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 با تصویب کلیات دو الیحه در مجلس، ایران به عضویت
در FATF نزدیک شد

یک گام دیگر برای
خروج از فهرست سیاه

با تصویب کلیات دو الیحه »اصالح قانون مبارزه با پولشویی« و »اصالح قانون تأمین مالی تروریسم« در مجلس، 
ایران گام دیگری برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی )FATF( برداش��ت، هرچند قانونی ش��دن آن 
منتظر تصویب جزییات در مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان است.  به گزارش ایرنا، دولت با هدف بهبود جایگاه 
ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار...

رئیس جمهور در بازدید از بیست وسومین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی: 

 اساس سیاست ما
تعامل سازنده با دنیا است
2

4

3

ایران در 10 سال چقدر کاالی خارجی خرید؟

بررسی روند 10 ساله واردات کاال به ایران

7 نکته مدیریتی فیلم بنیان گذار
کودکان امروز، کارآفرینان اجتماعی فردا

فواید رد بعضی از پروژه های کاری
ترند دیجیتال مارکتینگ در ایران در سال 1397

محتوای سال 2017 
6 ایده فو ق العاده برای بازاریابی محتوا

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اپل تنها چند گام دیگر تا یک 
تریلیون دالری شدن فاصله دارد

6
رئیـس اتاق بازرگانی تهران گفـت دولت باید اجازه دهد ارز 

صـادرات با قیمت توافقی بین خریدار و فروشـنده 
در صرافی ها مبادله شود. مسعود خوانساری، در...

ضرورت تعیین تکلیف ارزهای صادراتی

 فعاالن اقتصادی
کمی صبر کنند

یادداشت
فضای مجازی، روسیه و 

انتخاب ترامپ

فضای مجازی، روسیه و انتخاب ترامپ

پس از گذشت بیش از یک سال 
از پنج��اه و هش��تمین انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 
2016، اطالع��ات و تحلیل های 
اخیر در م��ارس 2018 حاکی از 
احتمال دخالت روس��یه در این 
انتخابات با استفاده از فیس بوک 
در فض��ای مجازی به نفع ترامپ 
است. در ابعاد محدودتر احتمال 
دخال��ت روس��یه در مراجعه به 
آرای عمومی برای رفتن یا ماندن 
 EU ،انگلستان در اتحادیه اروپا
در ژوئن 2016 نیز مطرح است. 
انتش��ار این اخبار موجب ش��د 
در م��اه م��ارس از ارزش س��هام 
فیس ب��وک، غول ب��زرگ دنیای 
مج��ازی فق��ط طی ی��ک هفته 
حدود 60 میلی��ارد دالر، معادل 
16.1 درصدکاسته شود، چراکه 
اعتماد کاربران به فیس بوک به 
جهت درز اطالعات ش��خصی و 
سوءاس��تفاده از آن کاسته شده 
بود. درباره فس��اد انتخاباتی فوق 
و دخالت های مش��ابه دولت های 
خارجی در انتخابات کش��ور های 
دیگر، سازمان شفافیت بین المللی 
گزارش��ی در تاری��خ 23 مارس 

2017 منتشر کرده است. 
ادامه در همین صفحه

محمود ختائی
 دانشیار بازنشسته 

دانشکده اقتصاد 
عالمه طباطبائی

ادامه از همین صفحه
برداش��ت آزادی از ای��ن گ��زارش و چند منبع دیگ��ر در مورد 
فس��اد انتخابات آمریکا و نقش روس��یه در این فس��اد، محور این 
یادداشت است. در حاشیه شاید عنوان شود که طرح این موضوع 
در ش��رایطی که در کش��ور بحث بستن و فیلتر کردن رسانه های 
مجازی مطرح اس��ت، مناسب نیست. همه اختراعات و ابداعات از 
ساده ترین تا پیچیده ترین آنها از جمله رسانه های مجازی می تواند 
در جهت درست یا نادرست به کار گرفته شود. اما با گذشت زمان، 
پدیده های نو جایگاه خود را یافته و به درستی مورد استفاده قرار 
می گیرند. از این رو احتمال سوءاستفاده از شبکه های مجازی هم 
نمی تواند و نباید مستمسکی برای ممنوعیت استفاده از این ابزار 

نیرومند اطالع رسانی باشد. 
اول - شرکت کا و انتخابات آمریکا

بررس��ی های ص��ورت گرفته حاکی از آن اس��ت که ش��رکت 
داده پ��ردازی کمبری��ج آنالیتیکا ب��ا عالمت کوت��اه CA، کا، در 
انگلس��تان با اس��تفاده از روش های احتماالً غیر قانونی از داده ها 
و اطالعات ش��خصی کاربران فیس بوک ب��رای اثرگذاری بر نتایج 
انتخابات آمریکا استفاده کرده است. شرکت کا، دو بخش تجاری 
و سیاسی دارد. در بخش تجاری با قراردادهای بازاریابی، تبلیغات 
مناسب برای فروش بیشتر محصوالت شرکت های تجاری طراحی 
و به اجرا گذارده می شود. تبلیغات تجاری با جمع آوری مجموعه ای 
از اطالعات ش��خصی خری��داران بالقوه و بر اس��اس اثر گذاری بر 
سلیقه و تصمیم خرید آنان تنظیم می شود. در بخش سیاسی نیز 
با روشی مشابه، با تنظیم قراردادهایی، تبلیغات انتخاباتی به نفع 
نامزد یا نامزدهای مورد نظر و علیه نامزدان رقیب طراحی می شود. 
ش��یوه های تبلیغاتی و اطالع رسانی بر اس��اس داده ها و اطالعاتی 
اس��ت که می تواند از طریق رس��انه های مجازی در مورد عالئق، 
حساسیت ها و زمینه های مورد عالقه گروه ها و افراد در فیس بوک، 
یوتیوب، توئیتر، تلگرام جمع آوری شده باشد. با تحلیل این داده ها، 
شیوه و شعار مناسب برای اثر گذاری بر آرای رأی دهندگان به ویژه 
بر آرای افراد مردد در انتخاب نامزد ها، تنظیم می ش��ود و سپس 
از طریق همان ش��بکه های مجازی و یا از طریق س��ایر رسانه ها، 
مانند رادیو، تلویزیون و مطبو عات منتش��ر می ش��ود.  به عنوان 
مثال اعتماد و اطمینان ما به دیگران کاماًل شخصی است و ظاهراً 
نمی تواند به آسانی تشخیص داده شده و اندازه گیری شود. اما اگر 
در فضای مجازی عضو گروه یا گروه هایی باشیم یا حتی فقط با فرد 
یا افرادی ارتباطاتی اینترنتی - به عنوان مثال با ایمیل - داش��ته 
باش��یم، همین اعتماد و اطمینان می تواند اندازه گیری شود و در 
جهات خاص مورد اس��تفاده قرار گیرد. درجه اعتماد شما به یک 
ف��رد یا گروه خاص، تابع صعودی از تعداد پیام های مورد مبادله و 
درصد تشابه موضوع و محتوای آنهاست. به همین ترتیب مراجعه 
شما به نرم افزارهای جست وجوگر، زمینه های ذوقی و مورد عالقه 
شما را مشخص می کند.  در شکل قانونی، دسترسی به اطالعات 
اینترنتی می تواند با اجازه از شما هنگام عرضه و قبول نرم افزار های 
کاربردی تحصیل شود و یا آن که در گروه های بزرگی فعال شوید 
که ضرورتاً همه اعضا را نمی شناسید. البته دسترسی مستقیم به 
اطالعات شخصی افراد به صورت غیرقانونی و نیمه قانونی دشوارتر 

اس��ت، اما غیرممکن نیست. به نظر می رسد موضوع فیس بوک و 
انتخابات آمریکا از مصادیق بحث فوق باشد. 

مقاله س��ارا احمدی قزل دش��تی در فروردین 97 تحت عنوان 
»سایکوگرافیک؛ کمبریج آنالیتیکا چگونه ذهنیت رأی دهندگان 
را می شناخت« شرح تخصصی خوبی در این زمینه ارائه داده است. 

دوم - فیس بوک، کا، روسیه و انتخابات آمریکا
پایگاه انتخاباتی ترامپ قراردادی با شرکت انگلیسی کا منعقد 
می کند تا برنامه انتخاباتی، شیوه های تبلیغاتی و شعارهای مناسب 
برای مبارزه انتخابات��ی ترامپ تنظیم کند.  کا می گوید با کمک 
تحلیل داده های اطالعاتی و انتخاب ش��یوه های مناسب تبلیغاتی 
توانس��ت موجب پیروزی ترامپ فقط با کمتر از 40 هزار رأی در 
س��ه ایالت کلیدی و در نهایت موجب پیروزی او در کل انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ش��ود. درحالی که کل رأی عمومی ترامپ، 3 

میلیون کمتر از آرای هیالری کلینتون بود. 
بر اس��اس اطالعات ش��بکه فیس بوک، این امکان فراهم شده 
بود که توس��ط کا به آدرس های رأی دهندگان حتی در نقاط دور 
افتاده، تبلیغات به نفع ترامپ متناسب با تمایالت آنها ارسال شود. 
استفاده گسترده از شبکه ها توسط مردم و امکان سوءاستفاده های 
مختلف در س��طح داخلی و خارجی بسیار نگران کننده و چالش 
حقوق��ی بزرگ عصر حاضر اس��ت.  در ماج��رای انتخابات، نقش 
فیس بوک و روسیه مورد توجه و پرسش است. در مارس 2018، 
کریستوفر وایلی یکی از کارکنان سابق کا چگونگی حضور فیس 
بوک را در این ماجرا توضیح داد.  الکس��اندر کوگان یک اس��تاد 
روسی - آمریکایی دانشگاه کمبریج از فیس بوک اجازه می گیرد 
ت��ا از طریق نرم افزاری که س��اخته اس��ت اطالعات��ی از کاربران 
فیس بوک جمع آوری کند. او مکلف بوده است از این داده ها فقط 
جهت مقاصد دانشگاهی و نه بازرگانی استفاده نماید. کوگان چند 
ترم نیز در دانشگاه سنت پترزبورگ روسیه تدریس داشته است.  
نام این نرم افزار »این زندگی دیجیتالی من اس��ت« بود. ماهیت 
نرم افزار یک آزمون و ارزیابی ش��خصیتی است که می توانست به 
رایگان توس��ط کار بران عالقه مند اس��تفاده شود. اما برای اجرای 
آن، کاربران باید اجازه می دادند که نرم افزار امکان دسترس��ی به 
مش��خصات و آدرس فیس بوکی آنها و دوستان شان داشته باشد. 
با انجام آزمون، فرد شناخت روشن تری در مورد مشغله و زندگی 
دیجیتالی خود پیدا می کرد.  گرچه حدود 270 هزارنفر این آزمون 
را انجام دادند و از آن اس��تفاده کردند، اما با توجه به موافقت این 
عده برای دسترسی نرم افزار به پرونده های دوستان شان و طبیعتاً 
دوستان دوستان شان، خود فیس بوک برآورد کرده است اطالعات 
87 میلی��ون کاربر از طری��ق کوگان در اختی��ار کا قرار گرفته و 

برداشت کننده اصلی محصول شرکت کا بوده است. 
کا مغ��ز متفکر در پس عملیات کوگان بود. وایلی می گوید این 
شرکت 7 میلیون دالر برای جمع آوری داده ها هزینه کرده است. 
خود کا نیز شرکتی پوششی و وابسته به یک شرکت فعال انگلیسی 
قدیم��ی در زمینه های نظامی و امنیتی SCLاس��ت. احتماالً نام 
کمبریج آنالیتیکا برای دانش��گاهی نشان دادن شیوه فعالیت های 
شرکت و اشتغال الکساندر کوگان در دانشگاه کمبریج بوده است. 
بر اس��اس اظهارات فیس بوک، آنها مطلع شدند کوگان قاعده 

متداول همکاری های دانش��گاهی فیس ب��وک را در 2015 نقض 
کرده اس��ت و اطالعات را به شخص سومی یعنی شرکت کا داده 
اس��ت. متعاقب پیگیری فیس بوک، شرکت کا و کوگان اطمینان 
دادن��د که تمام اطالع��ات جمع آوری ش��ده از فیس ب��وک را از 
حافظه ای کامپیوتری پاک کرده اند. اما گفته می ش��ود بعد ها در 
همین اواخر صد ها گیگابایت از آن اطالعات در کا دیده شده است. 
جالب آن که کوگان، در دوره ای نام خود را به دکتر الکس��اندر 
س��پکتر به مفهوم دارنده توانمندی ویژه تغییر داده و س��پس به 
نام اولیه الکس��اندر کوگان برگش��ته است.  به سبب فرآیند فوق، 
فیس بوک، و شرکت کا به شدت مورد انتقاد قرار گرفته اند. فقط 
درس��ت کمی پیش از انتشار اخبار فوق، فیس بوک اعالم می کند 
که همکاری با ش��رکت کا، گروهSCL، ک��وگان و وایلی را معلق 
کرده اس��ت. هنوز اثبات نشده اس��ت که کا از اطالعات به دست 
آمده از فیس بوک در مبارزه انتخاباتی ترامپ استفاده کرده باشد.  
همچنین پس از پخش اخبار فوق، ش��رکت کا رابطه استخدامی 
خود را با نیکس مدیر ارش��د و کوگن مش��اور ش��رکت به سبب 

افشاگری های آنها معلق کرده است. 
در 2 مه 2017 ش��رکت کا و گروه SCL اعالم می دارند که به 
سبب بدنام شدن توسط رس��انه های خبری، فعالیت های خود را 

متوقف و اعالم ورشکستگی کرده اند. 
بعضاً نیز گفته می ش��ود. جنجال فوق نتیج��ه طبیعی الگوی 
فعالیت تجاری فیس بوک و شبکه های مشابه دیگر مجازی است. 
فیس بوک با تهیه پرونده های ارتباطی ما در ش��بکه مجازی خود 
و س��پس فروش عالئق ما به شرکت های تبلیغاتی درآمد کسب 
می کند. معلوم نیست ضرورتاً همه انواع این فعالیت ها، قانونشکنی 

باشد. موضوع تحت بررسی مراجع و ناظران قانونی است. 
سوم - ویکی لیس، کا، روسیه و انتخابات آمریکا

بر اس��اس بررسی های صورت گرفته، در س��ال 2016 نیکس 
- مدیر ارش��د کا - با جولیان آسانژ مدیر ویکی لیکس- مؤسسه 
خبر رس��انی غیر انتفاعی - برای اس��تفاده از اطالعات احتمالی او 
در مورد نقاط ضعف هیالری کلینتون تماس گرفته اس��ت. هنوز 
مدارکی دال بر نتایج این تماس برای اثر گذاری بر انتخاب ترامپ 

وجود ندارد. شرح زمانی موضوع به صورت زیر بوده است: 
اواسط مه 2016 مذاکرات همکاری کا با پایگاه فعالیت انتخاباتی 

برای ترامپ شروع می شود. 
در 12 ژوئن 2016 جولیان آس��انژ ط��ی اعالم عمومی عنوان 
می کن��د به زودی ایمیل ه��ای نش��ت یافته ای را در مورد هیالری 
کلینتون منتشر خواهد کرد.  نیکس از کا می گوید پس از انتشار 
این اخبار در اوایل ژوئن با آسانژ تماس می گیرد که آیا او می تواند 

ایمیل ها را قبل از انتشار ببیند. 
در 23 ژوئ��ن 2016، کا ق��رارداد فعالی��ت تبلیغات��ی ب��رای 
فعالیت های انتخاباتی ترامپ را با پایگاه مبارزاتی او منعقد می کند. 
در 22 ژوئیه 2016، ویکی لیکس ایمیل های دی ان سی را در 
شرایطی منتشر می کند که هیالری کلینتون در مبارزات انتخاباتی 
از ترامپ جلوتر بود. گروهی معتقدند ایمیل ها توس��ط روس ها به 

سرقت رفته و در دسترس ویکی لیکس قرار گرفته است. 
در اوت 2016، نیک��س ب��ه اعضای مرتب��ط کا اطالع می دهد 

که دوباره با آس��انژ تماس داش��ته و به او پیشنهاد همکاری برای 
س��ازماندهی بهتر انتشار ایمیل های نشتی دی ان سی داده است 
ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده است.  گرچه آسانژ و نیکس هر 
دو تأیید می کنند که همکاری نداشته اند و به جایی نرسیده است، 
اما توجه شود که هک ایمیل خود خالف قانون است و تالش گروه 
ترامپ و کا برای به دس��ت آوردن ایمیل های هک شده هیالری 

