای این اس��ت که 
برای حل مس��ائل اصلی باید انس��جام و 
یکپارچگی داشته باشیم، افزود: مهم ترین 
پایه انس��جامی که تعریف می شود ارکان 
نظام تصمیم گیری کشور است که شامل 
قوای س��ه گانه می ش��ود، یعنی اگر قوای 
س��ه گانه با یکدیگر در یک راستا حرکت 
کنن��د و در حل مس��ائل کلی��دی متحد 
باشند، می توان با اطمینان به مردم گفت 
که این مش��کالت رفع می ش��ود و آینده 

خوبی پیش روی کشور است. 
جهانگی��ری ادام��ه داد: می ت��وان ب��ا 
اطمین��ان گفت که با انس��جام س��ه قوه 
مس��ئله آب، بیکاری، مسائل اقتصادی و 

معیشت مردم رفع می شود. 
  برگزاری نخستین جلسه

در سال جاری
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 

ب��ا بیان اینکه حدود هفت ماه اس��ت که 
جلس��ات این س��تاد را برگ��زار نکرده ام، 
ی��ادآور ش��د: در زمان خ��ودش توضیح 
می ده��م که چرا در این مدت جلس��ات 
س��تاد مب��ارزه با مفاس��د اقتص��ادی را 
تش��کیل ندادم، البته امیدوارم نخستین 
جلس��ه این ستاد پس از مدت ها تعطیلی 
در ماه جاری تش��کیل شده و بحث های 
آن  پیرام��ون  ج��دی 

مطرح شود. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
ب��رای حمایت  اینک��ه 
ایران��ی  کاالی  از 
صورت  خوبی  اقدامات 
افزود:  اس��ت،  گرفت��ه 
برنامه ریزی ه��ای  ب��ا 
ب��رای  صورت گرفت��ه 
حمایت از کاالی ایرانی 
س��ال  در  می توانی��م 
ج��اری دس��تاوردهای 
بیش��تری در افزای��ش 
تولیدات داش��ته و با قاچ��اق بهتر مبارزه 

کنیم. 
برنامه ریزی برای 10 قلم کاال که 

بیشترین حجم قاچاق را داشته است
مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا بی��ان 
اینکه در س��ال 9٥ برای مقابله با قاچاق 
جلسه ای تشکیل ش��ده است، ادامه داد: 
در ای��ن نشس��ت برای ۱۰ قل��م کاال که 
درواقع بیش��ترین حجم قاچاق را داشته 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت که یکی از آنها 
تلفن ه��ای همراه بود ک��ه برنامه ای برای 
جلوگیری از قاچاق تلفن همراه و س��ایر 

کاالها تنظیم شد. 
رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
تصریح کرد: یکی از دستاوردها در حوزه 
ارز ای��ن بود که به هر کاالی غیررس��می 
اجازه ورود داده نش��ود، به معنای اینکه 
ارزی ب��رای قاچاق نبای��د اختصاص داده 
ش��ود و اگر کاالیی وارد بازار شد و گفته 
 ش��ده که با ن��رخ ارزی ب��االی ۴ هزار و
۲۰۰ تومان وارد شده به معنای این است 

که ارز آن قاچاق بوده است. 

معاون اول رئیس جمهور مطرح کرد

 دالیل تعطیلی 7 ماهه
جلسه های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

انتقاد محمدجواد آذری جهرمی از طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس

چرا وزیر ارتباطات با انحصار صداوسیما در فضای مجازی مخالف است؟ 
خبر

معاون وزیر کار خبر داد
تهاتر 50 هزار میلیارد تومان بدهی 

دولت به تأمین  اجتماعی
معاون وزیر کار می گوید بابت بدهی 8۰ هزار 
میلیارد تومانی دولت به تأمین  اجتماعی، وجهی 
پرداخت نمی ش��ود و ٥۰ هزار میلیارد تومان از 
آن در ازای بده��ی بانک رفاه ب��ه بانک مرکزی 

تهاتر خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، مع��اون ام��ور اقتصاد و 
برنامه ریزی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
گف��ت: از مجموع 8۰۰ هزار میلیارد ریال بدهی 
دولت به س��ازمان تأمی��ن  اجتماعی، ٥۰۰ هزار 

میلیارد ریال تهاتر می شود. 
علی س��رزعیم درباره برنامه های وصول طلب 
8۰۰هزار میلیارد ریالی سازمان تأمین  اجتماعی 
از دولت تصریح کرد: قرار نیست وجهی پرداخت 

شود. 
وی ی��ادآوری کرد، ای��ن بده��ی به تازگی به 
رسمیت شناخته شده و بخش عمده این مبلغ، 
بدهی بانک رفاه به بانک مرکزی است که تهاتر 
می شود. همچنین خود شرکت ها می توانند این 

مبلغ را تهاتر کنند. 
سرزعیم درباره تأثیر این اقدام بر بحران زدگی 
صندوق ها گفت: ای��ن پرداخت ها اتفاق ویژه ای 
برای خروج صندوق ها از بحران ایجاد نمی کند؛ 

زیرا وضعیت صندوق ها مشکل بسیاری دارد. 
وی افزود: بیش��تر پول صندوق بازنشس��تگی 
را دول��ت پرداخ��ت می کند و اگر دس��ت روی 
دست بگذاریم و هیچ کاری نکنیم احتماال همه 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی کش��ور را باید ملی 

کنیم. 
مع��اون ام��ور اقتص��اد و برنامه ری��زی وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی گف��ت: دولت، 
مجلس و جامعه هیچ ک��دام همراهی نمی کنند 
که اصالحات صندوق های بازنشس��تگی صورت 

گیرد. 
وی یادآوری کرد: ما پیش��نهادهای مشخصی 
برای اصالحات در صندوق ه��ا داریم، اما تحقق 

آنها به همکاری جمعی نیازمند است. 
س��رزعیم از ارائه پیش��نهادها به دولت در این 
زمین��ه خبر داد و درب��اره میزان همراهی دولت 
گفت: مس��ئله فقط دولت نیست و مجلس باید 
در کنار کل جامعه همراه باش��د تا اهداف مورد 

نظر محقق شود.
 

یادداشت

بازار ارز در انتظار گام مکمل

به طور حتم، ارز برای گروه های هدف عرضه می شود. 
بانک ملی و بانک س��امان به طور مشخص به مسافران، 
دانشجویان و دیگر افرادی که در طبقه بندی مورد نظر 
بانک مرکزی مجاز به دریافت ارز هس��تند، دالر، یورو 
و دیگ��ر ارزها را می فروش��د. ارز همچنی��ن به فعاالن 
تجاری هم عرضه می ش��ود. س��وال اما این است که آیا 
روال کنونی عادی یا درس��ت اس��ت؟ به نظر من روال 
کنونی، غیرعادی و نادرست است. بانک مرکزی در سال 
گذش��ته چند خطا انجام داد که بازار ارز کش��ور را به 
اینجا رسانده است. خطای اول این بود که بانک مرکزی 
زمانی که نرخ ارز به 3 هزار و 8۰۰ تومان رس��یده بود، 
یکسان سازی را انجام نداد. خطای دوم این بود که بانک 
مرکزی زمانی که ب��ازار ارز به نرخ واقعی رس��یده بود، 
نرخ ه��ای دیگر را مورد نظر قرار داد و چندنرخی بودن 
ارز را پذیرف��ت. خطای س��وم این بود که بانک مرکزی 

اجازه تعدیل نرخ تورم انباشته شده در نرخ ارز را نداد. 
اق��دام بان��ک مرکزی در یکش��نبه گذش��ته، اصالح 
رفتارش بود. یکسان سازی نرخ ارز باالخره انجام شد، اما 
در شرایطی که واقعی س��ازی نرخ ارز انجام نشده است. 
زمانی که به هر دلیلی قیمت واقعی کاالیی در بازار در نظر 
گرفته نش��ود، قیمت های موازی در بازارهای غیررسمی 
جان می گیرد. امروز متأس��فانه در بازار ارز ایران قیمت 
دومی هم ش��کل گرفته که به شکل غیررسمی ارز با آن 
مبادله می ش��ود. کافی اس��ت چرخی در اطراف میدان 
فردوس��ی تهران بزنید تا این قیمت را کش��ف کنید.  به 
نفع دولت و بانک مرکزی است که برای رسیدن قیمت 
۴ ه��زار و ۲۰۰ تومان که در آن یارانه دخیل اس��ت، به 
نرخ واقعی تالش کند. دولت گام اول را برداش��ته و نرخ 
را یکس��ان کرده و اکنون باید گام مکم��ل را بردارد. در 
چنین ش��رایطی دیگر صف های طوالنی در فرودگاه ها و 
مرزهای زمینی و دریایی، یا در بانک ها شکل نمی گیرد 
و بوروکراسی خس��ته کننده دریافت ارز گروه های هدف 
و دیگ��ر متقاضیان را آزرده نخواهد کرد. از س��وی دیگر 
خطر رانت با بقای نرخ غیرواقعی ارز به حیات خود ادامه 
می ده��د و اجازه نخواهد داد که دولت به عنوان ناظر در 

بازار به معنای واقعی نقش خود را ایفا کند. 

سیاست های کاغذی برای ارز

حدود دو هفته اس��ت که دولت به تک نرخی کردن ارز 
پرداخته و تنها بانک مرکزی اس��ت که قیمت انواع ارز را 
اعالم می کند. در این مدت بخش��نامه های مختلفی برای 
پایداری این سیاس��ت صادر شده، اما سوال اینجاست که 
آیا این سیاس��ت های همه جانبه موف��ق به تغییر واقعیت 
 موجود در بازار شده است؟ آیا حمایت بانک مرکزی از دالر
۴۲۰۰ تومانی به حاکمیت این نرخ در مناسبات اقتصادی 

منجر شده است؟ 
اگرچه باید زمان بیشتری به سیاستگذاران داد و پس از 
آن نتیجه عملکردشان را بررسی کرد، اما سرنوشت برخی 
سیاس��ت ها و نتیجه برخی از بخشنامه های صادرشده، از 
همین حاال قابل ارزیابی اس��ت چه اینکه این بخشنامه ها 
تکرار برخی سیاس��ت های شکس��ت خورده گذشته است. 
بخش��نامه ای که بانک مرکزی در مورد ضرورت س��پردن 
ارز حاص��ل از صادرات ب��ه بانک ها، صادر ک��رده، یکی از 
سیاس��ت های تکراری در مواقع مش��ابه گذشته است که 
نش��ان دهنده ناآشنایی سیاس��ت گذار با مراتب تجارت و 
ش��رایط کنونی صادرات اس��ت.  آنچه ب��ه عنوان ضرورت 
سپردن ارز از سوی صادرکنندگان عنوان شده عمال تکرار 
سیاس��ت پیمان سپاری ارزی اس��ت که طعم شکست آن 

هنوز در اقتصاد ایران احساس می شود. 
سیاست گذاران ارزی اگر به دنبال پایداری تصمیم خود 
در تک نرخی کردن ارز هستند باید بخشنامه های خود را 
منطبق با واقعیت های عملیاتی در اقتصاد تنظیم کنند و 
از تصمیمات��ی که تنها روی کاغذ اعتب��ار دارد، بپرهیزند.  
در حال حاض��ر صادرکنندگان ب��ا محدودیت های بانکی 
که منجر به تحمل ش��رایط خاص ب��رای دریافت پول از 
مشتری خارجی ش��ده، تالش می کنند بازارهای خارجی 
را حف��ظ کنند. واقعیت این اس��ت که عم��ده صادرات ما 
به کشورهای همس��ایه نظیر عراق، افغانستان، پاکستان، 
آذربایجان و گرجس��تان انجام می ش��ود. بخش عمده این 
مراودات با ارزهای داخلی ش��کل می گیرد. به عنوان مثال 
برخی صادرکنندگان اردبیل که کاالی تولیدی را به عراق 
صادر می کنند، از مشتری خود، ریال دریافت می کنند یا 
مشتریان پاکستانی به دلیل شرایط خاص آن منطقه تنها 
حاضرند از طریق صرافی ها مراوده داشته باشند. سیاست 
اعمال��ی بانک مرکزی ام��ا با این واقعیت ه��ای عینی در 
صادرات فاصله دارد و فرض را بر عادی بودن نقل و انتقاالت 
ارزی میان بانک های داخلی و خارجی قرار داده اس��ت.  از 
طرف دیگر معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به اجرای 
این سیاست غیرواقعی شده که در سال حمایت از کاالی 
ایرانی نوعی محدودیت برای صادرات محس��وب می شود. 
صادرکنندگان محصوالت ایرانی به کش��ورهای همسایه 
نمی توانن��د ارز حاصل از صادرات را به داخل انتقال دهند 
و حتی ریال به کش��ور وارد کنند. به همین دلیل ش��اهد 
کاهش صدور گواهی مبدا و افت صادرات در اس��تان های 

مختلف هستیم. 

هادی حق شناس
کارشناس اقتصادی

حسین پیرمؤذن
عضو هیات رئیسه اتاق ایران

سه شنبه
4 اردیبهشت 1397

شماره 1048



فرصت امروز: آذرماه س��ال 
گذش��ته بود که بان��ک مرکزی 
با افزای��ش قابل توج��ه قیمت 
س��که از طرح حراج س��که در 
بانک کارگش��ایی رونمایی کرد 
و براساس این طرح، شهروندان 
س��ه روز در هفته و در روزهای 
زوج می توانس��تند با مراجعه به 
در حراجی  کارگش��ایی  بان��ک 
سکه ش��رکت کرده و بسته های 
۲۰، ٥۰ و ۱۰۰ و گاه ۲۰۰ تایی 

را خریداری کنند. 
برگزاری حراج س��که  اگرچه 
موج��ب کاهش یا توقف رش��د 
قیمت س��که در بازار نش��د، اما 
با این حال بانک مرکزی معتقد 
بود که بدون حراج سکه به طور 
حتم قیمت س��که حبابی تر بود. 
با این هم��ه بانک مرکزی در هر 
روز حراج��ی، قیم��ت پایه را به 
بانک کارگش��ایی اعالم و حراج 
در باالترین قیمت انجام می شد 
و متقاضی عالوه بر مبلغ نهایی، 
9درصد مالیات بر ارزش افزوده 

را نیز پرداخت می کرد. 
اما در آس��تانه ن��وروز، حراج 
س��که متوقف ش��د و در س��ال 
جدی��د نی��ز جس��ته و گریخته 
برگ��زار ش��د و درنهایت، طولی 
نکش��ید که حراج س��که کامال 
متوقف ش��د. این در حالی است 
که طی حدود سه ماه برگزاری 

حراجی س��که، ۴8٥ هزار قطعه 
تمام و نی��م بهار آزادی فروخته 

شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، نیمه دوم 
خاص��ی  دوره  گذش��ته  س��ال 
برای بازار س��که بود و از حدود 
ش��هریورماه رش��د قیم��ت این 
کاال ش��روع شد. سکه تمام بهار 
آزادی از ح��دود یک میلیون و 
۲۰۰ هزار تومان تا پایان س��ال 
قبل تا یک میلیون و 8٥۰ هزار 
تومان پیش رفت. افزایش حدود 
6۰۰ ه��زار تومان��ی س��که در 
حدود شش ماه در شرایطی رقم 
خورد که در این فاصله اقداماتی 
همچ��ون ح��راج و پیش فروش 
انجام ش��د که البته نتوانس��ت 
موجب کاهش قیمت ش��ود، اما 
مدی��ران بانک مرک��زی معتقد 
بودند اگر حراج برگزار نمی شد 
به طور حتم قیمت سکه تا پیش 

از این افزایش داشت. 
از چهارم آذرماه حراج س��که 
کارگش��ایی،  بان��ک  کان��ال  از 
زیرمجموع��ه بانک ملی اجرایی 
ش��د و ب��ه غی��ر از تعطی��الت 
رس��می در روزهای زوج به طور 
مداوم در ح��ال برگزاری بود تا 
اینک��ه این روال رس��ما در دهه 
دوم فروردین ماه متوقف ش��د و 
مدی��ران بانک مرکزی نیز آن را 

تایید کردند. 

اولی��ن نرخ پای��ه ای که بانک 
مرک��زی ب��رای ح��راج س��که 
اع��الم ک��رد، ی��ک میلی��ون و 
۱8۰ ه��زار تومان ب��ود، آن هم 
در زمانی  که س��که تم��ام بهار 
آزادی یک میلی��ون و 38۰ هزار 
تومان در ب��ازار فروش می رفت. 
همچنی��ن برای نیم  س��که که 
 قیم��ت ف��روش ب��ازار ح��دود

7۰۰ هزار تومان بود قیمت پایه 
به ٥9۰هزار تومان رسید. 

در چند ماه برگزاری حراجی، 
قیم��ت س��که کاهش��ی نب��ود 
و حت��ی رش��د داش��ت. دلی��ل 
اصلی این موضوع را مس��ئوالن 
مربوط��ه افزای��ش قیم��ت دالر 
اع��الم کردن��د، چراک��ه به هر 
ص��ورت رابطه مس��تقیمی بین 
قیمت دالر و س��که وجود دارد 
ک��ه با روند رو به رش��د دالر در 
چند ماه پایانی س��ال گذشته و 
رس��یدن تا م��رز ٥۰۰۰ تومان، 
قیمت س��که نیز افزایش��ی شد. 
بر این اساس قیمت پایه اعالمی 
بانک مرک��زی نی��ز در آخرین 
حراجی ها در سال جاری نسبت 
به نرخ های ابتدایی رش��د قابل 
توجهی داش��ت؛ به گونه ای که 
تمام س��که یک میلیون و ۴۱٥ 
هزار تومان و نیم بهار 77۰ هزار 

تومان قیمت گذاری شد. 
 حراج��ی ب��رای مخاطب��ان 

جذاب بود و ب��ه گونه ای پیش 
رفت ک��ه با اس��تقبال نس��بتا 
خوب��ی در روزه��ای برگ��زاری 
همراه ش��د، حتی در جلس��ات 
اول ازدح��ام زی��ادی در محل 
کارگش��ایی شکل گرفت  بانک 
و در ادامه ه��م محل برگزاری 
خالی نش��د. در دوران برگزاری 
حراج گاهی پی��ش می آمد که 
باالتر  قیمت های خریداری شده 
از حت��ی نرخ بازار بود و در بین 
آنه��ا از دالالن گرفت��ه تا مردم 
عادی یا اف��رادی که حتی نیاز 
به خری��د نداش��تند می آمدند، 
در این بین حضور کس��انی که 
مهریه  سکه های  پرداخت  برای 
ب��ه حراجی می آمدند نیز جالب 

توجه بود. 
 به هر ترتیب در ش��روع سال 
جدید با بی نظمی هایی در حراج 
سکه همراه بود و طولی نکشید 
که به ط��ور کامل متوقف ش��د. 
گرچه دلیل توقف رس��ما اعالم 
نش��د، ام��ا فروش س��که تا مرز 
٥۰۰ ه��زار قطعه و در س��ویی 
دیگر پیش فروش ک��ه در حال 
انج��ام ب��ود و ف��روش آن چند 
میلیونی ش��د موجب��ات توقف 
را فراه��م آورد، چراکه در مورد 
پیش فروش هم در دو سررسید 
یک ماهه و دو ماهه اخیرا توقف 
صورت گرف��ت و دلی��ل اصلی 

آن ب��ه آمادگی ب��رای تأمین و 
ضرب س��که  به منظ��ور ارائه به 

خریداران اعالم شد. 
ب��ا وجود توقف حراج س��که، 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی در 
اظه��ارات اخیر خود اعالم کرده 
ک��ه »بان��ک مرکزی ب��ا عرضه 
س��که، حباب را تا حدی از بین 
ب��رده و ممکن اس��ت در آینده 
نیز ب��رای حراج مج��ددا اقدام 
کن��د«. این در حالی اس��ت که 
در دوران برگ��زاری ح��راج ت��ا 
پایان س��ال گذش��ته حبابی که 
تا ۲٥۰ ه��زار تومان پیش بینی 
می ش��د ب��ه کمت��ر از ٥۰ هزار 
تومان رس��ید، ول��ی در ابتدای 
س��ال جاری مجددا نرخ س��که 
تا حدی حبابی شده و تا حدود 
یک میلی��ون و 9۰۰هزار تومان 

پیش رفته است. 
ام��ا در حال حاض��ر با توقف 
حراج، بانک مرکزی پیش فروش 
دارد  کار  در دس��تور  را  س��که 
ب��ا  می توانن��د  متقاضی��ان  و 
مراجع��ه به ش��عب بان��ک ملی 
س��که های تمام بهار آزادی را در 
سررسیدهای ش��ش و 9 ماهه، 
یک س��اله، ۱8 ماهه و دو س��اله 
روزهای  خری��داری کنن��د. در 
اخیر پیش فروش در سررس��ید 
یک ماهه و س��ه ماهه به دلیل 

تکمیل ظرفیت متوقف شد. 

احتمال بازگشت حراج سکه از سوی بانک مرکزی

حراج ۴۸۵ هزار سکه؟ جزییات بخشنامه 12 بندی
جهانگیری شیوه فروش ارز 

صادراتی را ابالغ کرد
در  رئیس جمه��ور  اول  مع��اون  امـروز:  فرصـت 
ش��یوه نامه ای ۱۲ بندی، ش��یوه ف��روش ارز حاصل از 
صادرات را ابالغ و برای 9٥درصد ارز حاصل از صادرات 
صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد.  در این ش��یوه نامه 
صادرکنندگان مکلف ش��ده اند ظرف شش ماه از تاریخ 
ص��دور پروانه صادراتی گمرکی، 9٥درصد ارز حاصل از 
صادرات خود را به یکی از این اشکال یا ترکیبی از آنها، 
استفاده کنند: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی 
ارزی خ��ود، فروش ارز ب��ه بانک ها و صرافی های مجاز، 
سپرده گذاری نزد بانک ها.  همچنین ٥درصد باقیمانده 
به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، 
دفاتر خارج از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود.  
براس��اس این ابالغیه، مصادیق بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات بیش از شش ماه توسط وزارت صنعت تعیین 
خواهد ش��د و دس��تورالعمل اجرایی آن توسط وزارت 
صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود. 
همچنین در بند ۲ این ابالغیه آمده است: ارز حاصل 
از صادرات که نزد بانک س��پرده گذاری می شود در هر 
زمان صرفا می تواند برای این امور صرف ش��ود: واردات 
در مقاب��ل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، فروش ارز به 

بانک ها و صرافی های مجاز. 
براس��اس ابالغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک ها و 
صرافی های مجاز توسط صادرکنندگان کاال باید از زمان 
راه اندازی سامانه »نظام یکپارچه مدیریت ارز )نیما(« از 

طریق این سامانه انجام شود. 
متن کامل بخشنامه ۱۲ بندی جهانگیری خطاب به 

دستگاه های اجرایی به این شرح است: 
۱ - ب��ه منظ��ور ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کش��ور، صادرکنن��دگان کاال مکلفند ظرف 
ش��ش ماه از تاریخ صدور پروان��ه صادراتی گمرکی 9٥ 
درص��د ارز حاصل از صادرات خود را )بر اس��اس ارزش 
FOB  یا FCA یا EXW کاال( به یکی از ش��کل های 
زیر یا ترکیبی از آنهااس��تفاده کند. ٥درصد باقی مانده 
به منظور تأمین هزینه هایی از قبیل بازاریابی، تبلیغات، 
دفاتر خارج از کشور، در اختیار صادرکننده خواهد بود. 
ال��ف- واردات در مقابل صادرات ب- پرداخت بدهی 
ارزی خود پ- فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز 

ت- سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها
تبصره ۱ - مصادیق بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش 
از شش ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین 
خواهد شد، دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی و 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه خواهد شد. 
تبصره ۲ - وجوه سپرده گذاری شده در هر زمان صرفا 

می تواند به مصرف جزءهای الف، ب و پ برسد. 
تبصره 3 - ف��روش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز 
توسط صادرکنندگان کاال باید از زمان راه اندازی سامانه 
»نظام یکپارچه مدیریت ارز )نیما( از طریق سامانه مزبور 

صورت گیرد. 
۲ - ش��رکت های دولتی و ش��رکت های وابس��ته به 
نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت 
دولت و صادرکنندگان عم��ده مجاز به واگذاری پروانه 
صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این 
صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به 

تأمین نیازهای خود خواهد بود. 
تبصره- فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ه نحوی که با احتس��اب 
شرکت های دولتی و ش��رکت های وابسته به نهادهای 
عمومی غیردولتی حداقل 8۰درصد صادرات کش��ور را 

شامل شود در مقاطع سه ماهه اعالم می شود. 
3 - کلیه صادرکنندگان موظفند اطالعات مربوط به 
عملکرد بندهای فوق را در سامانه مدیریت ارز حاصل از 

صادرات )سماصا( ثبت کنند. 
۴ - عدم برگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه 
اقتص��ادی کش��ور طب��ق این دس��تورالعمل توس��ط 
صادرکننده ظرف مهلت تعیین ش��ده تخلف محسوب 

شده و طبق مقررات رفتار خواهد شد. 
٥ - اعم��ال معافیت مالیاتی صادرکنندگان توس��ط 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و س��ایر مش��وق های 
صادراتی منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل است. 

6 - کمیت��ه قیمت گ��ذاری کااله��ای صادرات��ی در 
گمرکات جمهوری اسالمی ایران مکلف است در مقاطع 

دو ماهه قیمت کاالهای صادراتی را به روز کند. 
7 - صادرکنندگان��ی ک��ه مقصد نهای��ی کاالی آنها 
کشورهای عراق و افغانستان است و مبادالت کاالیی در 
بازارچه های مرزی تا اطالع ثانوی الزامی به اجرای جزء 

)پ( بند )۱( ندارند. 
8 - آن دسته از صادراتی که در چارچوب قراردادهای 
پیمان های پولی سیس��تم بانکی به پول ملی تس��ویه 

می شوند مشمول این دستورالعمل نیست. 
9 - بانک ه��ا و صرافی ها موظفن��د ارزهای خریداری 

شده را در چارچوب مقررات ارزی به فروش رسانند. 
۱۰ - بانک ه��ا می توانند مازاد ارز خریداری ش��ده از 

صادرکنندگان را به بانک مرکزی به فروش رسانند. 
۱۱ - گمرکات جمهوری اسالمی ایران موظف است 
از تاریخ ابالغ این دس��تورالعمل اطالع��ات پروانه های 
صادرات��ی را به محض صدور به صورت سیس��تمی به 

بانک مرکزی ارسال کند. 
۱۲ - انجام هرگونه تغییرات در مفاد این دستورالعمل 
و ضوابط اجرایی به کارگروه موضوع ماده ۱۴ تصویب نامه 

صدرالذکر واگذار می شود. 
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اطالعیـه

 24 میلیون نفر
در لیست انتظار حذف یارانه

اولی��ن یارانه س��ال 97 در حالی به حس��اب 
سرپرستان خانوار واریز شد که به گفته نوبخت 
س��خنگوی دولت ۲۴ میلی��ون نفر از دهک های 
پردرآمد جامع��ه از 77میلیون نفری که در ماه 
یاران��ه دریاف��ت می کنند باید از لیس��ت حذف 

شوند تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود. 
به گزارش میزان، هش��تاد و شش��مین مرحله 
یاران��ه نقدی در حالی به حس��اب سرپرس��تان 
خانوار واریز ش��د که لیس��ت دریافت کنندگان 
یارانه تغییری نکرد و عالوه بر تعدادی که یارانه 
آنها در بودجه تامین شده بود چند میلیون مازاد 

بر رقم بودجه نیز یارانه دریافت کردند. 
بر این اس��اس در بودجه س��ال ج��اری منبع 
تخصیص  یافته شده به بخش هدفمندی یارانه ها 
حدود 33ه��زار و ٥۰۰ میلی��ارد تومان در نظر 
گرفت��ه ش��ده که از ای��ن منبع یاران��ه نقدی و 

غیرخانوار ها پرداخت شود. 
در ح��ال حاضر ح��دود 77 میلی��ون نفر در 
لیس��ت دریافت یارانه هستند که دولت با توجه 
به می��زان بودجه بخ��ش هدفمن��دی یارانه ها 
 در بخ��ش نق��دی و غیرنقدی می توان��د یارانه
6۰ میلی��ون نفر را در ماه پرداخت کند و با این 
وجود ۱7 میلیون نفر مازاد بودجه تعیین ش��ده 
برای این بخ��ش در فروردین ماه یارانه دریافت 
کردن��د که دولت منب��ع تأمین ای��ن هزینه را 
باید از س��ایر درآمد ها و یا از طریق اس��تقراض 

پرداخت کند. 
ب��ا ای��ن وج��ود پیش��نهاد های دول��ت برای 
ح��ذف یارانه بگی��ران و در نهای��ت توافقاتی که 
در کمیس��یون تلفیق در جریان بررس��ی الیحه 
بودجه ۱397 انجام ش��د، به نتیجه ای نرسید و 
راهکار مش��خصی برای غربالگ��ری یارانه بگیران 
وجود ندارد. حتی در کمیس��یون تلفیق موضوع 
حذف یارانه بگیران براساس بررسی حساب های 
بانکی نیز مصوب شد، ولی در صحن علنی رأی 

نیاورد. 
در این راستا نوبخت در آخرین اظهارات خود 
با بیان اینکه ح��ذف یارانه ۲۴ میلیون نفر جزو 
تکالیف دولت در تبصره ۱۴ بودجه اس��ت، بیان 
کرد: دولت عالقه مند نیست یارانه مردم را قطع 
کند، ولی انتظار داریم با شناس��ایی دقیق افراد 
بتوانی��م یارانه افرادی را که نی��از ندارند حذف 
کنیم و هدف مجل��س را در جهت حذف یارانه 

تحقق بخشیم. 
وی گف��ت: اطالع��ات افراد به ط��ور کامل در 
اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست 
و از اس��تانداران محترم می خواهیم تا در جهت 

تکمیل اطالعات افراد کمک کنند. 
در کن��ار یاران��ه نقدی که هر ماه به حس��اب 
یارانه بگیران واریز می ش��ود، از س��ال گذش��ته 
و براس��اس قان��ون بودج��ه افزای��ش حداق��ل 
مس��تمری خانوار های مددجویان تحت حمایت 
کمیت��ه امداد امام و س��ازمان بهزیس��تی نیز به 
مبل��غ پرداختی یارانه اضافه ش��د. به طوری که 
 س��هم خانوار های یک نف��ره از گروه های هدف

9٥ هزار تومان، دو نفره ۱89 هزار تومان، س��ه 
نفره ۲٥3 ه��زار تومان، چهار نف��ره 337 هزار 
توم��ان و خانوار های پنج نفره و بیش��تر تا 36٥ 
هزار تومان مازاد بر مبلغ یارانه دریافت می کنند. 
ح��ال با ای��ن اوصاف باید منتظ��ر ماند و دید 
دولت با توجه به کسری بودجه میلیاردی برای 
پرداخت یارانه 77 میلون نفر، چه برنامه ای برای 
تأمین این کس��ری و یا حذف یارانه ۲۴ میلیون 
نفر مازاد در نظر خواهد گرفت و از چه روش��ی 
برای شناخت صحیح دهک های پردرآمد جامعه 

استفاده خواهد کرد؟ 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

6.8۰٥یورو اروپا

7.93٥پوند انگلیس

۱.٥۰8درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

733.۰۰۰مثقال طال

۱69.۲۲۴هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.7۴۰.٥۰۰سکه بهار آزادی

۱.79۰.۰۰۰سکه طرح جدید

88۰.۰۰۰نیم سکه

٥۴۰.٥۰۰ربع سکه

3٥3.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

خواه ناخواه فعال »دالر« به روال گذشته 
حکم��ران ب��ازار ارز ای��ران اس��ت؛ حتی 
اگر تک نرخی ش��ود، معامل��ه آن قاچاق 
یا قرار باش��د زمانی یورو ی��ا پول محلی 
جایگزین آن ش��ود. در ه��ر حال همواره 
ارز خواستنی این بازار بوده و در مواقعی 
اشتها برای چنگ زدن به آن تشدید شده 
اس��ت. در ای��ن بین سوءاس��تفاده از این 
تقاض��ا و قالب کردن نوع تقلبی ارز خاص 
آمریکایی به مخاطبان ناآشنا مورد توجه 

است. 
به گزارش ایس��نا، در چند ماه اخیر که 
بازار ارز دچار نوسانات شدیدتری نسبت 
به گذش��ته ش��د و قیمت دالر از 6۰۰۰ 
تومان نیز گذش��ت، با افزای��ش تقاضای 
خرید و تش��کیل صف های طوالنی مقابل 
صرافی ه��ا، دالالن و یا اف��راد دیگری به 
طرق مختلف و با شدت بیشتری دست به 
خرید و فروش دالر زدند که خود با توجه 
به التهابی که وجود داش��ت می توانست 
موجب سوء استفاده برخی شود. از این رو 
پلی��س در رابطه با خرید دالرهای تقلبی 
هش��دار داد و به مخاطبان بازار ارز اعالم 
کرد که مراقب سوء استفاده های احتمالی 

باشند. 
دالر  چگون��ه  اینک��ه  ب��ا  رابط��ه  در 
غیرتقلبی خریداری نش��ود و اصل قابل 
شناسایی باش��د، اولین مسئله این است 
که باید به صرافی های مجاز و همچنین 
ش��عب ارزی و یا ارزی- ریالی بانک ها تا 
حد امکان برای خرید دالر مراجعه کرد 
تا از دریافت اصل این اسکناس اطمینان 
یافت، اما در مورد تش��خیص اصل بودن 

اس��کناس دالر براس��اس آنچ��ه که در 
سایت بانک مرکزی آمریکا )فدرال رزرو( 
در رابطه با فیوچرهای امنیتی دالر اعالم 
ش��ده، باید گفت که در حال حاضر این 
بانک هفت اس��کناس ی��ک دالری، دو، 
پن��ج، ۱۰، ۲۰، ٥۰ و ۱۰۰ دالری چاپ 
می کند ک��ه دارای هفت فاکتور امنیتی 
هس��تند که می توان آن را از نوع تقلبی 

دالر تشخیص داد. 
اول »جنس« کاغذ است که سه چهارم 
اس��کناس های آمریکای��ی از کتان و یک 
چه��ارم از پارچ��ه تش��کیل می ش��وند و 
دارای خطوط قرمز، آبی بوده و فیبرمانند 
هس��تند. دومین مورد ب��ه »مهر وزارت 
خزان��ه داری آمری��کا« برمی گ��ردد ک��ه 
به ش��کل س��بزرنگ و در س��مت راست 
اس��کناس زده می ش��ود. فاکت��ور س��وم 
»سطح برجسته« دالر است که به راحتی 
از طریق لمس ک��ردن قابل حس خواهد 
ب��ود. »مهر بانک مرک��زی آمریکا« مورد 
چهارم اس��ت ک��ه به رنگ مش��کی و در 

سمت چپ دالر قرار دارد. 
»پرتره« دیگر مشخصه دالر آمریکایی 
اس��ت ک��ه ح��اوی اش��خاص مش��هور 
آمریکاس��ت و روی اسکناس نقش بسته 
است. همچنین »شماره سریال« ششمین 
فاکت��ور امنیتی این اسکناس هاس��ت که 
متش��کل از اعداد و حروف اس��ت که در 
ص��ورت گرفتن اس��کناس در برابر نور به 
ش��کل متفاوت��ی از حالت عادی نش��ان 
داده می ش��ود. هفتمین فاکت��ور امنیتی 
اس��کناس دالر »نوار امنیتی س��ه بعدی« 
است که روی آن قرار دارد و به رنگ آبی 

یا بنفش در اس��کناس های ۱۰۰ دالری 
به طور خاص دیده می شود. 