کلینتون و دموکرات های آمریکا تخلف محسوب می شود. 
چهارم - اسنودن و ویکی لیکس

ادوارد اسنودن متولد 1983 کارشناس حرفه ای کامپیوتر و یکی 
از کارکنان س��یا بوده اس��ت. او در 2013 مجموعه گسترده ای از 
اطالعات س��ری آمریکا را کپی و پس از فرار از آمریکا این اس��ناد 
را از طریق ویکی لیکس منتش��ر کرد. به این جهت گروهی او را 
قهرمان افشاگری می شناس��ند.  اسناد منتشره حاکی از پایش و 
بازرسی گس��ترده جهانی ارتباطات توسط دولت آمریکا و بعضی 
از دولت های اروپایی اس��ت که با همکاری شرکت های بزرگ در 
زمینه ارتباطات صورت می گیرد.  اس��نودن علیرغم باطل ش��دن 
پاس��پورتش با کمک ویکی لیکس از طریق هنگ کنگ به مسکو 
رفت. مدت یک ماه به علت نداش��تن پاسپورت در فرودگاه مسکو 
در حصر بود. س��پس توسط پوتین پناهنده شناخته شد. در حال 
حاضر تحت عنوان پناهندگی در جای ناش��ناخته ای در مس��کو 
زندگی می کند. اعتبار مجوز پناهندگی او فعال ًتا سال 2020 است. 
اسنودن نوع فعالیت فیس بوک را در مورد شرکت کا والکساندر 
کوگان، مشابه بازرسی و پایش آمریکا در زمینه ارتباطات جهانی 
می داند. از این طریق اطالعات خصوصی کاربران را می فروش��د و 

کسب درآمد می کند. 
پنجم - فساد های سنتی، روسیه و انتخابات 

آمریکا
در مورد فس��اد های سنتی صریح یا حقیقی نیز مشخص شده 
اس��ت که در ژوئن 2016 در برج ترامپ، یک وکیل روسی به نام 
ناتالیوسلنیتسکایا که با کرملین مرتبط بوده است با دونالد ترامپ 
پسر و افراد دیگری از پایگاه انتخاباتی ترامپ مالقات داشته است. 
داماد ترامپ که در روس��یه نیز فعالیت های اقتصادی دارد در این 
مالقات حضور داشته است. وکیل روسی در مذاکرات مدعی شده 
است که می تواند اطالعاتی علیه هیالری کلینتون در اختیار آنها 
بگذارد. ظاهراً این ارتباطات ادامه نیافته است و این تبانی با روسیه 

تحقق نیافته است. 
به عالوه در زمینه فساد اخالقی، تارنمای خبری سی ان ان 14 

فوری��ه 2017 اعالم کرد ک��ه مایکل کوهن 
وکیل ش��خصی رئیس جمه��وری آمریکا در 
در سال 2016 مبلغ 130 هزار دالر به خانم 
استفانی کلیفورد مشهور به استورمی دانیلز 
هنرپیشه فیلم های غیراخالقی پرداخت کرده 
اس��ت تا از افش��اگری روابط خ��ود و ترامپ 
خودداری کند.  آن زمان کوهن عنوان داشت 
که این مبلغ را ش��خصاً و ب��ه عنوان یکی از 
هواداران انتخاباتی ترامپ به استفانی پرداخت 
کرده اس��ت و ترامپ و یا ستاد انتخاباتی وی 

در ای��ن پرداخت دخیل نبوده اند. به عالوه مدعی ش��د مبلغ فوق 
به صورت مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به او بازپرداخت نشده است. 
ترامپ نیز از فرآیند هرگونه پرداخت پول به این هنرپیشه اظهار 
بی اطالعی می کرد. اما در س��ه مه  2018، ایرنا به نقل از ش��بکه 
تلویزیونی سی ان ان گزارش می دهد که دونالد ترامپ در توئیت 
خود تأیید کرده اس��ت که مبلغ حق الس��کوت فوق را به مایکل 

کوهن بازپرداخت کرده است. 
نتیجه

در آخرین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوع جدیدی از فساد 
انتخاباتی با اس��تفاده از شبکه های مجازی مشاهده می شود. این 
فساد هم به جهت تازگی و هم به جهت اهمیت آن بازتاب گسترده 
جهانی یافته اس��ت. در این بررسی، توجه اصلی به نقش شرکت 
انگلیس��ی کا - کمبریج آنالیتیکا - اس��ت که با کمک فیس بوک 
احتماالً موفق شده است بر نتایج رأی گیری انتخابات آمریکا به نفع 
دونالد ترامپ اثر گذار باش��د.  در این مسیر پرسش های جدی نیز 
به جهت دخالت احتمالی روسیه در انتخابات آمریکا مطرح است. 
به عالوه ش��واهدی هم به لحاظ توسل به فساد حقیقی هم وجود 
دارد. شرکت کا در مبارزات انتخاباتی جمهوری چک، هندوستان، 
ایتالیا، کنیا، مکزیک، مالزی، نیجریه و اوکراین نیز از طریق فساد 
شبکه های ارتباطی مجازی و فساد حقیقی سنتی فعال بوده است.  
شیوه جدید اعمال نظر در انتخابات ها از طریق استفاده از داده های 
کاربران شبکه های ارتباطی مجازی، پدیده جدید جهانی است که 
مس��تلزم توجه ویژه است.  فناوری های جدید شبکه های مجازی 
شمش��یری دو لبه است. با انتش��ار اخبار در شبکه های اجتماعی 
مجازی می توان علیه فساد مبارزه کرد و خواهان تغییر شد. اما این 
پرسش نیز مطرح است که اگر از اطالعات مرتبط با کاربران که در 
این شبکه ها تجمیع می شود، در فرآیندی مه آلود برای اثر گذاری 
بر انتخابات یا مقاصدی نامطلوب استفاده شود، چه موضعی باید 

داشت و آیا این شیوه کاربری اطالعات نیز نوعی فساد است. 
در مورد انتخابات اخیر آمریکا، الکس��اندر نیکس مدیر ارش��د 
کمبریج آنالیتیکا که به جهت عدم وفاداری به ش��رکت از کارش 
نیز معلق شده اس��ت، عنوان کرده است که بعضی از ایمیل های 
میان شرکت و مش��تریانش ویژگی نابود شوندگی خودکار دارند. 
ای��ن ویژگی موجب می ش��ود که رد و نش��انی الکترونیکی برای 
بررس��ی کنندگان باقی نماند تا آنها بتوانند دعاوی فساد احتمالی 
در انتخابات را تعقیب کنند. به عالوه هویت و مش��خصات واقعی 

شرکت های فعال در جهت دهی انتخابات مخفی است. 



رئیس جمهور  امروز:  فرصت 
روز سه شنبه از بیست و سومین 
نمایش��گاه بین المللی نفت، گاز، 
پاالی��ش و پتروش��یمی بازدید 
کرد و س��پس در جمع مدیران 
و فعاالن بخش خصوصی صنعت 
نفت حضور یافت. حسن روحانی 
در این نشس��ت خبری، نفت را 
اجتماعی  و  موضوعی سیاس��ی 
دانس��ت و گف��ت: هیچ��گاه در 
ایران نفت یک مسئله اقتصادی 
نبوده، بلک��ه ابتدا به عنوان یک 
موضوع سیاسی مطرح بوده و در 
اقتصادی،  مراحل بعدی مسائل 
اجتماعی و دیگر مس��ائل را در 

پی داشته است. 
روحانی س��پس به طرح های 
مه��م در صنع��ت نفت اش��اره 
ک��رد و ادام��ه داد: وزارت نفت 
توانمندی های  به کارگی��ری  در 
داخلی مصمم است و دولت هم 
موظف اس��ت فضای کسب وکار 
مناس��ب را برای صنعت عظیم 

نفت فراهم کند. 
او ب��ا ی��ادآوری اینک��ه ارائه 
تس��هیالت و خری��د تولی��دات 
بخش خصوص��ی اگرچه در این 
صنعت مهم است، گفت: مهم تر 
از هم��ه ایجاد فضای مناس��ب 
ب��رای کار و س��رمایه گذاری در 
ای��ن صنعت اس��ت و اگر روابط 
با همس��ایگان خ��وب و با دنیا 
حساب نشده باشد، فرض کنید 
پول و فناوری هم داشته باشیم، 

چه کار باید کرد. 
رئیس جمه��وری تصریح کرد: 
اس��اس سیاس��ت ما این است 
که ب��ا دنیا کار کنی��م و تعامل 
باش��یم؛ یک  داش��ته  س��ازنده 
نمونه از اجرای این سیاست کار 
مشترکی است که می خواهیم با 
آذربایج��ان انجام دهیم. در این 
زمین��ه ب��رای اولین ب��ار با یک 
کشور همسایه روی یک مخزن 
دریایی در حال س��رمایه گذاری 
و کار مش��ترک هستیم. ممکن 
اس��ت این کار را با همس��ایگان 

دیگر از جمله ترکمنس��تان نیز 
انج��ام دهی��م. در بس��یاری از 
موارد ما دارای منابعی مشترک 
با همس��ایگان هستیم که برای 
مردم بس��یار مهم اس��ت که در 
با  زمینه س��رمایه گذاری ها  این 
انجام شود.  بیش��تری  س��رعت 
در حال حاض��ر در بخش غرب 
کارون و همچنین پارس جنوبی 
باید با س��رعت بیشتری تالش 
کنی��م ت��ا از مناب��ع مش��ترک 

استفاده بیشتری ببریم. 
صادرات نفت از جاسک 

انجام می شود
دیگر  موضوع  رئیس جمهوری 
را فعالی��ت در منطقه جاس��ک 
عنوان کرد و یادآور ش��د: تالش 
داریم لوله نفت را به این منطقه 
برس��انیم و در آین��ده صادرات 
نف��ت را از ای��ن منطق��ه آغ��از 
کنیم که از لحاظ استراتژیک و 

سیاسی مهم است. 
روحان��ی تأمین مالی پروژه ها 
را مه��م ذکر ک��رد و گفت: این 
مهم بای��د از طری��ق بانک ها یا 
صندوق توسعه ملی انجام شود 
و در ص��ورت نی��از، وزارت نفت 
می توان��د با ایج��اد صندوقی از 
م��ردم و بخش خصوصی دعوت 
کند ت��ا بتوان��د روی پای خود 

بایستد. 
 نفت موضوع سیاسی

و اجتماعی است
روحان��ی خاطرنش��ان ک��رد: 
نفت در کش��ور هیچگاه موضوع 
بلکه سیاس��ی  نبوده،  اقتصادی 
اس��ت که مس��ائل اجتماعی را 
در کن��ار خود دارد و در زندگی 

مردم تأثیر گذار است. 
ب��رق  تولی��د  اف��زود:  وی 
نیروگاه ه��ا، آب ش��یرین کن ها و 
نق��ل و انتقال ها ب��ه برق متکی 
اس��ت و در جامع��ه ن��ان ه��م 
بس��تگی ب��ه ان��رژی دارد و اگر 
ایجاد  مش��کلی  گازرس��انی  در 
ش��ود نانوایی ها با مشکل مواجه 

می شوند. 

دوازده��م  دول��ت  رئی��س 
همچنین ب��ه جای��گاه نفت در 
عرصه دیپلماس��ی و قدرت ملی 
اش��اره کرد و گفت: کشوری که 
می تواند نف��ت و گاز و فرآورده 
آن را صادر کن��د، دارای قدرت 
اس��ت و تولیدات��ی ک��ه امروز 
مش��اهده کردیم نمونه کوچکی 
از تالش ه��ای ب��زرگ در حال 

انجام است. 
فعاالن  ب��ه  روحان��ی خطاب 
صنعت نفت اظهار داشت: اولین 
ق��دم در این زمینه مناس��بات 
خوب و درس��ت بی��ن دولت و 
شرکت ها است تا به هم اعتماد، 

دقیق صحبت و کمک کنیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: فناوری 
و س��اخت آن مهم است و یک 
دستگاه اجرایی ممکن است در 
یک فناوری متکی باشد که کل 
س��رمایه به بازی گرفته ش��ود، 
بنابرای��ن مهم انج��ام کار دقیق 

است و درست بگوییم. 
بی��ان  ب��ه  رئیس جمه��وری 
دف��اع  دوران  از  خاط��ره ای 
مقدس پرداخت و یادآور ش��د: 
زمان��ی در جنگ ف��ردی مدعی 
بود چیزی درس��ت ک��رده ما را 
ماه ها معطل کرد تا آن س��اخته 
شود، از مرحوم آیت اهلل هاشمی 
برای  رفسنجانی خواس��تند که 
افتت��اح آن پ��روژه برون��د، ولی 
من به ایش��ان گفتم نمی دانیم 
موض��وع چیس��ت، بهتر اس��ت 
که ش��ما نروی��د و تع��دادی از 
فرماندهان برون��د و ببینیم چه 
چیزی اس��ت و وقت��ی آزمایش 
ش��روع ش��د اولین کس��ی که 
ف��رار کرد همان ف��ردی بود که 
آن را س��اخته بود و نزدیک بود 

فاجعه ای رخ دهد. 
مس��ئله  در  داد:  ادام��ه  وی 
صنع��ت نفت هم ج��ان افراد و 
هم سرمایه عظیم ملی در میان 
اس��ت، بنابراین باید دقت عمل 
بیش��تری داشته باش��یم، البته 
داخلی  فن��اوری  در  نمی گوییم 

یا ریس��ک  باش��یم  بی اعتم��اد 
نکنیم. 

رئیس جمهوری گفت: چاره ای 
نداری��م بای��د در م��واردی که 
س��رمایه کوچکی صرف ش��ده، 
ریسک کنیم که این ریسک نیز 

باید قابل قبول باشد. 
روحان��ی تصریح کرد: یکی از 
دیگر اقدام��ات در صنعت نفت 
در کنار کار مشترک با استفاده 
به  رس��یدن  خارجی،  فن��اوری 
استقالل کامل و راه میانبر است 
و این که با شرکت های معروف 
و قاب��ل اعتماد خارج��ی کار را 
آغاز کنیم و شاید این راه میانبر 

برای رسیدن به نتیجه باشد. 
وی موض��وع دیگ��ر را اعتماد 
به ش��رکت ها عن��وان و تصریح 
ک��رد: دول��ت ه��رگاه س��اخت 
داخل��ی مطمئنی ایجاد ش��ود، 
خرید خارج��ی را قطع می کند 
حتی اگ��ر 10 درصد گران تر از 

محصول خارجی باشد. 
داد:  ادام��ه  رئیس جمه��وری 
گزارش امروز وزیر نفت نش��ان 
می ده��د ک��ه ای��ن وزارتخان��ه 
مصم��م اس��ت از ت��وان داخلی 
اس��تفاده کن��د و اینک��ه گاهی 
نعم��ت  تحری��م  می گوین��د 
می شود، باید کاری کنیم رابطه 
صمیمانه ما نعمت ش��ود و باید 
به س��متی برویم ک��ه روی پای 
خود بایستیم و این یک ضرورت 
اساسی و مهم برای کشور است. 
روحان��ی گفت: ت��الش امروز 
فع��االن صنعت نفت تنها کمک 
لوله  تولی��د  نیس��ت،  اقتصادی 
ب��دون درز، س��کوهای دریایی، 
فازهای  تکمیل  و  کمپرس��ورها 
تأسیس��ات  و  جنوب��ی  پ��ارس 
هم��ه  مته ه��ا  و  س��رچاهی 
که  اس��ت  بااهمیتی  موضوعات 
می توان��د تح��ول خوب��ی را در 

کشور به وجود آورد. 
وی اف��زود: ای��ن اقدامات در 
کنار فواید اقتصادی و اشتغال و 
باالتر از آن ایجاد نش��اط و غرور 

ملی در کش��ور می شده و باعث 
می شود ملت احساس غرور کند 
و غ��رور و امید س��رمایه بزرگی 
اس��ت که در امور کارها به افراد 

روحیه و قدرت می دهد. 
اینکه  بیان  با  رئیس جمهوری 
مس��ائل پایین دس��تی نفت هم 
از ارزش باالی برخوردار اس��ت، 
ادام��ه داد: از لح��اظ درآم��دی 
محص��والت  پایین دس��تی  و 
پتروشیمی اشتغال خوبی را در 

کشور می تواند، ایجاد کند. 
سه پروژه پتروشیمی تا 
پایان 97 افتتاح می شود

روحانی از افتتاح س��ه پروژه 
پتروشیمی تا پایان امسال خبر 
داد و افزود: بسیاری بدخواهان 
که چهلمین س��ال انقالب برای 
آنها ثقی��ل آم��ده خواهند دید 
که با ایس��تادگی ملت در چهل 
و یکمی��ن س��ال انق��الب آنها 
می توانن��د مس��یر اس��تقالل و 

آزادی را قرن ها ادامه دهند. 
وی ادام��ه داد: م��ردم ب��رای 
آینده خود تصمیم گرفته اند که 
بار رفران��دوم برگزار  اگر صدها 
ش��ود، مردم 98.2 درصد رأی 
به استقالل می دهند و کسی به 

غیر از آن رأی نمی دهد. 
روحانی یکی دیگر از اقدامات 
را  نف��ت  صنع��ت  در  دول��ت 
گازرس��انی به روستاها ذکر کرد 
و یادآور ش��د: این گازرسانی از 
نظر اش��تغال، محیط زیس��ت و 
رف��اه مردم مهم اس��ت و روزی 
10 روس��تای کش��ور به شبکه 

گازرسانی متصل می شود. 
وی تصریح کرد: مهم اس��ت 
که مردم بدانند دولت دوازدهم 
با تالش هایش هر 24 س��اعت 

10 روستا را گازدار می کند. 
وی ادامه داد: در صنعت نفت 
بای��د ارتب��اط بین دانش��گاه ها، 
شرکت های دانش بنیان و وزارت 
نفت بیش��تر ش��ود ت��ا بتوانیم 
ش��اهد توسعه و ش��کوفایی این 

صنعت باشیم. 