راه های شناسایی 50 و 100 دالری
اما در مبادالت دالری دو اسکناس ٥۰ 
و ۱۰۰دالری رایج تر بوده و بیشتر مبادله 
می شود که در ادامه جزییات بیشتری در 
مورد نحوه فیوچرهای امنیتی آنها مطرح 

می شود. 
در مورد اس��کناس ۱۰۰ دالری یکی از 
شناس��ه ها واترمارک است. با نگه داشتن 
۱۰۰ دالری در مقابل نور، تصویر کمرنگ 
»بنجامین فرانکلین« -مخترع آمریکایی-

در فضای خالی راس��ت اسکناس را پیدا 
کنید. تصویر از هر دو س��مت اس��کناس 

قابل مشاهده است. 
نکت��ه دیگ��ر تغیی��ر رن��گ جوهر در 
اس��کناس اس��ت به طوری که اگر کمی 
اس��کناس را ک��ج کنی��د ع��دد ۱۰۰ در 
گوشه پایین سمت راست روی اسکناس 
از رنگ مس��ی به س��بز تغیی��ر می کند. 
همچنین ب��ا کج کردن اس��کناس تغییر 
رن��گ زنگ را در دوات از مس��ی به رنگ 
سبز مش��اهده می کنید، بدین معناکه با 
حرکت اس��کناس زن��گ در داخل دوات 

ناپدید یا پیدا شود. 
نوار امنیتی س��ه بعدی دیگر مش��خصه 
امنیتی اس��کناس ۱۰۰ دالری است. در 
حالی که اسکناس را پشت و رو می کنید، 
به نوار آبی رن��گ نگاه کنید، همانطور که 
می بینی��د ناقوس های آبی رنگ با حرکت 
اسکناس به 100s تغییر شکل می دهد. 
هنگام��ی که می چرخانید )پش��ت و رو(، 
زنگ ها و ناقوس ها از س��متی به س��مت 

دیگر می روند و اگر آن را به سمت راست 
بچرخانید، آنها باال و پایین می روند. 

شناس��ایی دیگ��ر  راه  امنیت��ی   ن��خ 
۱۰۰ دالری اس��ت و در تاروپ��ود کاغ��ذ 
قرار دارد و روی آن چاپ نش��ده اس��ت. 
اسکناس را در مقابل نور نگه دارید تا یک 
نخ امنیتی که به صورت عمودی در سمت 
چپ اس��کناس ق��رار دارد، نمایش داده 
ش��ود. این نخ امنیتی به حروف USA و 
ارقام ۱۰۰ با الگویی متناوب منقش شده 
و از هر دو طرف اس��کناس قابل مشاهده 
 اس��ت. هنگامی که این ن��خ در برابر نور
ماوراء بنفش قرار بگیرد، به رنگ صورتی 

روشن درمی آید. 
 ام��ا در م��ورد مش��خصه ها اس��کناس
٥۰ دالری باید گفت که اگر اس��کناس را 
در براب��ر نور نگه دارید ی��ک نخ امنیتی 
که به صورت عمودی در س��مت راس��ت 
پرتره قرار دارد، می بینید. این نخ منقش 
به مت��ن USA50 و یک پرچم کوچک 
ب��ا الگویی متناوب وارد ش��ده و از هر دو 
طرف اس��کناس قابل مش��اهده اس��ت. 
هنگام��ی که ای��ن نخ در برابر ن��ور ماورا 
بنفش قرار بگیرد، به رنگ زرد درمی آید. 
همچنی��ن ب��ا نگه داش��تن ٥۰ دالری 
در مقابل نور، تصوی��ر کمرنگ »گرانت« 
-رئیس جمهور اس��بق آمریکا- در فضای 
خالی راس��ت اس��کناس نمایان می شود، 
تصوی��ر از هر دو س��مت اس��کناس قابل 
مشاهده است. در عین حال که اگر کمی 
اسکناس را کج کنید، عدد ٥۰ در گوشه 
پایین سمت راست روی اسکناس از رنگ 

مسی به سبز تغییر می کند. 

دالر تقلبی را چگونه شناسایی کنیم؟ 

سه شنبه
4 اردیبهشت 1397

شماره 1048
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بازار س��هام در این روزها بیش از هر روز 
دیگری به کمبود نقدینگی دچار اس��ت و 
این موضوع ارتباط مس��تقیم به انتظارات 
بازیگ��ران بازار س��هام از آین��ده اقتصاد و 
تصمیمات سیاس��ی در س��طح بین الملل 
دارد. دالر ۴۲۰۰ تومان��ی و به ط��ور کل��ی 
غیرش��فاف بودن آین��ده ب��ازار ارز یکی از 
مهم ترین موضوعاتی اس��ت که باعث شده 
شرکت های بورسی با ابهاماتی روبه رو باشند 
و تحلیل گران نتوانند موضع دقیقی درباره 
وضعیت سوددهی شرکت ها داشته باشند. 
این موضوعات سبب شده شاخص کل بازار 
س��هام که طی ماه ها و هفته های گذشته 
بارها حول کانال 96هزار نوسان می کرد با 
ترک کان��ال 96 و 9٥ هزار واحدی به تراز 

9۴ واحدی وارد شود. 
بر این اساس، شاخص بورس در سومین 
روز اردیبهشت ماه در ادامه روند نزولی چند 
روز گذش��ته، ۱9۴ واحد کاهش یافت و به 
جایگاه 9۴ هزار و ۲99 واحدی رس��ید. به 
گ��زارش ایرنا، در معامالت ای��ن روز، ۴86 
میلیون س��هم حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش یک هزار و ۴۴9 میلیارد ریال در 36 
هزار و 9٥7 نوبت داد و ستد شد و همانند 
روزهای گذش��ته، همه شاخص های اصلی 

بازار سرمایه روند کاهشی داشت. 

بر اس��اس این گزارش، شاخص قیمت 
ارزش  آن  در  ک��ه  ارزش��ی(   - )وزن��ی 
سهام ش��رکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد، 6۱ واحد و شاخص 
کل )ه��م وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن 

هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاسبه ش��اخص کل، یکس��ان در نظر 
گرفت��ه می ش��ود، ۲6 واحد اف��ت کرد. 
شاخص قیمت )هم وزن( که بیانگر سطح 
عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته 
شده در بورس است، ۱9 واحد و شاخص 
آزاد ش��ناور که بیانگر آن بخشی از سهام 
شرکت هاس��ت که قابل معامله در بورس 
باشد، ۱8۰ واحد پایین آمد. شاخص بازار 

اول که به شرکت هایی اختصاص دارد که 
از نظر سرمایه، سودآوری و درصد سهام 
آزاد شناور شرایط بهتری دارند، 8۰ واحد 
و ش��اخص بازار دوم ب��ورس 7۱7 واحد 

کاهش یافت. 

گروه فرآورده های نفتی، صدرنشین 
معامالت

گروه فرآورده های نفتی در معامالت روز 
دوشنبه صدرنشین بورس بود؛ در این گروه 
۱۴ میلیون سهم به ارزش 83 میلیارد ریال 
داد و س��تد شد. گروه ش��یمیایی به ارزش 
83 میلیارد ریال و فلزات اساسی به ارزش 
8۲ میلیارد ری��ال جایگاه های بعدی را به 
خود اختصاص دادند. در رده چهارم، گروه 

خ��ودرو با معامالتی ب��ه ارزش 7٥میلیارد 
ریال جای گرفت. گروه کانی های فلزی نیز 
با معامالت��ی به ارزش ٥3میلیارد ریال رده 

پنجم را از آن خود کرد. 
در معام��الت روز گذش��ته، نماده��ای 
پارس��ان )نف��ت و گاز پارس��یان(، همراه و 
ف��ارس )هلدینگ خلیج فارس( بیش��ترین 
تأثیر منفی را بر شاخص داشتند. در مقابل 
ف��والد )فوالد مبارک��ه(، رانف��ور )خدمات 
انفورماتیک( و شپنا )پاالیش نفت اصفهان( 
باالترین تأثیر مثبت را داش��ته و مانع افت 

بیشتر شاخص شدند. 
مبادله یک هزار و 638 میلیارد ریال 

سهم و اوراق در فرابورس
ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز حدود 
چه��ار پله کاهش یاف��ت و در جایگاه یک 
ه��زار و ٥٥ واحدی ایس��تاد. در معامالت 
روز دوشنبه فرابورس بیش از ۱7۴ میلیون 
س��هم و اوراق بهادار ب��ه ارزش یک هزار و 
638 میلیارد ریال در 3۲ هزار نوبت خرید 
و فروش ش��د. نمادهای ذوب )ذوب آهن(، 
زاگ��رس )پتروش��یمی زاگرس(، ش��پاس 
)نفت پاسارگاد(، میدکو )هلدینگ معدنی 
خاورمیانه( و خراسان )پتروشیمی خراسان( 
در معامالت این روز، بیشترین تأثیر منفی 

را بر شاخص فرابورس داشتند. 

مشاور س��ازمان خصوصی سازی با بیان 
اینکه تا ب��ه امروز ۲8۰۰ میلی��ارد تومان 
س��ود نقدی دوره عملکرد س��ال مالی 9٥ 
میان مش��موالن این دارایی توزیع ش��ده 
اس��ت، گفت تعداد 8میلیون نفر ش��ماره 
شبای حساب بانکی خود را به سامانه سهام 
عدالت ارائه نکرده اند.  سیدجعفر سبحانی 
در گفت وگو با فارس با بیان اینکه تاکنون 
تعداد ۲ میلیون نفر از مجموع ۴9میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر مش��مول دریافت س��هام 
عدالت به عنوان متوفی شناسایی شده اند، 
عنوان کرد: تکلی��ف انحصار وراثت و نحوه 
توزیع س��ود میان بازماندگان این متوفیان 
اواخر خردادماه یا در نهایت اوایل تابستان 
امسال مشخص می شود.  سبحانی با بیان 
اینکه ۴7 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به عنوان 
مشموالن در قید حیات سهام عدالت بین 
۲۰ گروه مختلف دس��ته بندی می ش��وند، 
یادآور ش��د: تاکنون با ۱9 گروه مختلف از 
این مش��موالن به طور۱۰۰ درصد تس��ویه 
کامل شده و تنها گروه بیستم این مجموعه 
که ش��امل کارمندان دولت و دستگاه های 
اجرایی، بازنشس��تگان لشگری و کشوری 
و تأمی��ن  اجتماعی می ش��وند، با توجه به 

میزان دریافت سود عملکرد دوره مالی 9٥ 
شرکت ها می توانند سود سهام عدالت خود 

را دریافت کنند. 
به گفته وی، حجم کل س��ود دریافتی 
طبقه بیس��تم مش��موالن س��هام عدالت 
معادل ۴٥۰ میلیارد تومان می ش��ود که 
همزمان با دریافت تدریجی سود عملکرد 
ش��رکت های بورس��ی س��بد دارایی های 
سهام عدالت، سودهای مشموالن به طور 
مقطعی در حال واریز اس��ت.  س��بحانی 
افزود: از ۲8 اسفند ماه پارسال واریز سود 
گروه بیستم مشموالن سهام عدالت آغاز 
و در ادامه طی هشتم فروردین ماه امسال 
نیز بخش دیگری از این س��ود واریز شد. 
در مرحله س��وم نیز شامگاه روز یکشنبه 
س��ود بخش دیگری از این مشموالن که 
دارای حساب بانکی در بانک های انصار و 
تجارت بودند، واریز و تسویه شده است. 

وی با بیان اینکه س��ود واریز شده در دو 
روز قبل ب��رای تعداد یک میلی��ون نفر از 
مشموالن طبقه بیستم سهام عدالت معادل 
٥۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: سازمان 
خصوصی سازی سود سهام مشموالن سهام 
عدالت در طبقه بیس��تم را از طریق حدود 

3۱ بان��ک از مجموع 3٥ بانک و مؤسس��ه 
اعتباری مجاز به طور کامل تس��ویه کرده و 
تنها با مشموالنی که در چهار بانک شامل 
بانک های ملی ایران، صادرات، کشاورزی و 
ملت دارای حساب هس��تند، هنوز تسویه 

کامل صورت نگرفته است. 
مشاور سازمان خصوصی سازی وعده داد: 
انتظار م��ی رود طی روزه��ای کاری هفته 
جاری دستکم با س��ه بانک مذکور تسویه 
کامل صورت گیرد و آنچه باقی مانده طی 

هفته آینده انجام شود. 
بر همین اس��اس طب��ق پیش بینی های 
صورت گرفته تا قبل از پایان اردیبهشت ماه 
امسال با مجموع ۲۰گروه مشمول دریافت 
س��هام عدالت در زمینه واریز س��ود سهام 
عملکرد سال مالی 9٥ تسویه کامل خواهد 

شد. 
ب��ه گفته وی، از می��ان ۲۰ گروه مذکور 
دس��ته دیگری از مشموالن دریافت سهام 
عدالت قرار دارند که به دلیل عدم ارس��ال 
به موقع ش��ماره شبای حساب بانکی خود 
تا قبل از نخستین مرحله واریز سود، موفق 
به دریافت س��ود نقدی ش��رکت های سبد 
سهام عدالت نش��ده اند، از این رو سود این 

افراد نیز پس از انجام راستی آزمایی تا قبل 
از خرداد ماه امس��ال به ط��ور کامل واریز و 

تسویه خواهد شد. 
وی افزود: س��ازمان خصوصی سازی از 
۱9 دی ماه امسال نخستین مرحله واریز 
سود نقدی مشموالن سهام عدالت را آغاز 
کرده و ط��ی دوره زمانی مذکور تعداد ۴ 
میلی��ون نفر بر تعداد مش��موالنی که کد 
ش��بای آنها برای دریافت س��ود س��هام 
عدالت اعالم شده در سامانه سهام عدالت 

درج شده است. 
مشاور سازمان خصوصی سازی پیرامون 
آخری��ن اقدام ها برای آزاد س��ازی س��هام 
عدالت گفت: الیحه جدید نحوه آزاد سازی 
سهام عدالت هم اکنون در کمیسیون های 
تخصصی مجلس در دس��ت بررسی است 
و در ص��ورت تصوی��ب نهای��ی آن فرآیند 

آزاد سازی آغاز خواهد شد. 
س��بحانی یادآور ش��د: برنام��ه واگذاری 
ش��رکت های دولتی طی س��ال جدید در 
جلسه ش��نبه هفته آینده هیأت واگذاری 
بررس��ی و انتظ��ار م��ی رود در فهرس��ت 
واگذاری ه��ا تع��داد 6۰۰ ش��رکت و بنگاه 

جدید حضور داشته باشند. 

مشاور سازمان خصوصی سازی توضیح داد

جزییات توزیع سود سهام عدالت برای جامانده ها

شاخص بورس 194 واحد دیگر افت کرد

بورس دست به گریبان نقدینگی
دریچه

یک کارشناس روسی مطرح کرد
چند و چون سرمایه گذاری در بازار 

بورس ایران
یک کارش��ناس بازار س��رمایه روس��یه با اش��اره به 
پتانس��یل های بازار سرمایه ایران گفت زیرساخت های 
بازار سرمایه ایران همچنان جای کار دارد، باید اقداماتی 
انجام شود تا بورس ایران وابستگی شدید به قیمت نفت 
نداشته باشد. روبرتو دی آمبروسیو در گفت وگو با ایسنا 
درباره بازار سرمایه ایران اظهار کرد: از ویژگی های بازار 
ایران ارتباط با انرژی اس��ت، از شاخص بورس می توان 
ب��ه ارتباط آن با قیمت نفت پ��ی برد. از دیدگاه ما این 
مسئله به عنوان یک ریسک متمرکز مبنی بر وابستگی 
زیاد اقتصاد به نفت بررس��ی می ش��ود و اگر قرار است 
بورس ایران با ریسکی اینچنینی مواجه شود باید در آن 
تنوع ایجاد شود تا قیمت نفت بر این بازار تاثیر نگذارد.

وی درباره برنامه شرکت بین المللی آلپاری روسیه برای 
حضور در ایران گفت: تمایل به س��رمایه گذاری در ایران 
دلیلی اس��ت که باعث شده به تهران بیایم تا از وضعیت 
بازار ایران اطالع کسب کنم. البته در گام نخست باید به 
رصد و بررسی شرایط بازار مالی ایران پرداخت تا فرصت ها 
و امکانات سرمایه گذاری ارزیابی شود. مدیرعامل شرکت 
تحقیق و تحلیل آلپاری روس��یه ادام��ه داد: تا زمانی که 
بررسی ها کامل نشود، تصمیم گیری برای سرمایه گذاری 
دش��وار خواهد ب��ود. ما تصمی��م گرفتی��م از نزدیک با 
شرکت های ایرانی ارتباط برقرار کرده و وضعیت را ارزیابی 
کنیم تا در صورت مناس��ب بودن شرایط، سرمایه گذاری 
انجام ش��ود. عضو هیات مدیره شرکت بین المللی آلپاری 
یادآور شد: البته در سایر کشورها مانند مالزی و سنگاپور 
نیز ابتدا اقدام به بررسی شرایط کرده و  بعد ورود کرده ایم.

وی افزود: بازار روسیه به علت دارا بودن تخصص هایی 
بازاری مجهز با فناوری باال است، همین طور سرمایه گذاری 
آنها از نظر ابعاد متفاوت اس��ت، اما ایران و روس��یه با در 
نظر گرفتن مسائل بین المللی یکسری شرایط مشابه هم 
دارند. بورس روسیه از نظر تجربه، تخصص و فناوری در 
سطح باالتری است، اما بورس ایران نیز تالش می کند به 
آن س��طح برسد. آمبروسیو درباره توقف نمادها در ایران 
نیز گفت: توقف نمادها جهت پیشگیری از ضرر بیشتر در 
بورس های دیگر هم اتفاق می افتد، البته شرایط خارجی 
نیز همانند ش��رایط اقتص��ادی بین المللی یا بحران های 
دیپلماتی��ک روی بازار تاثیر مس��تقیم می گذارد، توقف 
نمادها همچنین  برای  گذاشتن محدودیت روی میزان 
نوسان ارز و تاثیر آن در بورس ها انجام می شود. وی در 
خصوص عرضه سهام شرکت های ایرانی در بورس روسیه 
گفت: عرضه س��هام شرکت های ایرانی در بورس روسیه 
باید بررسی شود، باید با ارتباط دادن دو سیستم وضعیت  
انتقال ارزش پول را بررس��ی کرد، اما در حال حاضر در 
این زمینه اطالعاتی ندارم چراکه بس��یار تخصصی است 
و یک س��ری قوانین اولیه ای برای انتقال پول از بانک به 

بانک وجود دارد که بایدحل شود.
آمبروسیو درباره ورود سرمایه گذار خارجی به ایران 
اظهار کرد: بازار ایران به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری  
بازار بسیار جذابی است و در آن انتخاب های کمی برای 
س��ودهای باال وجود دارد. موقعیت بسیار خوبی  است 
تا سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در ایران 
مجاب کنیم، ول��ی باید متوجه قوانینی که برای ایران 
وضع می شود باش��یم، انتقال سرمایه از خارج به ایران 
به عنوان مشکل اصلی باید لحاظ شود که تاکنون حل 

نشده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس: 
بورس کاال بازوی ایجاد رقابت در 

بازار کاالی کشور است
 س��خنگوی کمیس��یون انرژی مجلس معتقد اس��ت 
در س��ال حمای��ت از کاالی ایرانی باید به طور س��نجیده 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی حمایت کنی��م، به طوری که 
»کیفیت« و »رقابت« دو مولفه اصلی تحقق شعار امسال 
اس��ت که در بسیاری از کاالهای استراتژیک و مواد اولیه، 
بورس کاال این وظیفه را بر عهده دارد.  به گزارش س��نا، 
اسداهلل قره خانی با اشاره به اینکه همه محصوالتی که در 
بورس کاال عرضه می ش��وند دارای کیفیت و اس��تاندارد 
مشخصی هستند،گفت: کیفیت کاالها نخستین موضوعی 
اس��ت که در ب��ورس به آن توجه می ش��ود و زمینه ای را 
فراه��م می کند تا تولیدکنندگان کیفی��ت را مدنظر قرار 
دهن��د و از طرف��ی عرضه کنندگانی که به ط��ور مدام در 
بورس حضور دارند نیز به عنوان تولیدکنندگان برتر از نظر 
کیفیت ش��ناخته می شوند.  این نماینده مجلس با تأکید 
ب��ر لزوم ایجاد بازار رقابتی که ب��ه ارتقای تولیدات ایرانی 
منجر می شود، گفت: برای آن که بتوانیم بازار رقابتی ایجاد 
کنیم همگان باید دس��ت به دس��ت هم دهیم و درصدد 
آن باش��یم که ب��ا افزایش کیفیت کاالها، ت��وان رقابت با 
محصوالت خارجی را نیز داشته باشیم.  قره خانی افزود: در 
دنیا از بورس های کاالیی استفاده های مختلفی می کنند 
و ما نیز در کش��ورمان براساس نیازهای فعاالن صنایع و 
س��رمایه گذاران باید از بورس کاال بهره ببریم. سخنگوی 
کمیس��یون انرژی در پایان عنوان کرد: عرضه حداکثری 
محصوالت در ب��ورس کاال عالوه بر ش��فافیت اطالعاتی 
ک��ه از بازارها منعکس می کند و می تواند مورد اس��تفاده 
تصمیم گیران در تنظیم بازار قرار گیرد، از واسطه گری ها و 
فساد جلوگیری می کند و به این ترتیب در سال حمایت 
از کاالی ایرانی باید از این بازار بیش از گذشته بهره برد. 

امضای تفاهم نامه سازمان بورس و 
اوراق بهادار و حوزه علمیه قم

رئی��س س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار و مدیریت 
حوزه های علمیه سراسر کشور تفاهم نامه همکاری امضا 
کردند.  به گزارش س��نا، در این مراس��م حجت االسالم 
حسینی، معاون ارتباطات حوزه های علمیه سراسر کشور 
گفت: بورس بیش��ترین قرابت را با معیارهای دینی دارد 
و این نویددهنده آن اس��ت که بورس بتواند در خدمت 
شریعت باش��د.   وی افزود: شاکله بازار سرمایه معطوف 
ب��ه کاالی خاص اس��ت، بنابراین بیش��ترین قرابت را با 
معیارهای دینی دارد. این مس��ئله همچنین این نوید را 
می دهد که بورس می تواند بیش از گذش��ته در خدمت 
اهداف نظام جمهوری اس��المی ق��رار گیرد.  همچنین 
شاپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار با 
بیان اینکه در س��ال 9٥ بیش از 3٥ هزار میلیارد تومان 
انواع اوراق مالی اس��المی از جمله صکوک اجاره مرابحه 
خزانه اس��المی منتشر ش��ده اس��ت، گفت: اوراق مالی 
اسالمی بخش مهم و تعیین کننده ای از مبادالت بورس 
در کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت.  محمدی با 
بیان اینکه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از پروژه های 
کارب��ردی حوزه علمیه حمایت خواهد کرد، افزود: مرکز 
پژوهش ه��ای س��ازمان بورس می توان��د مقاالت طالب 
و اس��اتید حوزه علمی��ه را در کنار کارهای پژوهش��ی 

کارشناسان و متخصصین این بازار منتشر کند. 

بورسکاال
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توزیع شیر مدارس منتفی شد
دبی��ر انجم��ن صنایع لبنی با اش��اره ب��ه آخرین 
وضعیت توزیع ش��یر مدارس بیان ک��رد: با توجه به 
آنکه در سال تحصیلی 97-96 اعتبارات الزم تأمین 
نشد، توزیع شیر مدارس تا مهرماه سال آینده منتفی 
ش��د و اگر بودج��ه الزم در س��ال تحصیلی 97-98 
به موقع تخصیص داده ش��ود، توزی��ع صورت خواهد 
گرفت.  ب��ه گفته وی، عدم توزیع ش��یر مدارس در 

سرانه مصرف محصوالت لبنی تاثیر بسزایی دارد. 
قیمت محصوالت لبنی در سال جدید افزایش می یابد

ای��ن مقام مس��ئول در بخش دیگر س��خنان خود در 
پاسخ به این سوال که تصمیم گیری درباره افزایش نرخ 
محصوالت لبنی به کجا رسید، اظهار کرد: تاکنون ستاد 
تنظیم بازار تصمیم نهایی خود راجع به قیمت محصوالت 
لبنی و شیر خام را اعالم نکرده است، درحالی که با توجه 
به تغییرات نرخ ارز، درخواس��ت دامداران برای افزایش 
ن��رخ ش��یرخام و اعمال تورم س��ال های گذش��ته روی 
محصوالت پیش بینی می شود که در سال جدید قیمت 
محصوالت لبنی دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار 
خواه��د گرفت.  وی ادام��ه داد: از آنجا که تغییرات نرخ 
هزینه های سربار، حقوق، دستمزد و سایر موارد همچون 
بس��ته بندی باید در سال97 توس��ط سازمان حمایت و 
س��تاد تنظیم بازار روی قیمت نهایی محصوالت لبنی و 
ش��یر خام اعمال شود، بنابراین نمی توان درصد افزایش 

قیمت محصوالت لبنی را تعیین کرد. 

 روسیه به دنبال
افزایش تجارت با ایران

نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری های 
اقتصادی از وزارت حمل و نقل این کش��ور خواس��ت تا 
تعام��الت بازرگانی با ایران را تعمیق ده��د.  به گزارش 
ایسنا از پارتنر رو، رمضان عبداللطیپوف اظهار کرد: وزارت 
حمل و نقل روس��یه باید یگانه نهاد هماهنگ کننده در 
تعام��الت بین ایران و روس��یه در راس��تای تحقق طرح 
کریدور ش��مال – جنوب باشد.  وی افزود: ۱7سال است 
که قادر به برقراری این مس��یر نیس��تیم و وزارت حمل 
و نقل روس��یه به نوبه خود منتظ��ر دیدار با طرف ایرانی 
اس��ت. در همین خصوص ماریا آرتیوخوویچ، سخنگوی 
وزارت حمل و نقل روسیه گفت: مسئله مربوط به کریدور 
ش��مال- جنوب در ماه مارس میان مقامات دو کش��ور 
بررسی شده اس��ت و هدف ما تشکیل مرکزی ارتباطی 
است.  این مقام روس خاطرنشان کرد: در این پروژه حمل 
و نقل س��ازمان راه آهن روسیه، شرکت ترانس کانتینر و 
مرکز صادرات روس��یه حضور خواهند داش��ت. برقراری 
کریدور شمال - جنوب این امکان را به روسیه می دهد تا 
از مسیر دریای خزر و خاک ایران به آب های خلیج فارس 

و دریای عمان دسترسی ترانزیتی داشته باشد. 