رئیس جمهور در بازدید از بیست وسومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی: 

اساس سیاست ما تعامل سازنده با دنیا است

س��رمایه گذاری  کل  حج��م 
خارج��ی در بخ��ش صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت طی س��ال 
1396 نس��بت به سال 1395 
با رش��د منف��ی 31.4 درصدی 

روبه رو شده است.
به گ��زارش ایس��نا، وضعیت 
طرح ه��ای صنعت��ی، معدن��ی 
و تج��اری مص��وب در هی��ات 

ب��ه  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
گونه ای اس��ت که تع��داد این 
طرح ها ت��ا پایان س��ال جاری 
براب��ر 88 م��ورد ب��وده که در 
قی��اس ب��ا 71 ط��رح مصوب 
در س��ال 1395 با رشد 23.9 
درصدی در تعداد همراه ش��ده 

است.
اما حجم کل س��رمایه گذاری 

هی��ات  در  مص��وب  خارج��ی 
سرمایه گذاری خارجی در سال 
1396 معادل 3.5 میلیارد دالر 
بوده که نسبت به 5.1 میلیارد 
دالر س��رمایه گذاری خارج��ی 
صورت گرفته در مدت مش��ابه 
سال 1395 با رشد منفی 31.4 

درصدی مواجه شده است.
گفتنی است س��رمایه گذاری 

مس��تقیم خارج��ی )ب��ا نم��اد 
اختصاری FDI( عبارت اس��ت 
از س��رمایه گذاری یک شرکت 
یا ش��خص حقیقی در کشوری 
دیگر جهت تجارت یا تولید؛ از 
اقتصاد، این فعالیت  منظر علم 
در نقطه مقابل س��رمایه گذاری 
در س��هام ق��رار می گی��رد که 
س��رمایه گذاری ای تأثیرپذیر از 

ش��رایط اقتصادی کشور هدف 
محسوب می شود.

در ذی��ل جدول مرب��وط به 
طرح ه��ای مص��وب صنعت��ی، 
معدن��ی و تج��اری در هی��ات 
س��رمایه گذاری خارج��ی آمده 
اس��ت. ارقام اعالم ش��ده صرفا 
مرتبط ب��ه طرح ه��ای مصوب 

هیات سرمایه گذاری است.

وضعیت طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی

در بخش صنعت، معدن و تجارت

سرمایه گذاری خارجی 31 درصد افت کرد

گزارش2

اقتصادجهان

سرانجام پیمان تجاری کانادا، آمریکا و مکزیک
قرارداد نفتا 25 ساله شد

دونالد ترامپ از وقتی پا در کاخ سفید گذاشته، تقریباً 
بیش��تر قراردادها و توافقنامه های قبل از خودش را زیر 
س��ؤال برده و در صدد ملغی کردن آنها برآمده اس��ت. 
قرارداد نفتا یکی از همان قراردادهاس��ت. اما امس��ال، 
نفتا 25 س��اله شده و طی این مدت اتفاقات زیادی رخ 
داده اس��ت.  در همین زمینه، مجم��ع جهانی اقتصاد 
گزارش��ی درب��اره نفتا منتش��ر کرده اس��ت. طبق این 
گزارش، مذاکره کنندگان آمریکا، کانادا و مکزیک، برای 
نوس��ازی توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی )نفتا( 
صحبت هایی را از س��ر گرفته اند.  نفتا برای آمریکا مهم 
اس��ت. مدرنیزاس��یون آن هم می تواند به رقابت پذیری 
و رش��د اقتصادی مخصوصا در کسب وکارهای کوچک 
و متوس��ط کمک کند.  ش��رکت UPS، شش درصد 
تولید ناخالص داخلی آمریکا و 3 درصد تولید ناخالص 
داخلی جه��ان را به خ��ود اختصاص داده اس��ت. این 
 UPS .ش��رکت موتور تجارت جهانی را تأمین می کند
از یک کس��ب وکار کوچک در سیاتل رشد کرده و حاال 
به ش��رکتی 60 میلیارد دالری تبدیل شده است. این 
شرکت در بیش از 220 کشور و منطقه فعالیت می کند. 
در ابتدا تأثیر مثبت قراردادهای تجاری باعث رش��د 
این شرکت شده است. رشد صادرات، سرمایه گذاری را 
تحریک می کند و باعث ایجاد ش��غل در کش��ور مبدا و 
کشورهای های مقصد می شود. آماری که نشان می دهد 
ایاالت متحده چگونه از نفتا سود می برد، ملموس است. 
تجارت با کانادا و مکزیک از 14 میلیون شغل آمریکایی 
حمای��ت می کند.  تجارت با کانادا و مکزیک، از س��ال 
1994، تقریباً چهار برابر ش��ده اس��ت. این دو کش��ور 
بیش از یک سوم از کاالهای صادر شده ایاالت متحده را 
خریداری می کنند و 68 درصد از ورودها برای کاالهای 

تولید شده آمریکا از این دو کشور می آید. 
 توانای��ی تج��ارت ب��ا کان��ادا و مکزیک ب��ه بیش از
125 ه��زار کس��ب و کار کوچ��ک و متوس��ط که به 
همس��ایگان آمری��کای ش��مالی صادرات دارند، س��ود 
می رساند.  تجارت مرزی، رشد کسب و کار های کوچک 
و زنان را باعث می ش��ود. همچنین جوامع روستایی از 
تجارت الکترونیک برای دسترس��ی به مشتریان خارج 
از کشور استفاده می کنند.  نفتا نقش مهمی در تبدیل 
آمریکای ش��مالی به بزرگ ترین منطقه تج��ارت آزاد 
جهان دارد، اما نفتا یک چهارم قرن پیش نوش��ته و نیاز 
به به روزرس��انی دارد تا منعکس کننده اقتصاد قرن 21 
باشد.  ایاالت متحده به طور جداگانه و بدون نفتا، 15.5 
میلیار دالر در مالیات ها و تعرفه ها از دست می دهد. اما 
این قرارداد نیاز بیش��تری به مدرنیزاسیون و انطباق با 

تجارت دیجیتال دارد. 

هفته آینده، چینی ها به واشنگتن می روند
 مذاکره تجاری آمریکا و چین

در دور دوم
 هفته گذش��ته، تیم ترامپ ب��رای جلوگیری از جنگ 
تج��اری به چین رفت. به ای��ن ترتیب درحالی که به نظر 
می آید  آمریکا به دنب��ال جنگ تمام عیار تجاری با چین 
است، اما خبرها موضوع دیگری را مطرح می کند. سی ان ان 

مانی در گزارشی به این موضوع پرداخته است. 
در این سفر امید این بود که تیم ترامپ، پکن را با یک 
توافق تجاری که به نفع هر دوطرف است، ترک کند. این 
ماجرا نه تنها از تش��دید ترس س��رمایه گذاری جلوگیری 
می کند، بلکه می تواند اقدامات تجاری ناعادالنه که برای 
کس��ب و کارهای آمریکایی میلیارده��ا دالر هزینه دربر 
خواهد داشت را متوقف کند. مخاطرات برای سفر به پکن 
زیاد است. این مذاکرات ممکن است بهترین فرصت برای 
جلوگیری از جنگ تجاری بین چین و آمریکا باشد.  اما تیم 
ترامپ اولین سفر به پکن را بدون نتیجه ترک کرد و حاال 
قرار است سری دوم مذاکره تجاری هفته آینده برگزار شود. 
سی ان ان مانی درباره این مذاکره دوم گزارشی تهیه کرده 
است.  طبق این گزارش، با توجه به اینکه دور اول مذاکرات 
تجاری ایاالت متحده و چین هیچ پیشرفتی نداشت، دور 

جدید مذاکرات تجاری از سر گرفته خواهد شد. 
 »لیو هی« مشاور اقتصادی ارشد رئیس جمهوری چین، 
هفته آینده به واش��نگتن می رود تا گفت وگوها را با تیم 
اقتصادی ترامپ ادامه دهند.  لیو همچنین هیأت چینی 
را در پکن در مذاکره با اس��تیون منچین، وزیر خزانه داری 
آمریکا و دیگر مقامات ارشد ایاالت متحده رهبری می کرد.  
پکن و واشنگتن سعی می کنند که از جنگ تجاری بین 
دو اقتصاد بزرگ جهان جلوگیری کنند. این دو کشور طی 
هفته های اخیر تهدیدها به اعمال تعرفه های میلیارد دالری 
روی محصوالت یکدیگر را تحمل کرده اند.  سارا سندرز، 
سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت:  »به دنبال راهی 
هستیم که برای همه مطلوب باشد.« چین هفته گذشته 
اعالم کرد پیش��رفت هایی در مذاکره ایجاد شده است، اما 
این موضوع را هم بیان کرد که در برخی مس��ائل بین دو 
کشور فاصله زیادی وجود دارد.  چالش های بزرگی پیش 
پای مذاکره کنندگان وجود دارد. طبق سندی که منتشر 
شده است، آمریکا مطالباتی دارد که چین در حال بررسی 
آنهاس��ت. از جمله کاهش کسری تجاری آمریکا با چین 
تا پایان س��ال 2020 و توقف یارانه های چینی به صنایع 

فناوری پیشرفته. 
لیو، رهبر تیم مذاکره کننده چین، معمار کلیدی سیاست 
اقتصادی چین تحت نظر شی جین پینگ بوده است. او 
فارغ التحصیل هاروارد و اس��تاد سابق رئیس جمهور چین 
بوده اس��ت. لیو، عضو حزب کمونیس��ت چی��ن، یکی از 

نهادهای تصمیم گیر این کشور است. 

دریچــه

کاربرد تکنولوژی  در فروشگاه های کوچک ژاپن
روبات ها خواروبار می فروشند

بلومبرگ در گزارشی به استفاده از تکنولوژی های 
جدید  در فروشگاه های کوچک ژاپن پرداخته و آورده 
اس��ت: تکنولوژی های آینده فروش��گاهی می توانند 
اطالعات حک ش��ده روی تگ های کوچک هر یک از 
کااله��ا را بخوانند و اموری مثل مدیریت موجودی و 

صندوق را به شکل اتوماتیک انجام دهند. 
در ای��ن گزارش ب��ه نقل از آینده نگ��ر می خوانیم: 
تاکان��وری س��اکای صاحب یک خواروبار فرش��ی در 
هیمجی - ش��هری در مناطق مرکزی ژاپن- اس��ت. 
او شیفت ش��ب را خودش اداره می کند چون کسب 
و کار او آن قدر س��ود نمی دهد که هزینه دس��تمزد 
کارکنان در س��اعات غیرمعمول را نیز متحمل شود. 
او می گوید افزای��ش هزینه به کارگیری نیرو در ژاپن 

باعث دردسرهای زیادی برای امثال او شده است. 
خواروبارفروش��ی هایی شبیه مغازه او در همه نقاط 
ژاپن دیده می ش��وند و طبق آمار، در کل کش��ور 55 
ه��زار مغازه از این نوع وج��ود دارد که 17 درصد از 
کل فروش م��واد غذایی و نوش��یدنی ژاپن از طریق 

آنها انجام می شود. 
اوضاع ب��ازار کار در ژاپن امروزه به گونه ای اس��ت 
که چندان با اوضاع کش��ورهای دیگ��ر تطابق ندارد. 
نرخ بیکاری در این کش��ور به پایین ترین سطح خود 
در 25 س��ال اخیر رس��یده و تنها 2.4 درصد است. 
بس��یاری از فروش��گاه ها به دنبال ج��ذب نیروی کار 
هس��تند و در ش��هرهای بزرگ مثل توکی��و و اوزاکا 
حتی ج��ذب نی��روی کار خارجی، زن��ان خانه دار و 
سالمندان هم مورد توجه قرار گرفته است؛ شرایطی 
که پیش تر در ژاپن دیده نمی شد. در همان شهرهای 
بزرگ، دس��تمزد نیروی کار در خرده فروش��ی ها در 
 فاصله س��ال های 2013 تا 2017 به صورت متوسط

11 درصد افزایش نشان داده است. 
ح��اال فروش��گاه های ب��زرگ ب��ه منظ��ور کاهش 
هزین��ه ای که بای��د به نی��روی کار خ��ود بپردازند، 
مشغول سرمایه گذاری روی اتوماسیون و به کارگیری 
تجهیزات پیشرفته ای شده اند که بتواند جای نیروی 
کار انس��انی را بگیرد. مثاًل گروه بزرگی از فروشگاه ها 
مش��غول همکاری با وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع 
ژاپن شده اند تا تکنولوژی تشخیص فرکانس رادیویی 
را تا س��ال 2025 به راه بیندازن��د. این تکنولوژی از 
روش های ارتباطی وایرلس ب��رای خواندن اطالعات 
حک ش��ده روی تگ های کوچک هر یک از کاالهای 
فروشگاه اس��تفاده می کند. یعنی با اس��تفاده از آن، 
اموری مثل مدیری��ت انبار و موجودی و نیز کارهای 

صندوق را می توان به شکل اتوماتیک انجام داد. 
در همین ماه فوریه گذشته، وزارت اقتصاد، تجارت 
و صنایع ژاپن از خبرنگاران رسانه های جمعی دعوت 
کرد تا از شبیه س��ازی یک فروشگاه مدرن که در این 
وزارتخانه برپا شده بود دیدن کنند. در این فروشگاه، 
صندوق ها همگی به ش��کل خودکار از مشتری پول 
می گرفتن��د. همچنین تمام محص��والت غذایی - از 
س��اندویچ کالباس آماده گرفته تا کیک و تیرامیسو- 
دارای تگ ه��ای آبی رنگ��ی بودند که نش��ان می داد 
تکنولوژی تش��خیص فرکانس رادیویی در آنها به کار 
رفته است. یک مثلث قرمز نیز به عنوان هشدار روی 
این محصوالت ثبت شده بود تا به آنها یادآوری کند 
که پیش از گذاشتن محصوالت غذایی در مایکروویو 
باید این تگ ها را ج��دا کنند چون فلز به کاررفته در 

آنها می تواند باعث انفجار در مایکروویو شود. 
تکنولوژی تش��خیص فرکانس رادیویی دهه هاست 
که به شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. 
از جمل��ه مهم تری��ن ای��ن اس��تفاده ها می ت��وان به 
ردیاب��ی قطعات خ��ودرو در خط تولی��د و نیز یافتن 
عظی��م  قفس��ه های  در  کرای��ه ای  دی وی دی ه��ای 
فروش��گاه های صوتی و تصویری اشاره کرد. استفاده 
از ای��ن تکنولوژی به دلیل هزینه س��نگینش چندان 
در امور فروش��گاهی مورد توجه قرار نداشته است اما 
امروزه اوضاع در کش��ورهایی مث��ل ژاپن به گونه ای 
ش��ده که سرمایه گذاری در این حوزه کاماًل به صرفه 
ب��ه نظر می رس��د. چش��م انداز آینده ب��ازار کار ژاپن 
هش��داردهنده اس��ت: جمعی��ت کاری ژاپ��ن از 87 
میلی��ون نفر در س��ال 1997 ب��ه 76 میلیون نفر در 
سال جاری کاهش پیدا کرده است و بنابراین تسریع 
اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای جدید ب��رای جبران آن 

ضروری به نظر می رسد. 
خود فروشگاه های زنجیره ای نیز به صورت مستقل 
از دولت ژاپن مش��غول تالش برای اتوماس��یون امور 
خود هستند. از آن جمله می توان به همکاری السون 
اینک با ش��رکت پاناس��ونیک اش��اره کرد که اموری 
مثل بسته بندی سریع کاالها و تعیین سریع مجموع 
میزان پرداختی در صندوق را ش��امل می شود. هدف 
از این همکاری ها این است که میزان فشار کاری که 
برای نیروی کاری انسانی باقی می ماند به شکل قابل 
توجه��ی کاهش یابد و نیاز به اس��تخدام این نیروها 

نیز کم شود. 
ام��ا این تکنولوژی ه��ا در کنار مزایای��ی که دارند 
انتقادات��ی نیز دریاف��ت کرده اند و برخ��ی صاحبان 
کس��ب و کارها در خص��وص اس��تفاده از آنها تردید 
دارن��د. آنها می گوین��د اگر قرار باش��د تجهیزاتی در 
فروشگاه ها نصب ش��ود که نیاز به نیروی کار انسانی 
نداش��ته باش��د، باز هم باید اف��رادی را به کار گرفت 
تا طرز اس��تفاده از آنها را به مش��تریان یاد بدهند و 
این موضوع ممکن است تا سال ها ادامه داشته باشد. 
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بررسی روند واردات طی یک دهه گذشته 
نشان می دهد نزدیک به 680 میلیارد دالر 
کاال در ای��ن دوره زمانی وارد ایران ش��ده 
اس��ت. نکته جالب اما اینجاست که رکورد 
واردات کاال به ایران در س��ال 90 شکست 
و روند فزاینده واردات در این س��ال با فراتر 
رفتن حجم کل واردات از 77.7میلیارد دالر 

رکورد شکسته است.
به گزارش خبرآنالی��ن، بخش مهمی از 
اقالم وارداتی را کاالهایی تشکیل می دهد 
ک��ه در ادبی��ات اقتص��ادی واس��طه ای یا 
سرمایه ای خوانده می ش��وند. این اقالم در 
بخش تولید مورد اس��تفاده قرار می گیرند، 
اما نکت��ه مهم و اساس��ی اینجاس��ت که 
باالبودن حجم واردات اقالم س��رمایه ای و 
واس��طه ای خود سبب می ش��ود وابستگی 
تولید ب��ه واردات افزایش یافته و در نتیجه 
رش��د بهای دالر بر قیمت اق��الم تولیدی 
در ای��ران، به دلیل باالرفت��ن هزینه تولید 
تاثیر بگذارد. آمارهای بانک مرکزی نش��ان 
می دهد روند فزاین��ده واردات در دو برهه 
زمانی رکوردزنی کرد. اولی��ن رکورد را در 
سال 1389 با فراتر رفتن حجم کل واردات 
از 75.4 میلیارد دالر شکست و رکورد دوم 
در س��ال 90 بود که حج��م واردات 77.7 

میلیارد دالر را پشت سر گذاشت.
از کل واردات در سال 1386، برابر با 51 
میلی��ارد و 992 میلی��ون دالر ، به واردات 
کاال اختصاص داش��ته اس��ت. این رقم در 
سال 1387 به 62 میلیارد  و 360 میلیون 

دالر رسید.
 سال های اوج درآمد نفتی ایران، واردات 
کاال ب��ه کش��ور نی��ز دس��تخوش افزایش 

قابل توجهی ش��د و در همین دوره زمانی 
بس��یاری از کارشناسان هش��دار می دادند 
که حج��م واردات از ت��وان اقتصادی ایران 
فراتر است و الزم است اقداماتی برای مهار 
آن صورت گیرد. بر این اس��اس بس��یاری 
معتقدند تاریخی ترین فرصت ایران در دهه 
80 که با افزایش قابل توجه قیمت نفت از 
دست رفت و درآمدی که می توانست صرف 
تقویت بنیه اقتصادی کشور شود، با واردات 
لجام گسیخته کاال از دست رفت. باالترین 
میزان واردات کاال در یک دهه گذش��ته به 
س��ال 1390 اختصاص دارد. در این سال 
بیش از 72میلیارد دالر کاال وارد ایران شد 
که در قیاس با س��ال های قبل و پس از آن 
بسیار باالست.  س��ال 1390 با باالگرفتن 
تهدیدها علیه ایران، شرایط اقتصادی کشور 
دس��تخوش تالطمات جدی شد و تشدید 
تحریم ها در سال 1391 زمینه را برای رشد 

تورم و افزایش قیمت ارز فراهم کرد.
 دولت نهم؛ کمی احتیاط

هرچن��د می��زان واردات کاال در دول��ت 
نهم نیز نس��بت به دولت هش��تم افزایش 
قاب��ل توجهی را تجربه کرد، اما با این حال 

می توان سیاس��ت این دولت را در قیاس با 
دولت دهم سیاس��ت محتاطانه ای تعریف 
کرد.  حجم واردات کاال در سال های 1384 
و 1385 برابر با 39.6 و 49.4 میلیارد دالر 
ب��ود. با این ح��ال میزان واردات در س��ال 
1386 ب��ه 58.2 میلیارد دالر رس��ید. در 
این سال بانک مرکزی در داده های آماری 
خود میزان واردات کاال از سایر اقالم نظیر 
فرآورده های نفتی و گاز را جدا کرد، به این 
ترتیب مشخص است در سال 1386 برابر 

با 51.9 میلیارد دالر کاال وارد شد.
 میزان کل واردات در سال 1387معادل 
70.1میلی��ارد دالر و می��زان واردات کاال 

62.3 میلیارد دالر اعالم شده است.
دولت دهم؛ دست باز در واردات

دولت دهم اما با آغاز فعالیت سیاست های 
محتاطانه پیش��ین را کناری نهاد و تن به 

واردات 69.2 میلیارد دالری کاال داد.
 بر این اساس رقم واردات در سال 1389با 
افزایشی 6 میلیارد دالری به 75.4 میلیارد 
دالر و سال پس از آن به 77.7 میلیارد دالر 
رس��ید. سال پایانی فعالیت دولت دهم، در 
سخت ترین و تنگ ترین وضعیت اقتصادی 

ایران، میزان واردات 67میلیارد دالری شد 
و از ای��ن رقم 64.4 میلیارد دالر، به واردات 

کاال اختصاص داشت.
دولت یازدهم، سیاست بازنگری

دول��ت یازدهم اما بازنگری در بس��یاری 
از سیاس��ت ها را ب��ا هدف کنت��رل تورم و 
پیش��گیری از خروح ارز در دستور کار قرار 
داد.  میزان واردات در سال 1392 به 63.5 
میلی��ارد دالر و در س��ال 1393 به 70.9 
میلیارد دالر رس��ید، اما این رقم در س��ال 
1394 بار دیگر با کاهشی چشمگیر 57.6 
میلیارد دالری شد. میزان واردات در سال 
1395 برابر با 63.1 میلیارد دالر شده است.
دولت دوازدهم؛ ماموریت برای کاالی 

ایرانی
آمارها نشان می دهد حجم واردات در 9 
ماهه منتهی به آذر در س��ال گذشته 52.7 
میلیارد دالر بوده اس��ت. امس��ال از سوی 
مقام معظم رهبری سال حمایت از کاالی 
ایرانی نام گرفته اس��ت، از این رو بسیاری 
معتقدند بازنگری در ساختار واردات ایران 
و پیش��گیری از واردات اق��الم مصرف��ی و 
کاالهایی که دارای مش��ابه داخلی و قدرت 
تولید در داخل کش��ور هس��تند، می تواند 
زمینه را برای تغییر وضعیت اقتصاد در این 
حوزه فراهم کند. خصوصا آنکه حمایت از 
کاالی ایرانی با هدف ایجاد شغل در کشور 
و افزایش اتکای کش��ور بر توان داخلی در 

سال جاری هدف گذاری شده است.
 ج��دول زیر میزان کل��ی واردات و رقم 
واردات کاال در فاصله س��ال های 1384 تا 
1396 را نش��ان می دهد. ارقام به میلیارد 

دالر است.

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه 
مطالبات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا 
پایان س��ال 1396 سررسیدش��ده باشد از 
تاریخ سررس��ید تا پایان شهریورماه 1397 
تس��ویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و 
اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق 
ق��رارداد اولی��ه و بدون احتس��اب جریمه 

دریافت و تسویه کنند. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از بانک 
مرکزی، برخ��ی از تکالیف ش��بکه بانکی 
کش��ور مقرر در قانون بودجه سال 1397 
کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی 

به شبکه بانکی ابالغ شد. 
- ج��زء )1( ذیل بند )ح( تبصره )12( 
� دس��تگاه های مشمول ماده )29( قانون 
برنامه شش��م توس��عه و م��اده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت 
سود از حساب های بانکی )حساب جاری، 
پش��تیبان، س��پرده گذاری کوتاه م��دت، 
بلندم��دت( مفتوح در بانک های دولتی و 
غیردولتی نیس��تند. در اجرای این حکم 
بانک ه��ای دولت��ی و غیردولتی نیز مجاز 
به پرداخت س��ود به حساب دستگاه های 
اجرایی که فاقد قوانی��ن و مقررات برای 
دریافت سود هستند، نمی باشند. بانک ها، 

ش��رکت های بیمه دولتی، سازمان بورس 
و اوراق به��ادار، صندوق ه��ا، دانش��گاه ها 
و موسس��ات پژوهش��ی و دس��تگاه های 
م��أذون از مقام معظ��م رهبری و هر یک 
از دس��تگاه های اجرایی ک��ه در قوانین و 
مقررات و یا اساس��نامه مجاز به دریافت 
س��ود می باش��ند، از ش��مول ای��ن حکم 

مستثنی هستند. 
- بن��د )و( تبص��ره )16( � ب��ه منظ��ور 
تش��ویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه 
مش��تریان بدهی معوق خود را که تا پایان 
س��ال 1396 سررسیدش��ده باشد از تاریخ 

سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه 
کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 
مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد 
اولی��ه و بدون احتس��اب جریمه دریافت و 

تسویه کنند. 
- بن��د )الف( تبص��ره )20( � در اجرای 
بودجه ری��زی مبتنی بر عملک��رد، تمامی 
دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک ها و 
شرکت های دولتی، مکلفند در سال 1397 
نس��بت  به اس��تقرار ی��ا تکمیل س��امانه 
)سیستم( حسابداری قیمت  تمام شده اقدام 

کنند. 

س��ازمان حمای��ت و س��ازمان تعزیرات 
حکومت��ی در اطالعیه مش��ترکی هرگونه 
افزای��ش قیم��ت کاال و خدمات ب��ه بهانه 
افزای��ش ن��رخ ارز را غیرقانونی دانس��ته و 
متخلفان را مشمول برخورد جدی دانستند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« ب��ه نقل از 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، در این 
اطالعی��ه که به امض��ای روس��ای این دو 
س��ازمان نظارتی آمده، اعالم ش��ده که ارز 
تخصیصی به کاالهای اساس��ی، همان نرخ 
قبلی ب��وده و هرگونه افزای��ش قیمتی در 
این کاالها متاثر از ن��رخ ارز، فاقد وجاهت 

قانونی اس��ت.  متن کامل این اطالعیه به 
ش��رح ذیل اس��ت: »با توجه به نوس��انات 
و افزای��ش غیرمتع��ارف ن��رخ ارز و ل��زوم 
س��اماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران 
در جلسه 22 فروردین ماه امسال نرخ ارز را 
برای همه مصارف قانونی و تعریف شده هر 
دالر 42 هزار ریال تعیین کرد.  متعاقب آن 
دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه 
بانک مرکزی ابالغ ش��د و بر این اساس ارز 
تخصیصی به کاالهای اساس��ی، همان نرخ 
قبلی به ازای هر دالر 38 هزار ریال بوده و 
مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده 

دولتی تأمین می ش��ود و ب��ا این وصف در 
حوزه کاالهای اساس��ی هرگون��ه افزایش 
قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی 
اس��ت.  در مورد دیگر کاالها و خدمات نیز 
به لحاظ تأمین کافی و به موقع به ازای هر 
دالر 42 هزار ریال و کاهش قابل توجه آن 
نس��بت به نرخ ارز متقاضی قبل از مصوبه 
و مس��تند به اعالم بانک مرک��زی و اقدام 
سیس��تم بانکی در تخصی��ص و پرداخت 
س��ریع آن و ع��دم وج��ود تقاضای معطل 
واجد شرایط، هرگونه افزایش قیمت کاال و 
خدمات به بهانه تغییر ارز غیر قابل پذیرش 

بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون 
اقدام خواهد شد.  با اغتنام فرصت و تشکر 
از مدیران بنگاه های اقتصادی صحیح العمل 
به لحاظ التزام به قوانین و مقررات، بدیهی 
اس��ت هرگونه افزایش قیمت در مورد کاال 
و خدمات مس��تلزم انج��ام فرآیند مصرح 
در مصوبه 6 تیرماه 94 س��تاد هدفمندی 

یارانه ها است. 
ب��ا  می کنی��م  درخواس��ت  م��ردم  از 
اطالع رس��انی بهنگام، خدمت گزاران خود 
را در انج��ام بهن��گام و شایس��ته وظایف و 

مسئولیت های محول یاری رسانند.«

ابالغ تکالیف شبکه بانکی در قانون بودجه 97

شرایط بخشش معوقات بانکی تولیدکنندگان اعالم شد

اطالعیه مشترک سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی

هرگونه افزایش قیمت کاال و خدمات به بهانه افزایش نرخ ارز، غیرقانونی است

ایران در 10 سال چقدر کاالی خارجی خرید؟

بررسی روند 10 ساله واردات کاال به ایران
حملونقلریلی

بانک مرکزی اعالم کرد
تحویل سکه های پیش فروش زودتر 

از موعد
با وجود اینکه حدود یک هفته به سررس��ید سکه های 
یک ماهه پیش فروش شده باقی مانده است، طبق دستور 
بان��ک مرکزی این س��که ها از امروز چهارش��نبه تحویل 
می ش��ود.  به گ��زارش ایس��نا، در دور جدید پیش فروش 
سکه که با هفت سررسید از حدود 26 فروردین ماه شروع 
شد، پیش فروش سکه های یک ماهه نیز به سررسیدهای 
قبلی اضافه و با اس��تقبال خوبی همراه شد؛ به طوری که 
در فرص��ت کمتر از یک هفته حدود یک میلیون س��که 
ی��ک ماهه فروش رفت و با پرش��دن ظرفیت، فروش این 
سررس��ید پایان یافت.  در ادامه نیز سررس��یدهای سه و 
ش��ش ماهه بسته شد تا اینکه از روز یکشنبه به طور کلی 
پیش فروش س��که پایان یافت.  این در حالی است که بنا 
بر اعالم اخیر رئیس کل بانک مرکزی قرار بر این ش��د تا 
س��که های یک ماهه حدود یک هفته زودتر تحویل شود. 
براساس سکه های پیش فروش شده با سررسید یک ماهه 
از چهارشنبه همزمان با 19 اردیبهشت ماه در استان تهران 
تحویل می شود و برای سایر استان ها نیز از روز شنبه 22 
اردیبهش��ت ماه در شعب بانک ملی توزیع خواهد شد. در 
روال معمول سکه های یک ماهه باید از 26 اردیبهشت ماه 
تحویل می ش��دند. با این حال در مورد تحویل سکه های 
س��ه ماهه و سررس��یدهای بعدی فعال تصمیم بر همان 
زمان سررس��ید بوده و تحوی��ل زودتر از موعد پیش بینی 
نش��ده است.  سکه های یک ماهه با قیمت یک میلیون و 
590هزار تومان پیش فروش شدند و با توجه به اینکه در 
حال حاضر سکه در بازار تا بیش از 2 میلیون تومان قیمت 
می خورد، دارنده س��که با سررسید یک ماه سودی حدود 
400 تا 500 هزار تومان از هر س��که دریافت می کند.  در 
سایر سررسیدها متقاضی برای سکه تحویل سه ماهه یک 
میلیون و 540 هزار تومان، شش ماهه یک میلیون و 475 
ه��زار تومان، 9 ماهه یک میلیون و 410 هزار تومان، یک 
ساله یک میلیون و350هزار تومان، 18 ماهه یک میلیون 
و 245 ه��زار توم��ان و 24 ماهه یک میلیون و 116 هزار 
تومان برای هر س��که پرداخت کرده اس��ت.  در مجموع 
حدود 7میلیون سکه تمام بهار آزادی در طرح پیش فروش 
سکه فروخته شده اس��ت و بانک مرکزی تعهد کرده که 

سکه ها را نه معادل پولی بلکه سکه تحویل دهد. 

گزینه ای برای پرداخت اقساط بیمه عمر و تأمین آتیه
 راه اندازی نرم افزار »همراه

بیمه پاسارگاد« 
ش��رکت بیمه پاس��ارگاد با اس��تفاده از جدید ترین 
فناوری های ارتباط اینترنتی، »نرم افزار موبایلی پرداخت 
اقساط« بیمه عمر و تأمین آتیه را راه اندازی کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، این ش��رکت 
بیمه در راستای حفظ امنیت خاطر بیمه گذاران و با تکیه 
بر نیروی انسانی جوان و مجرب خود و بهره گیری از دانش 
روز بیم��ه و فناوری اطالعات با بیش از 10س��ال س��ابقه 
فعالیت در صنعت بیمه کش��ور تالش کرده تا با راه اندازی 
نرم افزار موبایلی »همراه بیمه پاسارگاد« در زمان پرداخت 
اقس��اط بیمه های عمر و تأمین آتی��ه آرامش خاطر را به 
عنوان مهم ترین دس��تاورد بیمه، به مشتریان خود هدیه 
دهد.  در این راستا، بیمه گذاران می توانند حق بیمه خود 
را توس��ط گوشی تلفن همراه در زمانی اندک و در امنیت 
کامل با استفاده از تمام کارت های بانکی عضو شبکه شتاب 
پرداخت کنند. گفتنی است، امکان دسترسی هر بیمه گذار 
به کلیه بیمه نامه ه��ای عمر و تأمین آتیه، امکان پرداخت 
اقساط تمام بیمه نامه های عمر و تأمین آتیه در هر زمان و 
مکان بدون شناسه قبض و شناسه پرداخت، به روزرسانی 
وضعیت اقساط پرداخت ش��ده حق بیمه، مشاهده سوابق 
پرداخت اقس��اط حق بیمه )با مشخص  بودن پرداخت در 
سررسید، پرداخت با تأخیر و اقساط معوق( و… از مزایای 
این نرم افزار است.  در این نرم افزار امکان مشاهده تاریخچه 
پرداخت اقساط بیمه های عمر و تأمین آتیه و نیز پرداخت 
اقس��اط با انواع کارت های شبکه بانکی کشور فراهم شده 
است.  گفتنی اس��ت، در اولین مرتبه استفاده از نرم افزار، 
کاربر باید با واردکردن اطالعات درخواس��تی در سیستم 
ثبت نام کرده و با دریافت » کد فعال سازی« ثبت نام خود 

را تکمیل کند. 