محدودیت های صادراتی مشکل 
بزرگ کشاورزان شده است

معاون ام��ور زراعت وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: 
متأس��فانه امس��ال با ایج��اد اختالل در مس��یر روند 
صادرات محصوالت کشاورزی توسط برخی کشورهای 
وارد کنن��ده کاال از ایران بخش عمده ای از تولیدات در 

این حوزه روی دست کشاورزان مانده است. 
به گزارش تسنیم، عباس کشاورز در مصاحبه با رادیو، 
گفت: هر ساله در این فصل امکان تولید گوجه فرنگی، 
هندوانه، پیاز و س��یب زمینی در اغلب مناطق کش��ور 
وج��ود دارد و بخش اعظم��ی از این محصوالت نیز به 

امید صادرات در اقصی نقاط مملکت تولید می شود. 
وی همچنین اظهار داش��ت: امس��ال با ایجاد موانع در 
مسیر صادرات تولیدات کشاورزی توسط برخی کشورهای 
وارد کننده کاال از ایران بخش عمده ای از تولیدات در این 
حوزه روی دس��ت کش��اورزان مانده اس��ت و بازار کشور 
هم اکن��ون با مازاد تولید در برخ��ی از محصوالت مواجه 
اس��ت.  معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت گفت: 
دولت به ویژه مسئوالن این وزارتخانه تمام هم و غم خود 
را به رفع مش��کالت روابط بازرگانی از طریق دیپلماسی 
و مذاکرات تجاری معطوف تا دس��ترنج کش��اورزان روی 
ریل ص��ادرات قرار گی��رد.  وی در ادامه اف��زود: در حال 
حاضر محدودیت های صادراتی از جمله مشکالت بزرگ 
کش��اورزان و بخش کشاورزی در کش��ور است.  کشاورز 
در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: همه ساله 
برای تمامی فصول و مناطق کشور برنامه کشت از سوی 
این وزارتخانه تهیه، تدوین و ابالغ می شود منتهای مراتب 
کش��ت محصوالت همواره تابع اقلیم و تکنولوژی است.  
وی همچنین در مورد تولید سبزی و صیفی به خصوص 
گوجه فرنگی و پیاز گفت: امس��ال ش��رایط تولید این دو 
محصول در کشور بسیار مناسب بوده است.  معاون وزیر 
جهاد کشاورزی افزود: سطح زیرکشت دو محصول مزبور 
طی سال جاری از رشد چندانی برخوردار نبوده بلکه بیشتر 
تولید مربوط به افزایش عملکرد در واحد سطح است.  وی 
در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر گوجه فرنگی در کشور 
با مازاد تولید مواجه است، اذعان داشت: طبق معمول این 
گیاه در بوشهر و بندرعباس به دلیل افزایش برودت هوا، 
بارندگی شدید و محدودیت های دیگر در فصل زمستان 
بیش از سه چین محصول نمی دهد.  کشاورز تصریح کرد: 
خوشبختانه امسال به سبب مساعدبودن وضعیت آب و 
هوایی برداش��ت گوجه فرنگی در مناطق جنوبی کشور 

حتی به شش چین هم رسیده است. 
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رئی��س کل س��ازمان توس��عه تجارت 
ای��ران گفت ۱۱هزار فع��ال صادراتی در 
س��ال 96 بار صادرات ۴7میلیاردی را به 

دوش کشیدند. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
مجتب��ی خس��روتاج، مع��اون صادراتی 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت و رئیس 
کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران، در 
س��ومین گام از پویش ص��ادرات، اظهار 
کرد: ۱۱ه��زار فعال صادراتی در س��ال 
۱396 ب��ار ص��ادرات ۴7میلیاردی را به 
دوش کش��یدند که در مقایسه با 8هزار 
فع��ال صادرات��ی ک��ه در س��ال ۱39٥ 
رق��م ۴۴میلیارد دالر را ب��رای صادرات 
غیرنفت��ی رق��م زده اند ش��اهد افزایش 
37درص��دی تع��داد واحد ه��ای فع��ال 

صادرکننده بوده ایم. 
وی پویش صادرات را الگوی خوبی از 
همکاری مراکز تحقیق و توس��عه، مراکز 

اقتصادی  فعاالن  صنعتگران،  آکادمیک، 
و دول��ت توصیف ک��رد و مراکز تحقیق 
و توسعه و دانش��گاهی را به همکاری با 
سازمان توسعه تجارت ایران در برگزاری 

چنین همایش هایی دعوت کرد. 
بنگاه ه��ا،  توانمند س��ازی  خس��روتاج 
ش��رکت ها و اف��راد را در زمینه صادرات 
از مهم تری��ن موضوع��ات در ص��ادرات 
بی��ان کرد و گف��ت: ظرفیت س��ازی در 
بخش های��ی چون خدم��ات الکترونیک، 
صنای��ع خالق در اولوی��ت برنامه های ما 
برای توس��عه صادرات اس��ت همچنان  
که در بخش پتروش��یمی و معدن شاهد 
هستیم ظرفیت س��ازی هایی که صورت 
گرفت، امروز به بار نشس��ته؛ به گونه ای 
ک��ه ای��ن دو بخ��ش ۲۲ میلی��ارد دالر 
صادرات از ۴7 میلیارد رقم کل صادرات 

غیرنفتی را تشکیل می دهد. 
وی خلق الگوهای جدید در کس��ب و 

کار را یکی از روش های ظرفیت س��ازی 
خوان��د و اذعان کرد: در مدل های جدید 
کس��ب و کار می توان ب��ا تعریف جدید 
تغیی��رات  ارزش،  زنجی��ره  در  ارتب��اط 
در س��اختار بازاریاب��ی و ف��روش کاال و 
تغییراتی از این دس��ت، ظرفیت  س��ازی 

کرد. 
مع��اون صادرات��ی وزی��ر و ریاس��ت 
کل س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران در 
تش��ریح تالش ه��ای صورت گرفت��ه در 
راس��تای توانمندس��ازی بنگاه ها تأکید 
 کرد: در س��ال9٥ 8هزار واحد صادراتی،
ص��ادرات  ب��رای  را  دالر  میلی��ارد   ۴۴
غیرنفت��ی رقم زدن��د که این تع��داد با 
37درص��د افزای��ش در س��ال 96 ب��ه 
۱۱ه��زار واحد صادرات��ی و ۴7 میلیارد 

دالر صادرات غیرنفتی رسید. 
وی اضافه کرد: همچنین در سال 9٥ 
تع��داد ۲٥٥۰صادرکنن��ده، بیش از یک 

میلی��ون دالر صادرات داش��تند که در 
سال 96 این تعداد به ۲8۰۰صادرکننده 
رسید که نشان دهنده افزوده شدن ۲۰۰ 
واحد به صحنه صادرات کش��ور اس��ت، 
اما این تعداد در مقایس��ه با کش��ورهای 
توانمن��د صادرات��ی مانند آلم��ان که با 
جمعیتی مش��ابه ای��ران، حدود صدهزار 

فعال صادراتی دارد، ناچیز است
خس��روتاج در پای��ان ب��ر اهمی��ت 
تناس��ب ظرفیت س��ازی با تولید کاال و 
خدم��ات تاکید کرد و گفت: رس��یدن 
ب��ه هدف گ��ذاری رش��د ۲۲درص��دی 
ص��ادرات در س��ال ج��اری، نیازمن��د 
افزایش ۲۰درصدی فعاالن اقتصادی و 
بنگاه های صادراتی اس��ت که با حضور 
و  اقتص��ادی  فع��االن  و  اس��تارتاپ ها 
برگزاری اینگونه نشس��ت ها در راستای 
توس��عه ص��ادرات ما را در رس��یدن به 

هدف یاری خواهد کرد. 

در ابالغیه ای ب��ه تمامی تولیدکنندگان 
س��یگار و محصوالت دخانی اعالم شد که 
نسبت به ثبت موجودی انبارهای تولیدی 
خود اقدام کنند، چراکه در غیر این صورت 
بعد از تاریخ هشتم اردیبهشت ۱397 مجاز 
به فروش به توزیع کنندگان بدون ثبت در 

سامانه جامع تجارت نخواهند بود. 
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه قرار 
است رصد کامل ش��بکه تولید و واردات 
محصوالت دخانی از آبان ماه سال جاری 
از طریق سامانه جامع تجارت در دستور 
کار قرار گیرد، مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کش��ور طب��ق ابالغیه ای به 
همه تولیدکنندگان س��یگار و محصوالت 
دخان��ی اعالم ک��رد که نس��بت به ثبت 
موج��ودی انبارهای تولی��دی خود اقدام 

کنند. 
در ای��ن ابالغیه صادرش��ده ب��رای آن 
دس��ته از ش��رکت های تولیدکنن��ده که 
عالوه ب��ر انبارهای نگهداری س��یگار در 
محل کارخانه تولی��دی، مراکز نگهداری 

دیگ��ری نی��ز در س��طح کش��ور ب��رای 
نگه��داری س��یگارهای تولی��دی خ��ود 
دارند، آمده اس��ت: »ش��رکت هایی که از 
تاریخ هفتم بهمن ۱397 تنها نس��بت به 
ثب��ت موجودی انباره��ای تولیدی خود،  
)انباره��ای نگه��داری س��یگار در محل 
کارخانه تولید( اقدام کرده اند و موجودی 
سایر انبارها و مکان های نگهداری سیگار 
خود در س��طح کشور را در سامانه جامع 
تجارت ثب��ت نکرده اند، موظف به رعایت 

چهار نکته هستند. 
در ابتدای امر در صورتی که موجودی 
تاری��خ هفت��م  ت��ا  انباره��ا  ثبت نش��ده 
اردیبهش��ت ماه ۱397 به اتمام نرس��ید، 
ش��رکت ها ملزم هستند نس��بت به ثبت 
دقی��ق موج��ودی اظهارنش��ده در تاریخ 
هشتم اردیبهشت ماه ۱397 اقدام کنند. 
دومی��ن موضوع اینکه ب��رای هر انبار 
که موجودی ثبت نشده دارد، یک اظهار 
موجودی مجزا انجام ش��ود و س��ومین 
نکت��ه در ارتب��اط ب��ا اظه��ار موجودی 

ثبت نش��ده انبارها اس��ت ک��ه از گزینه 
»ثبت تولیدات« در سامانه جامع تجارت 
اس��تفاده و در قس��مت »ش��رح تولید« 
حتما عب��ارت موجودی اظهارنش��ده تا 
تاریخ هشتم اردیبهشت ماه ۱397 درج 

شود. 
در ارتباط با چهارمین مس��ئله نیز باید 
خاطرنش��ان کرد که بعد از تاریخ مذکور، 
موج��ودی هم��ه انباره��ا و مکان ه��ای 
نگه��داری س��یگار ب��رای ش��رکت های 
تولیدکنن��ده در سراس��ر کش��ور، باید با 
موج��ودی آنها در س��امانه جامع تجارت 
براب��ر باش��د و همچنین از ای��ن تاریخ، 
ش��رکت های تولیدکننده مجاز به فروش 
به توزیع کنندگان بدون ثبت در س��امانه 

نخواهند بود. 
به گزارش ایسنا، پیش از این علی اصغر 
رمزی -رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کش��ور- از امکان رصد کامل 
شبکه تولید و واردات محصوالت دخانی 

از آبان ماه سال جاری خبر داده بود. 

وی اعالم کرد براس��اس س��امانه ای بر 
خط از ابتدای آبان ماه سال جاری تمامی 
شبکه تولید و واردات محصوالت دخانی 
قابل رصد و رهگیری است؛ مسئله ای که 
براس��اس ماده ۱3 قانون مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز مدنظر قرار گرفته است. 
رم��زی با اش��اره به اینکه س��ه مرحله 
از بهره ب��رداری س��امانه جامع تجارت به 
س��رانجام رس��یده و دو مرحل��ه از آن به 
منظ��ور بهره ب��رداری کامل باق��ی مانده 
اس��ت، اظهار ک��رد که ثبت س��فارش و 
واردات تنها از طریق س��امانه با شناس��ه 
کاال، ثب��ت تولید توس��ط تولیدکنندگان 
س��یگار و نقل و انتقال از تولید کننده به 
توزیع کننده کشوری سه مرحله ای است 
ک��ه تاکنون در ارتباط با این س��امانه به 
مرحل��ه اج��را درآمده و تنه��ا دو مرحله 
مرب��وط به ورود توزیع کنندگان اس��تانی 
راس��تای  در  خرده فروش��ان  ورود  و 
بهره برداری کامل این سامانه باقی مانده 

است. 

س��امانه نیما ب��ا هدف مدیریت بازار ارز و تس��هیل 
تجارت توسط بانک مرکزی و با کمک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت طراحی و پیاده س��ازی شده و در آن، 

تمامی عرضه و تقاضای ارزی کشور ثبت می شود. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، در ش��رایط کنون��ی، ع��دم 
بهره مندی از س��امانه های نظارتی مناسب جهت رصد 
کامل معامالت بازار ارز مشکالت زیادی را ایجاد کرده 
که از جمله آن، می توان به مشکالت به وجود آمده در 
ماه های اخیر اش��اره کرد؛ به این معنا که عدم توانایی 
در شناس��ایی عرضه کنندگان و متقاضیان واقعی ارز، 
وج��ود بازارهای غیرمجاز متش��کل از س��فته بازان و 
دالالن و تش��دید تقاض��ای کاذب به واس��طه فعالیت 

سوداگرایانه ارزی از جمله این موارد است. 
در ای��ن می��ان مهم ترین پیامد مش��کالت مذکور، 
غیرقاب��ل کنت��رل ش��دن ن��رخ ارز توس��ط بان��ک 
مرکزی اس��ت که این امر، مش��کالت زیادی را برای 
تولیدکنن��دگان، واردکنندگان و آح��اد جامعه ایجاد 

کرده و شرایط اقتصادی را ناایمن و سخت می کند. 
در همی��ن راس��تا بانک مرکزی س��امانه ای تحت 
عنوان س��امانه نیما را با هدف شفاف سازی بازار ارز 
و کمک به تصمیم گیری به منظور سیاس��ت گذاری 
در حوزه موضوعات ارزی و تجاری کش��ور راه اندازی 
کرده تا براس��اس آن، با شناس��ایی نیازهای واقعی 
فعالیت ه��ای  ارز و ح��ذف سیس��تماتیک  خری��د 
س��فته بازی و س��وداگری، اثر قاب��ل مالحظه ای بر 

ثبات بازار داش��ته باش��د.  درواقع، نظ��ام یکپارچه 
معامالت ارزی که به اختصار »س��امانه نیما« نامیده 
می شود، سامانه ای اس��ت که با هدف مدیریت بازار 
ارز و تسهیل تجارت توسط بانک مرکزی و با کمک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و پیاده سازی 
ش��ده و در آن، تمامی عرضه و تقاضای ارزی کشور 
ثبت می ش��ود. این سامانه که از تاریخ ۲8 بهمن به 
صورت آزمایش��ی کار خود را آغاز کرده است، امروز 
به صورت رس��می رونمایی می ش��ود. در فاز نخست 
این س��امانه، امکان درخواس��ت صدور حواله ارزی 
توس��ط بانک ها به تمامی صرافی ه��ای مجاز اعم از 
صرافی ه��ای س��هامی خاص )متعلق ب��ه بانک ها( و 
صرافی ه��ای تضامنی و همچنین ام��کان عرضه ارز 

صادرکنندگان فراهم شده است. 
با توجه به تصمیم��ات اخیر بانک مرکزی و کمیته 
اقتص��ادی دولت مبنی بر الزام تامین ارز برای واردات 
کاال و خدم��ت از طری��ق سیس��تم بانکی، ب��ازرگان 
موظف اس��ت جهت تامین ارز ثبت سفارش��ات خود 
ب��ه بانک های عامل مراجعه کرده و درخواس��ت خود 

را ثبت کند. 
در وهل��ه اول بانک عامل، متولی صدور حواله برای 
بازرگان خواهد ب��ود، اما با توجه به عدم وجود روابط 
کارگزاری بانکی در برخی موارد، بانک عامل می تواند 
با کس��ب اجازه از بانک مرک��زی از ظرفیت صرافی ها 

بهره گیرد. 

یک��ی دیگ��ر از تصمیمات دولت در سیاس��ت های 
جدی��د ارزی، مل��زم نم��ودن تمام��ی صادرکنندگان 
غیرنفتی به بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کش��ور است. در همین راس��تا صادرکننده 
موظف اس��ت پس از درج کوتاژ صادراتی، ارز حاصل 
از صادرات خود را به ش��بکه صرافی حاضر در سامانه 

نیما به فروش برساند. 
حس��ین تاجیک، مدیر ارزی س��امانه تجارت گفت: 
وقتی ش��فافیت به وجود بیاید و فعالیت های غیرمجاز 
در بازار وجود نداش��ته باشد، اطالعات صحیح تولید و 

اجازه سفته بازی و نوسان داده نمی شود. 
وی ادامه داد: س��امانه نیما اب��زاری برای حاکمیت 
اس��ت ک��ه بتوان��د تصمیم صحی��ح را اتخ��اذ کند و 
براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته س��امانه نیما 
تنها به ص��ورت مقطعی و برای رفع مش��کل رونمایی 

نمی شود و استفاده از آن دائمی است. 
وی گفت االن نمی توان درباره اثربخشی این سامانه 
بر ن��رخ ارز نظر دقیق داد، اما بعد از گذش��ت دو ماه 

می توان به شفافیت و کنترل بازار دست یافت. 
تاجی��ک در پایان پیرامون اش��کاالت س��امانه نیما 
افزود: هر س��امانه ای در ابتدای کار می تواند اشکاالت 
و ایراداتی داش��ته باشد، با توجه به دوره آزمایشی که 
داش��تیم س��عی ما این اس��ت که با کمترین ضعف ها 
مواج��ه و بتوانی��م هرچه س��ریع تر فعالیت رس��می 

بازیگران رسمی ارز را داشته باشیم. 

سامانه نیما به تسهیل تجارت کمک می کند

اولتیماتوم به تولیدکنندگان محصوالت دخانی

۱۱ هزار فعال صادراتی بار صادرات سال گذشته را به دوش کشیدند
اخبار

کشاورزی

اخبار

قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه 
صدای تولیدکنندگان را درآورده است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت ایرادات بسیار 
زیادی به قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی میان ایران 
و ترکیه وارد است، از جمله اینکه این قرارداد منجر 
به افزای��ش صادرات کاالهای ایران��ی بعد از کاهش 

تعرفه ها نشده است. 
پدرام س��لطانی در گفت وگو ب��ا خبرنگار بازرگانی 
خبرگزاری تس��نیم، اظهار ک��رد: هرچند از موافقان 
اجرای توافقنامه های تجاری دو یا چندجانبه هستم 
زیرا این اقدام مقدمه ای برای ورود ایران به س��ازمان 
تجارت جهانی که در حال حاضر چش��م اندازی برای 
آن وجود ندارد محس��وب می شود، اما قرارداد تعرفه 
ترجیحی ایران و ترکیه به ش��کل غیراصولی و بدون 

انطباق با شاخص رقابت پذیری تدوین شده است. 
وی افزود: در گزارش��ی که ات��اق بازرگانی ایران از 
حجم روابط تجاری ایران و ترکیه تهیه ش��ده نشان 
می دهد که در بازه زمان��ی ۱۰ ماهه میزان صادرات 
ای��ران به ترکی��ه بی��ش از ۴۰ میلیون دالر اس��ت 
درحالی ک��ه میزان صادرات ترکیه به ایران در همین 

بازه زمانی حدود ۲ میلیارد دالر است. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عملکرد 
تیمی که برای انعقاد قرارداد تجارت تعرفه ترجیحی 
ترکیه و ایران مس��ئولیت بررس��ی و تدوین آن را به 
عهده داش��ته اند، خاطرنشان کرد: انعقاد این قرارداد 
اما در حجم سرمایه گذاری ترکیه در ایران اثر منفی 
نگذاش��ت زیرا ترک ها خواس��تار تولید کاال در ایران 
نبودند و در قالب قرارداد تعرفه ای منعقدش��ده مواد 
اولیه و موثر در تولید را از ایران خریداری می کنند. 
این فع��ال اقتصادی درباره تاثیر ق��رارداد تجارت 
تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه بر کاهش قاچاق 
به خصوص البس��ه تصریح کرد: به صورت تئوریک و 
نظری می توان گف��ت که با کاهش تعرفه باید حجم 
قاچ��اق کاه��ش پیدا کند، ام��ا باید مراک��ز و منابع 
رسمی اعالم کنند که آیا به واقع این امر محقق شده 

است یا خیر. 
نایب  رئی��س اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با توجه 
به اینکه ایران هیچ گاه در سیاست های تعرفه ای خود 
ثبات نداش��ته و حت��ی بعد از انعقاد ق��رارداد تعرفه 
ترجیحی ب��ا ترکیه ش��اهد افزایش مک��رر تعرفه ها 
بوده ایم، بنابرای��ن این قرارداد نتوانس��ته به کاهش 
قاچ��اق کاال از ترکی��ه به خصوص در زمینه البس��ه 

کمک کند. 
س��لطانی در پاسخ به این سوال که سال های اخیر 
از س��وی مق��ام معظم رهبری در زمین��ه حمایت از 
تولید نامگذاری ش��ده اند آیا انعقاد ق��رارداد تجارت 
تعرف��ه ترجیحی می��ان ای��ران و ترکیه ب��ه تحقق 
ش��عارهای سال کمک کرده است یا خیر اذعان کرد: 
گزارش ها و بررس��ی هایی ک��ه در بخش تولید انجام 
ش��ده حکایت از نارضایتی تولیدکنن��دگان از انعقاد 
قرارداد تعرفه ترجیحی ب��ا ترکیه دارد زیرا ما تعرفه 
واردات کاالهای��ی را به کش��ور کاه��ش داده ایم که 
مش��ابه داخلی دارد و این امر به زیان تولیدکنندگان 

است. 

چشم انداز روشنی پیش روی صادرات 
محصوالت لبنی نیست

 افزایش قیمت لبنیات در راه است
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت با وجود سیاست های 
ارزی بانک مرکزی، تا این لحظه چش��م انداز مثبتی 

در صادرات محصوالت لبنی دیده نمی شود. 
رض��ا باک��ری، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، از پرداخ��ت 7۰درص��د مش��وق صادرات��ی 
 محص��والت لبن��ی خب��ر داد و گف��ت: از مجم��وع
۱٥۰ میلی��ارد تومان مش��وق صادراتی صنایع لبنی، 
76 میلی��ارد تومان آن پرداخ��ت و 3۰درصد مابقی 

بالفاصله پس از تامین اعتبار پرداخت خواهد شد. 
وی با اش��اره به اینکه محدودی��ت منابع دولت بر 
می��زان ص��ادرات محصوالت لبنی تاثیر گذار اس��ت، 
افزود: س��ال گذش��ته 78۰ میلیون دالر محصوالت 
لبن��ی به بازاره��ای هدف ص��ادر ش��د؛ درحالی که 
پیش بینی می شد این رقم به یک میلیارد دالر برسد، 
اما به س��بب محدودیت منابع مال��ی دولت و تاخیر 
در پرداخت مش��وق های صادراتی و تغییر تعرفه های 
ارزی در س��ه ماه اخیر، سال گذشته موجب شد که 

میزان صادرات از نظر وزنی ۱۱درصد کاهش یابد. 
باک��ری میزان صادرات محصوالت لبنی در س��ال 
جدی��د را پیش بین��ی کرد و گفت: ب��ا توجه به آنکه 
بحث مس��ائل ارزی تاکنون روش��ن نیست، بنابراین 
نحوه عملکرد شرکت های لبنی در بازار های صادراتی 

غیرقابل پیش بینی است. 
دبی��ر انجمن صنای��ع لبنی ادام��ه داد: واحدهای 
تولیدی پس از اعالم تمام سیاس��ت های ارزی بانک 
مرک��زی می توانند تصمیم گیری ه��ای الزم راجع به 
میزان صادرات محصوالت لبن��ی به بازارهای هدف 

را اعمال کنند. 
به گفت��ه وی، با وجود سیاس��ت های ارزی تا این 
لحظه چشم انداز مثبتی در صادرات محصوالت لبنی 
دیده نمی ش��ود مگر اینکه تصمیمات جدیدی اتخاذ 
ش��ود که امکان توس��عه ص��ادرات در بخش صنایع 
لبنی را فراهم کند، چراکه هم اکنون واحدهای لبنی 
به دلیل نبود س��ودآوری، انگی��زه ای به امر صادرات 

ندارند. 

سه شنبه
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ش��ورای  مجلس  نماین��دگان 
اسالمی روز گذشته یک فوریت 
طرح »س��اماندهی بازار خودرو« 
را به تصویب رس��اندند؛ طرحی 
که ضمن توجه نسبی به ارتقای 
بر  کیف��ی خودروه��ای داخلی، 
کاهش تعرف��ه واردات خودرو به 

کشور تأکید دارد. 
پدال نی��وز، طرح  به گ��زارش 
موردنظ��ر با نام کام��ل »تعیین 
ضوابط حقوق ورودی خودروهای 
و س��اماندهی  وارداتی  س��واری 
ب��ازار خودرو« ب��ه امضای ۲۱7 
مجل��س  نماین��دگان  از  نف��ر 
شورای اس��المی رسیده بود، اما 
دو فوری��ت آن در مجل��س رأی 
نیاورد. بر این اساس، نمایندگان 
ب��ا ۱6۲ رأی مواف��ق )ب��ا وجود 
حض��ور۲٥۱ نماین��ده حاضر در 
جلسه مجلس شورای اسالمی(، 
با رس��یدگی یک فوریتی به این 
با  درخواس��ت موافق��ت کردند. 
توجه به یک فوریتی بودن طرح 
موردنظر، این ط��رح باید نهایتاً 
ط��ی ۴۰ روز آین��ده، در صحن 
علنی مجلس شورای اسالمی به 
رأی گذاشته شود، حال آنکه اگر 
دو فوریت آن تصویب می ش��د، 
این اتفاق باید ظرف 7۲ س��اعت 

رخ می داد. 
ش��ورای  مجل��س  هرچن��د   
اس��المی در ادوار مختلف شاهد 
مصوبات مربوط به صنعت و بازار 
خ��ودرو بوده، با ای��ن حال طرح 
ورودی  »تعیین ضواب��ط حقوق 
خودروه��ای س��واری وارداتی و 
س��اماندهی بازار خودرو« از سه 
جهت با م��وارد قبل��ی متفاوت 
اس��ت. تف��اوت اول اینجاس��ت 
ک��ه نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی ب��ه نوعی ب��رای اولین 
ب��ار در حمایت از واردات خودرو 
)البت��ه در راس��تای حمای��ت از 
مش��تریان( وارد عم��ل ش��ده و 

مربوطه  قوانین  تصویب  به دنبال 
هستند. 

 دیگر تفاوت مهم اینجاس��ت 
که مجلس شورای اسالمی بحث 
حمای��ت از واردات خودرو را در 
کیفی خودروسازی  ارتقای  کنار 
کش��ور مطرح ک��رده، موضوعی 
که س��ابقه نداشته اس��ت. دیگر 
فعلی  خودروی��ی  ط��رح  تفاوت 
مجل��س با م��وارد قبل��ی اما به 
مرجع پیگیری کننده آنها مربوط 
می ش��ود، چ��ه آنک��ه طرح های 
از دل کمیس��یون  قبلی معموالً 
صنایع مجلس بیرون می آمد، اما 
این بار کمیسیون اصل 9۰ قدم 

پیش گذاشته است. 
 اگ��ر نگاه��ی ب��ه طرح ه��ای 
ح��وزه  در  مجل��س  پیش��ین 
صنع��ت و بازار خودروی کش��ور 
می ش��ویم  متوج��ه  بیندازی��م، 

بیش��تر آنها در قال��ب تحقیق و 
هرچند  مصوب شده اند،  تفحص 
تصوی��ب  ش��اهد  م��واردی  در 
قوانی��ن مرب��وط ب��ه حمایت از 
حقوق مصرف کنن��دگان خودرو 
یا ارتق��ای کیف��ی خودروها نیز 

بوده ایم. 
 به عنوان مثال، مجلسی ها در 
ادوار گذشته طرحی را به تصویب 
رس��اندند که خودروسازان ملزم 
ش��دند هر ماه گ��زارش مربوط 
ب��ه ارتق��ای کیف��ی محصوالت 
خ��ود را در اختیار کمیس��یون 
صنایع ق��رار دهند. ی��ا مثاًل در 
طرحی دیگر، نمایندگان سلسله 
قوانینی را در راستای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو با 
محوری��ت فروش و خدمات پس 
از فروش )قان��ون لیمو( مصوب 
کردند که البته حواش��ی خاص 

خود را به دنبال داشت. 
 در نهای��ت، آخری��ن طرحی 
که مجلس��ی ها در حوزه خودرو 
مصوب کردند، تحقیق و تفحص 
از خودروس��ازی کش��ور  دوباره 
بود که البته مش��خص نشد چه 
سرنوش��تی پیدا ک��رد و آیا اصاًل 
م��ورد  در  الزم  پیگیری ه��ای 
نتای��ج آن صورت گرف��ت یا نه. 
هرچه هست، مجلسی ها این بار 
در فازی جدید ب��ه بازار خودرو 
ورود کرده و قصد دارند با شوک 
تعرفه، خودروس��ازی کش��ور را 
تکان داده و به قول خودش��ان، 
راه را برای اس��تفاده مشتریان از 

خودروهای روز دنیا باز کنند. 
ش��ورای  مجل��س  ورود  ام��ا 
اسالمی به مسئله واردات خودرو 
در حال��ی اس��ت ک��ه پیش تر، 
قوه قضائی��ه نیز در ماج��را وارد 

ش��د اما دولت رأی صادره را به 
اج��را درنیاورد. زمس��تان س��ال 
گذش��ته و پس از اب��الغ ضوابط 
جدی��د واردات خودرو از س��وی 
هی��أت دول��ت، یکی از ش��عب 
دی��وان عدال��ت اداری رأی ب��ه 
لغ��و حکم ص��ادره داد. ب��ا این 
حال دولت رأی ص��ادره را اجرا 
نکرد و اعالم کرد مالک واردات 
خودرو تعرفه های جدید اس��ت. 
حاال اما اهالی بهارس��تان هم به 
واس��طه طرح »تعیی��ن ضوابط 
خودروه��ای  ورودی  حق��وق 
و س��اماندهی  وارداتی  س��واری 
بازار خودرو« ب��ه پرونده واردات 
خودرو ورود کرده اند تا شاید گره 
کور آن باز شود. این در شرایطی 
اس��ت که منتق��دان و مخالفان 
طرح موردنظر می گویند رأی به 
طرح مذکور از سوی نمایندگان 
آن هم در سال حمایت از کاالی 
داخل��ی کم��ی س��خت به نظ��ر 
می رس��د. به اعتقاد آنها، هرچند 
خودروسازی کشور با چالش ها و 
مش��کالت فراوانی دست و پنجه 
ن��رم می کند، با ای��ن حال نباید 
واردات، آن  افزای��ش  از مس��یر 
هم در س��ال حمای��ت از کاالی 
ایران��ی، به دنب��ال حل مس��ائل 
رفت. نکت��ه دیگری که منتقدان 
و مخالفان به آن اشاره می کنند، 
قیمت باالی خودروهای وارداتی 
حتی با تعرفه پایین اس��ت، چه 
آنک��ه به دلیل ب��اال ب��ودن نرخ 
ارز، معمولی تری��ن خودروه��ای 
خارج��ی نی��ز قیمت��ی باالتر از 
خواهن��د  توم��ان  ۴۰ میلی��ون 
از  بس��یاری  بنابرای��ن  داش��ت، 
مشتریان باز هم نمی توانند اقدام 
به خرید آنها کنند. از سوی دیگر 
به صرف کاهش تعرفه نمی توان 
خودروس��ازان داخلی را وادار به 
ایجاد رقابت یا تولید محصوالت 

با کیفیت کرد. 