محسن معلمیان، رئیس انجمن ملی 
لیزینگ ایران شد

محس��ن معلمیان، مدیرعامل لیزینگ پاس��ارگاد به 
عنوان رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران انتخاب شد. 

محس��ن معلمیان، مش��اور مدیرعامل بانک پاسارگاد و 
مدیرعامل لیزینگ پاس��ارگاد در انتخاب��ات انجمن ملی 
لیزینگ ایران به عنوان رئیس این انجمن انتخاب ش��د. او 
در رشته  مهندسی ساخت و مدیریت صنایع تحصیل کرده 
 اس��ت و عالوه بر ثبت اختراعات متعدد، مدرس موسس��ه 
عال��ی بانک��داری، دانش��گاه خات��م و موسس��ه مطالعات 
پاسارگاد است. همچنین پیش از این، به عنوان مدیر امور 
شرکت های بانک صنعت و معدن، مدیرعامل شرکت تأمین 
مس��کن جوانان، عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامل 
بان��ک اقتصاد نوین، مش��اور مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، 
عضو هیأت مدیره ش��رکت های ویرای��ران، ایرداک تبریز، 
دیسمان اصفهان، ساختمان و شهرسازی هشتم، مدیریت 
ساختمانی آریان پاسارگاد، سرمایه گذاری ساختمان ایران، 
مجتمع سرب و روی زنجان، آذرسان نفت بهران، خانه ساز 
امید، آذریت تبریز به مردم شریف ایران خدمت کرده  است. 

ارتباطات

کاهش 50درصدی بازدید پست های تلگرامی
خروج یک میلیون ایرانی از تلگرام

رئیس س��ازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه میزان 
ترافی��ک بین المللی پیام رس��ان ها با کاه��ش برآوردی 
67درصد مواجه شده اس��ت، گفت: تاکنون 22میلیون 
نصب پیام رسان های داخلی داشتیم که از این تعداد 8.5 

میلیون کاربر فعال هستند. 
رس��ول سراییان در گفت وگو با ایس��نا، با اعالم اینکه 
میزان ترافیک بین الملل پیام رسان ها با کاهش برآوردی 
67درصدی مواجه ش��ده است، گفت: میزان پست های 
ارسالی در کانال های تلگرام کاهش 40درصدی را نمایش 

می دهد. 
وی افزود: میزان بازدید از پست های تلگرامی مجموعا 
کاهش��ی 70درصدی از زمان آغاز مهاجرت داش��ته که 
50درصد آن مربوط به زمان فیلترش��دن این پیام رسان 

است. 
سراییان با اشاره به اینکه داخلی ها مجموعا تاکنون 22 
میلیون نصب داش��ته اند، اظهار کرد: از این تعداد حدود 
8.5 میلیون کاربر فعال هس��تند و تاکنون پهنای باندی 

معادل 40 گیگ را به خود جذب کرده اند. 
معاون وزیر ارتباطات خاطرنش��ان کرد: با فیلترشدن 
تلگ��رام، ش��اهد مهاج��رت معن��ادار به س��مت س��ایر 
پیام رس��ان های خارجی نیز نبودیم. برآوردها نیز نشان 
می دهد یک میلیون نفر هم کامال این پیام رسان را حذف 

کرده اند. 
چند نکته درباره شبکه های اجتماعی که شاید ندانید

کاربران هنگام نشر عکس سلفی، بدون اینکه بدانند، 
خط و مش��ی  نامحسوس��ی را دنبال می کنند که به آنها 
حکم کرده تصویر ارسالی چگونه باشد. لبخند تصنعی و 
ژس��ت های ویژه )علی الخصوص برای بانوان( گواه بر این 
واقعیت است. کاربر با تبعیت از چنین قوانین نانوشته ای، 
ناآگاهانه س��عی در اس��تمرار آنها داش��ته و در اصل از 
انعکاس خود واقعی بازمی ماند. تقلید از تصاویر محبوب، 
موید ایدئول��وژی پنهان فضای مجازی، به تدریج دنیای 
واقعی کاربر را با تغییر سلیقه و شخصیت همراه می سازد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، تمام��ی پیام های ش��بکه های 
اجتماعی »ساخته ش��ده« هستند؛ این مهم ترین مفهوم 
سواد رس��انه ای است. رسانه ها صرفا واقعیت را منعکس 
نمی کنن��د بلکه پیام هایی از پیش س��اخته ش��ده بوده 
و ماحص��ل عوامل تعیین کننده هس��تند. یکی از فواید 
برخ��وردار بودن از س��واد رس��انه ای، تفکی��ک و تجزیه 

ساختمان چنین پیام هایی است. 
تص��ور ما از واقعیت تحت تأثیر پیام های رس��انه های 
اجتماعی هستند؛ انسان  با اتکا بر مشاهدات و تجربیات 
خود س��عی در درک نظام دنیای پیرامون خود داش��ته 
و این رس��انه ها هس��تند که تا حدود زیادی مس��ئول 
فراهم س��ازی مش��اهدات و تجربیات افرادند. قس��مت 
عم��ده ای از دی��دگاه ما از واقعی��ت، برمبنای محتوایی 
اس��ت که راجع به آنها در ش��بکه های اجتماعی از قبل 
طراحی و نتیجه گیری ش��ده و به خ��ورد کاربران داده 
می ش��ود. به راستی کاربران تا چه اندازه اخباری از خود 
منتش��ر می کنند که کمتر در شبکه های اجتماعی ترند 
)رایج( شده است؟ به راستی کاربر تا چه اندازه از تیترها 
و موضوعات رایج )هدایت ش��ده( فرات��ر رفته و دیدگاه 
منحصر به فرد و استنباط ش��خصی خود را به اشتراک 

می گذارد. 
مخاطبین متف��اوت، درک متفاوتی از پیام یکس��ان 
دارند؛ رس��انه ها بخش��ی عمده ای از م��واد اولیه ای که 
کارب��ران بر مبن��ای آنها واقعیت ه��ا را می بینند، فراهم 
می کنن��د و تک ت��ک کارب��ران محت��وا را مطابق معیار 
شخصی خود تفسیر می کنند؛ معیارهایی همچون نیاز 
و اشتیاق، خوشی و ناکامی روزمره، پیش زمینه خانوادگی 
و فرهنگی، ط��رز تفکر نژادی و جنس��ی و دیدگاه های 
اخالق��ی در اس��تنباط مخاطب از مطالب تبیین ش��ده 
به ش��دت موثرند، وقتی مطلبی پست )تولید و منتشر( 
می  کنیم، ت��ا چه حد از تفاوت س��الیق مخاطبان خود 

باخبریم؟ 
بسیار پیش  آمده که کاربران جوان و آینده دار به دلیل 
عدم داشتن سواد رسانه ای، از عواقب انتشار مطالب نابجا 
بی خب��ر ب��وده، درنتیجه با صاحبان مش��اغل و یا دفاتر 
آموزشی دانشگاه دچار مشکل می شوند. فراموش نشود 
ام��کان درز محتوای مکالمات حت��ی خصوصی همواره 
وجود دارد. به یاد داش��ته باشیم همان مطلبی که برای 
طیف خاصی س��رگرم کننده است، می تواند برای دسته 

دیگری از مخاطبان مجادله برانگیز باشد. 
محتوای ش��بکه های اجتماعی عملکرد تجاری دارند؛ 
هدف از کسب سواد رسانه ای آگاه سازی کاربر به قدرت 
نفوذ تبلیغات بر انواع رسانه های اجتماعی است. تبلیغات 
تج��اری بر روش اداره رس��انه های اجتماع��ی، محتوا و 
پراکندگی محتوا تحمیل ش��ده اس��ت. اکث��ر تولیدات 
رس��انه ای جنبه کسب و کار داش��ته پس باید سودآور 

باشند. 
مالکی��ت و کنترل فضای مج��ازی از مباحث کلیدی 
هستند. شمار اندکی از افراد، ناظر آنچه کاربران می بینند 
بوده و از سال 1987 میالدی تا به امروز این رویه تغییر 
چندانی نکرده اس��ت. در حقیقت مالکیت تجاری پشت 
پرده در شبکه های اجتماعی منسجم تر شده است. امروزه 
شمار افراد تبلیغ کننده در مقایسه با کاربران ذی نفع رو 
به افزایش بوده و شرکت های رسانه ای کم شماری از تمام 

فضای مجازی بهره برداری تجاری می کنند. 
بس��یار از کارب��ران بی خب��ر از عملکرد خ��ود، به ظن 
اش��تراک گذاری مطالب مورد پس��ند خود، بدون اینکه 
پول��ی بپردازند، اق��دام به تبلیغات می کنن��د! قریب به 
اتفاق مطالب پست ش��ده توسط کاربر، منجر به تشکیل 

پرونده ای از خود به عنوان مشتری بالقوه می گردد. 
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با تصویب کلیات دو الیحه »اصالح قانون 
مبارزه با پولش��ویی« و »اصالح قانون تأمین 
مال��ی تروریس��م« در مجل��س، ای��ران گام 
دیگری ب��رای بهبود جایگاه خ��ود در گروه 
ویژه اقدام مالی )FATF( برداشت، هرچند 
قانونی ش��دن آن منتظر تصویب جزییات در 
مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان است. 
به گزارش ایرنا، دولت با هدف بهبود جایگاه 
ای��ران در این گروه وی��ژه که نهاد تصمیم گیر 
و مرجع برای مبارزه با تأمین مالی تروریس��م 
و مبارزه با پولش��ویی به ش��مار می رود، چهار 
الیحه به مجلس شورای اسالمی ارسال کرده 
اس��ت که از میان »الحاق ایران به کنوانسیون 
مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(« 
به تصویب مجلس رسیده، اما شورای نگهبان 
به ترجمه برخی مت��ون آن ایراد دارد که باید 

برای تأیید نهایی اصالح شود. 
 »الحاق به کنوانس��یون بین المللی مقابله 
با تأمی��ن مالی تروریس��م«، »اصالح قانون 
مبارزه با پولشویی« و »اصالح قانون مبارزه 
با تأمین مالی تروریس��م« س��ه الیحه دیگر 
است که پس از تصویب در دولت به مجلس 
ارسال ش��ده و روز سه شنبه اصالحیه قانون 
مبارزه با پولشویی در مجلس رسیدگی شد. 
در م��اه آینده می��الدی در حالی بار دیگر 
وضعیت ایران در گروه وی��ژه اقدام مالی به 
بحث گذاش��ته می ش��ود ک��ه از تیرماه 95 
تاکنون در س��ه نوبت با تصویب اعضای این 
گروه، ایران از فهرس��ت کشورهایی که با آن 
هم��کاری ندارن��د و اعضا بای��د در مراودات 
مالی و تجاری با آنها مقررات سختگیرانه ای 

اعمال کنند، تعلیق شده است. 
گروه ویژه اق��دام مالی یا همان FATF در 
سال 1989 میالدی از سوی کشورهای گروه 
7 شکل گرفت؛ اف. ای. تی. اف یک گروه بین  
دولتی اس��ت که توسعه و واکنش بین المللی 

نسبت به پولشویی را دنبال می کند. 
پ��س از واقع��ه یازدهم س��پتامبر 2001 
می��الدی، مس��ئله تأمی��ن مالی تروریس��م 
به عنوان مس��یری تازه برای این س��ازمان 
مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت 

جدید به آنها محول ش��د.  در سال 2008، 
مس��ئله تأمین مالی فعالیت های اشاعه ای و 
تسلیحات کش��تار جمعی شیمیایی و اتمی 
به عنوان دیگر ماموریت ه��ای این گروه در 
فهرس��ت کارشناس��ی های FATF  ق��رار 
گرفت.  بنابراین، کارک��رد کنونی آن، وضع 
اس��تانداردهایی ب��رای مقابله با پولش��ویی، 
تأمین مالی تروریس��م و سایر جرائمی است 

که سالمت نظام مالی را تهدید می کند. 
در نشس��ت روابط تجاری و بانکی ایران و 
اروپا که در دهه نخست اردیبهشت ماه جاری 
در تهران برگزار شد، فعاالن تجاری و بانکی 
اروپای��ی مهم ترین مانع در توس��عه روابط با 
ایران را نه برجام، بلکه عضویت نداشتن ایران 
در گ��روه ویژه اقدام مالی می دانس��تند و از 
ایران خواستند هرچه سریع تر وضعیت خود 

را در این نهاد روشن کند. 
ایران از س��ال 2007 میالدی در فهرست 
س��یاه گروه ویژه اق��دام مالی قرار گرفت که 
از س��ال 2009 به طور رسمی در بیانیه های 
آن اعالم و مق��ررات اقدام های متقابل علیه 
تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی 

و بانکی با ایران احتیاط کنند. 
از هم��ان زم��ان، موضوع خ��روج ایران از 
فهرس��ت سیاه »اف. ای. تی. اف« در دستور 

کار دول��ت وقت قرار گرف��ت که موضوع در 
شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب 
رس��ید و از سال 1389 با تصویب »نقشه راه 
شورای عالی مبارزه با پولشویی« برنامه های 

اصالحی در دستور کار دولت است. 
نتیجه این اقدام ها، تهی��ه لوایح مبارزه با 
پولش��ویی و تأمین مالی تروریس��م بود که 
پس از ک��ش و قوس های فراوان به تصویب 
رسیدند و به استناد تصویب قانون مبارزه با 
تأمین مالی تروریس��م بود که هیأت ایرانی 
توانست شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی 
را متقاعد کند که ایران را در فهرس��ت سیاه 

تعلیق کند. 
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه 
خ��ود در گروه ویژه اق��دام مالی، حدود 40 
موضوع پیش��نهاد شده اس��ت که برخی آن 
را با توصیه های چهل گانه FATF اش��تباه 
می گیرند، ام��ا این برنام��ه اجرایی مختص 
ای��ران بوده و ش��امل اصالح مقررات اس��ت 
تا جنبه های س��ختگیرانه تری ب��رای مقابله 
با پولش��ویی و تأمین مالی تروریسم اعمال 

شود. 
در صورت��ی ک��ه ای��ن اصالح��ات انجام 
نش��ود و ایران در فهرست سیاه باقی بماند، 
حلقه فعالیت نهاده��ای مالی ایران محدود 

خواه��د ماند؛ س��ختگیری بانک های چینی 
برای حس��اب های ایرانیان در سال گذشته، 
محدودی��ت م��راودات مال��ی ب��ا بانک ه��ا، 
ش��رکت های بیم��ه و بورس ه��ا و تحمی��ل 
هزینه باال و ریس��ک برای نق��ل و انتقاالت 
مال��ی ب��ا بانک ه��ای متوس��ط و کوچ��ک 
گوش��ه ای از مشکالتی اس��ت که در نتیجه 
جایگاه نامطلوب ای��ران در FATFبه وجود 
آم��ده و در صورت تداوم وضع موجود، ادامه 
خواهد داش��ت.  با توجه به بازه زمانی اندک 
باقی  مانده تا برگزاری اجالس شورای حکام 
گروه وی��ژه مالی در ماه ژوئ��ن، نمایندگان 
مجلس ابراز امیدواری کرده اند که به سرعت 

این لوایح را به تصویب برسانند. 
رویکرد کلی الیحه اصالح مبارزه با 
پولشویی، وضع قوانین سختگیرانه 

برای پولشویی است 
در ای��ن رابطه وزیر اقتص��اد با بیان اینکه 
پ��س از یک دهه اج��رای قانون مب��ارزه با 
پولش��ویی، دولت اصالحیه آن را به مجلس 
ارس��ال کرده است، تناس��ب نداشتن جرم 
و مجازات ه��ا، پیش بینی نش��دن رویه ه��ای 
اجرایی مناس��ب برای توقیف اموال و تغییر 
در ترکیب ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی 
را از جمل��ه مواردی دانس��ت ک��ه در الیحه 

دولت دیده شده اس��ت.  مسعود کرباسیان 
افزود: ضرورت داش��ت در این الیحه، دولت 
س��اختار عملیاتی برای مبارزه با پولش��ویی 
تعریف کند؛ همچنی��ن فعالیت های اجرایی 
از شورای عالی مبارزه با پولشویی جدا شده 
و برای تأمین نیازهای داخلی، اصالحاتی در 

قانون در نظر گرفته شود. 
وی پ��س از تصویب کلیات این الیحه نیز 
ب��ه خانه ملت گفت، تصوی��ب کلیات الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی بیانگر عزم 

جدی ایران در مبارزه با پولشویی است. 
الیحه اص��الح قانون مبارزه با پولش��ویی 
15 م��اده دارد و ه��دف آن رفع اش��کاالت 
قانون کنونی از جمله متناس��ب نبودن جرم 
و مج��ازات، فقدان بازدارندگی و اثربخش��ی 
مجازات ها، تحدید دایره ش��مول جرم منشأ 
به جرائم داخل کش��ور، نب��ود امکان پیگرد 
جرم پولش��ویی به صورت مس��تقل از جرم 
منش��أ، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت 
توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرائم 
مرب��وط و با توج��ه به ض��رورت پیش  بینی 
س��اختار عملیاتی مبارزه با پولشویی )واحد 
اطالعات مال��ی )FIU( در س��طح قانون و 
انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه 

با پولشویی است. 
الیحه دیگری که روز سه شنبه نمایندگان 
مجل��س به کلی��ات آن رأی مثب��ت دادند، 
»اص��الح قان��ون مب��ارزه ب��ا تأمی��ن مالی 
تروریسم« اس��ت که یک ماده واحده و پنج 

تبصره دارد. 
پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی 
فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول 
جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم 
در داخل و خارج از کش��ور، تعیین مصادیق 
اف��راد، گروه ها و س��ازمان های تروریس��تی 
داخلی و بین المللی توس��ط ش��ورای عالی 
امنیت ملی و فراهم ش��دن ساز و کار قانونی 
مناس��ب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب 
تأمی��ن مالی تروریس��م، مص��ادره اموال و 
دارایی های افراد و گروه های تروریس��تی، از 
دیگر دالیل تهیه این الیحه اصالحی است. 

با تصویب کلیات دو الیحه در مجلس، ایران به عضویت در FATF نزدیک شد

یک گام دیگر برای خروج از فهرست سیاه
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رکود عمیق در بازار طال
ب��ه گفته رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، بازار طال و 
جواهر با رکود عمیقی مواجه اس��ت؛ به گونه ای که خرید 
و فروش طال جز هزینه برای طالفروش��ان دستاوردی به 
همراه ندارد.  مدتی اس��ت که بعد از نوسانات در بازار طال 
و سکه این  بازارها با رکود نسبی مواجه شده و به طور ویژه 
این رکود در بازار س��نتی طال و جواهر این روزها بیش��تر 
مواجه است. این وضعیت باعث شده که خرید و فروش به 
شکل مطلوب انجام نشود و حتی برخی طالفروشان ترجیح 
بدهند کرکره های شان را پایین بکشند. ابراهیم محمدولی 
در این رابطه در گفت وگو با ایسنا، گفت: نوسانات شدیدی 
ک��ه در مدت کوتاه اخیر در بازار طال به وجود آمده، رکود 
عجیبی را در بازار حاکم کرده اس��ت. یعنی داد و س��تد و 
خرید و فروش را با مشکالت جدی مواجه کرده است.  وی 
افزود: اگر حتی فروشندگان بخواهند طالی ساخته شده ای 
را بفروشند ضرر می کنند به دلیل اینکه نمی دانند طالیی 
را که می فروش��ند آیا می توانند آن طال را با همان قیمت 
جایگزین کنند یا خیر. به همین دلیل قدرت تصمیم گیری 

از خریدار و فروشنده گرفته شده است.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.456یورو اروپا

8.475پوند انگلیس

1.704درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

836.000مثقال طال

193.440هر گرم طالی 18 عیار

1.910.000سکه بهار آزادی

2.005.000سکه طرح جدید

980.000نیم سکه

580.000ربع سکه

365.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

چهارشنبه
19 اردیبهشت 1397

شماره 1060
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فرصـت امـروز: برخی ش��رکت های 
اس��تارتاپی ایرانی آنقدر بزرگ ش��ده اند 
که اینک می خواهند وارد بورس شوند و 
مسئوالن س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
به دنبال فراهم کردن ش��رایطی هستند 
ک��ه نام ای��ن ش��رکت ها ه��م روی تابلو 
بورس جای��ی پیدا کند. دول��ت یازدهم 
از سال گذش��ته بخش��ی از تمرکز خود 
در بخ��ش اش��تغال و توس��عه اقتصادی 
کش��ور را در حوزه حمایت از استارتاپ ها 
متمرک��ز ک��رد و ح��اال ورود برخ��ی از 
ش��رکت های اس��تارتاپی بزرگ در کشور 
ب��ه ت��االر مب��ادالت ب��ورس می تواند به 
رش��د س��رمایه گذاری عمومی در حوزه 
استارتاپ ها و شفاف شدن بازارهای مالی 
ایده در کشور منجر ش��ود. از همین رو، 
دی ماه س��ال گذش��ته تفاهم نامه تأمین 
مالی جمعی برای کس��ب و کار های نوپا 
و استارتاپ  ها با حضور مسعود کرباسیان 
وزیر اقتص��اد، محمدجواد آذری جهرمی 
وزی��ر ارتباطات، ش��اپور محمدی رئیس 
سازمان بورس و معاونان وزیر کار منعقد 
شد و بر اساس این تفاهم نامه استارتاپ  ها 
می توانن��د از طریق ب��ورس تأمین مالی 

کنند. 
ام��ا از س��وی دیگ��ر، درحالی که هنوز 
قاب��ل  و  ارزش گ��ذاری مش��خص  روش 
اس��تنادی ب��رای اس��تارتاپ ها و عرضه 
آنه��ا در بورس یا فراب��ورس وجود ندارد 
تعدادی از اس��تارتاپ ها مدعی هس��تند 
ارزش میلی��ارد دالری دارند و می گویند 
سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهام شان 
را ب��ا چنی��ن ارقامی خریده اس��ت. آنها 
می خواهن��د ب��ا چنی��ن ارزش هایی وارد 
بازار سرمایه ش��وند، اما عده ای معتقدند 
این ارزش گذاری ها نادرس��ت است و آنها 

سرمایه خارجی جذب نکرده اند. 
 به گ��زارش ایس��نا، مدتی اس��ت که 
در ای��ران کس��ب و کاره��ای اینترنت��ی 
پ��ا گرفته ان��د، این کس��ب و کارها برای 
ادامه حیات و رش��د نیاز ب��ه منابع مالی 
دارن��د؛ یک��ی از مهم تری��ِن ای��ن منابع، 

بورس و فرابورس اس��ت. اما برای تأمین 
مال��ی از طریق بازار س��رمایه باید مقدار 
ارزش گ��ذاری اس��تارتاپ ها کاماًل واضح 
باشد و سرمایه گذاران و سهامداران خرد 
و کالن بدانند که س��همی که خریداری 
می کنن��د در برابر مبلغی ک��ه می دهند 
ارزنده اس��ت یا خیر. از طرف��ی نیز باید 
مشخص باشد که این سهم در کدام بازار 

می تواند عرضه شود. 
اما بر س��ر موضوع ارزش گ��ذاری این 
دارد.  وجود  اختالف نظرهایی  ش��رکت ها 
در همین زمینه، ایسنا برای شفاف شدن 
ای��ن مباح��ث و طرح دیگ��ر چالش های 
بورس��ی یا فرابورسی ش��دن استارتاپ ها 
با مدیرعام��ل فرابورس ای��ران گفت وگو 
کرده است. امیر هامونی در این گفت وگو 
سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان 
و اس��تارتاپ کمپانی ها داشت. از نظر وی 
ش��رکت های که در حال حاض��ر نام آنها 
برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه 

»های ت��ک« و »دانش بنیان« بلکه صرفاً 
یک کپ��ی از نمونه موف��ق خارجی خود 
هس��تند، چراکه آنها ایده جدیدی خلق 

نکرده اند. 
ام��ا یک��ی دیگ��ر از چالش ه��ای مهم 
اکوسیس��تم اس��تارتاپی تأمی��ن مال��ی 
اس��ت، به ط��وری ک��ه ای��ن مبح��ث را 
می ت��وان ش��ریان حیات��ی ش��رکت های 
یاد ش��ده دانست. اس��تارتاپ ها به دلیل 
ریس��ک ذاتی و ارزش گذاری های بسیار 
باال توس��ط سهامداران ش��ان و رقم های 
باالی س��رمایه مورد نی��از، چندان مورد 
اس��تقبال س��رمایه گذاران داخل��ی برای 
س��رمایه گذاری قرار نمی گیرند و قوانین 
جدی��د از جمل��ه اح��کام برنامه شش��م 
توس��عه محدودیت های جدی��دی را در 
تأمین مالی این بخش ایجاد کرده اس��ت 
و لذا چشم انداز روشنی برای تأمین مالی 
آنه��ا در داخل کش��ور وجود ن��دارد، از 
طرفی س��رمایه گذار خارجی نیز به دلیل 

وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار 
کاه��ش ارزش پول ملی و ریس��ک عدم 
نقدشوندگی س��رمایه گذاری های صورت 
گرفت��ه و حت��ی انتقال س��رمایه، رغبت 
زیادی برای س��رمایه گذاری ندارند و لذا 
تأمین مال��ی یک��ی از چالش های اصلی 
اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده 
خواهد بود و این نکته ای اس��ت که خود 
س��رمایه گذاران ای��ن ح��وزه ه��م به آن 
اذع��ان دارند. هر چند ک��ه امیر هامونی 
در این مورد معتقد اس��ت که نباید برای 
س��رمایه گذار خارجی ف��رش قرمز پهن 

کرد.
در بخش��ی از این گفت وگو مدیرعامل 
فرابورس ایران به حواش��ی موجود حول 
ارزش گذاری های ش��رکت های ش��ناخته 
ش��ده در اکوسیس��تم اس��تارتاپی ک��ه 
ام��روزه خود را یونیک��ورن )یک میلیارد 
دالری( می دانن��د پرداخت؛ »آنها مالک 
ارزش گذاری خود را س��هام فروخته شده 
ب��ه س��رمایه گذاران خارج��ی می دانند، 
درحالی که نه س��هامدار آنها و نه مقامات 
دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت 
گرفت��ه را نمی دانن��د و نکت��ه مهمی که 
امیرهامون��ی در این مورد ب��ر آن تأکید 
کرد ای��ن بود ک��ه »فراب��ورس هیچگاه 
ش��فافیت را فدای توس��عه بازار نخواهد 
ک��رد« چرا که ب��ه گفته او »س��از و کار 
طراحی ش��ده در بازاره��ای فرابورس به 
شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای 
از س��رمایه گذاران سوء استفاده  بخواهند 
کرده و برای ب��ازار »تئاتر« بازی کنند«. 
او حتی تأکید می کند که سرمایه گذاران 
غیرحرفه ای اصاًل نباید وارد معامالت این 

قبیل سهم ها نشوند. 
ب��ه اعتق��اد هامون��ی »ارزش گ��ذاری 
اس��تارتاپ ها یک��ی از چالش های جدی 
نه برای فرابورس بلکه برای بازار اس��ت«، 
اما اینک��ه متولیان بازار س��رمایه چگونه 
از پس این چالش بزرگ س��ربلند بیرون 
آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن 

خواهد کرد. 

استارتاپ های ایرانی به بورس می روند

ارزش گذاری استارتاپ ها بزرگ ترین چالش بازار سرمایه
دریچه

تقویت 440 واحدی شاخص بورس
بورس سبزپوش شد

در حال��ی که فعاالن بازار س��هام منتظر نظر نهایی 
ترام��پ درب��اره برجام هس��تند ش��اخص کل بورس 
ب��رای دومین روز پیاپی افزای��ش یافت. خودرویی ها و 
فلزات اساس��ی از جمله گروه هایی بودند که با افزایش 
قیمت روبه رو ش��دند. به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا در توئیتر خود نوش��ته که روز 
سه ش��نبه در س��اعت 22:30 )14 به وقت واشنگتن(  
از کاخ س��فید تصمیم خود را درباره توافق هس��ته ای 
ای��ران اعالم خواه��د کرد. ترامپ س��اعاتی قبل از آن 
نیز در توئیت دیگری نوش��ته ب��ودر  ایاالت متحده به 
دیپلماسی سایه غیرقانونی جان کری درباره توافق بد 
ایران نیازی ندارد. اگرچه فعاالن اقتصادی ایران نگران 
از به خطر افتادن برجام هس��تند ولی نزدیک شدن به 
تصمیم ترامپ و روشن تر شدن مسیر اقتصادی کشور 
می تواند برای آنها تحلیل های درس��ت تری را به دست 
دهد و ش��رایط بازار را تا حدودی پایدار کند. از طرفی 
روز دوشنبه هرچند که گفته می شد دالر باالی 6 هزار 
تومان مورد داد و ستد قرار می گیرد اما قیمت دالر در 
اواخر ساعات کاری افت داشت و قیمت  سکه نیز رو به 
کاهش گذاشت. این موضوعات توانست تاثیرات روانی 

بازار سهام را نیز تا حدودی تلطیف کند.
اما روز سه ش��نبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران 440 واحد رش��د کرد و به 
رقم 93 هزار و 650 واحدی رسید. همچنین شاخص 
کل هم وزن با رش��د 136 واحد تا رقم 16 هزار و 638 
باال رفت. ش��اخص آزاد شناور نیز با رشد 617 واحدی 
مواجه ش��د و رقم 99 هزار و 783 را تجربه کرد. عالوه 
بر این ش��اخص های ب��ازار اول و ب��ازار دوم هر یک به 
ترتیب 183 و 556 واحد رشد کردند. ملی صنایع مس 
ایران، پاالیش نفت بندرعباس و فوالد خوزس��تان سه 
نمادی بودن��د که 44، 42 و 37 واح��د تاثیر افزاینده 
در ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. در طرف مقابل 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران، مخابرات ایران و صنایع 
پتروش��یمی کرمانش��اه هر یک به ترتیب 12، 9 و 8 
واحد تاثیر کاهنده روی دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
در گروه فلزات اساس��ی روند قیمت سهم ها نیز مانند 
روز قبل از آن افزایش��ی بود هر چن��د که در روزهای 
ماقبل آن این گروه با کاهش فزاینده قیمت س��هم ها 
مواجه بود. در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت 
هس��ته ای و همچنین گروه خودرو و س��اخت قطعات 
نیز شاهد رش��د قیمت سهم ها بودیم. گروه خودرو در 
حالی در بیشتر نمادها شاهد افزایش قیمت بود که در 

روزهای گذشته روند کاهشی را تجربه کرد.

گمانه زنی درباره تأثیر تصمیم آمریکا بر بورس
خروج آمریکا پایان برجام نیست

 عضو شورای عالی بورس، اعتمادسازی و تقویت آن 
را مهم ترین اصل بازارهای کشور از جمله بازار سرمایه 

دانست. 
حسین عبده تبریزی در گفت وگو با سنا، با اشاره به 
برخی احتماالت در خصوص خ��روج آمریکا از برجام 
گفت: حرکت های ایذایی آمریکا تأثیر خود را بر بازارها 
گذاشته است، در این شرایط بازار سرمایه فرصت دارد 
در ش��رایط عدم اطمین��ان، خود را ب��ه عنوان محلی 
مطمئن، مستقر کرده و ضمن شناساندن پتانسیل های 
بازار، از حرکت هایی که اعتماد را نس��بت به بازار سلب 

می کند، پرهیز کند. 
عبده تبریزی با تأکید بر اینکه اعتماد در بازار سرمایه 
باید توس��عه داده ش��ود، گفت: این کاری است که در 
شرایط فعلی کش��ور باید انجام شود. یعنی باید سعی 
کنی��م اعتماد م��ردم را به جایی که معتبر هس��ت و 
مش��کالت سیس��تم بانکی را ندارد، افزایش دهیم. در 
عین حال، باید مراقبت کرد سهمی به بازار وارد نشود 
که مس��ئله ای داشته باشد یا مثاًل یک کارگزاری رفتار 

غیرحرفه ای داشته باشد. 
وی با بی��ان اینکه دولت طبعا عالقه مند اس��ت که 
برجام حفظ شود، گفت: البته من اطالع ندارم که اگر 
آمریکا از برجام خارج شود، دولت یا وزارت امور خارجه 
چه عکس العملی نش��ان خواهند داد. چون به هرحال 
یک بحث سیاسی است و از متخصصین سیاسی باید 
پرس��ید؛ اما به طور کلی می توان گف��ت بیرون آمدن 
آمریکایی ها به این معنا نیس��ت ک��ه برجام به کلی به 

هم می خورد. 
عبده تبریزی اظهار داشت: اینکه آیا دولت برجام را با 
اروپایی ها به تنهایی ادامه می دهد و امکان ادامه آن پیدا 
می شود یا خیر، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد. 
البته چشم انداز در این مسئله کاماًل مشخص نیست و 

ممکن است آمریکایی ها باز در برجام بمانند. 
این اقتصاددان س��پس با اشاره به سیاست دولت در 
تک نرخ��ی کردن ارز گفت: تحریم ها و محدودیت های 
بین المللی، اجازه اجرای سیاس��ت ارز تک نرخی را در 
ش��رایط فعلی کشور نمی دهد و به نظر می رسد دولت 

باید سعی در اصالح آن داشته باشد. 
عضو ش��ورای عالی بورس همچنی��ن یکی از دالیل 
اعمال سیاس��ت های فعلی ارزی را جلوگیری از خروج 
سرمایه دانست و گفت: نباید بگوییم هرچه تک نرخی 
نیست، قاچاق است. در عوض، باید بازار دومی را تعریف 
کنیم و آن بازار را سامان دهیم؛ همان گونه که قبال هم 

چنین بوده است. 