داستان سریالی تعرفه واردات خودرو

قوه مقننه بعد از قوه قضائیه
خبـر

صنعت خودروسازی کشور باید به 
سمت خصوصی سازی حرکت کند

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت صنعت 
خودروسازی کش��ور باید به سمت خصوصی سازی 
حرکت کند، همچنین باید سیاست گذاری ها مورد 

بررسی قرار گیرد. 
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، مهدی 
غضنفری وزیر س��ابق در نشس��ت خبری خود که 
در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، در خصوص 
مشکالت موجود در صنعت خودرو، اظهار کرد: نگاه 
سیس��تمی به مش��کالت موجود در صنایع به ویژه 
صنعت خودرو امری بسیار مهم است. به این سبب 
فقدان این نگاه در بررس��ی مس��ائل موجب لطمه 

خوردن آن خواهد شد. 
وی بیان کرد: مش��کالت صنعت خ��ودرو باید از 
وجوه مختلف مورد بررس��ی و موشکافی قرار گیرد 

تا نتیجه مطلوب مورد نظر به دست آید. 
غضنفری ادامه داد: یکی از مش��کالت موجود که 
سبب بروز مشکل و باقی ماندن آن می شود، ضعف 
مدیریتی اس��ت که باید به این بخش توجه ویژه ای 

شود. 
وزیر سابق صنعت با اش��اره به نام گذاری امسال 
ب��ه ن��ام حمای��ت از کاالی ایران��ی، تصری��ح کرد: 
تص��ور بخش زیادی از م��ردم در خصوص حمایت، 
تس��هیالت دهی دول��ت و بخ��ش تولید اس��ت، در 
صورت��ی که چنین اقدامی ب��رای صنعت امروز راه 
درمان نیس��ت، بلکه تولیدکنندگان باید مزیت های 
صنع��ت کش��ور و جای��گاه آن را در چرخ��ه تولید 
جهان��ی پیدا کنند.  هاش��م یک��ه زارع، مدیرعامل 
گروه صنعتی ایران خودرو  هم در ادامه این نشست 
گف��ت: زمانی که م��ن در جای��گاه مدیرعامل گروه 
خودروس��ازی ایران خودرو قرار گرفتم این شرکت 
مانن��د قط��اری از کار افتاده بود، به همین س��بب 
بهبود مش��کالت آن نیازمند برنامه های زیاد زمان 

بر بود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه برای پیدا ک��ردن علت درجا 
زدن صنعت خودرو باید به سیاست گذاری ها توجه 
کرد، اظهار کرد: صنعت خودروسازی کشور باید به 
سمت خصوصی س��ازی حرکت کند، همچنین باید 

سیاست گذاری ها مورد بررسی قرار گیرد. 
گفتن��ی اس��ت در ای��ن نشس��ت خب��ری ک��ه 
دانش��جویان و کارشناس��ان صنعت خودرو س��ازی 
حضور داشتند مش��کل اصلی در صنعت خودرو را 
بهره نگرفتن از نیروی انس��انی متخصص دانستند 
و یک��ی از اصلی ترین مطالبات اس��تفاده از نیروی 

انسانی متخصص است. 

خبـر

 تولیدکنندگان تایر
در انتظار ارز 3800 تومانی

رئی��س انجم��ن صنفی صنعت تای��ر، در خصوص 
افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر بازار الستیک گفت قطعاً 
با افزایش قیمت دالر، قیمت مواد اولیه افزایش یافته 
و نهایتاً منجر به افزایش قیمت تمام ش��ده الستیک 
خواهد شد.  به گزارش خبرخودرو، محمدرضا گنجی 
با اشاره به وضعیت دالر دریافتی تولیدکنندگان تایر 
از دولت اظهار داشت: در سال جدید تولیدکنندگان 
تایر هنوز ارزی از سوی دولت دریافت نکرده اند ولی 
قرار است ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار آنها قرار 
بگیرد، البته با توجه به اینکه تایر یک کاالی اساسی 
محس��وب می ش��ود تولیدکنندگان امیدوار هستند 
دول��ت همچنان ارز را با نرخ 38۰۰ تومان در اختیار 
آنها قرار دهد.  وی با اش��اره به رقابتی بودن تایرهای 
تولید داخل کشور گفت: تایرهایی که در حال حاضر 
در داخل کش��ور تولید می شوند حداقل 3۰درصد از 
تایرهای خارجی ارزان تر هس��تند و از نظر کیفی نیز 

تمام استاندارد های اروپا را پاس می کنند. 
مدیرعام��ل گ��روه صنعتی رازی ک��ه دو مجموعه 
ب��زرگ تایر س��ازی را نیز تح��ت مدیری��ت دارد، با 
اش��اره به مشکالت تولیدکنندگان تایر، گفت: تأمین 
س��رمایه در گردش، مجوزهای صادرات و باال بودن 
نرخ مالیات، از اصلی ترین مش��کالت تولیدکنندگان 
تایر اس��ت؛ البته این موارد مربوط ب��ه تمام صنایع 
کش��ور است.  گنجی با بیان راهکارهایی برای کمک 
به رفع مش��کالت تولیدکنندگان تای��ر تصریح کرد: 
بانک ها باید س��رمایه در گردش با نرخ مناس��ب در 
اختیار تولیدکنندگان تایر قرار دهند و از سوی دیگر 
نیز دولت باید مش��کالت مجوزهای صادراتی را برای 

تولیدکنندگان تایر برطرف کند. 
وی با اش��اره به زیاد بودن نرخ مالیات دریافتی از 
تولیدکنندگان تایر، اظهار داش��ت: نرخ ۲٥درصدی 
مالیات برای کارخانه داران بس��یار زیاد است و با در 
نظر گرفت��ن این موضوع که در ح��ال حاضر برخی 
بانک ه��ا ح��دود ۲۰درصد به��ره به س��پرده گذاران 
پرداخت می کنند، افراد ترجیح می دهند سرمایه شان 
را در بان��ک قرار داده و س��ود دریافت کنند به جای 
اینکه از سرمایه خود در بخش تولید استفاده کرده و 

مالیات ۲٥ درصدی پرداخت کنند. 
وی در خصوص افزایش قیمت تایر در سال جدید 
اذعان داشت: قیمت تایرهای تولید داخل از سال 93 
تاکنون هیچ گونه افزایشی نداشته است و چنانچه در 
س��ال 97 افزایش قیمت دالر به تولیدکنندگان تایر 
تحمیل نش��ود قیمت تایرهای تولید داخل همچنان 

مانند سال های گذشته افزایش نخواهد یافت. 

سه شنبه
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کسب و کارامـروز8

روزنامه فرانسوی لوموند )LeMonde( اعالم کرد گوگل، سامسونگ و 
دو ش��رکت فرانسوی به دنبال به دست آوردن کسب و کار سالمت نوکیا 
هس��تند، اما رقابت اصلی برای خرید این کسب و کار میان سامسونگ و 

گوگل است. 
به گ��زارش اکوسیس��تم، ش��رکت کره ای 
سامس��ونگ یکی از چهار ش��رکتی است که 
پیش��نهاد خری��د Nokia Health  را ارائه 
داده است. به گزارش نشریه لوموند، این اقدام 
سامسونگ برای رقابت با شرکت نست که به 
گوگل تعلق دارد و دو شرکت فرانسوی دیگر 
که قصد خرید این ش��رکت فع��ال در زمینه 
ابزار دیجیتال سالمتی را دارند، صورت گرفته 

است. 
نوکی��ا با هدف ورود به بازار ابزار هوش��مند 
س��المتی در س��ال ۲۰۱6 می��الدی اقدام به 
خرید اس��تارتاپ withings  ک��رد. پس از 

آنکه استارتاپ ویدینگز به نوکیا واگذار شد، به نوکیا هلس تغییر نام داد. 
این زیرمجموعه نوکیا که در فرانس��ه مستقر است، محصوالت دیجیتال 
از جمله ترازو، ردیاب فعالیت جس��مانی و حسگرهای سنجش خواب را 

 تولید می کند.  گوگل و سامسونگ به دو رقیب جدی برای کسب مالکیت
Nokia Health تبدیل ش��ده اند، اما براس��اس گزارش نشریه لوموند، 
کمپانی نوکیا ترجیح می دهد کس��ب و کار س��المت خود را به شرکتی 
فرانس��وی واگذار کن��د و دلی��ل آن درک 
اهمیت بخش ه��ای مرتبط با صنعت هوش 

مصنوعی در کشور فرانسه است. 
ب��ا وجود شکس��ت نوکی��ا در ب��ازار ابزار 
دیجیتال حوزه  س��المت، ام��ا رقابت جدی 
دو ش��رکت گوگل و سامسونگ برای خرید 
Nokia Health، از پتانس��یل ب��االی آن 
در زمین��ه محص��والت و ح��ق امتیازهای 
تولید خب��ر می دهد. سامس��ونگ و گوگل 
عرضه کنن��ده طیف وس��یعی از محصوالت 
هوش��مند هس��تند، عالوه بر این ش��رکت 
سامس��ونگ با ساخت س��اعت  هوشمند و 
دستبند سالمتی در بازار ابزار دیجیتال حوزه 
سالمت نیز حضور دارد. از این رو به راحتی قابل پیش بینی است که نوکیا 
هلس در صورت واگذاری به هر یک از این دو ش��رکت رقیب، چه جایگاه 

ارزشمندی در آنها پیدا خواهد کرد. 

مهدی صفاری نیا، رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی، مجموعه 
ش��رکت های حاضر در پارک را یک خانواده دانست و افزود هدف از ایجاد 
پارک کمک به رش��د و رسیدن به موفقیت هرچه بیشتر شرکت ها است، 

برای دس��تیابی به این مهم نخست باید نیاز 
شرکت ها به خوبی شناسایی و برآورده شود. 

ب��ه گزارش بنیاد ملی نخب��گان، وی افزود: 
ب��رای این منظ��ور، خدمات��ی در بخش های 
مختلف براساس نیاز شرکت ها پیش بینی  شده 
که نیاز اس��ت به صورت متمرکز تشریح شود 
تا از نظرات و پیشنهاد های شرکت ها بهره مند 

شویم. 
رئیس پارک فناوری پردیس معاونت علمی، 
گفت: برخ��ی از ش��رکت ها از خدمات پارک 
اطالع کافی ندارند. مهم ترین هدف تش��کیل 
ای��ن نشس��ت معرف��ی خدم��ات بخش های 
تاسیس��ات،  پش��تیبانی،  ازجمله  گوناگ��ون 

زیربنای��ی و . . . ب��ه صورت مج��زا و رفع ابهامات ش��رکت ها بود تا بتوان 
خدمات را بهینه و متناسب با نیازها پیش برد. 

وی خاطرنشان کرد: البته معرفی این خدمات در اجالس ساالنه نیز در 

نظر گرفته ش��ده اس��ت، اما از آنجایی که این نشست ساالنه است امکان 
تعامل با کلیه ش��رکت ها و تش��ریح کلیه خدمات و برنامه ها امکان پذیر 
نبود. براس��اس بازخوردی که از شرکت ها می گیریم می توانیم خدمات را 

برنامه ریزی و اجرا کنیم. 
صفاری نیا ادامه داد: عالوه بر این، هر سه 
ماه ی��ک بار نیز برنامه ضیاف��ت چای برای 
تمامی افراد حاضر در پارک فناوری پردیس 
معاونت علمی تدارک دیده می ش��ود، اما از 
آنجایی که این برنامه به صورت غیررس��می 
اس��ت، فرصت تبیین مسائل آنگونه که باید 

فراهم نمی شود. 
وی این جلسه را نخستین جلسه معرفی 
خدمات پارک دانس��ت و ادامه داد: به دلیل 
تعداد باالی ش��رکت های مستقر در پارک، 
در مرحله نخست شرکت های استیجاری و 
مراکز رشد انتخاب شدند و برای جلسه آتی 
از ش��رکت های مس��تقر در بخش اراضی دعوت خواهیم کرد. از طرفی از 
آنجایی که نوع نیاز شرکت ها متفاوت است در جلسه آتی نوع بسته های 

قابل ارائه به این شرکت ها نیز متفاوت خواهد بود. 

 ارائه خدمات پارک فناوری پردیس معاونت علمیرقابت بر سر خرید کسب و کار سالمت شرکت نوکیا 
متناسب با نیاز شرکت های عضو

اص��والً حی��ن کار موقعیت های��ی پیش می آید ک��ه مجبورید آنها را 
پذیرفت��ه یا به آنها نه بگویید. ش��ما می خواهید که همیش��ه بازدهی 
باالی خود را حفظ کرده و در تیم تان به مهره ای کلیدی تبدیل شوید. 
مس��لماً در این مواقع باید وظایفی را که می توانید در آنها مفید باشید 
در اولویت قرار داده و به بعضی از موارد نه بگویید. شناخت این موارد 
از یکدیگر بس��یار سخت است اما کارشناسان حوزه کسب وکار، لیستی 
از کم اهمیت تری��ن امور تهیه کرده اند که می توانید با اس��تفاده از آن، 
موقعیت های مختلف را از یکدیگر تشخیص داده و در انتخاب های خود 
موفق باشید. باهم 9 موردی را که باید به آنها نه بگویید مرور می کنیم: 

1-  فعالیت های بی اثر
هنگام کار همواره با جمله »ما همیش��ه بدین ش��کل کار کرده ایم« 
مواج��ه خواهید ش��د. از نظر کارشناس��ان این ش��ش کلم��ه، عبارتی 

خطرن��اک را ش��کل می دهند 
ک��ه ممک��ن اس��ت بازده��ی 
نف��رات را کاهش دهد. در این 
مواقع باید به خاطر داشت که 
هزینه فعالیت های بی اثر، تنها 
متوجه شرکتی که در آن کار 
می کنید نیس��ت، بلکه ممکن 
اس��ت در روند کاری شما نیز 

تأثیرات نامناسبی بگذارد. 
2-  کارهایی که جزو 
وظایف تان به حساب 

نمی آیند
همیش��ه در ه��ر کاری باید 
بدانید که انجام چه وظایفی از 
شما انتظار می رود و شما باید 
چه کارهایی را به نحو احسن 
بدهید. ش��اید مشاهده  انجام 
لیست وظایف عنوان کاری تان 
به شما کمک کند که از انجام 
پیشگیری  اضافی  فعالیت های 

کنید. 
 3-  جلسات کاری

غیر ضروری
Harvard Bus -  ششریه
گ��زارش    ness Review

ک��رده 7۱درصد جلس��ات کاری تأثیرات مثبتی ندارن��د. همچنین به 
گفت��ه 6٥درصد کارمندان، حضور در این جلس��ات نمی گذارد وظایف 
کاری شان را به موقع انجام دهند. پس نترسیده و از حضور در جلسات 

متعدد و غیر مفید بپرهیزید. 
4 -  چک کردن 24 ساعته پیغام های کاری

کار مهم اس��ت اما یک زندگی اجتماعی س��الم نیز از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. به همین دلیل باید میان این دو تعادلی برقرار ش��ود. 
این مس��ئله آنقدر اهمیت دارد که فرانس��ه ارسال ایمیل های کاری را 
پس از زمان مقرر ممنوع ک��رده و حتی نیویورک نیز محدودیت هایی 

در این زمینه به ثبت رسانده است. 

5-  درخواست هایی که با ارزش های شما نمی خوانند
در پ��اره ای از اوقات، در مقابل درخواس��ت هایی ق��رار می گیرید که 
تمایلی به انجام ش��ان ندارید و نباید به آنه��ا بله بگویید. در این مواقع 

اصاًل شک نکرده، نه گفته و روی آنها خط قرمزی پر رنگ بکشید. 
6-  پروژه های کم اهمیت با محدودیت های زمانی کوتاه

می��ان محدودیت ه��ای زمان��ی چالش برانگی��ز ی��ا ضرب االجل های 
غیرممکن تفاوت وجود دارد. اگر می بینید که در زمان اختصاص یافته 
قادر نیس��تید عملکردی مناس��بی از خود نش��ان دهید، بهتر است به 
رئیس مس��تقیم خود اطالع داده و وقت بیشتری درخواست کنید. اگر 
منطقی صحبت کنید مس��لماً ناظر ش��ما نیز از وضعیت موجود با خبر 

شده و زمان بیشتری در اختیارتان خواهد گذاشت. 
7-  حمایت از کسانی که استحقاقش را ندارند

از  یک��ی  می دانی��د  اگ��ر 
انج��ام  در  همکارانت��ان 
می کند  کوتاه��ی  وظایف��ش 
و رون��د متفاوت��ی در قب��ال 
مسئولیت هایش خود در پیش 
گرفته یا کاًل روحیه همکاری 
ن��دارد، نی��ازی نیس��ت از او 
حمایت کنی��د. وقت تان را در 
اختیارش قرار ن��داده و اگر از 
ش��ما پرسیده شد مراتب را به 

رئیس تان اطالع دهید. 
 8-  اضافه کاری های

بیش از حد
مس��ئولیت های  شما  وقتی 
عه��ده  ب��ر  زی��ادی  اضاف��ی 
دارید، اگ��ر کار دیگری نیز به 
وظایف خ��ود اضافه کنید، در 
ح��ق خود، هم��کاران و حتی 
رئیس ت��ان خیان��ت کرده اید. 
اگر اضافه کاری موجب ش��ود 
نتوانی��د کارهای فعلی خود را 
به درس��تی انجام دهید، پس 
بهتر است به آن مورد نه گفته 
و کیفی��ت کار خود را باال نگه 

دارید. 
9-  فعالیتی که مناسب همکار دیگری است

در بس��یاری از موارد ممکن است درخواس��ت هایی از شما بشود که 
می دانید برای آنها مناس��ب نیستید و فرد دیگری در میان همکارانتان 
وج��ود دارد که می تواند عملکرد بهتری از خود ب��ر جای بگذارد. این 
مسئله موجب می ش��ود فرد مناسب به سرعت پیدا شود و زمان بیش 
از این هدر نرود.  نه گفتن قس��مت مهمی از زندگی کاری و حرفه ای 
به ش��مار می رود. بهتر است پس از رد کردن درخواست های نامناسب، 
دالیل خود را توضیح داده تا دیگران متوجه مش��کل شده و انتظارات 

خود را تعدیل کنند. 
businessinsider/digiato :منبع

9 موردی که هنگام کار باید به آنها نه بگویید

نگـــاه

نخس��تین نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران با موضوع رمزارزها، امنیت و 
آینده کسب و کار، برگزار می شود. 

ب��ه گزارش ایس��نا، پدیده رمزارزه��ا و کاربردهای مختل��ف و متنوع آن در 
بانکداری، پرداخت های بین المللی، تس��هیل گردشگری و تجارت الکترونیک 
منج��ر به آن ش��ده که به عن��وان یک پدیده جدید و متفاوت با گذش��ته، در 
سال های اخیر مورد توجه قرار گیرد.  در این راستا، انجمن رمز ایران در نظر 
دارد به منظور بررس��ی مس��ائل فن آورانه و تبعات مالی و اقتصادی ارزرمزها، 
نشست هم اندیش��ی با موضوع رمزارزها، امنیت و آینده کسب و کار در تاریخ 
چهارش��نبه، ٥ اردیبهشت ماه سال جاری از ساعت ۱7: 3۰ الی ۲۰، در سالن 

اجتماعات سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف برگزار کند. 

در نشست هم اندیشی انجمن رمز ایران بررسی می شود

تبعات مالی و اقتصادی رمزارزها

سه شنبه
4 اردیبهشت 1397

شماره 1048
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کارش��ناس اقتصادی اصناف گفت: هوش��مندانه ترین روش بازاریابی، 
طراحی و ایجاد برند آنالین است. 

غالمرض��ا میرزای��ی در گفت وگو با ایس��نا، در مورد ش��یوه های نوین 
کسب وکار و ایجاد اشتغال در مازندران اظهار 
کرد: استارتاپ ها پدیده هایی نوظهور در حوزه 
کسب وکار هستند که با شتاب در مسیر رشد 
گام برمی دارند.  وی افزود: در جهان امروز که 
رقاب��ت در آن ح��رف اول را می زند، هر روز با 
کارآفرینانی روبه رو می شویم که با ایده هایی نو 
در حوزه کسب وکار به دنبال موقعیت شغلی 

مناسبی برای خود هستند. 
گف��ت:  اصن��اف  اقتص��ادی  کارش��ناس 
چالش برانگیزترین قسمت کار در بسیاری از 
استارتاپ ها، مربوط به جذب مشتری و سپس 
حفظ آنها به عنوان مش��تری ثاب��ت یا وفادار 
است؛ البته در صورت اس��تفاده از شیوه های 

درست بازاریابی این مسئله چندان مشکل ساز نخواهد بود. 
میرزایی خاطرنشان کرد: بازاریابی درست مانند سوختی بوده که ماشین 
کس��ب وکار را به راه می اندازد، بنابراین اگر بازاریابی موفقی داشته باشیم 

می توان امیدوار بود که در مدت زمان کوتاهی س��ود قابل توجهی کس��ب 
کرده و یکی از مهم ترین اصول موفقیت در هر کسب وکاری روابط عمومی 
اس��ت، اما همیشه لزومی ندارد برای دیده ش��دن کسب وکار خود هزینه 

هنگفتی صرف کنیم. 
میرزای��ی تصریح ک��رد: بهترین ش��کل 
بازاریاب��ی و تبلیغ کس��ب وکار ارائه خدمات 
به صورت بی نقص و کامل اس��ت. ساده ترین 
راه برای رس��یدن به این هدف، تمرکز روی 
خدماتی بوده که س��ایر رقبا آن را به خوبی 
انجام نمی دهند. اگر ش��ما آن خدمات را به 
بهترین نح��و ممکن ارائه دهی��د و از تکرار 
اشتباهات دیگران بپرهیزید، می توانید قطعا 

رضایت مشتری را کسب کنید. 
میرزایی، یکی از راهکارهای اش��تغال در 
مازندران را س��اخت یک برند آنالین عنوان 
کرد و افزود: امروزه هوش��مندانه ترین روش 
بازاریاب��ی، طراحی و ایجاد برند آنالین اس��ت؛ بس��یاری از ش��رکت های 
موفق جهان از این  روش استفاده کرده اند و تبدیل به برندهای معروف و 

نام آشنای حوزه کسب وکار خود شده اند. 

یکی از فوای��د اصلی مربیگری برای خودت��ان، توانایی انتخاب هر فرد 
موفق در جهان اس��ت. در این حالت ش��ما نیاز به هیچ مجوزی نخواهید 
داشت. البته در این حالت نیز انتخاب فرد مناسب بسیار مهم است. شما 

باید فردی با تجربی��ات و طرز تفکری خاص 
پیدا کنید که در مس��یر مواجهه با مش��کل 

پیش آمده، برای شما مفید باشد. 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری؛ 
یک کارآفری��ن اجتماعی داس��تان موفقیت 
خود را با تجس��م راهنمایی گرفتن از موسس 
از نمونه های بارز کارآفرین موفق به سرانجام 
رس��انده. وی معتقد اس��ت؛ این روش نوعی 
درمان روحی به نام تجس��م را شامل می شود 
که در طول مس��یر کاری، کمک زیادی به او 
کرده است. او در زمان هایی که در کسب وکار 
با چالش روبه رو می شد، تنها به تصویرسازی 

از کارآفرین موفق، در گوش��ی تلفن همراه خود می نگریس��ت و در ذهن 
خود، از او راه حل درخواس��ت می کرد. با ای��ن کار، در ذهن خود به تفکر 
استراتژیک برای حل مشکل می پرداخت و همیشه راه حل هایی جدید پیدا 

می کرد.  راش��ل کانا، یک کارآفرین اجتماعی، در زمان شروع کسب وکار 
اجتماعی جدیدش، با مشکالت متعددی روبه رو بود. او تجربیات متعددی 
در راه اندازی اس��تارتاپ داش��ت و پس از مدت��ی تصمیم گرفت به حرفه 
خودش یعنی درمان بازگ��ردد. در آن زمان 
او ارتباطات خاص و توانایی پیداکردن مربی 
)منتور( مناس��ب برای پیش��رفت شخصی 
نداش��ت. به همین دلیل راش��ل به س��بک 
درمانی شبیه به هیپنوتراپی)درمان از طریق 
هیپنوتیزم( روی آورد.  هیپنوتراپی به زبان 
ساده از خاطرات خوب گذشته و احساسات 
دخیل در آنها ب��رای درمان وضعیت حاضر 
استفاده می کند. راشل به منظور استفاده از 
این روش، تصویری از برانس��ون »کارآفرین 
موفق از نظر وی« را در گوش��ی تلفن همراه 
خود ذخیره کرده است و در مواقع رویارویی 
با چالش ها، ب��ا این تصویر صحبت می کند. 
او در ذهن خود تصور می کند که در مقابل برانس��ون نشسته است و از او 
کمک می خواهد. س��پس خاطرات خوب و موفقیت های گذشته را به یاد 

می آورد و احساسات آن زمان را در ذهن خود وارد می کند. 

چطور می توانید مربی خودتان در مسیر کارآفرینی باشیدسوخت ماشین کسب و کار چگونه تامین می شود؟ 

اکثر ش��رکت هایی ک��ه عالوه بر مس��ئولیت خ��ود، در فعالیت های 
اجتماعی هم ش��رکت می کنند، در معرفی ک��ردن و تبلیغ کردن آنها 
با مش��کل روبه رو هستند.  ش��رکت های متعددی در فضای کسب وکار 
هس��تند که در کنار فعالیت های اصل��ی خود، کارهایی به منظور بهبود 
شرایط زندگی کل مردم انجام می دهند. آنها در فعالیت هایی به منظور 
کاه��ش مصرف ان��رژی، حفظ منابع طبیعی، حمای��ت از نیروی کار و 
مواردی مشابه مش��ارکت دارند. مش��کل اصلی مدیران این شرکت ها 
آن اس��ت که در معرفی فعالیت های خود و استفاده کردن از امتیازات 
فرهنگی و اعتباری آن دچار مش��کل هستند. به بیان دیگر هیچ کس 
از فعالیت ه��ای این ش��رکت ها و نقش آنها در بهبود ش��رایط دیگران 
خبردار نمی ش��ود.  این مش��کالت تنها گریبانگیر شرکت های کوچک 
ب��ا فعالیت های اجتماعی نیس��ت. ش��رکت های بزرگ نی��ز در معرفی 
فعالیت های خود با مش��کل مواجه هستند و عموما استراتژی اشتباهی 
انتخاب می کنند. به عنوان مثال هیوندای در تبلیغات اجتماعی اخیرش 
 ب��ا انتق��اد زیادی از طرف کاربران مواجه ش��د. این ش��رکت هزینه ای
٥ میلی��ون دالری برای تبلیغ فعالیت ۱٥میلیون دالری خود انجام داد 
که از طرف منتقدان، هزینه ای اضافه بود. آنها معتقد بودند این هزینه 
می توانس��ت به کمک ه��ای هیوندای در فعالیت ه��ای اجتماعی اضافه 
شود. داستان هیوندای نشان می دهد هزینه کردن بیش از اندازه برای 

تبلیغ فعالیت های اجتماعی نیز کارساز نخواهد بود. 
در مثالی دیگر پپسی تالش داشت در فعالیت های سیاسی خودی نشان 
بدهد. اش��تباه پپسی در این داس��تان، پرداختن بیش از اندازه به موضوع 
سیاس��ی بود؛ در حدی که لحن تبلیغاتی این ش��رکت به نوعی توهین به 
سیاهپوس��تان قلمداد شد. داستان پپسی نیز مثالی از تالش بیش از حد 

نیاز و شکست است. 
یکی از ایرادات مش��ترک بین ش��رکت هایی با فعالیت های اجتماعی، 
استفاده از استراتژی ثابت برای معرفی فعالیت ها به همه مخاطبان است. 
نکته مهم این است که باید پیام ها برای هر یک از چهار گروه مخاطب این 

فعالیت ها شخصی سازی شود. این چهار گروه عبارتند از: 
- س��ازمان های ناظ��ر فعالیت های اجتماعی مانن��د NGOها، فعاالن 

اجتماعی و سازمان های دولتی مرتبط
- کارمندانی که فعالیت در این رویدادها برای  آنها افتخار است.
- سرمایه گذارانی که با این کار ارزش شرکت را درک می کنند.

- مش��تریان و جامعه عمومی که اطالع آنها از فعالیت ش��رکت موجب 
افزایش درآمد و شهرت اجتماعی می شود.

در دوران کنونی بس��یاری از ش��رکت ها در فعالیت ه��ای اجتماعی 
ش��رکت می کنند. ش��اید دو دهه پیش این فعالیت ها اختیاری بود، اما 
امروزه به جزئی جدایی ناپذیر از فعالیت های ش��رکت های بزرگ جهان 
تبدیل شده اس��ت. در ایران نیز فعالیت های مشابهی از استارتاپ های 
فناوری فعال در حفظ محیط زیس��ت، در سال های اخیر رخ داده است. 
به هر حال اس��تراتژی س��ود دوجانبه که هم برای شرکت و هم برای 
اجتماع میزبان آن مفید باشد، در حال تبدیل شدن به بخشی مهم در 
چشم انداز شرکت ها شده است.  نکته قابل توجه اینکه حدود 8٥درصد 
از شرکت های حاضر در لیست فورچن ٥۰۰ این فعالیت های اجتماعی 
را انجام می دهن��د. آنها تیم های تخصصی ب��رای گزارش گیری از این 
فعالیت ه��ا و همچنین انتش��ار آنها دارند. برخی اوقات گزارش��ات این 
شرکت ها در مورد فعالیت های اجتماعی از گزارش های مالی مفصل تر 
اس��ت و تأکید زیادی روی انتش��ار حداکثری آنها وجود دارد. البته در 
این میان تنها تعداد کمی از این گزارش ها توس��ط مخاطبان چهارگانه 

ذکرشده در باال مشاهده می ش��وند. به منظور بهبود اطالع رسانی برای 
هر یک از گروه های ذکرش��ده، راهکارهایی کاربردی وجود دارد که در 

ادامه به آنها می پردازیم: 
سازمان های ناظر

فعاالن اجتماعی مانند حامیان محیط زیس��ت، با حساسیت و وسواس 
بس��یار باال، فعالیت ش��رکت ها را رصد می کنند. آنها در مورد هر عملکرد 
اشتباه شرکت با شک و تردید رفتار می کنند و به دنبال جزییات هستند. 
گزارش های کامل با پرهیز از زیباس��ازی فعالیت ه��ا و اقدامات تبلیغاتی 
برای این گروه از مخاطبان مناس��ب است. سازمان های دولتی نیز عموما 
به دنبال گزارش های دقیق هس��تند و به تصاویر تبلیغاتی توجه چندانی 
ندارند.  س��ازمان های مردم نهاد و شرکت های دولتی ترجیح می دهند در 
فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه با ش��رکت ش��ریک شوند. به همین 
دلیل، ارتباط مناس��ب به همراه پیشنهادات تش��ویقی به این گروه، برگ 
برنده شما در معرفی فعالیت ها و قدم اولیه، پیدا کردن سازمان های مرتبط 

با فعالیت اجتماعی شرکت است. 
نکته مهم اینکه هرگونه مذاکرات و توافق با این نوع س��ازمان ها باید در 
پش��ت صحنه باش��د و نیازی به معرفی آنها به مخاطبان عمومی نیست. 
دیگران نباید اطالعی از قرارداد ش��ما با یک سازمان دولتی داشته باشند؛ 
چراکه ممکن است شائبه تبانی یا سود پشت پرده از این ارتباط ایجاد شود. 

کارمندان
اکثر ش��رکت ها تالش می کنن��د کارمندان در فعالیت ه��ای داوطلبانه 
شرکت کنند. مشکل اینجاست که برنامه ریزی و شیوه اجرای آنها مناسب 
نیس��ت و عموما کارمندان عالقه ای به انجام این فعالیت ها از خود نش��ان 
نمی دهند. کلید حل این مش��کل اس��تراتژی مهارت محور برای دعوت از 
کارمندان است. آنها باید بدانند که شرکت از عهده این فعالیت ها برمی آید 
و پله ای هم برای پیشرفت شخصی خواهد بود. هدف نهایی از فعالیت باید 
معنا پیدا کردن زندگی روزمره کارمندان باشد.  پیاده کردن این استراتژی 
تنها با صحبت کردن و جلس��ات گروهی محقق نمی شود. شرکت باید با 
این استراتژی را زندگی کند و در تمام جوانب کاری خود آن را لحاظ کند. 
نمونه های موفق اجرای این استراتژی، شرکت های نستله، نایکی و آی بی ام 
هستند که کارمندان شان در هر سطحی، از کار کردن در شرکتی با اهداف 

خیرخواهانه جهانی لذت می برند. 
سرمایه گذاران

سرمایه گذاران در گذشته توجهی به فعالیت های خیرخواهانه و اجتماعی 
شرکت ها نداشتند. در میان سرمایه گذاران امروزی نیز هنوز این طرز تفکر 
وجود دارد. البته این رفتار مانند بسیاری از روندهای کاری گذشته در حال 
تغییر و تحول است و به مرور این افراد نیز با ارزش فعالیت های اجتماعی 

شرکت آشنا می شوند. 
به بیان س��اده، برای این دس��ته از مخاطبان باید از عدد و رقم استفاده 
کنید. آنها باید در نهایت فایده مالی فعالیت های شما را متوجه شوند. این 
فواید می تواند درآمد مس��تقیم، افزایش تعداد مشتریان، شهرت شرکت 
یا هر فاکتوری باش��د که موجب افزایش س��ود سهامداران می شود. اغلب 
ش��رکت ها از ارائه اطالعات در این مورد خودداری می کنند و سعی دارند 
فعالیت های خود را خالص و بدون چشمداشت مالی بیان کنند. با خودتان 
صادق باش��ید، تمام فعالیت های ش��رکت در جهت بهب��ود عملکرد و در 
نهایت افزایش درآمد اس��ت. اگرچه این اطالعات نباید برای دس��ته های 
دیگر مخاطبان ارسال شود، اما نتایج مالی فعالیت های اجتماعی قطعاً باید 

به صورت دوره ای برای سرمایه گذاران ارسال شود. 
HBR/zoomit :منبع

ل��ی جون، مدیر و بنیانگذار ش��یائومی، ط��ی مصاحبه ای درباره مدل تجاری این ش��رکت صحبت کرده و 
روش های خود برای سودآوری را شرح داده است. 

به گزارش زومیت، در آستانه اتفاق بزرگ واگذاری عمومی سهام شیائومی، لی جون، بنیانگذار این شرکت 
از راز موفقیت و پیشرفت سریع آن پرده برداشته است. لی جون در ۴8 سالگی شرکتی دارد که ارزش آن 6٥ 
تا 7۰ میلیارد دالر تخمین زده می ش��ود و یکی از معروف ترین تولیدکنندگان چینی گوش��ی هوشمند است. 
بخش اعظمی از این موفقیت به دلیل فعالیت گس��ترده شیائومی در طیف عظیمی از محصوالت الکترونیکی 
است. پروژه هایی از قبیل گوشی گیمینگ بلک شارک که اخیرا رونمایی شد تا ساعت های هوشمندی که به 
کمک مجموعه هوآوی تولید می کند. تمام این تالش ها منجر به ظهور شرکتی شده است که امروز در هند، 
یکی از بازارهای بزرگ و رو به رش��د دنیا، مقام اول را دارد. ش��یائومی پرفروش ترین برند در چین محس��وب 

نمی شود، اما طبق آمارها؛ باالترین سرعت رشد را به عنوان تولیدکننده گوشی هوشمند داشته است. 
مدیر شیائومی این راهبرد را بسیار واضح می داند. به گفته وی، آنها به جای دنباله روی از سایر شرکت های 
سازنده موبایل، مدل تجاری خود را حول محور ارزش برند و محصوالت ترتیب داده اند. شیائومی سخت افزار 
خود را با پایین ترین حاش��یه سود ممکن عرضه می کند. این مدل تجاری، همواره سیاست شیائومی از زمان 
ظهور بوده اس��ت. به گفته مدیر ش��یائومی، درآمدزایی شیائومی از »خدمات تکمیلی« است؛ این یعنی وقتی 
کاربر پس از خرید گوش��ی از خدمات نرم افزاری آن اس��تفاده می کند، شیائومی ذی نفع می شود. برای مثال، 
وقتی کاربر با اس��تفاده از مرورگر ش��یائومی ویدئوی آنالین تماشا می کند یا از سایر خدمات آنالین استفاده 
می کند، باعث س��ودآوری شیائومی می ش��ود. به گفته مدیر شیائومی، سخت افزار شیائومی اگر سودی داشته 

باشد در حد یک یا ۲درصد است. 
یکی دیگر از راهبردهای شیائومی برای برگشت هزینه، بر پایه شهرت برند، وفاداری و اعتماد کاربران است. 
این موضوع تا حد زیادی بس��ته به فروش س��ایر محصوالت تحت برند ش��یائومی است؛ محصوالتی که بیش 
از 7۰ قلم جنس را ش��امل می ش��وند و بسیاری از آنها مثل خودکار، تصفیه هوا، بالش و. . . ربطی به صنعت 
موبایل و تبلت ندارند. شیائومی با سودی که از باالبردن ارزش برند خود به دست می آورد، این امکان را پیدا 
می کن��د ک��ه محصوالتش را با قیمتی پایین تر از رقبا عرضه کند؛ عرضه ای که خود س��ودآوری دارد. به نظر 
می رس��د لی جون در راهبردی که اتخاذ کرده است تبحر خاصی دارد، چراکه آمارها از موفقیت و محبوبیت 

شیائومی و رضایت کاربران آن حکایت دارند. 
 

چگونه فعالیت های عمومی و اجتماعی شرکت را معرفی کنیم

مدیر شیائومی دلیل قیمت پایین 
 گوشی های این برند را

توضیح می دهد

دریچــه

مع��اون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاون��ت علمی با بی��ان اینکه 
اس��تارتاپ ها می توانند در اقتصاد کشور موثر باشند، گفت: در حال حاضر آمار 

تعداد استارتاپ ها از دست مان خارج شده است. 
دکتر علیرضا دلیری، در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اس��تارتاپ ها 
از دل ش��تابدهنده ها بیرون می آیند که روز به روز تعداد ش��تابدهنده ها رو به 

افزایش است، به طوری که نزدیک به ۴۰ شتابدهنده در کشور وجود دارد. 
وی با بیان اینکه تعداد ش��تابدهنده ها در حال افزایش اس��ت، خاطرنش��ان 
کرد: در ابتدای تشکیل استارتاپ ها معاونت علمی از این شتابدهنده ها حمایت 
می ک��رد و اکنون ه��م که تعداد آنها رو به افزایش اس��ت از آنها حمایت هایی 

می کند. 

یک مقام مسئول در معاونت علمی: 

آمار استارتاپ ها از دست مان خارج شد
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اندازه   گی��ری میزان موفقی��ت کمپین 
ش��بکه و رس��انه های اجتماع��ی دیگ��ر 
ب��ه تع��داد مخاطبانی که ش��ما را دنبال 
می کنند وابس��ته نیس��ت، بلکه به تعداد 
افرادی که در این مسیر جذب برند شما 
می شود بس��تگی دارد. رقابت   های شبکه 
اجتماعی، ترفیع ها و تخفیف ها به شکلی 
تصاعدی در حال تبدیل ش��دن به روشی 
معروف برای نمایش برند ش��ما در مقابل 
مشتریان بالقوه از طریق مسیرهای جدید 

و موجود است. 
حضور در ش��بکه های اجتماعی زمانی 
از طری��ق ترفیعاتی ک��ه از طریق ایمیل 
برای مشتریان فرس��تاده می شد صورت 
می گرف��ت که در آن ش��رکت ها مواردی 
خ��اص مانند بلیت   های ب��ا ارزش را برای 
امتحان به مش��تریان عرضه می کردند و 
ای��ن روش ها در تمام کانال   های بازاریابی 
ش��یوع یافت و فرصتی برای رشد حضور 
آنالی��ن ش��رکت ها و کس��ب وکاره��ا و 
ش��ناخت کل��ی برن��د آنها ایج��اد کرد و 
اینگونه برندسازی اینترنتی شکل گرفت. 
مزایای رقابت در شبکه   های اجتماعی 

برای رشد برند
مزایای رقابت در ش��بکه   های اجتماعی 
با توجه ب��ه کمپین   های رقبا که ش��اهد 
آن هستیم، رو به افزایش است. در ادامه 
روش های��ی را بیان می کنیم که از طریق 
آن برند شما می تواند در این رقابت برنده 
باشد، آن هم با کس��ب مزایا از بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماع��ی و فرصت   های 

برندسازی که وجود دارد. 
برقراری تعامل مخاطبان با برند و 

جذب آن شدن
ما به این موضوع که چه کسانی صفحه 
ما را دوس��ت دارند توجه��ی نمی کنیم و 
حت��ی اجباری هم برای انجام آن نداریم. 
توجه ما معطوف به تعداد افرادی اس��ت 
ک��ه مطال��ب م��ا را می خوانن��د و جذب 
محتوایی می شوند که بارگذاری کرده ایم. 
ام��روزه جذب ش��دن به برن��د مهم  ترین 
اندازه گیری اثربخش��ی اس��ت و  معی��ار 
برگزاری مسابقه در شبکه های اجتماعی 
روش��ی عالی برای افزایش فرصت جلب 

توجه مخاطبان نسبت به برند است. 
بازاریابی مجدد فرصت   ها

تقاضا از ش��رکت کنندگان برای فراهم 
آوردن اطالعات در مورد خودش��ان یکی 
از الزام��ات حائز اهمیت در زمان میزبانی 
و برگزاری این مسابقات و رقابت ها است. 
وجود چنی��ن افرادی که به راحتی ایمیل 

خود را در اختیار ما قرار می دهند، فرصت 
بازاریاب��ی مجدد را برای ش��رکت فراهم 
می کند. ش��ما حت��ی می توانید لیس��ت 
ایمیل��ی مخصوص بر مبن��ای رفتارهای 

افراد در سایت خود ایجاد کنید.
افزایش دارایی برند

برق��راری تعام��ل ب��ا مخاطبان تان از 
طری��ق محت��وای ایجاد ش��ده توس��ط 
کاربران به شما این اجازه را می دهد که 
دارایی   های برن��د متفاوتی را جمع آوری 
کنید که تعامل مش��تریان اصیل با برند 
ش��ما را به طور اخص نش��ان می دهد. با 
اج��ازه آنها ش��ما می توانی��د این محتوا 
را نش��ان داده و از آن ب��رای تبلیغ��ات 
در س��ایر پلتفرم های بازاریابی استفاده 
کنید. مس��ابقه به اشتراک گذاری عکس 
ی��ا جایزه و پاداش��ی که به اف��راد اعطا 
می کنید می تواند روی بالگ یا پست ها 
و مطالب ش��بکه های اجتماعی شما به 

نمایش گذاشته شود. 
این نکته مهم اس��ت که به دارایی های 
برن��د خ��ود و محدودیت   ه��ای آن توجه 
الزم را داشته باشید، آن هم زمانی که به 
ص��ورت اتوماتیک تمام محتواهایی را که 
توسط کاربران ایجاد می شود با وب سایت 
خود یکپارچه می کنی��د. اگر محدودیت 
س��نی ی��ا م��وارد حساس��ی در م��ورد 
محصوالت یا صنعت ش��ما وج��ود دارد، 
ش��ما نمی خواهید این ریسک را بپذیرید 
که محتوای نامربوطی روی س��ایت شما 
به نمایش گذاشته شود. در مواردی مانند 
این، شرکت ها می توانند به صورت دستی 
انتخاب کنند کدام محتواهای کاربران در 

سایت شرکت به نمایش درآید. 
ترفیع برند در بین کانال ها

ه��دف نهای��ی از برگزاری مس��ابقه و 
تخفیف ها باید در جهت توس��عه و تعمیم 
دسترس��ی به برند شما باشد، درحالی که 
نهایت��ا ایجاد و افزای��ش آگاهی از برند را 
دنبال می کند. اگر شانسی وجود دارد که 
این تالش در رس��انه اجتماعی بتواند در 
مطبوعات به نمایش درآید، از اعضای تیم 
خود بخواهید که ب��رای چنین رخدادی 

آماده باشند و با آن هم راستا شوند. 
اطمین��ان حاصل کنید که تیم تحقیق 
و توسعه ش��ما تالش   های کمپین شما را 
حمای��ت می کنند و به ص��ورت کامل در 
فرآین��د ترفیع در قبل و بعد از راه اندازی 

آن تعامل و همکاری دارند. 
برای ایجاد کمپین صحیح با کانال   های 
متفاوت، ش��ما نیاز داری��د که برنامه های 

ترفیع  تان را از طریق کانال   های بازاریابی 
چندگانه )اگ��ر نگوییم ب��ا بهره   گیری از 
تمام کانال   ها( به اجرا درآورید. حتی اگر 
رقابت ب��ه صورت انحصاری و انفرادی در 
اینستاگرام برگزار شود، سعی کنید افراد 
دیگ��ر در فیس بوک و توییتر را تش��ویق 
کنید که در این مس��ابقات شرکت کنند. 
در آخر، اجرای این موارد مخاطبان را به 
س��مت صفحات مختلف شبکه اجتماعی 
ش��ما هدایت می کند و منج��ر به ایجاد 

تعامل آنها با برند شما می شود. 
برنامه ریزی برای اجرای کمپین با 

رویکرد رشد برند
همزمان ب��ا هر اق��دام بازاریابی که ما 
برنامه ریزی  تحقیق��ات،  دنبال می کنیم، 
و آمادگی   های بس��یاری وج��ود دارد که 
الزم است قبل از آنکه حتی شانسی برای 
موفقیت وجود داشته باشد، صورت گیرد. 
در ادام��ه چند مورد مه��م را که قبل از 
اجرای کمپین رسانه اجتماعی باید مورد 

توجه قرار گیرد بیان می کنیم. 
جوایز و پاداش خود را انتخاب کنید

همان ط��ور که در ح��ال ادامه گذر 
از ترفیعات توس��ط فرستادن ایمیل به 
مخاطبان و تخفیف ها هس��تیم، ش��ما 
خواه��ان آن هس��تید ک��ه کمپین تان 
کامال س��نجیده ش��ده باش��د و هدفی 
حقیق��ی را در م��ورد برند ش��ما دنبال 
کن��د. جوای��ز و پاداش های��ی ک��ه به 
مخاطبان خود پیش��نهاد می دهید باید 
دو ویژگی داشته باشند؛ مرتبط با برند 
بوده و توجه مخاطبان را به برند ش��ما 

جلب کند. 
پیشنهاد یک س��فر به مخاطبان عضو 
یا ش��انس حض��ور در تبلیغ��ات، امروزه 
فریبندگی بیش��تری دارد به نسبت آنکه 
صرفا به آنها بگویی��د ایمیل خود را وارد 
کنند تا ش��انس بردن جایزه  ای بی ربط و 
غیرش��خصی مانند تبلت را داشته باشند. 
برای کاربران مهم اس��ت که جوایز برای 
آنان هیجان   انگیز باشد، پس به آنها هدیه 
منحصر به فرد را پیشنهاد دهید که صرفا 
از طریق تعامل با برند ش��ما شانس بردن 

آن را داشته باشند. 
اهداف خود را خالصه کنید

واقع��ا به دنبال کس��ب چه هس��تید؟ 
مهم اس��ت که اهداف خود را بشناس��ید 
آن  ح��ول  را  خ��ود  اس��تراتژی های  و 
برنامه ری��زی کنی��د. به ص��ورت طبیعی 
قصد داریم کمپین   های بازاریابی ما باعث 
ایجاد کشش به سمت برند شود، نه اینکه 

فقط رقابتی مش��خص را راه اندازی کنیم. 
هرچند، اگر اهداف بیش��تری وجود دارد 
که برند ش��ما امیدوار است از طریق این 
اقدامات به آنها دست   یابد، مطمئن شوید 
که این اهداف مش��خص ش��ده و خالصه 
شده اند، بنابراین شما می توانید به شکلی 
صحیح آن را وارد برنامه های خود کنید و 

با آن یکپارچه سازید. 
منابع خود را تجزیه و تحلیل کنید

اگر ش��ما تیم تولید محت��وای محدود 
شده ای دارید، مسابقه و رقابتی را برگزار 
کنی��د که بر محت��وای تولیدی توس��ط 
کاربران متمرکز باش��د یا ایجاد هشتگی 
)#( که مبتنی بر برند باش��د هم می تواند 
گزینه خوبی برای کس��ب وکار شما باشد. 
برای آنکه کمپین موفقی داش��ته باشید، 
الزم اس��ت در مورد توانایی تیم  تان برای 
اجرای انفرادی و همکاران و دس��تیاران 
مورد نی��از از طریق مخاطب��ان و منابع، 

واقع بین باشید. 
اصول خود را پوشش دهید

همانط��ور ک��ه باره��ا اش��اره کردیم، 
می توانید قوانینی را در زمان خلق رقابت 
و مس��ابقه برای برن��د آنالین خود، وضع 
کنی��د. با هوش باش��ید و مبن��ا و اصول 
خود را پوش��ش دهید ت��ا از بروز اتفاقات 
و مش��کالت ناخواس��ته در طول اجرای 
برنامه های تان، جلوگی��ری کنید. بدیهی 
است که ش��ما خواهان جلوگیری از بروز 
هر نوع اتفاق خ��الف قانون و آزاردهنده 
هستید، اما موارد دیگری هم وجود دارد 
که کسب وکار شما در هنگام برنامه ریزی 
برای اجرای اقدام��ات ترفیع، باید از آنها 

آگاه باشد. 
نتایج

برگزاری مس��ابقه و رقابت در ش��بکه 
اجتماع��ی بای��د همانقدر ک��ه خوب به 
اج��را در می آید بای��د همانقدر خوب هم 
س��نجیده ش��ده باش��د. الزمه آن تعیین 
نتایج س��ودمند و قابل اندازه   گیری برای 
برندتان اس��ت، درحالی که به شما اجازه 
می ده��د که از طری��ق مخاطب��ان روبه 
رش��د خود دارایی و اطالعات جمع آوری 
کنید. ماهیت مسابقه و رقابتی که ایجاد 
می کنید باید در درون خود هیجان انگیز 
باش��د، ام��ا الزم اس��ت در خدمت هدف 
بزرگ ت��ری باش��د و آگاه��ی بلند مدتی 
از برند ش��ما ایجاد کن��د که حتی بعد از 
دریافت جای��زه هم در ذه��ن مخاطبان 

باقی بماند. 
belovedmarketing :منبع

ایجاد یک مسابقه موفق در شبکه اجتماعی برای رشد برند 
اسنیکر های هوشمند نایک و 

برقراری ارتباط با موبایل
 ب��رای اولین ب��ار در ط��ول تاریخ، نای��ک از یک 
جفت اس��نیکر پرده بر می دارد که ام��کان برقراری 
ارتباط با گوش��ی های هوش��مند از طری��ق فناوری

NikeConnect  آن را فراهم می کند. 
 NikeConnect QS  AF۱کفش ه��ای
 NFC )near-field مجهز به یک تراش��ه  NYC
communication(، هس��تند. ای��ن تراش��ه در 
پاشنه اس��نیکر، زیر لوگوی NikeConnectتعبیه 

می شود. 
ش��ما می توانید به وسیله این نرم افزار به محتوای 
منحصر به فرد و رویداد های نایک دسترس��ی یابید. 
فقط کافی اس��ت نرم افزار NikeConnect خود را 

باز کنید و روی حسگر گوشی خود ضربه بزنید. 
نرم اف��زار فوق به کاربران فرص��ت انتخاب و خرید 
دیگر کفش های محدود و محبوب نایک توس��ط یک 
 The روش رونمایی و توزی��ع منحصر به فرد به نام

Choice )انتخاب( را می دهد. 
نایک برای نخستین بار در سپتامبر ۲۰۱7 فناوری 
NikeConnect را در پوشش لباس های بازیکنان 

لیگ NBA معرفی کرد.  

مک دونالد: میشه مثل یک مادر بود

ح��س مادری با ش��رایط خ��وب، ش��اد و در عین 
ح��ال س��خت همراه اس��ت. حس م��ادری می تواند 
گهگاه جالب و گهگاه س��خت و دش��وار باشد. حس 
مادری اش��ک ها و لبخند ه��ای گاه و بیگاه را در پی 
دارد، سرش��ار از احساس خوشبختی و لزوم مواجهه 
با مش��کالت فراوان اس��ت و در زمان بازی، حمام و 
خ��واب مادر را درگی��ر می کند، ام��ا مهم تر از همه، 
حس مادری به معنای عشق و بخشش بدون بازپس 
گرفتن هرگونه پاسخ مثبت و تشکرآمیز است. حول 
و حوش روز مادر در خاورمیانه، مک دونالد در لبنان 
از ح��س مادری تقدیر می کند. حرکت فوق با تمرکز 
روی ی��ک بخ��ش در منطقه انجام ش��د که تاکنون 

حرفی درباره آن زده نشده است.  

 :Burger King"
وقتی پدر نمره می خواهد

مشاهده یک مرد با ریش با ژاکت ساتن صورتی و 
موی دم اس��بی تصویری نگران کننده را رقم می زند، 
ام��ا وقت��ی بینن��دگان می فهمند که ب��رای گرفتن 
نمره های خوب توس��ط دخت��ر و در نتیجه دریافت 
مج��وز رفت��ن ب��ه Burger King  پ��در به جای 
دخترش بر س��ر کالس درس رفته اس��ت، این حس 

عوض می شود. 
ای��ن ای��ده پش��ت جدید تری��ن آگه��ی تبلیغاتی 
Burger King فرانس��ه اس��ت. در فیلم، ما مردی 
را می بینی��م ک��ه مث��ل ی��ک دختر 9 س��اله لباس 
پوش��یده اس��ت و با ژاکت صورتی، دامن آبی، لباس 
اکلیلی و مو های دم اس��بی با سوء استفاده جدی از 
این وضعیت در س��الن های یک مدرس��ه ابتدایی راه 
م��ی رود. او پس از ورود به یک کالس پر از کودکان 
دانش آم��وز، به احتمال زیاد به عنوان یکی از اعضای 
کالس از نتیجه دادن امتحان درآمد کس��ب می کند. 
سپس در می یابیم که او در حالی این کار را به خاطر 
دخت��رش انجام می داد که پس از ش��رکت کردن در 
امتحان به سمت خودروی خود می رود و به دخترش 
از موفقیت در امتحان خبر می دهد. در بازگش��ت به 
عق��ب، ما م��ادر دخت��ر را در ح��ال دادن این وعده 
می بینیم که در صورت گرفت��ن نمره های خوب، به 
 Burger King دخت��ر بچه قول رفتن با پدرش به

در آینده را می دهد. 
این آگهی با عن��وانThe Little Girl، به تبلیغ 
 Burger King رس��توران   Kool Kingمن��وی
فرانس��ه می پردازد که برای کودکان 8 تا ۱۲ س��اله 
جذابی��ت دارد. فیلم، به کارگردانی وینس��نت لوبل 
)ش��رکت فیلمس��ازی Iconoclast( در فرمت ه��ا 
و قطع��ات ۲۰ و 3۰ ثانی��ه ای روی آنت��ن تلویزیون 
م��ی رود. فیل��م ف��وق محص��ول آژان��س تبلیغاتی 

Buzzman است. 
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )10(
فضایی در جعبه باقی نمانده است

در تحقیق من، یک ترازوی برنجی سنتی مخصوص 
داروسازان وجود داشت. زنجیرها و همچنین کفه های 
ب��زرگ آن صیقلی و س��نگین بودند اما ب��ا این وجود، 
ترازو به راحتی با کم��ک تکیه گاه، تعادل خود را حفظ 
کرده بود. مش��تریان با شوق و عالقه با من به آزمایش 
می پرداختن��د؛ آنها اهرم ب��زرگ را حرکت می دادند و 
درحالی که همزمان با حرکت یک کفه به سمت پایین، 
کفه دیگر به س��مت باال حرکت می ک��رد، با حیرت و 

تعجب به دستگاه خیره می شدند. 
حرکت این کفه ها نش��ان دهنده اصل بعدی و تقریبا 

ناشناخته، واقعیت تبلیغات است. 
ش��اید تصور کنید که افزایش نفوذ یک برند تجاری، 
هی��چ ارتباطی با نفوذ خریداری ش��ده و تحت اختیار 

شرکتی دیگر نخواهد داشت. 
ولی یک رابطه روشن وجود دارد. 

همزمان با افزایش نفوذ شما، نفوذ رقبا کاهش خواهد 
یافت. 

همزمان با کاهش نفوذ شما، نفوذ رقبا افزایش خواهد 
یافت. 

لحظ��ه ای با تمرکز کامل به این مس��ئله فکر کنید. 
منظور ما این اس��ت که ش��ما می توانید با اس��تفاده از 
تکنیک ها و ابزار تبلیغات، همزمان با افزایش نفوذ خود، 
نفوذ رقبا را نیز کاهش دهید. شما می توانید با قرار دادن 
یک مفهوم جدیدتر و قوی ت��ر در ذهن مصرف کننده، 
مفاهیم قدیمی را از ذهن او خارج کنید. در واقع ش��ما 
می توانید یک داستان تبلیغاتی را از ذهن مشتری حذف 

کنید و آن را با تبلیغات خود جایگزین کنید. 
همانطور که بعدا خواهید دید، این مس��ئله بر نوع و 

سبک تبلیغات شما تأثیر زیادی خواهد گذاشت. 
البته، ش��ما نمی توانی��د با تبلیغ مث��ال یک صابون 
حمام، تبلیغات الس��تیک، بیمه و یا خودرو را از ذهن 
مصرف کنن��دگان حذف کنید. به ط��ور کلی، تبلیغات 
جدی��د در مورد صابون، باعث ایج��اد تبلیغات دیگری 
ب��رای همین محص��ول خواهد ش��د و تبلیغات جدید 
در م��ورد بیمه باعث ایجاد تبلیغات دیگری برای بیمه 

خواهد شد. 
م��ا دلیل این پدیده را نمی دانیم )چرا تبلیغ در مورد 
ی��ک محصول باعث ایجاد تبلیغ��ات دیگر برای همان 
محصول خواهد ش��د(، ولی در هر صورت این اتفاق رخ 
خواهد داد. یک راه برای ترسیم این پدیده به این شکل 

خواهد بود: 
در اینجا، چهار برند رقیب دارای نفوذی مس��اوی در 
میان مصرف کنندگان هستند. هر برند ۲٥درصد نفوذ 
 Dو B، C در واقع نفوذ A  دارد. با دو برابر شدن نفوذ

کاهش خواهد یافت. 
این اصلی مهم و قابل تأمل اس��ت. دانشجویان رشته 
بازاریابی و تبلیغات چنین فرض می کنند که نفوذ، یک 
کهکش��ان در حال گسترش اس��ت و با ورود روزافزون 
تبلیغ کنندگان به بازار، مردم تبلیغات بیشتر و بیشتری 

را به خاطر خواهند سپرد. 
این فرضیه کامال اشتباه است. 

مصرف کننده، از بین 3۰ هزار برند تبلیغ شده، تنها 
تعدادی انگشت شمار را به خاطر خواهد سپرد. او هرگز 
تمام تبلیغاتی را که می خواند، می بیند و می ش��نود به 
یاد نخواهد داشت. به عالوه، تبلیغات محصوالتی مثل 
الستیک ها، صابون و یا مواد غذایی نیز به صورت بسیار 
محدود و اندک در ذهن مصرف کننده ثبت خواهند شد. 
ذهن شخص روی مسائل بسیار مهم تری از قبیل کار، 
مالیات، پول، دوستان، خانواده و ورزش متمرکز خواهد 

بود. 
هر ش��خص برای هر رده محصول، جعبه ای کوچک 
در ذهن خواهد داش��ت. ای��ن جعبه یا به دلیل حافظه 
ضعیف و یا بی عالقگی مصرف کننده، فضای محدودی 
دارد و اکثر فضای آن نیز توس��ط سایر اطالعات اشغال 
شده است. به همین دلیل، همزمان با ورود یک کمپین 
تبلیغاتی جدید، کمی از این اطالعات خارج می شود و 

جعبه به اصطالح، لبریز خواهد شد. 
همچنان به این موضوع شک دارید؟ 

پس شخصی را انتخاب کنید و با او مصاحبه ای عمیق 
و جام��ع انجام دهی��د. فضای ذه��ن او را برای ذخیره 
تبلیغات ه��ر محصولی، مثال مواد غذای��ی، تیغ ریش 
تراشی یا آبمیوه بس��نجید. چنانچه این آزمایش را هر 
سال تکرار کنید، متوجه خواهید شد که دانش، حوصله 
و عالقه شخص بسیار محدود است. شما می توانید ابعاد 
جعبه فرضی ذهن مصرف کننده را ترسیم کنید. حاال، 
ای��ن کار را برای چند هزار نفر انج��ام دهید. به تدریج 
ب��ا ابعاد این جعبه و در واقع محدودیت های آن، آش��نا 
خواهید شد.  شما دلیل عمر کوتاه تبلیغات را که پیشتر 
به آن اش��اره کردیم، کش��ف خواهید کرد و به تدریج، 
س��ختی های تصاحب فضای کوچک��ی از این جعبه را 
درک می کنید. شرکت ها ساالنه حدود ۱۲ میلیارد دالر 
بر روی تبلیغات سرمایه گذاری می کنند تا فضایی از این 

جعبه را به خود اختصاص دهند. 
حضرت ن��وح )ع(، پس از وقوع عذاب فرمود: »جایی 
در کشتی باقی نمانده است.« در تبلیغات نیز می توان 

چنین گفت: »جایی در جعبه باقی نمانده است.«
همزمان با ورود تبلیغی جدید، تبلیغی قدیمی خارج 

خواهد شد. 
ادامه دارد. . . 
Reality In Advertising منبع: کتاب
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»آینه آینه! هرچی میگی به خود میگی 
به خرمن نخود میگ��ی به من نمیگی به 

خود میگی«
در کودکی با گفتن این جمالت س��اده 
ی��اد گرفتیم ک��ه به حرف ه��ای دیگران 

درباره خودمان اهمیت ندهیم. 
ای��ن روش ب��رای باالب��ردن اعتماد به 
نفس بچه ها خوب اس��ت، اما به درد باال 

بردن فروش کسب وکار نمی خورد. 
همانطور که س��نگ می توان��د آینه را 
بش��کند، نظ��رات منفی خری��داران هم 

می تواند به فروش شما آسیب بزند. 
به نظرات خریداران توجه کنید. 