نگاه
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رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران گفت 
دول��ت باید اج��ازه دهد ارز ص��ادرات با 
قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در 

صرافی ها مبادله شود. 
باش��گاه خبرن��گاران  ب��ه گ��زارش   
جوان، مس��عود خوانس��اری، در جلسه 
هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
با اش��اره به گ��زارش جدی��د صندوق 
بین الملل��ی پ��ول در مورد چش��م انداز 
اقتصاد ایران اظهار کرد: براس��اس این 
گزارش، اهمیت اص��الح نظام بانکی از 
برجام کمتر نیس��ت؛ ضم��ن اینکه در 
این گزارش با اش��اره به احتمال خروج 
ترامپ از برجام، به این نکته اشاره شده 
که ایران باید س��ه اولوی��ت را از جمله 
قاعده مند  اقتص��ادی،  اصالح س��اختار 
 کردن سیاس��ت مالی و یکسان س��ازی 

نرخ ارز را در دستور کار قرار دهد. 
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: نظام 
بانکی هم اکنون بزرگ ترین چالش اقتصاد 
کش��ور است و یک محاس��به سرانگشتی 
نشان می دهد روزانه هزار میلیارد تومان 
ب��ه نقدینگی کش��ور اضافه می ش��ود که 
 در ای��ن صورت س��االنه نقدینگ��ی ایران
360 هزار میلیارد توم��ان اضافه خواهد 
ش��د که رش��د 23.5درص��دی را تجربه 
می کن��د؛ درحالی که این رش��د بیش از 
میانگین متوس��ط 9درصدی کش��ورها و 

9برابری عربستان است. 

 اتصال صندوق بازنشستگی به بودجه دولت
یکی از بحران های اصلی اقتصاد ایران 

وی صندوق بازنشستگی و اتصال آن به 
بودجه دولت را یک��ی از بحران های اصلی 
اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: اگرچه 
ق��رار بود که این صندوق ه��ا خودکفا اداره 
شوند و از محل درآمدهای خود، پرداختی 
داشته باش��ند، اما اکنون به عنوان یکی از 
ارکان کش��ور، یک سوم بودجه کشور را به 
خود اختصاص می دهند.  خوانس��اری در 
بخش دیگری از س��خنان خود با اشاره به 
نوس��انات نرخ ارز بیان کرد: در موضوع ارز، 
بحث ذخایر بانک مرکزی و اتصال مستقیم 
بانک ها به آن، یک چالش به شمار می رود 
و اگر بان��ک مرکزی تزریق پول به بانک ها 
را حتی دو ساعت قطع کند، معلوم نیست 
چه اتفاقی خواهد افتاد.  رئیس اتاق تهران 
با اشاره به اجرای سیاست های اخیر دولت 
در حوزه ارز، به این نکته اشاره کرد که ارز 
همچنان در اولویت اقتصاد ایران اس��ت و 
بعد از تصمیم دولت، کماکان مش��کالتی 
در مورد آن مطرح می شود.  وی ادامه داد: 
آنچه که مسلم است آن است که دولت این 
تصمی��م را گرفته و هنوز با ابهامات زیادی 
مواجه اس��ت که  ای کاش قبل از تصمیم، 
همه پیش بینی های مرتب��ط با آن صورت 
می گرف��ت و بعد ای��ن کار را انجام می داد 
ضمن اینکه در گزارش مک کینلی نیز علت 
به وجود آمدن این بحران مطرح شده است. 

خوانس��اری ادامه داد: در طول سه سال 
قبل بارها مس��ئله ارز و ضرورت پرداختن 
به آن را مورد اش��اره ق��رار دادیم و به نظر 
می رسد بهترین زمان که دولت می توانست 
موضوع تک نرخی کردن ارز را به سرانجام 
برساند، ماه های ابتدایی دولت یازدهم بود 
که هم آمادگی روانی مناس��بی در اقتصاد 
وجود داش��ت و هم ش��رایط مناسب بود، 
اما این تصمیم گی��ری صورت نگرفت تا به 
یک نقطه بح��ران رس��یدیم.  رئیس اتاق 
تهران با اش��اره به ریش��ه یابی بحران ارزی 
گفت: از س��ال 95 این بحران ش��روع شد 
که ابت��دا در حوزه فعال ش��دن FATF و 
نیز ارزهای پتروشیمی های ایران در چین 
ب��ود که با اش��کاالتی مواجه ش��د، ضمن 
اینکه قس��مت عمده ای از مب��ادالت ارزی 
ما در دوبی ص��ورت می گرفت که با توجه 
به برخی شرایط، این نقل و انتقاالت بسیار 
کمرنگ ش��د و پس از آن هم توافقنامه ای 
میان وزارت خزانه داری آمریکا، عربس��تان 
و ابوظب��ی در رابطه با مبارزه با تروریس��م 
ص��ورت گرفت که بانک های امارات، نقل و 

انتقال را با مشکل مواجه کردند. 
وی گفت: بحث دریافت مالیات بر ارزش 
افزوده در امارات نیز مش��کل آفرین شد که 
ب��ا توجه به اینکه ح��دود 70 تا 80درصد 
جابه جای��ی پول ای��ران از طری��ق امارات 
صورت می گرفت، بعد از اینکه مالیات وضع 
ش��د، هزینه ها به ش��دت باال رفت، چراکه 

تا پیش از آن، بس��یاری از نقل و انتقاالت 
از س��وی بنگاه هایی صورت می گرفت که 

صرافی نبودند. 
رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکل نقل 
و انتقال پول در اقتصاد ایران گفت: اگرچه 
نقل و انتق��ال در هند، چین، کره و ترکیه 
صورت می گیرد، ولی این کار بسیار مشکل 
است و هزینه ها را باال می برد، ضمن اینکه 
آخرین عاملی که باعث شکل گیری بحران 
ارزی شد، خروج سرمایه بود که از سال 95 
ش��دت گرفت.  خوانساری ادامه داد: به هر 
حال دولت تصمیم گرفت اجرای سیاست 
تک  نرخی را اعالم کرده و برای دالر 4200 
تومان را در نظر بگیرد که رقم کارشناسی 
نیس��ت و به نظر من نیاز ب��ود در مورد آن 
بحث بیشتری صورت گیرد، اما برای اینکه 
اوضاع بدتر نش��ود، همه بای��د به آن عمل 
کنیم؛ ضمن اینکه تعدیل نرخ براساس تورم 
داخلی و خارجی تا پایان سال نیز می تواند 

اوضاع را بهتر کند. 
رئیس اتاق تهران با اشاره به محدودیت 
صرافی ها در سیس��تم جدی��د ارزی دولت 
گفت: انتظار داریم صرافی های مجاز اجازه 
فعالیت داشته باش��ند، چراکه پولی که در 
چی��ن وج��ود دارد، با پولی ک��ه در اروپا و 
ترکیه است، نرخ متفاوتی دارد و نمی توان 
هم��ه را با قیمت 4200 تومانی محاس��به 
کرد؛ پس باید اج��ازه داد صرافی ها مبادله 

انجام دهند. 

مجری طرح پنبه با بیان اینکه س��االنه 7درصد به 
تولید پنبه در کش��ور اضافه می ش��ود، گفت: براساس 
پیش بینی انجام ش��ده تا س��ال 1404 به خودکفایی 
تولید پنبه در کشور رسیده و کل نیاز خود را از منابع 

داخلی تأمین می کنیم. 
ابراهی��م هزارجریب��ی، مج��ری طرح پنبه کش��ور 
در گفت وگ��و با تس��نیم، اظهار کرد: در س��ال 96 در 
س��طحی ح��دود 75 هزار هکت��ار 180 هزار تن وش 
پنب��ه با عملکردی ح��دود 2400 کیلوگرم در هکتار 
 تولید ش��د که این رقم در مقایس��ه با س��ال قبل که

160 هزار تن تولید ش��ده بود، 12درصد رشد داشته 
اس��ت.  وی با بی��ان اینکه روند افزایش��ی تولید پنبه 
کش��ور از س��ال 95، دوباره آغاز شده است، گفت: در 
س��ال 94، 150 هزار تن، س��ال 95، 160 هزار تن و 
س��ال 96، 180 هزار تن پنبه در کش��ور تولید شده 
اس��ت و در سال های آینده نیز به دنبال افزایش تولید 
هستیم، به طوری که پیش بینی شده است این رقم در 

سال 97 به 200 هزار تن برسد. 
خودکفایی تولید پنبه در افق 1404

هزارجریبی با ارائه برنامه تولید پنبه در افق 1404 
گف��ت: در این تاریخ می توانیم در تولید پنبه کش��ور 

دوباره خودکفا شویم. 
مجری طرح پنبه با اعالم اینکه »در ش��رایط فعلی 
حدود 50درصد نیاز صنایع نس��اجی کشور را تأمین 
می کنیم«، افزود: در س��ال 95، 44درصد الیاف مورد 
نیاز صنایع ما از منابع داخلی تأمین می ش��د که این 
رقم در س��ال 96 به 47درصد افزایش یافت و کسری 

آن از طریق واردات تأمین شد. 
وی ب��ا ابراز اینکه »در س��ال های اولی��ه برنامه افق 
1404 طبق برنامه حرکت نکرده ایم«، گفت: براساس 
افزای��ش تولی��دی که در دو س��ال گذش��ته صورت 

گرفته اس��ت پیش بینی می کنیم ک��ه در افق 1404 
به برنامه مورد نظر برسیم.  مجری طرح پنبه با اشاره 
ب��ه برنامه های معاونت زراعت جهاد کش��اورزی برای 
افزای��ش عملکرد تولی��د پنبه در کش��ور گفت: تهیه 
بذور اصالح ش��ده و آموزش پنبه کاران موجب افزایش 
تولید این محصول در کش��ور ش��ده اس��ت؛ به طوری 
که در س��ال 95، 56درصد بذر مورد نیاز را به صورت 
اصالح ش��ده در اختیار کشاورزان قرار گفت و این رقم 

در سال گذشته )96( به 67درصد رسید. 
خودکفایی در تولید بذر پنبه در سال آینده

این مقام مس��ئول پیش بینی کرد که در سال 98، 
100درص��د بذر م��ورد نیاز پنبه کش��ور را به صورت 
اصالح ش��ده در داخ��ل تولی��د ک��رده و در اختی��ار 

کشاورزان قرار دهیم. 
وی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی پنبه در س��ال 
زراعی جاری افزایش��ی نداشته اس��ت، گفت: با توجه 
ب��ه افزایش 7 تا 8درصدی ن��رخ خرید تضمینی پنبه 
در سال های گذش��ته و خرید به موقع این محصول از 
کش��اورزان، رغبت آنها برای ادامه کشت این محصول 
در کش��ور حفظ شده است و س��یر نزولی تولید این 
پنبه که در گذش��ته وجود داش��ته اکنون مثبت شده 
اس��ت و ساالنه رش��د 7درصدی دارد.  هزارجریبی با 
اع��الم اینکه دولت ب��رای تأمین بذر پنب��ه مورد نیاز 
کشاورزان یارانه پرداخت می کند، گفت: هزینه تولید 
هر کیلوگرم بذر پنبه در کشورمان 4200 تومان است 
که دول��ت با پرداخت یارانه، ای��ن محصول را 3 هزار 

تومان در اختیار کشاورزان قرار می دهد. 
وی ب��ا ابراز اینکه برای س��ال 97 پیش بینی تولید 
200 ه��زار تن پنبه ش��ده اس��ت، گفت: ای��ن روند 
صعودی تولید پنبه در کشور با رشد 7درصدی همراه 
ش��ده اس��ت.  مجری طرح پنبه در ارتباط با کیفیت 

پنب��ه تولید داخل گفت: پنب��ه تولید مناطق مختلف 
کشور کیفیت متفاوتی دارد که این شرایط در مناطق 
مختلف جهان نیز حاکم است، اما باید در نظر داشت 
که تولید پنبه در کش��ور مطابق با نیاز صنایع نساجی 

است. 
قیمت پنبه کشور کامال رقابتی است

هزارجریبی گفت: اگر پنبه تولیدی کش��ور کیفیت 
الزم را نداشت صنایع ما برای خرید این محصول اقدام 
نمی کردن��د و آن را از طریق واردات تأمین می کردند.  
وی ب��ا ی��ادآوری اینکه کش��ورها یارانه هایی به تولید 
پنبه پرداخت می کنند، گفت: قیمت تمام ش��ده پنبه 
در کشورهای مختلف براساس یارانه هایی که دولت ها 
پرداخت می کنند متفاوت اس��ت؛ قیم��ت پنبه ایران 
نیز در مقایس��ه با برخی کشورها بیشتر اما نسبت به 

کشورهای دیگر کمتر است. 
وی با بیان اینکه قیمت پنبه تولیدی کش��ور کامال 
رقابتی اس��ت، گفت: در صورتی که پنبه وارداتی نیز 
با ارز آزاد به کش��ور وارد ش��ود از پنب��ه تولیدی در 
کش��ورمان قیمت باالتری خواهد داش��ت، اما وقتی 
که ارز ارزان قیمت به وارد کننده داده می شود معلوم 
اس��ت که نرخ پنبه وارداتی ارزان تر است. امیدواریم 
با اصالح سیاس��ت ارزی دولت، تولید رونق بیشتری 

پیدا کند. 
هزارجریبی در ادام��ه صحبت های خود در واکنش 
به اظهارات فعاالن بخش صنایع نس��اجی که کاهش 
تولید پنبه در کش��ور را عامل تعطیل��ی صنایع خود 
می دانند، گفت: بر خالف ادعاهایی که مطرح می شود 
تولید پنبه در کش��ور باعث از بین رفتن صنایع نشده 
اس��ت و بالعک��س این صنای��ع بودند که ب��ا کاهش 
تولیدات خود منجر به کاهش س��طح زیرکشت پنبه 

در کشور شدند. 