بخش ثب��ت نظرات خری��داران در هر 
وب س��ایت تنها یک بخش تزئینی نیست 
و به خصوص در زمانه ای که ش��اهد رشد 
افزون خبرهای دروغی و جست وجوهای 
آنالی��ن هس��تیم، اهمی��ت ای��ن نظرات 

دوچندان شده است. 
در ای��ن مقال��ه ب��ه توضی��ح اهمی��ت 
»نظرات خری��داران« پرداخته و راه هایی 
ب��رای جهت دهی به این نظ��رات و تأثیر 

آنها بر فروش را بررسی می کنیم. 
به منبع نظر توجه کنید

»خبره��ای دروغین« این روزها فضای 
رس��انه ها را پ��ر کرده ان��د. ب��ا نگاهی به 
فیس بوک، توییتر یا هر ش��بکه اجتماعی 
دیگر می توانید ببینید که دنیای دیجیتال 
 ،)clickbait( طعم��ه  لینک ه��ای  ب��ا 
داس��تان های دروغین، مناب��ع غیرموثق، 
ش��ماره تماس ه��ای تخیل��ی و همه نوع 

دروغ و دغلی پر شده است. 
نکته تأس��ف بار این اس��ت ک��ه به نظر 
می رسد همه ما در حال به اشتراک گذاری 

این اخبار و اطالعات دروغین هستیم. 
این مسئله چه تأثیری بر خریداران 

شما دارد؟ 
غیرقاب��ل اعتماد ب��ودن فضای مجازی 
باعث ش��ده که مصرف کنن��دگان به هر 
چی��زی ک��ه در ای��ن فض��ا می خوانند و 
می بینن��د - از جمله اخب��ار و اطالعات 
مربوط به کس��ب وکار ش��ما - ب��ا دیده 
ناب��اوری و بدبین��ی ن��گاه کنن��د. طبق 
ادلمن  اعتمادس��نجی مؤسس��ه  گزارش 
)Edelman(  در س��ال ۲۰۱7، اعتماد 
م��ردم به دولت، کس��ب و کارها و رس��انه 
در تم��ام زمینه ها ب��ه کمترین حد خود 
رس��یده اس��ت. به عبارت دیگر، احتمال 
اینک��ه مصرف کننده ها قول های برندها و 
بازاریاب ها را باور کنند بسیار پایین است. 
اگرچه س��رمایه گذاری ب��رای تبلیغات 
هنوز مهم اس��ت، اما بای��د تبلیغات را با 
روش های دیگر اعتمادس��ازی همراه کرد 
تا بدبینی مخاطبان تبلیغات کاهش یابد. 
8٥ درص��د کارب��ران اینترن��ت اعالم 
کرده اند که قبل از به اشتراک گذاری یک 
خبر در صفحات کاربری شان حتما منابع 
خبر را ارزیابی می کنند. اگر کاربران فقط 
درباره به اشتراک گذاری یک مطلب تا به 

این حد حساس باشند، پس حتما قبل از 
تصمیم گی��ری در مورد خرید یک کاال یا 

خدمات به خوبی تحقیق می کنند. 
توکل ما به نظرات خریداران است

نظ��رات خری��داران، س��تون فق��رات 
بازاریاب��ی دیجیت��ال و بخ��ش مهمی از 

اعتمادسازی را تشکیل می دهد. 
در عصر انتش��ار اخب��ار دروغین، دنیا 
به مکانی ناامن و ترس��ناک تبدیل شده 
اس��ت، ام��ا خوش��بختانه هنوز ب��ه رغم 
بی اعتم��ادی انس��ان ها به اخب��ار، هنوز 

اعتماد بین انسان ها وجود دارد. 
نظرات خریداران می تواند به کسب وکار 
و محصول مورد فروش آن، رنگ انس��انی 

بدهد. 
در واق��ع، در نظرس��نجی های انج��ام 
ش��ده، 8٥درص��د متولدین هزاره س��وم 
اعالم کرده اند که نظرات سایر خریداران 
ب��ر تصمیم آنه��ا در مورد خری��د کاال یا 
خدمات تأثیرگذار اس��ت. به عالوه، بیش 
از 8۰درصد مش��تریان، به نظرات س��ایر 
کاربران به اندازه توصیه های آشنایان شان 

اعتماد دارند. 
چگونه انتشار نظرات خریداران را 

آغاز کنیم؟ 
دریافت نظرات

ض��روری اس��ت ک��ه بتوانی��د نظرات 
کارب��ران را در هر مرحله از خرید به نحو 
مؤث��ری ثبت کنید و از آنها به درس��تی 

استفاده کنید. 
اولین قدم برای انجام این کار، ثبت نام 
کس��ب وکارتان در یکی از وب سایت های 
مط��رح ثب��ت نظ��رات اس��ت. بعضی از 
مشهورترین این وب سایت ها عبارتند از: 

Yelp -
Google Local -

Angie’s List -
TrustPilot -

Foursquare -
ک��ه  وب س��ایت هایی  در  می توانی��د 
مخصوص ثبت نظ��رات در حوزه فعالیت 

شما هستند نیز ثبت نام کنید. 
کلید دریاف��ت نظرات مثبت بیش��تر، 
آسان تر کردن هرچه بیشتر روند دریافت 

نظرات است. 
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه پیوندهای 

مربوط به وب س��ایت های ثبت نظرات به 
وضوح در وب سایت کسب و کار شما قرار 
گرفته اند. می توانید حتی از طریق ارسال 
ایمیل با خریداران ارتباط برقرار و آنها را 
به ثبت نظرشان در مورد کاال یا خدمات 
خود تشویق کنید. این کار را زمانی انجام 
دهید که مشتری به تازگی خرید را انجام 

داده تا نظرات دقیق تری دریافت کنید. 
اگر پس از خرید بالفاصله با مش��تری 
وارد تماس نش��وید، اغلب مش��تریان در 
ثبت نظرات منف��ی مبالغه خواهند کرد. 
نهایتا دریافت نظرات مش��تریان می تواند 
به ش��ما در ارتق��ای کس��ب وکارتان هم 

کمک کند. 
همچنین می توانید از طریق شبکه های 
و  نظرس��نجی  فرم ه��ای  اجتماع��ی، 
س��ایت های ثبت نظر با مش��تریان وارد 
تعامل ش��وید. به مش��تریان فعلی توجه 
زیادی نش��ان دهی��د و آنه��ا را به ثبت 
نظرات شان تش��ویق کنید. به این ترتیب 
می توانی��د ج��ای پای ت��ان را در قل��ب 
مش��تری محکم کنید و مشتریانی وفادار 
ب��رای خود دس��ت و پا کنید ک��ه مبلغ 

محصوالت شما هستند. 
مدیریت نظرات مشتریان

در هن��گام انتش��ار نظرات مش��تریان 
اطمینان حاصل کنید که نظرات منتشر 

شده معتبر و واقعی هستند. 
انتش��ار نظرات غیرواقعی نه تنها کاری 
غیراخالقی اس��ت، بلک��ه در اغلب موارد 
خوانندگان متوج��ه غیرواقعی بودن آنها 
می ش��وند و ض��رر آنها حت��ی از نظرات 

انتقادی بیشتر است. 
اگ��ر در بی��ن نظ��رات مخاطب��ان به 
نظ��رات منف��ی برخوردید وحش��ت زده 
نش��وید. نظرات منفی به معنای شکست 
کسب وکار شما نیستند. در واقع دریافت 
نظرات منفی بهتر از عدم دریافت نظرات 

است. 
 Peter( همانط��ور ک��ه پیتر مولم��ن
نش��ریه  س��ردبیر    )Muhlmann
ادویک )AdWeek( می گوید: »فرصت 
پاسخگویی علنی به مشتریانی که نظرات 
منف��ی دارن��د، در عص��ر بدبینی جمعی 
مانن��د برنده ش��دن بلی��ت بخت آزمایی 
اس��ت.« این کار به شما فرصت می دهد 

که با مشتریان ش��خصا وارد تعامل شده 
و روش صادقان��ه ای اس��ت ک��ه اگ��ر به 
خوبی انجام ش��د، حت��ی می تواند باعث 
حل مش��کل و جلب نظر مثبت مشتریان 

ناراضی شود. 
چگونه انتشار نظرات خریداران 
بر فروش یک کسب وکار تأثیر 

می گذارد؟ 
عالقه مصرف کننده به برند ش��ما بسیار 
خوب اس��ت، اما این موض��وع چه تأثیری 
بر فروش خواهد داش��ت؟ پاسخ ساده این 
است که هر قدر مشتریان بیشتری از شما 
راضی باش��ند، عالقه آنها به خرید کردن از 
شما بیشتر است. البته این پاسخ تا حدی 
ساده انگارانه است و تأثیر نظرات مشتریان 
بر اعتبار ش��ما در فض��ای دیجیتالی و بر 

فروش، ازین پیچیده تر است. 
نظرات مشتریان نه تنها نمایانگر اعتماد 
آنان به برند شماست، بلکه باعث ارتقای 
محتوای شما از لحاظ بهینه سازی موتور 

جست وجو )SEO( می شود. 
موتوره��ای جس��ت وجو می توانن��د با 
اس��تفاده از کدگ��ذاری و الگوریتم ه��ای 
خاص قوی شوند اما برخی عوامل انسانی 
هم در این موضوع دخیل هستند. نظرات 
مشتریان )مخصوصا نظرات مثبت منتشر 
شده در صفحات گوگل( مدرک اعتبار و 
ارزش کس��ب وکار شماست که به کسب 
رتبه بهت��ری در موتورهای جس��ت وجو 

منجر می شود. 
نظرات مشتریان نه تنها باعث شکوفایی 
سئو می ش��ود، بلکه بر نرخ کلیک شدن 
لینک ه��ا هم اث��ر می گذارد. ق��رار دادن 
نظرات مش��تریان در خالصه توضیحات 
 )meta description( صفح��ات 
می تواند با کم کردن حساسیت کاربران و 
اعتمادسازی بیشتر باعث افزایش بیست 

درصدی نرخ کلیک شود. 
به ط��ور کل��ی نظ��رات مش��تریان در 
پیروزی در بازار رقابت و جذب مشتریان 

جدید نقش کلیدی دارد. 
اس��ت ک��ه  ب��رای خری��داران مه��م 
تصمیمات خریدشان را به درستی اتخاذ 
کنن��د و به همین دلیل به نظرات س��ایر 

خریداران رجوع می کنند. 
حرف آخر

نادی��ده گرفت��ن آنچ��ه دیگ��ران فکر 
می کنند می تواند برای زندگی ش��خصی 
مفید باش��د، اما در مورد کسب وکار باید 

دقیقا برعکس عمل کنید. 
نظرات خریداران دارای ظرفیت بالقوه 
بی نظی��ری ب��رای تبدی��ل ی��ک خریدار 
منفعل به یک طرفدار مادام العمر است. 

در زمانه ای که خریداران به هر چیزی 
بدبین هس��تند، نظرات شان باعث کسب 
اس��تانداردهای باالتر خواهد ش��د. ما در 
دنیایی زندگی می کنیم که نظر هر کس 

به یک اندازه ارزش دارد. 
در نظر داشتن نکات فوق به شما کمک 
می کن��د که ب��رای رویارویی ب��ا چالش 
اعتمادسازی آماده باشید. سرمایه گذاری 
برای اعتمادسازی به معنی سرمایه گذاری 

برای موفقیت کسب وکار است. 

 انتشار »نظرات خریداران«
چطور می تواند بر افزایش فروش تأثیر بگذارد؟ 

8 اشتباه رایج سئو که به بازاریابی 
محتوا ضربه می زند )2(

موتورهای جس��ت وجو به شما کمک می کنند که 
خوانندگان و ش��نوندگان جدیدی برای محتوای تان 
پی��دا کنید، ام��ا در اغلب موارد، خود ش��ما مانع از 
این می ش��وید که محتوای تولیدی در صفحات اول 
نتایج موتورهای جس��ت وجو دیده شود.  موتورهای 
جس��ت وجو می خواهن��د محتوای تولیدی ش��ما را 
ب��ه جهان نش��ان دهند، اما اگر مرتکب اش��تباهاتی 
شده اید و تجارب بازدیدکنندگان و دستورالعمل های 
راهنمای موتورهای جس��ت وجو را نادیده گرفته اید، 
محتوای ش��ما از گردونه رقابت خارج می شود. پس 
ب��ا اجتن��اب از این اش��تباهات رایج، ب��ه موتورهای 
جست وجو این امکان را بدهید که محتوای تولیدی 
ش��ما را نمایش دهند. در ش��ماره قبل ٥ اش��تباه را 
برشمردیم و در ادامه به 3 مورد دیگر اشاره می کنیم. 

6- عدم استفاده از پیوندهای خروجی
خوانندگان به دنبال محتوای معتبر هس��تند. اگر 
در محتوای ارائه ش��ده تنها صدای »ش��ما« شنیده 
می ش��ود و هیچ پیوندی به س��ایر منابع وجود ندارد 
)مث��ال نقل قول از مناب��ع معتب��ر(، خواننده چطور 
می تواند به اعتبار و اصالت متن ش��ما پی برده یا به 

چه دلیل باید محتوای شما را به اشتراک بگذارد؟ 
گ��وگل هم ب��ه اهمیت ای��ن موضوع پ��ی برده و 
تحقیقات در زمینه س��ئو نش��ان می دهد که پیوند 
به س��ایر منابع می تواند ش��انس دیده شدن مطلب 
در موتورهای جس��ت وجو را بیش��تر کند. دلیل این 
موضوع هم این اس��ت که اصوال پیوند به سایر منابع 
معموال به منابع��ی بهتر و معتبرتر از محتوای اصلی 

ارجاع می دهد. 
  )Reboot Online( مؤسس��ه ریب��وت آنالی��ن
آزمایش��ی انجام داد تا بفهمد آیا پیوندهای خروجی 
باع��ث ارتقای رده بندی مطل��ب در نتایج موتورهای 
جست وجوی می ش��وند یا خیر؟ جواب این آزمایش 
مثبت بود اما این آزمایش نتوانست میزان تأثیر این 

عامل را تعیین کند. 
7- عدم ترویج متن

تولید محتوای با کیفیت لزوما به این معنا نیس��ت 
که بالفاصله به نفر اول این رقابت تبدیل می ش��وید. 
بهینه س��ازی محت��وا ب��رای موتورهای جس��ت وجو 
)س��ئو( یک روند زمانبر اس��ت. بای��د منتظر بمانید 
تا خوانندگان از محتوای ارائه ش��ده توس��ط ش��ما 
بازدی��د کنن��د و بازخوردهای مثبت آنه��ا از طریق 
ایجاد پیوند به محتوای ش��ما یا به اش��تراک گذاری 
آن در ش��بکه های اجتماعی در رده بندی موتورهای 

جست وجو اثر بگذارد. 
اثربخشی این عوامل رده بندی می تواند ساعت ها، 
روزها، ماه ها یا حتی س��ال ها زمان بب��رد. البته اگر 
خودتان به ترویج و انتشار محتوا بپردازید می توانید 
این زمان را کاهش داده و محتوا را زودتر به دس��ت 
خواننده ها برس��انید و تأثیر بازخ��ورد مثبت آنها در 

موتورهای جست وجو را تسریع کنید. 
 Meta( 8- عدم درج چکیده محتوای متن
)CTA( و پیام های تبلیغاتی  )Discription

یکی دیگر از اشتباهات رایج، به حال خود رها کردن 
بخش ه��ای مربوط به چکیده محتوای متن، عناوین و 
توضیحات است. این نکته با اینکه در آخر این فهرست 
عنوان ش��ده اما بسیار مهم است؛ ش��ما می توانید - و 
باید - عنوان متن و چکیده توضیحات مربوط به متن 
را بهینه س��ازی کنید، در غیر این صورت گوگل به طور 
خودکار از عنوان و دو جمله اول متن برای تکمیل این 

بخش استفاده خواهد کرد. 
ب��ه ج��ای ره��ا ک��ردن ای��ن بخ��ش، توضیحی 
کوت��اه و منحصر ب��ه فرد برای هر ی��ک از صفحات 
وب س��ایت بنویس��ید. برای مثال، در قالب وردپرس 
Plug-( می توانید با خرید افزایه )WordPress(

In(  یوست سئو )Yoast SEO(  یا سایر ابزارهای 
مشابه و رایگان این کار را به راحتی انجام دهید. 

همچنی��ن می توانی��د ب��ا اس��تفاده از پیوندها و 
پیام های تبلیغاتی )CTA(  در بخش چکیده متن، 
توجه مخاطب را جلب کنید. با نوش��تن یک چکیده 
محتوای جذاب، می توانید باعث ش��وید که محتوای 
شما در بین سایر نتایج جست وجوی مخاطب، توجه 
بیشتری را به خود جلب کند و به این ترتیب شانس 

کلیک شدن محتوا را افزایش دهید. 
طبق گزارش س��ال ۲۰۱٥ مؤسس��ه سرچ متریکز 
)Search Metrics(  درب��اره معیارهای رده بندی 
محت��وا، میزان کلیک خ��وردن محتوا ه��م یکی از 
مهم تری��ن عوامل رده بن��دی محت��وا در موتورهای 

جست وجوست. 
نتیجه

اگ��ر به این هش��ت اش��تباه رایج ب��ه دقت توجه 
ک��رده و از انجام آنها اجتن��اب کنید، در جلب توجه 
بازدیدکنن��دگان و ارتق��ا در رده بن��دی موتورهای 
جس��ت وجو بس��یار موفق تر خواهید بود. همچنین 
محتوای شما هم باکیفیت تر شده و دریافت بازخورد 
مثبت بیش��تر و به اش��تراک گذاش��ته شدن بیشتر 
مت��ن، باعث می ش��ود که از طریق ان��واع کانال های 

ارتباطی، مخاطب بیشتری را جذب کنید. 
marketingprofs :منبع

چگونه در فیس بوک صفحه تجاری بسازیم؟ 
بازاریابی با فیس بوک در هشت قدم )1(

زندگی مدرن بدون استفاده از شبکه های اجتماعی بسیار 
دش��وار به نظر می رس��د. در حقیقت با گسترش اینترنت 
بس��یاری از گفت وگوه��ای از صورت مس��قیم و مکالمه 
تلفنی به پلتفرم های اجتماعی منقل شده اند. همچنین به 
اشتراک گذاری س��ریع و آسان فایل های گوناگون موجب 
محبوبیت روزافزون شبکه های اجتماعی شده است. در این 
میان فیس بوک به عنوان بزرگ ترین پلتفرم موجود در بازار 
جایگاه خاصی دارد. میزبانی از حدود ۲میلیارد کاربر فعال 
در ماه رویایی اس��ت که فقط مارک زاکرب��رگ از پس از 
تحق��ق اش بر می آید. از نقطه نظ��ر کاربری نیز حضور در 
فیس بوک فرآیند جست وجو و برقراری ارتباط با دیگران را 
بسیار ساده می کند. تالش اصلی تیم فنی شرکت نیز ارائه 
سرویس ها به ساده ترین شکل ممکن است. به این ترتیب 
مشاهده شهرت فراوان این برند چندان تعجب آور نیست.  
به عنوان یک بازاریاب یا صاحب کسب وکار تعامل با خیل 
عظیم کاربران فیس بوک موقعیتی اس��تثنایی محس��وب 
می شود. در این زمینه بسیاری از برندهای بزرگ از مدت ها 
پیش دس��ت به کار ش��ده اند. با این ح��ال هنوز هم برای 
کسب وکارهای دیگر زمان و فرصت کافی به منظور حضور 
فعال در این ش��بکه اجتماعی وجود دارد. در این مقاله به 
بررسی شیوه ساخت صفحه تجاری در فیس بوک خواهیم 
پرداخت. با ما همراه باشید تا این فرآیند را در هشت گام 

ساده یاد بگیریم. 
گام اول: ثبت  نام

ب��ه آدرس Facebook. com/business بروی��د و 
ب��ر روی گزینه Create a Page کلیک کنید. در اینجا 
با گزینه های متفاوتی مواجه خواهید ش��د. این گزینه ها 
بس��ته به نوع کس��ب وکارهای مختلف از سوی تیم فنی 
تهیه شده اند. برهمین اساس باتوجه به نوع کسب وکارتان 
یکی از گزینه های کس��ب وکار محل��ی، برند، محصول یا 
اجتم��اع عمومی را انتخاب کنید. اگر ش��رکت ش��ما در 
بیش از یک ش��اخه فعالیت دارد، گزینه ای که بار عمده 
شهرت تان را به دوش می کشد، انتخاب کنید.  پس از این 
مرحله بخش ویژه ای برای درج اطالعات بیشتر پیرامون 
کس��ب وکارتان به نمایش در خواه��د آمد. در این بخش 
تم��ام کادرها را با دقت پر کنید. اطالعات ارائه ش��ده از 
سوی شما تأثیر مستقیمی بر روی طبقه بندی و نمایش 
اکانت تان به کاربران دارد. برهمین اساس از درج اطالعات 
غل��ط و غیروافعی خودداری کنید.  پس از ارائه اطالعات 
کامل روی گزین��ه Get Started کلیک کنید. در این 
بخش پرسش پایانی در خصوص قبول مقررات فیس بوک 
از شما رسیده می شود. پس از مطالعه این قوانین بر روی 

تیک مربوط کلیک کرده و به مرحله بعد بروید. 
گام دوم: افزودن عکس

در ای��ن مرحله باید عکس پروفای��ل و تصویر کاورتان 
را بارگ��ذاری کنید. از آنجایی که تصاویر در ش��بکه های 
اجتماع��ی تأثیرگ��ذاری باالی��ی دارن��د، در انتخ��اب 
عکس های ت��ان نهایت دقت را به خ��رج دهید. بی تردید 
اطمینان از سهولت مشاهده و تشخیص هویت برندمان 
از طریق تصاویر بارگذاری ش��ده معیار مهمی به هنگام 
انتخاب آنها خواهد بود.  به هنگام بارگذاری تصاویر ابتدا 
کادر مربوط به عکس پروفایل به نمایش در خواهد آمد. 
این تصویر همیش��ه باالی ن��ام اکانت تان نقش می بندد. 
بنابراین نخستین جلوه بصری قابل مشاهده برای کاربران 
به حساب می آید. همین امر اهمیت عکس پروفایل را دو 
چندان می کن��د.  در مرحله بعد نوبت به انتخاب تصویر 
کاور اکانت مان می رس��د. این تصویر همیش��ه در پشت 
عکس پروفایل مان قرار می گیرد. نکته مهم در مورد این 
تصویر ان��دازه بزرگ ترش در مقایس��ه با عکس پروفایل 
اس��ت. برهمین اس��اس ام��کان بارگ��ذاری زاویه دیدی 

وسیع تر در این کادر وجود دارد. 
گام سوم: توسعه صفحه جدید

به همین سادگی صفحه تجاری فیس بوک مان راه اندازی 
شد. در این مرحله راهمای داخلی فیس بوک امکانات صفحه 
تجاری را به شما معرفی خواهد کرد. اگر جزو بازاریاب های 
حرفه ای در فیس بوک هستید، نیازی به مشاهده راهنمای 
این بخش نیس��ت. در غیر این صورت به منظور آش��نایی 
اولیه با نحوه کارکرد س��رویس های بخش تجاری حتما به 
این راهنما توج��ه کنید.  اگرچه تا اینجای کار صفحه مان 
را به طور کامل راه اندازی کرده ایم، اما هنوز راه زیادی برای 

تبدیل آن به یک ابزار مفید بازاریابی پیش رو داریم. 
گام چهارم: افزودن یک توضیح کوتاه

بخش توضیخ��ات صفحه ه��ای فیس ب��وک فرصتی 
مناس��ب برای ارائه اطالعاتی کوت��اه در مورد برندمان به 
کاربران است. در ین بخش ما قادر به تایپ حداکثر ۱٥٥ 
کاراکتر هس��تیم، بنابراین باید ساختار عبارت خود را با 
دق��ت طراحی کنیم. نکته مهم در اینجا تأکید روی ارائه 
توضیحی مختصر اس��ت. در واقع نباید بیش از اندازه سر 
مخاطب را درد بیاوریم. برهمین اساس توصیه ما نگارش 

مطلب این قسمت در کمتر از ۱۰۰ کلمه است. 
اگ��ر عالقه مند به ارائه توضیح��ات کامل در خصوص 
برندتان هستید، جای هیچ نگرانی نیست. در قسمت های 
دیگ��ر صفحه تان فضای مناس��ب ب��رای درج اطالعات 
تفصیل��ی وجود دارد. باز ه��م تأکید می کنیم که در این 

بخش باید به یک یا دو عبارت کوتاه بسنده کنید. 
پس از نگارش متن کوتاه تان روی گزینه Save کلیک 

کنید و تا اطالعات تان ثبت شود. 
ادامه دارد. . . 
hootsuite :منبع
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6نکته آموزنده از موفقیت 
چشمگیر آمازون 

آمازون ش��رکت تجارت الکترونیک آمریکایی است 
که در سال ۱99۴ توسط جف بزوس، در شهر سیاتل، 
واش��نگتن تأس��یس ش��د. این ش��رکت کار خود را با 
فروش آنالین کتاب ش��روع و بعدها اجناس دیگری را 
نیز به فهرس��ت خ��ود اضافه کرد. با ای��ن حال یکی از 
سیاست هایی که باعث شده است تا این شرکت بتواند 
در کس��ب وکار خود به موفقیتی چشمگیر دست پیدا 
کند، ایجاد سیستم چاپ بنابر تقاضا است. دراین روش 
ش��رکت با نگه داشتن فایل پی دی اف کتاب ها به جای 
روش مرس��وم که در آن تیراژ خاصی را برای هرکتاب 
مدنظر قرار می دهند، چاپ را با توجه به نیاز مش��تری 
صورت داده و با این اقدام هوشمندانه از اتالف سرمایه 
جلوگیری می کنند. در رابط��ه با موفقیت های آمازون 
می ت��وان م��وارد متعددی را ذکر کرد، ب��ا این حال در 
این مقاله تمرکز ما روی اصولی است که جف بزوس با 
رعایت آن در شرکت خود موفق به کسب این میزان از 

موفقیت شده است.
1-کارمندان خود را در نحوه انجام کار آزاد 

بگذارید
درواق��ع ش��ما تنها بای��د اه��داف خ��ود را برای 
کارمندان به خوبی مش��خص کنی��د و از دخالت در 
نحوه انجام آن به ش��دت خ��ودداری ورزید. این یک 
واقعیت غیرقابل انکار است که افراد با یکدیگر تفاوت 
دارند و این امر ک��ه بخواهید همه کارمندان به یک 
ش��کل رفتار کنند، تصمیمی اس��ت که تنها فشار و 
اس��ترس بی مورد را در آنها تقوی��ت خواهد کرد. به 
همین خاطر توصیه می ش��ود تا استقالل کافی را در 
اختی��ار هریک از کارمندان خود ق��رار داده و با این 

اقدام خالقیت را در تیم خود تقویت کنید. 
2- آینده ای مطلوب را برای کارمندان خود 

مجسم کنید
در راس��تای موفقیت ش��ما نیاز به تیمی با انگیزه 
و خواهان پیش��رفت دارید که در ای��ن رابطه وجود 
چش��م انداز عاملی مهم و ضروری محسوب می شود. 
ای��ن امر ک��ه کارمن��دان بدانند ه��دف از هر یک از 
فعالیت های آنها چیس��ت در تحمل بهتر فش��ار آن 
تأثیر بس��زایی خواهد داشت. به همین دلیل همواره 
چش��م انداز هر پروژه را برای تیم شرکت شرح دهید 
و آنه��ا را به عنوان بازوی مح��رک خود، در رابطه با 

تمامی موارد مهم شرکت آگاه سازید. 
3- مشتری را در اولویت خود قرار دهید

خواس��ت اصلی آمازون این اس��ت ک��ه کارمندان 
بهتری��ن تجرب��ه ممکن را داش��ته باش��ند. این امر 
درس��ت نقطه مقابل بسیاری از ش��رکت هایی است 
ک��ه برای آنها کس��ب ثروت هدف اصل��ی بوده و در 
این رابطه مشتری را تنها عاملی برای رسیدن به آن 
می دانند. در واقع توجه داشته باشید که امروز فضای 
کس��ب وکار به نحوی است که شما در کار خود تنها 
نیستید و از رقبای بی شماری برخوردارید. به همین 
دلی��ل تنها عاملی که موفقیت ش��ما را در درازمدت 
تضمین می کند، بهبود س��طح مشتری مداری است. 
درواقع اف��راد باید همواره دلیلی برای خود داش��ته 
باشند که شما را به سایرین ترجیح دهند. تحت این 
ش��رایط شما قادر به کسب ثروتی به مراتب بیشتر و 

در زمانی به مراتب طوالنی مدت تر خواهید بود. 
4- در رابطه با نتایج صبور باشید

اگرچه این شرکت فعالیت جدی خود را از سال ۱99٥ 
شروع کرده است، با این حال موفقیت عظیم آن در چند 
سال اخیر شکل گرفته است. به همین خاطر همواره باید 
این را مورد توجه قرار دهید که موفقیت امری یک ش��به 
نیس��ت و الزم اس��ت در مس��یر خود صبر کافی داشته 
باش��ید. در واقع در این رابطه تنها کافی است اطمینان 
یابید مسیری که در پیش گرفته اید، کامال درست است. 

5- افراد شکست خورده را از شرکت خود 
طرد نکنید

ای��ن باور را در خ��ود تقویت کنید ک��ه هر فردی 
ممکن اس��ت با اش��تباهی مواجه شود و این موضوع 
ب��ه معنای پای��ان کار وی نخواهد بود. جالب اس��ت 
بدانید که این ش��رکت در س��ال ۲۰۰۰ با شکستی 
ب��زرگ مواجه ش��د، با این ح��ال مدیرعام��ل آن با 
تالش��ی مجدد توانست مش��کالت موجود را برطرف 
و رش��دی چشمگیر را تجربه کند. در سیاست کاری 
جف بزوس نیز این امر مشهود است و وی با افرادی 
که در ش��رکت اش��تباهاتی را دارند، رفتاری مناسب 
داش��ته و کمک می کند تا ایرادات فرد برطرف شود. 
تحقیقات در این رابطه نش��ان می دهد که تحت این 
شرایط افراد انگیزه اثبات این را که مورد پیش آمده 
تنها یک اتفاق بوده، در خود پیدا کرده و این موضوع 
برای شرکت نتایج مطلوبی را به همراه خواهد داشت. 

6- در زمان مناسب کارهایی جدید را برای 
هریک از افراد تیم درنظر داشته باشید

اینک��ه تنها کارمندان بتوانند ی��ک کار را انجام دهند 
موضوعی اس��ت که ش��رکت را در درازمدت با مش��کل 
مواجه خواهد ساخت. درواقع اینکه هریک از کارمندان 
توانایی انجام کار یکدیگر را داش��ته باش��ند به شما در 
بهبود وضعیت شرکت و مدیریت بهتر آن کمک بسیاری 
خواه��د کرد. به همین خاطر ضروری اس��ت تا کارهای 
جدی��دی را به اعضای تیم در راس��تای افزایش س��طح 
توانایی و تجربه محول کرده و در این رابطه زمان مناسب 

را مدنظر قرار دهید. 
entrepreneur :منبع

یک واقعی��ت صریح از حیات 
در هر س��ازمانی این اس��ت که 
ی��ک نف��ر بای��د ش��ما را برای 

موفقیت انتخاب کند. 
کاش می توانستم باور شما را 
بپذیرم که سختکوش��ی و تعهد 
دو عنص��ر ض��روری موفقی��ت 
است، اما نمی توانم. سختکوشی 
و تعهد بی ش��ک عناصر مهمی 
هس��تند، ام��ا ممک��ن نیس��ت 
دس��تورالعمل  از  را  سیاس��ت 
موفقیت حذف کنید و به نتایج 

خوب برسید. 
سیاست  موجودات  انس��ان ها 
هرکج��ا  و  هس��تند  گرای��ی 
گروه��ی گرد ه��م می آید، یک 
محیط سیاس��ی پدیدار می شود 
ک��ه تعیین می کند چه کس��ی 
مس��ئول گروه باشد، چه کسی 
در مورد تصمیمات کلیدی رأی 
دهد و چ��ه کارهایی باید انجام 
شود. یک ش��خص یا یک گروه 
قدرت تصمیم گیری مسائل مهم 
را در دس��ت می گیرد تا بر شما 
و پیش��برد کارهای ت��ان نظارت 

داشته باشد. 
این حقیقت،  نادیده گرفت��ن 
حماق��ت اس��ت. در ادام��ه یک 
نمون��ه کامال واقع��ی را برایتان 
نقل می کن��م )نام افراد را تغییر 
افش��ا  تا هویت ش��ان  داده ای��م 

نشود(.
نمونه م��وردی از بن و رئیس 
وی که قربانی بازی تاج و تخت 

شدند: 
بن مسئول توس��عه محصول 
در یک ش��رکت نس��بتا بزرگ 
ب��ود ک��ه محص��والت صنعتی 
تولی��د می ک��رد. وی توانس��ته 
بود س��ابقه خوب��ی در طراحی 
و ابداع محصوالت کس��ب کند. 
او قادر بود به خوبی مش��تریان 
را در محی��ط تح��ت نظر بگیرد 
و اس��تعداد خوب��ی در طراحی 
محصوالتی داشت که مشکالت 
را حل می ک��رد و بار زحمت را 

سبک می کرد. 
ب��ن آرزوهای بزرگی در س��ر 
داش��ت. ب��اور داش��ت اگ��ر در 
منصوب  مدیریت��ی  نقش ه��ای 
می ش��د و می توانس��ت تیم��ی 
محص��ول  توس��عه دهندگان  از 
می توانس��ت  می کرد  هدایت  را 
ب��رای  بزرگ ت��ری  کاره��ای 
ش��رکتش انجام دهد. بن سعی 
کرده بود نظر رئیسش را به این 
ارتقا جلب کند و رئیس وی در 
جلس��ات مدیریتی م��دام از بن 
حمایت کرده بود. متأس��فانه دو 

چرخ��ه ارتقا آمد و رفت، اما بن 
هیچ ارتقایی دریافت نکرد. بن و 
رئیس��ش هردو ناراحت و ناامید 

شده بودند. 
ح��ال کم��ی از پیش��ینه بن 

بگویم. 
گرچه همه توانایی های بن را 
به عنوان توسعه دهنده محصول 
قب��ول داش��تند، ام��ا از جنبه 
اجتماع��ی ب��ن چن��دان خوب 
عم��ل نمی ک��رد. او در برقراری 
ارتب��اط بی دس��ت و پ��ا بود و 
رفتار و کردارش به گونه ای بود 
ک��ه تصور می ش��د دیرجوش و 

کناره گیر است. 
متأس��فانه این تصور واقعیت 
داش��ت و برخالف موفقیت های 
ب��ن و حمایت ه��ای رئیس وی، 
به خواس��ته مدی��ر اجرایی فرد 
هدای��ت  مس��ئولیت  دیگ��ری 
فعالیت ه��ای مربوط به توس��عه 

محصول را برعهده گرفت. 
ای��ن مدیر، رقی��ب رئیس بن 
ب��ود و هرب��ار که ای��ده ارتقای 
ب��ن عن��وان می ش��د می گفت 
»قب��ول دارم بن در کار خودش 
عالی اس��ت، اما همه ما او را در 
کاره��ای گروه��ی دیده ایم. آیا 

کس��ی هس��ت که باور داش��ته 
باش��د بن برای نق��ش رهبری 
آمادگ��ی دارد؟«  ای��ن حمل��ه 
بحث  بار  هر  تهاجمی-منفعالنه 
را از موضوع خارج و پیش بینی 

بن را خراب می کرد. 
در این ش��رایط، بن و رئیس 
پویای��ی  قربان��ی  دو  ه��ر  وی 
سیاس��ی در مدیریت ارشد این 
شرکت می شدند. اگر چه رئیس 
ب��ن از او حمایت می ک��رد، اما 
نتوانسته بود به بن کمک کند تا 
بر مشکالت ارتباطی و اجتماعی 
خ��ود فایق آی��د. همچنین وی 
نتوانسته بود استراتژی مناسبی 
به کار ببندد تا رقیبش را از دور 
بی��رون کند یا تهاجم��ات او را 

خنثی سازد. 
تغیی��ر در اس��تراتژی ب��ن و 
رئی��س وی را پی��روز می��دان 

می کند: 
در نهایت رئی��س بن متوجه 
مش��کالت در جریان می ش��ود 
و ب��رای ح��ل آن دس��ت به کار 
می ش��ود. وی ی��ک سرپرس��ت 
اس��تخدام می کن��د ت��ا در یک 
دوره شش ماهه با بن همکاری 
و کم��ک کن��د ت��ا مهارت های 

بیناف��ردی و ارتباطی بن بهبود 
یابد. همچنی��ن با اعمال قدرت 
در تیم مدیریت ارش��د نقش��ی 
ب��رای بن فراه��م می کند تا بن 
با  بیش��تری  رویاروی��ی  زم��ان 
مسائل حوزه توسعه محصوالت 

داشته باشد. 
ترکیب این دو راهکار، هدایت 
بن و رویارویی او با مش��کالت، 
تاکتیک رقیب را خنثی می کند. 
بن به جایگاه��ی که لیاقتش 
را داش��ت و ب��رای آن زحم��ت 
کش��یده بود ارتقا پی��دا کرد و 
امروز تیم بن با س��ابقه طوالنی 
در موفقیت های کس��ب ش��ده 
در ح��وزه توس��عه محص��والت 
به خوبی ش��ناخته ش��ده است. 
رئی��س بن نیز به منصب معاون 

اول مدیرعامل ارتقا یافت. 
6 نکته ارزشمند درمورد 
سیاست های محیط کاری

و  تقل��ب  نیس��ت  الزم   -۱
اما  ب��ازی کنید،  ناجوانمردان��ه 
مجبوری��د بازی کنی��د. بهترین 
ش��یوه برای کس��ب قدرت این 
اس��ت که ب��ه دیگ��ران کمک 
کنید تا به اهداف ش��ان دس��ت 
یابن��د. معامله به مث��ل نیروی 

قدرتمندی اس��ت. باور می کنند 
که به خاطر حمایت شان مدیون 

شما هستند. 
۲- همیش��ه کسی هست که 
آنچ��ه را متعل��ق به شماس��ت 
بخواه��د یا با کار ش��ما مخالف 
باش��د. اگر چه نیت خیر ش��ما 
واقعا خیر اس��ت، اگ��ر در بازی 
از پویایی سیاس��ی غافل شوید، 

حماقت کرده اید. 
3- س��عی کنی��د پیش زمینه 
سیاس��ی را بشناس��ید. خ��وب 
است که بدانید قدرت در دست 
کیست تا در رسیدن به موفقیت 
همچنی��ن  بخواهی��د.  ی��اری 
م��ی ارزد که ب��ا این اش��خاص 

ارتباط مثبت برقرار کنید. 
۴- باید ببخش��ید تا دریافت 
کنی��د. ق��درت بخش��یدن – یا 
کم��ک کردن ب��ه دیگ��ران در 
ایجاد قدرت- شیوه مؤثری برای 

افزایش قدرت خودتان است. 
ام��روز،  تی��م  اعض��ای   -٥
گرچه  هس��تند.  فردا  ش��رکای 
کارمن��دی  انتق��ال  همیش��ه 
دیگر  فعالیت��ی  ب��ه  ارزش��مند 
اس��ت،  ناراحت کنن��ده  کم��ی 
ام��ا از طرف��ی ش��ما دس��تیار 
ارزشمندی در بخش دیگری از 
سازمان دارید. کارگزاران قدرت 
دستیاران ش��ان را در سرتاس��ر 

سازمان می گسترانند. 
6- س��ون تزو حق داشت که 
نزدیک  را  دوس��تانت  می گفت: 
نگه دار و دشمنانت را نزدیک تر. 
ترجیح می دهم با رقبایم دست 
و پنجه نرم کنم تا اینکه س��عی 
کنم جایگاه ش��ان و اهداف شان 
را بشناس��م ت��ا بتوان��م زمینه 
مشترکی پیدا کنم. گرچه شاید 
پی��دا ک��ردن زمینه مش��ترک 
ک��م  دس��ت  نباش��د،  ممک��ن 
می فهمم چه چیزهایی ایشان را 

تحریک می کند. 
حرف آخر

از مس��ائل  اف��راد  از  خیل��ی 
مرب��وط ب��ه سیاس��ت و قدرت 
کناره گی��ری  کار  محی��ط  در 
نمی خواه��م  می کنن��د. »م��ن 
وارد بازی شوم« جمله ای است 
که زیاد می ش��نویم. من از شما 
بازی  ناجوانمردانه  نمی خواه��م 
کنید و دس��ت ب��ه تقلب بزنید، 
ت��ا  تش��ویق تان می کن��م  ام��ا 
انس��انی  ارتباطات  واقعیت های 
در گروه ها و بازی را مورد توجه 
قرار دهید. اگر نتوانید نشانه های 
سیاسی در سازمان تان را درک 
کنید مطمئن باشید که شکست 

خواهید خورد. 
thebalance :منبع

مدیریتامروزچرا نباید سیاست های اداری را نادیده گرفت؟ 

راهکارهای ایجاد تیم کاری قدرتمند

ب��دون تردید هر ش��رکتی نیاز به افراد با اس��تعداد 
و تیم��ی قدرتمند برای دس��تیابی به اه��داف خود و 
همچینن رقابت با سایر برندها دارد. در این مسیر شما 
دو گزینه  پیش رو خواهید داشت. ۱- استخدام افرادی 
که در اصطالح ستاره معرفی می شوند، ۲-ایجاد شرایط 
پیشرفت و ساخت ستارگانی موفق در حوزه کاری خود. 
اگرچه گزینه نخس��ت از سهولت بیشتری برخوردار 
اس��ت با این حال مدیران موفق هم��واره تمرکز خود 
را بر گزینه دوم گذاش��ته و در تالش برای ش��کوفایی 
اس��تعدادهای جوان و با انگیزه هس��تند. اهمیت این 
موضوع به این دلیل اس��ت که ج��ذب کارمندانی که 
از موقعیت و جایگاه بس��یار خوبی برخوردار نیس��تند، 
پرهزینه خواهد بود و هم��واره این احتمال وجود دارد 
که آنها به علت پرطرفدار بودن، اقدام به ترک ش��رکت 
کنند. با این حال انتظار وفاداری از فردی که در شرکت 
شما نخستین گام های پیشرفت را پیموده است، امری 
منطقی تر خواهد بود و آمارها نیز بیانگر آن اس��ت که 
این دس��ته از افراد معموال بسیار سخت شرکتی را که 
در آن رشد کرده اند، ترک خواهند کرد. با این حال این 
امر اگرچه هزینه کمتری را برای شما به همراه خواهد 
داش��ت، با این حال نیازمند فعالیت و وقت گذاش��تن 
کافی اس��ت که در ادامه به برخ��ی از راهکارها در این 
رابطه که می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی برای شما 

باشد، خواهیم پرداخت. 
در استخدام متفاوت عمل کنید

برای اینکه باالترین حد استعداد ممکن را در شرکت 
خود پرورش دهید، الزم است تا در ابتدا نسبت به اینکه 
اف��رادی را در اختیار خواهید داش��ت که از این حجم 
از توانایی برخوردار باش��ند، اطمینان حاصل کنید. به 
همین خاط��ر اولویت خود را در ج��ذب افراد، توانایی 
پیش��رفت و ترقی قرار دهید. در این رابطه س��ن نیز از 
جمله عواملی اس��ت که بسیار مهم محسوب می شود. 
درواقع افراد جوان از شانس پیشرفت به مراتب بیشتری 
به نسبت فردی که در میانسالی قرار دارد، برخوردارند. 
همچنین توجه داش��ته باش��ید که الزم اس��ت تا در 
استخدام افراد خود تناسب آنها با سیاست های شرکت 

را نیز مورد توجه جدی قرار دهید.
2- پوشه ای برای هریک از کارمندن ایجاد کنید

درواقع ش��ما نیاز دارید تا اطالعات جامعی در رابطه 
با کارمندان خود در اختیار داش��ته باش��ید تا بتوانید 
برای هریک به بهترین شیوه ممکن برنامه ریزی کنید. 
همچنین وجود چنین پوش��ه ای به شما این امکان را 
خواهد داد تا روند پیش��رفت افراد را مورد ارزیابی قرار 
داده و از نتیجه بخ��ش بودن اقدام��ات خود اطمینان 
حاصل کنید. همچینن این امر به ش��ما کمک خواهد 
کرد تا در صورت از دست دادن برخی از کارمندان خود، 
دقیقا بدانید که به چه فردی با چه میزان از توانایی برای 

پر کردن جای خالی به وجود آمده، نیاز دارید. 
3- فرهنگ منحصر به فرد خود را ایجاد کنید

اینک��ه کارمن��دان در فضایی متفاوت رش��د کنند، 
ش��انس ماندگاری آنها را به مراتب افزایش خواهد داد. 
درواقع اینکه افراد بدانند چنین فضایی را در هیچ جای 
دیگری تجربه نخواهند کرد، در آنها این تردید را تقویت 
خواه��د کرد که محیط جدید ممکن اس��ت برای آنها 
نتیجه مطلوب را به همراه نداش��ته باشد. در این رابطه 
توجه داش��ته باشید که فرهنگ شما باید امکان اعمال 
تغییرات را داش��ته باشد تا بتواند کاربرد خود را در هر 

زمانی حفظ کند. 
4- به تیم خود اعتماد کافی داشته باشید

شرط اصلی شکوفایی استعداد افراد این است که به 
آنها موقعیت و فضای الزم داده ش��ود. در بس��یاری از 
شرکت ها فشار روی کارمندان بسیار زیاد است و تأکید 
ب��ر این وجود دارد که کارها درس��ت مطابق آن چیزی 
که گفته ش��ده اس��ت، انجام گیرد. بدون ش��ک تحت 
این چنین فضای خش��ک و پرفشاری افراد تمایلی به 
پرداخت��ن به ایده های خود نخواهند داش��ت و این به 
معن��ای استعداد س��وزی خواهد بود. ب��ه همین خاطر 
همواره به تیم خود اعتماد کافی داشته باشید و به مانند 
مربی ای دلسوز که تنها به فکر پیشرفت تیم خود است، 

تجربیات تان را در اختیار آنها قرار دهید. 
5- اهداف شخصی افراد را نیز مدنظر قرار دهید

اینکه زمان بیش��تری را با تیم خود س��پری کنید، 
در درک بهت��ر هری��ک از آنه��ا تأثیر بس��زایی خواهد 
داش��ت. درواقع این یک واقعیت غیرقابل انکار اس��ت 
که نمی توانید از کارمندان خود انتظار داش��ته باش��ید 
ک��ه تنها اهداف ش��ما را مدنظر خود ق��رار دهند. این 
موضوع خصوصا برای کارمندانی که خواهان پیشرفت 
هس��تند غیرممکن به نظر می رسد. به همین دلیل در 
برنامه ریزی های خود برای دستیابی به اهداف شرکت، 
خواسته های تیم را نیز مدنظر قرار داده و از بی توجهی 
به آنها خودداری کنید. بدون ش��ک تحت این شرایط 
راندمان کاری تیم شرکت نیز با رشدی چشمگیر مواجه 

خواهد شد. 
6- خود نیز به همراه تیم در مسیر پیشرفت قرار 

گیرید
توجه به این موضوع ضروی است که تمامی نیازهای 
پیشرفت افراد از طریق کسب تجربه فراهم نخواهد شد. 
به همین دلیل توصیه می شود شرایط را برای افزایش 
مطالعه افراد فراه��م آورید. در این رابطه تنها کتاب را 
مدنظر قرار نداده و حتی یک مس��تند و سخنرانی نیز 

می تواند حاوی نکات بسیار ارزشمندی باشد. 
entrepreneur :منبع
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- آیین کلنگ زنی پست ۱3۲/۴۰۰ کیلو 
ولت و بهره برداری از خط دو مداره ۴۰۰ کیلو ولت جندی ش��اپور 
دزفول شرکت برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو برگزار 
شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در این آیین افتتاح 
و کلن��گ زنی گفت: با حمایت ه��ای وزارت نیرو، توانیر و مدیریت 
استان با این پروژه ها در بخش پست ها ۴۰ درصد افزایش ظرفیت 
نسبت به ش��بکه موجود در سه س��ال آینده خواهیم داد و بخش 
خط هم 3۲ درصد ظرفیت نسبت به کل فعالیت های ادوار صنعت 
برق افزایش خواهد یافت. محمود دش��ت بزرگ تصریح کرد: ظرف 
سه سال آینده با برنامه ریزی های صورت گرفته و شروع عملیات 
اجرایی پروژه ها، ۲۰۰ میلیارد تومان در زیرساخت های صنعت برق 
دزفول در قالب ۱۱ پروژه پس��ت و خط انتقال صورت می گیرد که 
در مجموع 9۴۰ مگاآمپر به ظرفیت موجود شبکه و ۱۲٥ کیلومتر 
مدار به طول ش��بکه اضافه می شود. وی در خصوص خط و پست 
۴۰۰ کیلو ولت جندی شاپور بیان کرد: اعتبار مورد نیاز انجام احداث 
این پس��ت 79۰ مگاولت آمپری 8٥۰ میلیارد ریال بوده و در سال 
99 به بهره برداری خواهد رسید. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان ادامه داد: از اهداف این پ��روژه می توان به تامین ۱۰۰ 

مگاوات بار مجتمع فوالد روهینا، افزایش پایداری برق شهرس��تان 
دزفول، افزایش ظرفیت تامین انرژی برق منطقه، کاهش بارگیری 
از پس��ت های انتقال مجاور به خصوص کاهش احتمالی خاموشی 
در منطقه و تامین نیازهای زیرس��اخت منطقه اش��اره کرد. دشت 
بزرگ ادامه داد: میزان اش��تغال این پس��ت در مرحله احداث ۲۰۰ 
نف��ر و در مرحله بهره برداری ۲۰ نفر خواهد ب��ود. وی اظهار کرد: 
همچنی��ن با حضور وزیر نیرو خط ۴۰۰ کیل��و ولت ۲ مداره فوالد 
جندی شاپور دزفول به طول 9 کیلومتر انتقال توان ۱۱۰۰ مگاولت 
آمپر مورد بهره برداری قرار گرفت. مدیرعامل ش��رکت برق منطقه 

ای خوزستان گفت: پایداری شبکه و کاهش بار پست های مجاور، 
تامین بار صنعتی و ایجاد اشتغال در منطقه و تولید 9۰۰ هزار تن 
فوالد در سال از اهداف بهره برداری از این خط ۴۰۰ کیلو ولت است. 
دش��ت بزرگ خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه شده در بهره برداری از 
خط ۴۰۰ کیلو ولت ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.  وزیر نیرو نیز در 
آیین افتتاح و کلنگ زنی گف��ت: در مدت ۲ روز ۱8 طرح با ارزش 
سرمایه گذاری 3۰ هزار میلیارد ریال در بخش آب و برق در استان 
خوزس��تان افتتاح یا کلنگ زنی شد. رضا اردکانیان اضافه کرد: این 
حجم از سرمایه گذاری نتیجه یک مدیریت همساز و هماهنگ در 
استان خوزستان و مرکز کشور با حمایت های سیاسی وزارت خانه 
ها و دولت است، خروجی این پروژه ها نیز رضایتمندی مردم منطقه 
است که س��هم خود را در حفاظت از این آب و خاک قبال داده اند 
و خواهند داد. وزیر نیرو و هیات همراه در سفری دو روزه به استان 
خوزستان با حضور مسئولین استانی پروژه های مهمی در صنعت 
آب و ب��رق خوزس��تان کلنگ زنی و افتتاح ک��رد، از جمله ای این 
پروژه ها کلنگ زنی پس��ت و خط ۴۰۰ کیلو ولت ش��هدای فوالد 
خوزستان، کلنگ زنی پست ۴۰۰ کیلو ولت و افتتاح خط ۴۰۰ کیلو 

ولت جندی شاپور دزفول شرکت برق منطقه ای خوزستان است. 

تبریز - فالح- رئیس ش��ورای اسالمی استان آذربایجان شرقی 
گفت: در شورای پنجم عزم جدی برای توسعه هر چه بیشتر فضای 
سبز وجود دارد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، غالمحسین مسعودی 
ریحان در بازدید از پارک ائل گلی تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: 
تفرجگاه بزرگ ائل گلی نماد برجسته شهر تبریز به شمار می رود که 
در حال حاضر نیز در س��طحی بس��یار عالی در حال خدمات رسانی 
به شهروندان و گردشگران است. مسعودی ریحان افزود: خوشبختانه 
تفکر محیط زیس��تی در بین تمام اعضای ش��ورای ش��هر به چشم 
می خورد و در همین راستا تالش ما برای بهبود هر چه بیشتر وضعیت 
فضای سبز تبریز است. وی یادآور شد: نمود بارز این تفکر را می توان 
در طرح دو فوریتی که پیش از نوروز سال جاری به صحن شورا آورده 
شد عنوان کرد که طی آن مبلغ یک میلیارد تومان جهت خرید نهال 

و نهال کاری تصویب شد. این عضو شورای شهر تبریز با قدردانی از 
مدیریت مجموعه سازمان پارکهای تبریز جهت حفظ و توسعه فضای 
سبز تبریز، تصریح کرد: نیت، تفکر و دغدغه محیط زیستی موجود در 

مدیریت این سازمان بسیار قابل تقدیر است چرا که در صدد طراحی 
سیستمی هستند تا با تحقق آن آینده خوبی برای فضای سبز شهر 
را شاهد باشیم. مسعودی ریحان با اشاره به تالش شورای شهر جهت 
احیای باغ شهر تبریز، خاطرنشان کرد: تبریز در سال ۱33٥ یک باغ 
ش��هر بود ولی هم اکنون آن باغ شهر به طور کلی از بین رفته است 
و ش��اید در مقایسه با سایر کالنشهرهایی همچون شیراز، اصفهان و 
تهران سرانه فضای س��بز ما کمتر است . رئیس کمیسیون سرمایه 
گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز با تاکید بر اینکه 
افق فضای س��بز را برای س��ال های آتی مطلوب ارزیابی می کنیم، 
گفت: امسال با تالش های شورای پنجم شاهد کاشت بیش از ۱۰۰ 
هزار اصله نهال همزمان با آغاز هفته درختکاری تا کنون در س��طح 

شهر بوده ایم.

ارومیـه- خبرنگار فرصت امروز- احمد مجرد مدیر منطقه 
ارومیه از آغاز توزیع الکترونیکی س��همیه نفت س��فید ش��هری و 
روستایی منطقه ارومیه خبرداد و افزود: طرح مطالعاتی الکترونیکی 
کردن کاالبرگهای نفت سفید از ابتدای سال گذشته بصورت پایلوت 
در استان آذربایجان غربی شروع شد و از ابتدای سال 97 بصورت 
کام��ل در این منطقه عملیاتی و اجرایی گردید. وی خاطر نش��ان 
س��اخت: آذربایجان غربی به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت 
سفید کشور، س��وخت مورد نیاز حرارتی شهری و روستایی خود 
را در س��الیان گذشته با کاالبرگ و از طریق فروشندگی های نفت 
سفید تامین میکرد مجرد تصریح کرد: توزیع این فرآورده با کاالبرگ 
با مشکالت زیادی از جمله توزیع خارج از شبکه و قاچاق سوخت، 
هزین��ه باالی چاپ و توزیع و امحای کاالبرگ، عدم دسترس��ی به 
آمار دقیق و میزان س��وخت مصرفی حوزه عملیاتی تحت پوشش 
همراه بود و از این رو شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ارومیه با انجام مطالعات اولیه و در سه فاز شامل: شناسایی خانوارها 
با همکاری اداره پس��ت، ثبت اطالعات در س��امانه تجارت آسان و 

هماهنگی با ش��بکه بانکی استان از طریق کارت بانکی را به روش 
متدولوژی RUP )یکی از فرایندهای تولید نرم افزار( عملیاتی کرد. 
مجرد اظهار داشت: استان آذربایجان غربی به جهت وسعت عملیاتی 
توزیع س��وخت از س��ال 79 به دو منطقه مجزا به نام شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه با حوزه جغرافیایی مرکز 
و ش��هرهای شمال استان و همچنین شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه میاندوآب با حوزه جغرافیایی ش��هرهای جنوب 
استان تقسیم شده که طرح پایلوت توزیع الکترونیکی نفت سفید از 

طریق کارتهای بانکی از ابتدای سال 97 در منطقه ارومیه عملیاتی 
ش��ده که در صورت تحقق کامل اهداف مورد نظر در کل کش��ور 
نیز اجرایی خواهد شد. مجرد در خصوص کارتهای بانکی مشمول 
این طرح الکترونیکی گف��ت: در حال حاضر کارتهای بانکی عضو 
ش��تاب بانکهای ملی، ملت، اقتصاد نوین و بانک پارس��یان متصل 
به سامانه الکترونیکی توزیع سوخت بوده و مشترکین نفت سفید 
جهت دریافت س��همیه اول خود به مقدار ۴۰۰ لیتر می توانند به 
فروشندگی مربوطه خود مراجعه نموده و نسبت به دریافت سهمیه 
اعالم شده اقدام کنند. این مقام مسئول ضمن اعالم خبر توزیع بالغ 
بر 3۰۰ میلیون لیتر نفت سفید در منطقه ارومیه  ودر بازه زمانی 
سال 96 گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 
وظیفه تأمین و توزیع نفت سفید مورد نیاز حدود ۱۰۰هزار خانوار 
شهری و روستایی را از طریق 396 فروشندگی برعهده داردو اظهار 
امیدواری کرد در س��الجاری میزان رضایت مشتریان نفت سفید 
ش��هری و روستایی به جهت تسهیل در فرایند تخصیص سهمیه 

سوخت بطور قابل مالحظه ای افزایش یابد.

اصفهان - قاسـم اسد- رییس کمیس��یون معادن اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت:نوسانات ارزی ،بخش عمده صادرات و تولید کاال باتوقف 
روبرو ساخته و فعاالن اقتصادی منتظر شفاف شدن و قابل پیش بینی 
ش��دن نرخ ارزند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،احمد 
خوروش در نخستین جلسه کمیس��یون معادن در سال جدید گفت: 
در سال گذش��ته صادرات در حال رشد بود که به دلیل نوسانات ارزی 
صادرکنندگان فعالیت خود  را متوقف کردند تا وضعیت شفاف و قابل 
پیش بینی ش��ود .  وی تصریح کرد:با توجه به گزارشات اقتصادی،تراز 
تجاری ایران مثبت اعالم می شود و ورودی ارز بیش از خروجی آن است 
و نباید دولت نگران خروج ارز باشد. وی نقطه مثبت افزایش نرخ ارز را 
تک نرخی شدن آن عنوان کرد و گفت:امیدواریم که صف متقاضیان ارز  

با در دست داشتن کارت ملی مقابل صرافی ها پایان پذیرد.  
بخش خصوصی دیگر توان تحمل نوسانات  ارزی را ندارد

کریمی عضو کمیس��یون معادن در این جلس��ه با انتقاد از عنوان 
گذاشتن قاچاقچی برای معامالت ارزی گفت:دولت فقط دغدغه تامین 
ارز مسافران و دانشجویان را دارد و برای فعاالن اقتصادی تسهیل ویژه 
ای در نظر گرفته نش��ده است. وی تاکید کرد:بخش خصوصی دیگر 
توان تحمل این نوس��انات ارزی را ن��دارد زیرا نه قادر به برنامه ریزی 
برای صادرات است و نه می تواند کاالی مورد نیاز تولید را تامین کند.

پاویون سنگ اصفهان در نمایشگاه سنگ کارارای ایتالیا
شهریار شعبانی دبیر کمیسیون در این جلسه با اشاره به تشکیل 
پاویون سنگ اصفهان در نمایشگاه سنگ کارارای ایتالیا گفت: در حال 
جذب مشارکت کننده و بازدید کننده برای این پاویون هستیم و با 
اشاره به تفاهم نامه منعقد شده با هلدینگ ایتالیاییIMM مشارکت 
کنن��دگان هزینه ایبرای نمایش��گاه، رویداد تج��اری و کارگاه های 
آموزشی پرداخت نخواهند کرد.  وی همچنین از اقدامات انجام شده 
ب��رای دومین پاویون اختصاصی اتاق بازرگانی اصفهان در بزرگترین 
نمایشگاه سنگ در ورونای ایتالیا خبر داد و گفت: تایید این شرکت 
نمایشگاهی مبنی بر رسید پیش پرداخت زمین به کمیسیون انجام 
شده است.  وی در پایان از برگزاری سومین گردهمایی فعاالن صنعت 
سنگ با عنوان همایش صنعت سنگ در انتظار دریچه ورود به دهکده 

جهانی و پانل تخصصی و همچنین مراس��م افتتاحیه چهاردهمین 
نمایشگاه سنگ استان خبر داد.

 کاهش تناژ بار جاده ای به افزایش قیمت 
حمل و نقل منجر می شود

محمد یوسف صدیقی، مسوول کمیته سنگ های تزیینی و صنایع 
وابس��ته کمیسیون معادن اتاق اصفهان نیز در این جلسه با انتقاد از 
کاهش تناژ حمل بار از ۴۴ تن به ۴۰ تن گفت:این کاهش تناژ باعث 
افزایش هزینه حمل و نقل برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان می 
ش��ود . وی افزود:این نوسانات ارزی باعث اجباری شدن خرید نقدی 
کاالها  ش��ده و امکان خرید بلند مدت وجود ندارد . وی با اش��اره به 
افزایش نرخ ارز و کمبود لوازم یدکی ماشین آالت معادن گفت:قیمت 
الس��تیک  ماش��ین آالت معدن از 38 میلیون به ۴8 میلیون تومان 
افزایش یافته و مهمتر اینکه امکان تامین نیست وفروشندگان اقدام به 
فروش کاال نمی کنند. حسام فرهادی مشاور کمیسیون در این جلسه 
با انتقاد از کاهش استقالل بخش معدن در اقتصاد کشور گفت:بخش 
معادن یک روز وزارت خانه ای اختصاصی داشت و امروز در قالب  یک 
معاونت مشغول فعالیت است . گفتنی است مقرر شد که کمیسیون 
مع��ادن در رابط��ه با موضوع  کاهش تناژ حمل م��واد در جاده ها  و 
افزایش هزینه حمل و نقل نشستی ویژه با مسوولین استان برگزار کند.

تبریـز - فالح- ش��هردار منطقه 9 کالنش��هر تبریز گفت شهر 
تبریز، فیروزه جهان اس��الم، شهر اولین ها، شهر سردار و ساالر ملی، 
ش��هر باکری ها و شفیع زاده ها، شهر شهریار شیرین سخن و شهر 
بسیاری از نام آوران و دلیران، در سال ۲۰۱8 و در رویدادی تاریخی، 
پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی معرفی شده و مرکز همایش 
ه��ای بین المللی تبریز که به حق یک��ی از ماندگارترین پروژه های 
فرهنگی در سطح ملی می باشد، مفتخر است بعنوان میزبان شایسته 
آئین رسمی افتتاحیه این رویداد عظیم، پذیرای دکتر حسن روحانی 
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران، سفرا و شهرداران کشورهای 
اسالمی و میهمانان داخلی و خارجی باشد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، بهرام نسیانی افزود: شهر تبریز با قدمت بیش از 3 هزار سال و 

غنای فرهنگی، مذهبی، علمی و توریستی، شاید قبل از این نتوانسته 
آنچنانکه در شأن مردم فرهنگ دوست و فهیم این دیار است خود را 
به جهانیان معرفی نماید و با وجود پتانسیل های موجود، بعنوان یکی 
از مقاصد گردشگران داخلی و خارجی مطرح گردد لیکن با استفاده 

از این فرصت تاریخی و با عنایت به مهیا ش��دن مرکز همایش��های 
بین المللی تبریز انتظار می رود این مرکز به پایگاه معرفی فرهنگ و 
تاریخ مغفول کهن شهر تبریز مبدل شود. شهردار منطقه 9 تبریز با 
تشکر ویژه از حمایت های همه مسئولین و تالش های شبانه روزی 
کلیه دست اندرکاران احداث این پروژه ملی که با استفاده از آخرین 
متدها و اس��تانداردهای روز دنیا و بصورت ش��بانه روزی در مدت دو 
سال اقدام به ساخت و تجهیز این مجموعه نموده اند، اظهار داشت: 
آماده سازی این مرکز جهت برگزاری هرچه با شکوهتر آئین افتتاحیه 
رسمی تبریز ۲۰۱8 بدون لحظه ای استراحت و وقفه همراه بوده  که 
امیدواریم مجموعه این همه تالش و زحمت بی وقفه، رضایتمندی 

مردم فهیم تبریزی را به همراه داشته باشد.

با حضور وزیر نیرو صورت گرفت

کلنگ زنی پست ۴۰۰ کیلو ولت و افتتاح خط جندی شاپور

رییس شورای اسالمی آذربایجان شرقی:

شورای شهر جهت احیای باغ شهر تبریز مصمم است

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه خبرداد
سهمیه نفت سفید شهری و روستایی منطقه ارومیه برای اولین بار در کشوراز طریق کارت های بانکی شارژ شد 

رییس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان :

با نوسانات ارزی ،بخش عمده صادرات و تولید کاال متوقف شده  است

شهردار منطقه 9 کالنشهر تبریز:

مرکز همایش های بین المللی تبریز از ماندگارترین پروژه های فرهنگی در سطح ملی است

انتصاب رئیس وکارشناس ارشد روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- سهیال ملکشاهی مدیر کل تامین اجتماعی استان ایالم طی حکمی بهزاد 
فیض اللهی یکی از کارکنان خدوم شعبه یک ایالم را بعنوان رئیس وکارشناس ارشد روابط عمومی این 
سازمان منصوب کرد.  ایشان توجه به نظر کمیته انتصابات استان و مردمداری و حسن خلق با ارباب 
رجوع با ۲۰سال سابقه خدمت بی منت به بیمه شدگان در پست بازرسی کارگاههای شعبه یک ایالم 
را ازدالیل انتصاب وی دانست و ضمن تقدیر از خدمات آقای امیدی پور اظهار امیدواری کرد که آقای 
بهزاد فیض اللهی که یکی از نیروهای خالق وجوان تحصیل کرده هستند بتواند مثمر ثمر واقع و باعث 

تحول وتعامالت برون و درون سازمانی گردد.