خبر خوش برای نساجی

ایران سال 1404 در تولید پنبه خودکفا می شود

ضرورت تعیین تکلیف ارزهای صادراتی

فعاالن اقتصادی کمی صبر کنند
بازار

لشکرکشی ترک ها به بازار ایران
 ترکیه برنده بازاری تجارت ترجیحی

ترکیه به راحتی بازار خود را حتی در مورد کاالهای 
م��ورد نیاز خود، در اختیار ایران قرار نمی دهد، اما با 
قرارداد تعرفه ترجیحی به بازار آن دسته از صنایعی 

که ایران قدرت رقابت پذیری دارد ورود می کند. 
حمی��د صافدل در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: 
ترکیه به دلیل ورود به سازمان تجارت جهانی، تولید 
محصوالت باکیفیت و ارزان، داشتن نیروی کار ارزان 
و دسترس��ی به بازار کشورهای اروپایی هیچ گاه بازار 
مناس��بی ب��رای محصوالت صنعتی ما نبوده اس��ت؛ 
زیرا در بازاری که امکان فعالیت تمامی کش��ورهای 
صنعت��ی دارای مزی��ت وجود دارد ام��کان حضور ما 

میسر نیست. 
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره 
به سختگیری ترک ها در واگذاری بازار خود به سایر 
کش��ورها افزود: ای��ران صرفا می توان��د صادرکننده 
محصوالت کش��اورزی به ترکیه باش��د ک��ه در این 
زمینه نیز ترک ها امکان صادرات را برای ما به آسانی 

مهیا نکرده و نمی کنند. 
وی تصری��ح ک��رد: ترک ه��ا حتی ب��رای واردات 
کاالهایی که در فهرست تجارت تعرفه ترجیحی قرار 
دارد از قب��ل گمرک، زمان و می��زان واردات کاال را 
مش��خص می کنند تا بدین ترتیب از کشاورزان خود 

حمایت کرده باشند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نهم 
در پاسخ به این سوال که با توجه به سختگیری های 
ترک ها ب��رای واردات کاال به کشورش��ان چرا ایران 
ام��کان راه ان��دازی مرکز تج��اری و فروش��گاه های 
زنجیره ای را برای آنها مهیا کرده است، اظهار داشت: 
ترک ها تمام��ی قواعد بازی در زمین تجاری س��ایر 
کشورها را به خوبی می دانند و از تمامی اصول برای 

ماندگاری در بازار یک کشور استفاده می کنند. 
رئیس پیشین س��ازمان توسعه تجارت اظهار کرد: 
راه اندازی فروش��گاه های زنجیره ای و مرکز تجاری و 
برگزاری نمایش��گاه های دائمی از جمله خواسته ها و 
برنامه ه��ای اصلی ترکیه در ایج��اد روابط تجاری با 
سایر کشورها است. به گفته یکی از فعاالن اقتصادی 
ایران برای همکاری تجاری با سایر کشورها از شیوه 
پارتیزانی اس��تفاده می کند و این در حالی  است که 
ترک ها به بازار ایران و س��ایر کش��ورها قشون کشی 

کرده اند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نهم 
در پاس��خ به این سوال که با توجه به شناخت ایران 
نس��بت به اهداف و برنامه های تج��اری ترکیه برای 
حضور در بازار سایر کشورها آیا انعقاد قرارداد تعرفه 
ترجیحی میان ایران و ترکیه به مصلحت ما هس��ت 
یا خی��ر گفت: بحث انعق��اد قرارداد تج��ارت تعرفه 
ترجیح��ی میان ایران و ترکیه از دو دهه قبل مطرح 
ب��ود، اما از آنجایی که ترک ها خواس��تار به دس��ت 
گرفت��ن بازار داخلی کش��ور حت��ی در صنایع دارای 
مزیت از جمله س��یمان و کاش��ی و س��رامیک و . . . 
بودن��د انعق��اد این قرارداد محقق نش��د زیرا این امر 

صنایع کشور را دچار زیان های جدی می کرد. 
وی تصری��ح ک��رد: متأس��فانه در ق��رارداد تعرفه 
ترجیح��ی می��ان ای��ران و ترکیه به ای��ن امر توجه 
چندان��ی نش��ده و همین امر موجب ش��ده ت��ا بازار 

بسیاری از کاالها در اختیار ترک ها قرار بگیرد. 

تولیدکنندگان و تجار گالیه ارزی 
خود را به اتاق ببرند

رئیس کمیس��یون ویژه تولید ملی گفت انجمن ها 
و فعاالن اقتصادی مش��کالت خود درباره تأمین ارز 
را در اختیار اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسالمی 
قرار دهند تا با انجام جمع بندی برای اصالح س��امانه 

نیما به بانک مرکزی منتقل شود. 
حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیس��یون ویژه تولید 
مل��ی و نظ��ارت بر اج��رای اصل 44قانون اساس��ی 
در گفت وگ��و ب��ا تس��نیم، در ارتب��اط با مش��کالت 
تولیدکنن��دگان ب��رای واردات مواد اولی��ه و تأمین 
ارز م��ورد نظ��ر تجار، اظهار کرد: جلس��ه  مش��ترک 
کمیس��یون وی��ژه تولید مل��ی و نظارت ب��ر اجرای 
اص��ل44 قانون مجلس با رئیس بانک مرکزی و وزیر 
اقتصاد برگزار ش��د و سیف در این جلسه اذعان کرد 
که »سامانه نیما« مشکالتی دارد که باید رفع شود. 
وی افزود: بر این اس��اس قرار ش��د تا نقطه نظرات 
بخش خصوص جم��ع آوری ش��ود و در اختیار اتاق 
بازرگانی قرار داده ش��ود، همچنین کمیس��یون های 
وی��ژه تولید ملی، اقتصادی و صنایع نیز نظارت خود 
را ارائ��ه می دهند تا جمع بندی آنها، در اختیار بانک 

مرکزی برای تکمیل سامانه نیما قرار گیرد. 
رئیس کمیس��یون وی��ژه تولید مل��ی و نظارت بر 
اج��رای اصل 44 قانون اساس��ی ادامه داد: انجمن ها 
و فع��االن اقتصادی می توانند مش��کالت خود را در 
اختیار اتاق بازرگانی و مجلس ش��ورای اسالمی قرار 
دهند ت��ا با جمع بندی برای اصالح س��امانه نیما در 

اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. 
وی یادآور شد: تولیدکنندگان و تجار چنین اعالم 
می کنند که نه تنه��ا دالر3800 تومانی برای واردات 
اختص��اص نمی یابد بلک��ه دالر 4200 نیز در اختیار 
آنها نیس��ت، برای اینک��ه تولید آنها متوقف نش��ود 
مجبور هس��تند دالر مورد نیاز خ��ود را از بازار آزاد 

)قاچاق( تهیه کنند. 

اخبار

خرید برگ سبز چای از 18 هزار و 
920 تن فراتر رفت

مع��اون بازاریابی و تنظیم بازار س��ازمان چای گفت 
تاکنون بیش از 18 هزار و 920 تن برگ س��بز چای با 
ارزش بالغ بر 51 میلیارد تومان از چایکاران خریداری 
ش��ده اس��ت.  گودرز خردادپور، در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، درب��اره آخرین وضعیت خرید چای 
بهاره اظهار کرد: تاکنون بی��ش از 18 هزار و 920 تن 
برگ س��بز چای با ارزش بالغ ب��ر 51 میلیارد تومان از 
چایکاران خریداری شده است.  به گفته وی 97درصد 
برگ س��بز خریداری ش��ده درجه یک و مابقی درجه 
دو اس��ت.  خرداد پور با اش��اره به اینکه 145 کارخانه 
چای سازی در حال فرآیند خرید هستند، افزود: تاکنون 
از مجموع بهای برگ سبز خریداری شده 4 هزار و 257 
تن چای خشک در کارخانه های چای سازی استحصال 
شده است.  معاون بازاریابی و تنظیم بازار سازمان چای 
ادامه داد: میزان برگ س��بز خریداری ش��ده نسبت به 
مدت مشابه سال قبل ناشی از سرمازدگی دیررس بهاره 
افت داشته است.  وی در پاسخ به این سوال که برآورد 
و پیش بینی ش��ما از میزان برداش��ت برگ سبز چای 
چقدر است، بیان کرد: اکنون نمی توان گفت که چقدر 
می توان برداش��ت کرد، چراکه شرایط جوی در میزان 
تولید تأثیر بس��زایی دارد و در صورت ش��رایط مساعد 
بارش به میزان برداشت برگ سبز می توان امیدوار بود.  
خرداد پ��ور درباره آخرین وضعی��ت پرداخت مطالبات 
چایکاران تصریح کرد: با توجه به آنکه تاکنون کارخانه ها 
و دولت قدرالس��هم خ��ود را پرداخت نکرده، مبلغی به 
حس��اب چایکاران واریز نشده است و در آینده نزدیک 
بخشی از مطالبات تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد. 

حباب کاذب قیمت بر بازار زعفران 
سایه انداخت

عضو ش��ورای ملی زعفران گفت افزایش 2 میلیون 
تومانی نرخ زعفران در بازار، حباب کاذب اس��ت.  علی 
حس��ینی، عضو ش��ورای ملی زعف��ران در گفت وگو با 
خبرنگار باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، از حباب کاذب 
2 میلی��ون تومان��ی زعفران در بازار خب��ر داد و گفت: 
هم اکنون حداقل نرخ هر کیلو طالی سرخ 4 میلیون و 
900 هزار و حداکثر 6 میلیون و 300 هزار تومان است. 
وی افزود: اگرچه مس��ئوالن س��ازمان تعاون روستایی 
نرخ کنونی زعفران را منطقی می دانند، اما از دیدگاه بنده 
حداق��ل نرخ کنونی محصول با حب��اب 2 میلیون تومانی 
در بازار روبه روس��ت که این امر به زیان خریداران اس��ت.  
حسینی با انتقاد از عرضه زعفران در بورس کاال بیان کرد: 
دالالن 70 ت��ن زعفران درجه یک با نرخ 4میلیون و 300 
هزار تومان از کش��اورزان خری��داری و با نرخ 5 میلیون و 
300 هزار تومان در اختیار س��ازمان تعاون روستایی قرار 
دادند که هم اکنون س��ازمان اقدام به عرضه زعفران به نرخ 
6 میلی��ون و 300 هزارتومان در بورس کاال کرده اس��ت، 
درحالی که ای��ن افزایش قیمت هیچ گون��ه منفعتی برای 
کش��اورز دربر ندارد.  عضو ش��ورای ملی زعفران نسبت به 
آین��ده صادرات زعفران هش��دار داد و اف��زود: در روزهای 
اخیر، نرخ هر کیلو طالی س��رخ حداقل 300 هزار تومان 
در بازار افزایش یافته است که مطمئنا ادامه این روند توقف 
صادرات را دربر خواهد داشت.  وی ادامه داد: سازمان تعاون 
روس��تایی باید منافع تولیدکننده و مصرف کننده را با هم 
در نظر بگیرد، چراکه نوس��ان قیمت زعف��ران در روزهای 
اخیر منطقی نیست و تنها موجب شده که مصرف کنندگان 
ب��ه دنبال زعفران ارزان قیمت که چی��زی جز مواد و رنگ 
نیس��ت، بروند.  حس��ینی در خاتمه تصریح کرد: با وجود 
آنکه سازمان تعاون روس��تایی پول زعفران خریداری شده 
از کشاورزان را وعده ای پرداخت می کند، انتظار می رود که 
جهت جلوگیری از نوس��ان قیمت اقدام به عرضه زعفران 

با نرخ 5 میلیون و 300 هزار تومان در بورس کاال کند. 

شرایط ترخیص کاالهای وارداتی 
بدون انتقال ارز

گمرک ایران ش��رایط ترخیص کااله��ای وارداتی را 
بدون انتقال ارز، براس��اس دس��تورالعمل س��اماندهی 
و مدیری��ت بازار ارز، اع��الم کرد.  به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان به نقل از گمرک ایران، در جهت بند 3 
مصوبات جلس��ه کارگروه ماده 14 و جلسه کارشناسی 
صورت گرفته س��وم اردیبهش��ت امس��ال درخصوص 
کاالهای وارداتی قبل از 22 فروردین و یا دارای بارنامه 
حمل قبل از تاریخ مزبور، ترخیص کاالهای موصوف از 
نظر ارائه ثبت س��فارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر 
مقررات بالمانع است.  بنابراین مشمولین استفاده از این 
بن��د باید از تاریخ 97/8/2 به مدت 15 روز نس��بت به 
دریافت مجوز ثبت س��فارش از سازمان توسعه تجارت 
اق��دام کنند.  اعتبار ثبت س��فارش مش��مول این بند 
جهت ترخیص کاال، تنها تا تاریخ اول تیر امسال خواهد 
ب��ود و این تاریخ قابل تمدید نیس��ت.  همچنین مقرر 
ش��ده برای ترخیص کاالهای وارداتی به صورت بدون 
انتقال ارز ش��ماره، تاریخ و تصوی��ر بارنامه در اطالعات 
ثبت سفارش از طریق س��ازمان توسعه تجارت به طور 
سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.  در صورت 
ارائه ثبت س��فارش مش��مول این بند ب��ه گمرکات از 
طریق سیستمی، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن 
کنترل شماره و تاریخ بارنامه مندرج در ثبت سفارش و 
اطالعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابقت از هر نوع 

نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام کنند. 

چهارشنبه
19 اردیبهشت 1397
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قیمت گ��ذاری خ��ودرو ط��ی 
یک دهه گذش��ته تابع ش��رایط 
اقتص��ادی  و  خ��اص سیاس��ی 
به طوری که  اس��ت،  بوده  کشور 
در برهه ای کمیته قیمت گذاری 
اصل��ی  تصمیم گی��ر  خ��ودرو 
در  و  ب��وده  زمین��ه  ای��ن  در 
مقطع��ی دیگر که ب��ا اوج گیری 
علیه  بین الملل��ی  تحریم ه��ای 
ایران تالقی پیدا کرد، س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان و 
تولید کنن��دگان و در ادام��ه آن 
ش��ورای رقاب��ت تعیین کنن��ده 
نهایی قیمت ها ش��دند. در این 
بین خودروس��ازان نیز در کنار 
دیگ��ر نهاده��ای قیمت گذاری، 
هم اکنون بخش��ی از این وظیفه 
را به عهده دارند. به این ترتیب 
در ش��رایط کنونی که تحریم ها 
لغو شده و در دوران پسا برجام 
ق��رار داری��م، دیگ��ر از کمیته 
قیمت گذاری و سازمان حمایت 
خبری نیست و شورای رقابت در 
تعیین کننده  خودروسازان  کنار 
هس��تند.  قیمت ه��ا   نهای��ی 
 به گزارش پدال نیوز، پیش��ینه 
قیمت گذاری خودرو در کش��ور 
طی یک دهه گذش��ته نشان از 
آن دارد ک��ه تا به ام��روز مراکز 
متعددی در ای��ن زمینه دخیل 
بوده ان��د؛ مراکزی ک��ه هر کدام 
به س��بک و س��یاق خاصی در 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو فعالیت 
داشته اند. بر این اساس بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه 
عماًل  تصمیم گیری  مراکز  تعدد 
فرآیند نظام قیمت گذاری را به 
کالف س��ردرگمی تبدیل کرده 
ک��ه پی��رو آن مش��تریان را تا 
حدودی از منافع قابل دس��ترس 
دور ک��رده اس��ت؛ ام��ا ش��اید 
دول��ت دهم ب��ا واگ��ذاری این 
وظیفه خطیر به ش��ورای رقابت 
و تولید کنن��دگان تصور بر این 
داش��ته که غائل��ه قیمت گذاری 
اس��تراتژیک دیگر  ای��ن کاالی 
خت��م به خیر ش��ده، حال آنکه 
افزایش س��االنه قیمت ها نشان 
می ده��د قیمت گ��ذاری از هیچ 

الگ��وی واحدی پیروی نمی کند 
و صرف حمایت از تولید کننده ، 
قیمت خودروها تعیین می شود. 
هر س��اله با فرارس��یدن آغازین 
با  ماه های س��ال قیمت خودرو 
دالیلی همچ��ون نرخ ارز، تورم، 
افزایش قیمت م��واد اولیه و. . . 
روند صعودی به خود می گیرد. 
اینکه این روند تا چه سالی ادامه 
نیست  یافت، مش��خص  خواهد 
حال آنکه به نظر می رسد خودرو 
از هیچ نظام واحد قیمت گذاری 
تبعی��ت نمی کن��د. هم اکن��ون 
بسیاری از مشتریان از وضعیت 
قیمت گذاری خودرو در کش��ور 
نارضایتی می کنند؛ چراکه  ابراز 
تولید کنن��دگان  بی تفاوت��ی  در 
نس��بت به کیفی��ت محصوالت، 
تنه��ا قیمت ه��ا رون��د صعودی 
دارند. در هر حال آنچه مشخص 
اس��ت، اعتراض به قیمت گذاری 
خودروهای تولید داخل در چند 
سال گذشته تبدیل به سوژه ای 

تکراری شده است. 
 مسیر قیمت گذاری خودرو 

قیمت گذاری  ب��ه  توج��ه   با 
کنون��ی خ��ودرو و نارضایت��ی 
عمومی که در این زمینه شکل 
کارشناس��ان  برخ��ی  گرفت��ه، 

ایده هایی مبنی بر تغییر مس��یر 
قیمت گذاری خودرو پیش��نهاد 
می کنند؛ مس��یرهایی همچون 
واقعی  خصوصی س��ازی  تحقق 
خودروس��از،  ش��رکت های  در 
کس��ب و کار  وضعی��ت  بهب��ود 
و  رقابت پذی��ری  نهای��ت  و در 
کنون��ی  انحص��ار  از  خالص��ی 
تولید کنن��دگان. در این ارتباط 
کارش��ناس  کریم��ی،  حس��ن 
صنعت خ��ودرو مکانیزم عرضه 
و تقاض��ا را مکانیزم��ی مؤث��ر 
عرص��ه  در  قیمت گ��ذاری  در 
تأکید  و  می دان��د  بین الملل��ی 
ب��ه  ای��ران  در  ک��ه  می کن��د 
دلی��ل نوس��ان در پارامترهای 
تمام  قیم��ت  روی  تأثیرگ��ذار 
ش��ده مانند افزایش ن��رخ ارز، 
ت��ورم و. . . نهادهای��ی همچون 
ش��ورای رقابت ب��رای مدیریت 
 عرض��ه و تقاضا وج��ود دارند. 
 وی ب��ا بیان اینکه در ش��رایط 
فعل��ی نمی توان نه��ادی مانند 
ش��ورای رقاب��ت را از مکانیزم 
حذف  خ��ودرو  قیمت گ��ذاری 
ک��رد، عنوان می کن��د که بازار 
خ��ودروی کش��ور ی��ک ب��ازار 
انحصاری اس��ت و این بازار در 
اختی��ار دو خودروس��از بزرگ 

کش��