دکتر حسین رنجبران، جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد
احداث 1110 خانه بهداشت، 279 مرکز درمانی روستایی وشهری، 45 پایگاه 

بهداشتی و درمانی در مازندران پس از انقالب
سـاری -دهقـان - دکتر حسین رنجبران، جانش��ین رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته شهر ساری  با بیان اینکه اول تا 
هفتم اردیبهشت ماه هفته سالمت نامگذاري شده است، اظهار کرد:   شعار هفته سالمت 
امس��ال » سالمت براي همه «  است  که با تاکید بر موضوع  »پوشش همگاني سالمت 
، براي همه و درهمه جا«  نامگذاري ش��ده است و در راستاي عدالت محوري است. وی 
افزود: فردی که در شهر و روستا زندگی می کند باید به مراکز بهداشتی و درمانی و خدمات 
سالمت  دسترسی داشته باشد. دکتر رنجبران با بیان اینکه کشور ما در  خصوص کنترل بیماری های واگیردار موفق عمل کرده 
است، گفت: امروزه یکی از معضالت حوزه سالمت در سراسر جهان بیماري هاي غیر واگیر است که باید براي کنترل آن اقدامات 
اساسي  انجام شود. معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران علت اصلی بیماری های غیر واگیر را کم تحرکی دانست و افزود: 
امروزه به دلیل تغییر سبک زندگي،  بیماري هاي غیر واگیر افزایش پیدا کرده است که براي داشتن جامعه اي پویا این بیماري ها 
باید کنترل شوند. وی با بیان اینکه در سازمان بهداشت جهانی سالمت به معنای سالمت جسمی، روحی، اجتماعی و معنوی است، 
بیان کرد: یکتا پرستي و عبادت ، نقش اساسي در سالمت دارد و در مقاالت علمي نیز به اثبات رسیده است. دکتر رنجبران با بیان 
اینکه در سال های گذشته به دلیل بیماری های واگیردار بسیاري از افراد فوت مي کردند،گفت: در نظام جمهوري اسالمي اقدامات 
خوبي انجام شده است و امروزه شبکه گسترده بهداشتي  در دور افتاده ترین روستاها نیز وجود دارد و این بیماري ها به دلیل فراهم 

آوردن امکانات کنترل شده است.

اهدای خون کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب
کرمانشاه - دشتی  -به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب با استقرار اکیپ سازمان انتقال 
خون کرمانشاه، کارکنان این شرکت بنا به سنت سالیانه خود دراقدامی خداپسندانه با اهدای خون به یاری بیماران و نیازمندان 
به خون شتافتند. واجدین شرایط و داوطلبین شرکت با حضور در اتوبوس سیار خون گیری حضور یافتند و پس از پذیرش، 
طی مشاوره ای آماده اهدای خون شدند.در این حرکت انسان دوستانه، مدیران، روسا و کارکنان این شرکت با هدف باال بردن 
روحیه ایثار و از خودگذشتگي در یک امر خداپسندانه با اهداي خون، نعمت زندگي را با دیگران قسمت نمودند. حجت اله بنی 
عامریان رئیس روابط عمومی ش��رکت بهره برداری نفت و گاز غرب نیز در همین رابطه ضمن تقدیر از برنامه ریزی و اجرای 
این امر مهم در شرکت که موجب نشاط و شادابی سازمانی گردیده است اظهار داشت: همانطور که گفته شده است »اهدای 
خون، اهدای زندگیست« و باید قدر این نعمت خدادادی را دانسته و در راه کمک به نیازمنداِن این ماده حیاتی از آن استفاده 
نمود چرا که در این کار رضای خداوند و نجات جان انسان ها قرار دارد. وی با بیان اینکه یکی از مولفه های ایجاد همدلی در 
میان همکاران، شرکت در امور خیرخواهانه است، گفت: اهدای خون یکی از امور انسان دوستانه ای ست که عالوه بر رضای 
خدا، سالمت جسم و کمک به همنوعان را نیز در خود دارد. رئیس روابط عمومی در پایان تاکید کرد: شرکت در برنامه های 
جمعی و گروهی موجب افزایش روحیه و نشاط همکاران می شود که این امر رابطه مستقیم در میزان بهره وری و کارایی آنها 

دارد و همین مسئله اهمیت اجرای چنین برنامه هایی را در سازمان ها نشان می دهد.

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان بوشهر 
در سال 97 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای هماهنگی امور راه 
و شهرس��ازی استان در س��ال 97به ریاست مدیرکل راه و شهرسازی 
اس��تان وبا دبیری مدیریت فنی و اجرائی اداره کل ودیگر اعضاء شورا 
در اداره کل برگ��زار گردید.  به گ��زارش روابط عمومی اداره کل راه و 
شهرس��ازی استان بوشهر مهندس فرزاد رس��تمی در جلسه شورای 
هماهنگی  امور راه و شهرسازی استان ضمن خوشآمد گویی وعرض 
تبریک س��ال جدیدخدمت اعضاءگفت: تشکیل این شورا با توجه به 
دس��تورالعمل مقام عالی وزارت، بس��تر مناس��بی برای حل و فصل 
موضوعات مختلف در حوزه راه و شهرسازی خواهد بود.  وی ادامه داد:در نوروزدر بخش های فرودگاهی و جاده ای ودریانوردی 
عملکرد بسیارخوبی در استان وحتی کشور داشتیم که خوشبختانه در حوزه فرودگاه استان با افزایش قابل توجه پروازها شاهد 
جابجایی مسافرین زیادی بودیم. رئیس شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی در ادامه افزود:در همین راستا در بخش جاده ای 
نیز شاهد افزایش سفر درسطح استان بودیم که جای تقدیر و تشکر دارد. رستمی هدف از تشکیل شورای هماهنگی امور راه 
و شهرسازی استان را ارتقاء سطح دستگاههای زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی وایجاد هم افزایی وپیشرفت در حوزه راه 
وشهرسازی ،هماهنگی مدیران دستگاهها در بخش های حمل و نقل ومسکن و شهرسازی وپاسخگویی به موقع به دستگاهها 
ومراجع ذیصالح وشفاف سازی خدمات دانستند.  رئیس شورای هماهنگی امور راه وشهرسازی  استان با اشاره به دستورالعمل 
ابالغی وزیر در خصوص تشکیل شورای هماهنگی امور راه و شهرسازی استان ها گفت: گستردگی و تنوع موضوعات در این حوزه 
نیازمند همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت متبوع در استان و حتی سایر دستگاه های اجرایی است. 
وی افزود: تشکیل این شورا یکی از راهکارهایی است که طی آن می توان با ارائه آخرین اقدامات صورت گرفته در دستگاه های 
اجرایی و همچنین طرح مشکالت پیش رو، برنامه های الزم جهت تسریع در انجام امور و رفع موانع را انجام داد و در این راستا 

از ظرفیت سایر دستگاه ها استفاده کرد.

برگزاری مراسم  تجلیل ازهمکاران بازنشسته شرکت گاز استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-    با هماهنگی روابط عمومی وپایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان،مراسم باشکوه جشن 
اعیاد شعبانیه  سالروز والدت حضرت امام حسین )ع(،حضرت ابوالفضل العباس)ع( وامام سجاد)ع( و گرامیداشت روز پاسدار و جانباز  
بعد از نماز ظهر وعصر با حضور کارکنان گاز گلستان درمحل نمازخانه اداره مرکزي برگزارشد .به گزارش روابط عمومي،در آغاز این 
مراسم شریفی یکی از ذاکرین اهل بیت عصمت وطهارت  به مناسبت این ایام معنوی به مولودی خوانی  پرداخته و این  ایام پر خیر 
و برکت  را گرامی داشت.درادامه این مراسم،حجت االسالم میرمنافی امام جماعت گازگلستان نیزضمن تبریک اعیاد شعبانیه ،طی 
سخنان ارزنده ای به تشریح فضایل و مناقب  ایام شعبانیه پرداخت و ماه شعبان را از برترین ماههای سال خواند که در آن  ۴ والدت 
مهم وجود داردکه دین اسالم را زنده و پایدار نگه داشته است . وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص(که فرمودند))شعبان ماه من 
و رمضان ماه خداست((گفت:با وجود اینکه والدت و مبعث حضرت رسول در ماه شعبان نیست ولی به نام پیامبر اکرم )ص(نام نهاده 
شده و دلیل آن نیز به این خاطر می تواند باشدکه آن حضرت این ماه را بسیار دوست می داشت، از این رو ساعات و لحظات آن را به 

صورت ویژه و خاص به بندگی حق تعالی می پرداخت.  

گسترش شبکه های جمع آوری فاضالب از آلودگی رودخانه ها جلوگیری می کند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-    مدیر اجرای طرح های جمع آوری و تصفیه فاضالب آبفا گلستان گفت: گسترش شبکه های 
جمع آوری فاضالب از آلودگی رودخانه ها جلوگیری می کند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس 
هدیه آقاخانی افزود: رهاسازی فاضالب در رودخانه ها اثرات سوئی بر طبیعت و محیط زیست می گذارد.وی با بیان اینکه در گذشته 
فاضالب به روش سنتی و به صورت حفر چاه در زمین دفع می شد، تصریح کرد: این روش موجب آلودگی آب های زیرزمینی می 
شود و با رشد جمعیت و توسعه واحدهای مسکونی و بمنظور حفظ منابع طبیعی و گسترش بهداشت شبکه جمع آوری فاضالب 
بعنوان زیرساخت شهری باید اجرایی شود.مهندس آقاخانی با اشاره به اینکه اجرای شبکه فاضالب در 6 شهر استان در دست اقدام 
است، گفت: شبکه های فاضالب در شهرهای کردکوی و بندرترکمن در مدول یک اجرا شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است و 
برای مدول ۲ در دست اقدام جهت دریافت اعتبارات می باشد.وی خاطرنشان کرد: پروژه جمع آوری فاضالب در بخشی از شهرهای 
گرگان و بندرگز اجرا شده و در حال تکمیل می باشد و برای شهرهای آزاشهر، گنبد و علی آباد در دست اقدام می باشد.مدیر اجرایی 
طرح های فاضالب آبفا گلستان یادآور شد: اجرای شبکه فاضالب در شهرهای گرگان، گنبد، آزادشهر و بندرگز از طریق تامین مالی 
منابع عمرانی و در علی آبادکتول و آق قال از طریق منابع عمرانی و فاینانس داخلی)ماده ٥6( انجام خواهد شد.وی گفت: تمامی آب 
مصرفی در منازل تبدیل به فاضالب می شود و 99 درصد از مجموع فاضالب را آب تشکیل می دهد به همین دلیل بخش زیادی از 

آب بازیافتی توسط تصفیه خانه های فاضالب به چرخه طبیعت بازمی گردد.
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مترجم: امیر آل علی

دوره های آموزشی مدیریت به وفور در فضای کسب 
وکار دیده می ش��وند. ش��رکت در این سمینارها برای 

مدیران و کارمندان آنها مفید خواهد بود. 
مدی��ران در دوره ه��ای متعدد زمان��ی از کالس ها 
و دوره ه��ای آموزش��ی مدیری��ت اس��تفاده می کنند. 
آنه��ا به منظور افزایش مهارت ه��ای فردی و حرفه ای 
در این کالس ها ش��رکت می کنن��د و مدارکی نیز از 
آموزش��گاه ها دریافت می کنند. چال��ش این مدیران 
زمان��ی ظهور می کند ک��ه بخواهن��د آموزش ها را به 
کارمندان خ��ود منتقل کنند. کارمندان از جلس��ات 
آموزش��ی آنها خس��ته می ش��وند و اطالعات به خوبی 
منتقل نمی ش��ود. به بیان دیگر، در این میان ترجمه 

محتوای آموزشی با مشکل روبه رو است. 
یک��ی از راهکارهایی که به ذهن مدیران می رس��د، 
ش��رکت در دوره ها به همراه کارمن��دان برتر یا دیگر 
مدیران اجرایی ش��رکت اس��ت. با ای��ن کار در زمان 
اجرای استراتژی های آموخته شده، گروهی از مدیران 
دیگر به عن��وان حامی در کنار رهبر س��ازمان حضور 
خواهند داش��ت. مؤسسان کس��ب وکار از این فرصت 
ب��رای تدوین اهداف و یادگیری مراحل اجرا به همراه 

همکارانشان یاد می کنند. 
برخی آموزش��گاه های مفاهیم مدیریتی، این امکان 
را برای شرکت ها فراهم می کنند که دوره های عمومی 
ش��امل تعدادی از کارمندان شرکت را بگذرانند. این 
دوره ها عموما در پکیج های تخفیفی برای ش��رکت ها 
در نظر گرفته می ش��وند. یکی از این آموزش��گاه های 

  Entrepreneurs' Organization ،بین الملل��ی
و  کارآفرین��ان  مخص��وص  دوره های��ی  ک��ه  اس��ت 
هم بنیانگ��ذاران اس��تارتاپ ها نیز دارد. این ش��رکت 
مصاحبه ای با ش��رکت کنندگان در دوره های عمومی 
داشته و نظر آنها را در مورد فایده کالس های گروهی 
به همراه تیم جویا ش��ده است. در ادامه این مطلب به 

بررسی نظرات این شرکت کنندگان می پردازیم. 
تجربه مشترک با مدیران میانی

اندرو بلیکش��تاین یک��ی از کارآفرینانی اس��ت که 
در این دوره های مش��ترک ش��رکت کرده. او خود را 
فردی عالقه مند به آموزش می داند. البته اندرو پیش 
از راه اندازی ش��رکتش در دوره های رس��می مدیریت 
ش��رکت نداش��ته، اما پ��س از آش��نایی با مؤسس��ه 
کارآفرین��ان، این س��بک از آموزش را ش��روع کرده 
است. او شرکت در کالس به همراه دیگر اعضای تیم 
رهب��ری را به عنوان یک تجربه مش��ترک می داند. او 
معتقد اس��ت این تجربه، مؤسس اصلی را به این باور 
می رساند که در مس��یری صحیح به همراه همکاران 

اصلی رشد خواهد کرد. 
هائ��و الم، کارآفری��ن دیگری اس��ت ک��ه ابتدا در 
دوره های شخصی حضور داشته و مهارت های خود را 
افزایش داده است. او پس از شرکت در دوره ها به فکر 
اجرای ایده های آموخته ش��ده بوده اس��ت. تجربه تلخ 
او، همراه نش��دن کارمندان و درک نکردن ایده هایش 
است. پس از شرکت جمعی در دوره های آموزشی به 
همراه دیگر مدیران، آنها توانس��ته اند با همکاری هم 

ایده های جدید را اجرا کنند. 
تأثیر روی مسیر کارآفرینی

ان��درو در م��ورد تأثیر دوره های گروهی در مس��یر 
می گوید این آموزش ها، افراد را با ایده های او آش��ناتر 
می کنند. او بر این باور است که مشخص کردن ایده ها 
و اهداف وظیفه مؤسس استارتاپ است و اجرای آنها 
از وظای��ف مدیران اجرایی و میان��ی. به همین دلیل 
ش��رکت در دوره ه��ا پیش از برنامه ری��زی برای اجرا، 
دیدی کلی و نظری نس��بت به ایده های مؤس��س به 
مدیران می دهد و آنها آس��ان تر می توانند اس��تراتژی 

اجرا را تدوین کنند. 
الم نی��ز معتقد اس��ت که ب��ا ش��رکت گروهی در 
دوره های آموزش��ی، اعتمادبه نف��س او و اعضای تیم 
مدیریت��ی اش بس��یار افزایش یافته و آنه��ا پس از به 
اش��تراک گذاش��تن آموخته ها، با دقت و حساس��یت 

بیشتری به کار ادامه داده اند. 
نکت��ه اصلی در م��ورد این اس��تراتژی آموزش��ی، 
هم��کاری اف��راد مختلف ش��رکت در دوره ها اس��ت. 
همانط��ور ک��ه می دانی��د، بح��ث آموزش همیش��ه 
چالش های��ی برای حل مس��ائل داش��ته که همکاری 
افراد در این چالش ها، کلید اصلی آش��نایی بیشتر با 
ایده های یکدیگر اس��ت. گروه ه��ای هدف آموزش در 
این دوره ها، می توانند مدیران یا کارمندان باشند، اما 
هدف اصل��ی، همکاری آنها با یکدیگر و به اش��تراک 

گذاشتن ایده ها و تجربیات است. 
inc/zoomit :منبع

فواید دوره های گروهی آموزش کسب وکار

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 949 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: ارزیابی عملکرد کارکنان مبانی 
متفاوت و روش های گسترده ای دارد. در واقع این ارزیابی 
می توان��د از بعد تکنیک��ی و بعد اجرایی ص��ورت بگیرد. 
به نظرم این کس��ب وکار قبل از اینکه بخواهد سیس��تم 
ارزیابی عملکرد کارکنان خود را راه اندازی کند، باید نظام 
برنامه ریزی و هدف گذاری را در سازمان خود مستقر کند 
و براس��اس این نظام ارزیابی عملک��رد را انجام دهد. این 
کس��ب وکار باید برای دوره زمانی مش��خص در سازمان 
خود یک برنامه استراتژیک و یک برنامه راهبردی مناسب 
را بنویسد و در آن برنامه سهم بخش های مختلف سازمان 
را مش��خص کند. برای مثال در این س��هم بندی، س��هم 
کارکنان، س��هم فروش، سهم بازار و غیره را معین کند و 
بعد از این، به ازای س��همی ک��ه کارکنان دارند ارزیابی را 
انج��ام دهد. البته این کس��ب وکار باید در نظر بگیرد که 

ارزیابی کارکنان زمانی موثر است که دوسویه باشد، یعنی 
هم کارکنان ارزیابی ش��وند و هم مدیر، چون در غیر این 
صورت کارکنان نس��بت به این ارزیابی مقاومت می کنند. 
به خاطر اینکه این مدیر بتواند دوس��ویگی را رعایت کند 
و انگیزه کارکنان خود را برای ارزیابی حفظ کند، باید دو 
عملک��رد را اجرا کند؛ یک- در تدوی��ن اهدافی که برای 
سازمان خود در نظر می گیرد حتما از مشارکت کارکنان 
اس��تفاده کن��د. در مباحث علمی این ش��یوه را مدیریت 
برمبن��ای هدف می نامن��د. یعنی با مش��ارکت کارکنان، 
سیستم هدف گذاری س��ازمان هماهنگ می شود. دراین 
صورت موق��ع ارزیابی کارکنان؛ آنه��ا در ریز اهدافی که 
تعیین شده مش��ارکت خواهند داشت. دو- شاخص های 
انگیزش��ی مناس��ب را نیز برای ارزیابی عملکرد کارکنان 
درنظ��ر بگیرد یعنی اگ��ر کارمندی عملکرد مناس��ب یا 
نامناس��بی داش��ت، اث��ر و نتیجه کارک��ردش در ارزیابی 
محاسبه و دیده شود. اگر بتواند موارد ذکر شده را در کنار 

یکدیگر قرار دهد می تواند یک نظام ارزیابی اس��تراتژیک 
عملکرد داش��ته باش��د. تنها حلقه مفقوده در این شیوه 
ارزیابی عملکرد تعیین ش��اخص های انگیزش��ی ارزیابی 
اس��ت که به نظرمن بهترین ش��اخص  همان المانی هایی 
اس��ت که در اهداف س��ازمان آورده ش��ده است. در واقع 
همان نقشی است که هر کدام از کارکنان در شکل گیری 
اه��داف به عهده دارن��د. برای مثال اگر براس��اس اهداف 
س��ازمان، کس��ب و کار بعد از مدت تعیین ش��ده باید به 
فروش A برس��د، مدیر باید نقش هر کدام از کارکنان را 
در این هدف مش��خص کند که همین موضوع به یکی از 
شاخص های انگیزشی تبدیل خواهد شد. البته مدل های 
دیگ��ری نیز ب��رای ارزیابی وج��ود دارد مانند سیس��تم 
ارزیابی عملکرد36۰ درجه، مدیر مس��تقیم و... اما مزیت 
پیشنهادی که عنوان کردم از این جهت است که ارزیابی 
عملکرد براساس اهداف سازمان صورت می گیرد و باعث 

پیشرفت این کسب وکار خواهد شد. 

راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد

پرسـش: شـرکتی با حدود 20 کارمند را مدیریت می کنم. تصمیم دارم سیسـتمی برای ارزیابی عملکرد کارکنان 
راه اندازی کنم، پیشنهاد شما برای من چیست؟  کلینیک کسب و کار

نکاتی که هیچ کس در رابطه با 
میلیاردر شدن به شما نخواهد گفت

بدون ش��ک میلیاردر ش��دن را می توان آرزوی تقریبا 
تمامی افراد جهان دانس��ت. بدون ش��ک این موضوع را 
می توان یکی از بزرگ ترین موفقیت های ممکن محسوب 
ک��رد. به همین دلیل و در همین راس��تا قصد بررس��ی 
نکات��ی را در این رابطه داریم که معموال مورد توجه قرار 
نگرفته و باعث می ش��ود مسیر کس��ب ثروت برای افراد 

کامال طوالنی و غیرممکن به نظر برسد. 
1- کم خرج بودن را به عنوان یک اصل بپذیرید

در ش��روع تبدیل ش��دن به فردی ثروتمند الزم است 
دارایی ه��ای خود را در مس��یر خلق ثروت بیش��تر خرج 
کنید. این موضوع بدون شک به معنای اعمال فشار روی 
خود و کنار گذاش��تن خوشی هایی خواهد بود که ممکن 
است حتی اطرافیان شما به آنها بپردازند. به همین دلیل 
تنه��ا باید هدف خ��ود را مدنظر قرار دهی��د و از عوامل 
بیرونی که ممکن اس��ت ش��ما را از مسیر مشخص شده 
منحرف کند، به س��ادگی عبور کنید. با نگاهی به زندگی 
کارآفرینان جهانی که موفق به کس��ب ثروت های کالن 
ش��ده اند، پ��ی خواهید برد که آنها تحت هیچ ش��رایطی 
ولخرجی های بیهوده را نداش��ته و زندگی ساده ای دارند. 
درواقع این موضوع به عنوان تمرینی برای ش��ما خواهد 
ب��ود که از دارایی تان به خوبی اس��تفاده کنید. به همین 
دلیل برای تبدیل ش��دن آن به الگ��وی رفتاری خود، از 
همین امروز ش��روع کنید. این کار به شما اجازه خواهد 
داد ت��ا پول ت��ان را در جای��ی س��رمایه گذاری کنید که 
بدون ش��ک در مسیر کس��ب موفقیت ضروری محسوب 
می ش��ود. با این حال توجه داش��ته باش��ید ک��ه همواره 
سرمایه گذاری ش��امل موارد بیرونی نبوده و در برخی از 
موارد س��رمایه گذاری روی خود نیز می تواند مهم باشد. 
ب��رای مثال هزینه کردن روی خود برای کس��ب مهارت 
بیش��تر باعث خواهد ش��د تا در وضعیت فعل��ی بتوانید 

تغییرات مطلوبی را اعمال کنید. 
2- مسیر شما ممکن است کامال کسل کننده باشد

در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که مس��یر میلیاردر 
شدن شما به مانند س��رگرمی ای جذاب باشد. به همین 
دلیل الزم است تصمیم درس��تی را اتخاذ کنید. درواقع 
شما باید مس��یری را برای خود انتخاب کنید که نسبت 
به آن تمایل خواهید داشت. با این حال همواره خواست 
ش��ما نباید م��الک تصمیم گی��ری باش��د. درواقع این 
احتمال وجود دارد که موضوع مورد پند ش��ما در جامعه 
ای ک��ه درآن حض��ور دارید چندان در ش��رایط مطلوبی 
قرار نداش��ته باش��د و همین باعث خواهد شد تا شانس 
موفقیت ش��ما به ش��دت کاهش پیدا کند. بنابراین برای 
خود همواره انگیزه  س��ازی کنید و انتظار اتفاقی جذاب و 

مورد پسند را نداشته باشید. 

3- تک شغله بودن را کنار بگذارید
اینکه ب��ا تیکه بر ی��ک موقعیت کاری انتظار داش��ته 
باش��ید به ثروت های عظیم دس��ت پیدا کنید، ریس��ک 
بس��یار باالیی به همرا خواهد داش��ت. ب��ه همین دلیل 
ضروری است تا منابع درآمدی تان را تا حد امکان متنوع 
سازید. با این حال در این رابطه به نحوی عمل کنید که 
محوریت کار ش��ما بر یک شغل بوده و تمرکز اصلی شما 
معطوف به آن باش��د، در غیر این ص��ورت در درازمدت 
با مش��کالت جدی مواجه خواهید ش��د. امروزه با رش��د 
تکنولوژی شرایط برای انجام کارهای فرعی که حتی نیاز 
به مراجعه به محل کار خاصی نیز وجود ندارد، مهیا شده 
و به همین دلی��ل می توانید در این رابطه اقداماتی را به 

آسانی صورت دهید. 
4- تحت هیچ شرایطی ناامید نشوید

بدون ش��ک میلیاردر ش��دن خصوصا ک��ه به صورت 
خودس��اخته باشد، با سختی های بسیاری همراه خواهد 
بود. درواقع اگر این چنین نبود هر کسی می توانست آن 
را انج��ام ده��د، با این حال درصد چنین افرادی بس��یار 
اندک اس��ت. به همین دلیل الزم اس��ت همواره روحیه 
خ��ود را تقوی��ت و از رها س��اختن یک ب��اره همه چیز 
جلوگیری کنید. بدون ش��ک با شرایطی مواجه خواهید 
ش��د که نس��بت به همه اهداف خود شک خواهید کرد، 
ب��ا این حال این موض��وع نباید مانع حرکت رو به جلوی 

شما شود. 
5- شما به دوستانی نیاز خواهید داشت

اگرچ��ه هر فرد در زندگی خود دوس��تانی دارد، با این 
حال منظور این اس��ت که افردی را بیابید که با کار شما 
در ارتباط بوده و از اهداف مش��ترکی برخوردار هستید. 
درواق��ع اینکه ش��ما به تنهای��ی قادر به انج��ام این کار 
خواهید بود تصوری کامال غلط بوده و الزم اس��ت خیلی 
زود دوس��تانی را همس��و با خود پیدا کنید و تیم خود را 
ش��کل دهید. با این حال فراموش نکنید که هیچ فردی 
الزاما نباید تا ابد در تیم ش��ما باشد و می توانید در مسیر 
پیش��رفت خود ف��ردی را حذف و دوس��تی باارزش تر را 

اضافه کنید. 
entrepreneur :منبع
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چین با کمک هوش مصنوعی 
6میلیارد سوسک در سال پرورش 

خواهد داد
ش��اید از نظر برخ��ی کاربران سوس��ک ها، موجودات 
چندش آوری به نظر بیایند، اما از این حشرات در ساخت 
فرآورده های دارویی اس��تفاده های زیادی می شود. شاید 
ب��ه همین خاطر اس��ت که کش��ور چین قص��د دارد در 
س��اختمان های مخصوصی، 6 میلیارد سوس��ک پرورش 
دهد. قرار اس��ت از این سوسک ها در تولید یک معجون 
س��المتی استفاده شود که می تواند بیماری های تنفسی، 

معدوی و. . . را درمان کند. 
به گزارش روزنامه های چین��ی، فضای اختصاص داده 
ش��ده به این پروسه، س��اختمانی چند طبقه به اندازه ۲ 
زمین ورزش��ی بوده که تمامی اتاق های آن قفس��ه بندی 
شده و در کنار این قفسه ها ظروفی حاوی آب و غذا قرار 

داده شده است. 
ای��ن مکان ها در طول س��ال، گرم، مرط��وب و تاریک 
خواهند بود تا سوس��ک های بتوانند در آن به راحتی زاد 
و ولد کرده و زنده بمانند. بدین وس��یله این ساختمان ها 
به زندانی همیشگی برای سوسک ها بدل خواهند شد که 
قادرند همگی  آنها را از بدو تولد تا پایان زندگی شان نگه 

داشته و جمع شان کنند. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، ای��ن توصیف ها صحنه ای از فیلم 
ماتریک��س را که در آن ماش��ین ها به پرورش انس��ان ها 

می پرداختند در ذهن کاربران تداعی می کند. 
قرار اس��ت در هر مت��ر مربع از این س��اختمان ها ۲8 
هزار سوس��ک زندگی کنند و وظیفه نگهداری، دریافت 
و تحلیل اطالعات از این مکان ها برعهده هوش مصنوعی 

خواهد بود. 
اطالعات دریافت ش��ده از این 6 میلیارد سوس��ک که 
به 8۰ طبقه بندی مختلف تقس��یم می شوند، بسیار مهم 
خواه��د بود، چراکه هم اکن��ون ۴۰ میلیون نفر در چین 
از سوس��ک های له ش��ده برای معجون های سالمتی به 
خصوصی بهره می گیرند که ش��بیه چ��ای بوده و مزه ای 

مانند ماهی  شیرین شده دارند. 

سازندگان بزرگترین هواپیمای دنیا از 
تاریخ پرواز آن خبر می دهند

کمپانی اس��تراتوالنچ در سی وچهارمین سمپوزیم 
فضایی اعالم کرد که بزرگ ترین هواپیمای تاریخ در 

تابستان سال جاری به پرواز در خواهد آمد. 
به گزارش دیجیاتو، ای��ن هواپیمای غول پیکر که 
»استراتوالنچ« نام دارد، با دو کابین مجزا، ۲۲6 تن 
وزن و برخ��ورداری از بال هایی ب��ه طول ۱۱7 متر 

می تواند وزنی برابر با ٥9۰ تن را تحمل کند. 
این غول فلزی قبال دو تس��ت موتورهای توربوفن 
و حرکت روی باند فرودگاه با س��رعت 7۴ کیلومتر 
بر ساعت را با موفقیت پشت سر گذاشته و پیش از 
پرواز نهایی در تابستان باید سه آزمایش دیگر را نیز 
طی کند. کمپانی طراح این هواپیما توس��ط یکی از 
بنیانگذاران مایکروسافت به نام پل آلن بنیانگذاری 

شده که به »مرد ایده پرداز« شهرت دارد. 
هدف اصلی در تست های آتی این است که سرعت 
اس��تراتوالنچ به ترتیب مرز ۱۲8 و ۲۲۲ کیلومتر بر 
ساعت را که برای اوج گرفتن الزامی است، رد کند. 
از آنجایی که هواپیمای مذکور تس��ت های قبلی را 
بدون هیچ مشکلی پشت سر گذاشته و نیاز به انجام 
اصالحات خاصی نداش��ته، مهندسان امیدوارند در 

تابستان آن را روانه آسمان کنند. 
ه��دف اصل��ی از طراحی این پرنده، توس��عه یک 
س��کوی پرت��اب در میان آس��مان بوده اس��ت. به 
عب��ارت دیگ��ر راکت ه��ای س��بک و محموله هایی 
از قبی��ل ماهواره ب��ه میانه دو کابین اس��تراتوالنچ 
متصل می ش��وند، سپس خلبان هواپیما را تا ارتفاع 
مش��خصی باال برده و بار را رها می کند که نس��بت 
به روش های فعلی بس��یار مقرون به صرفه تر به نظر 

می رسد. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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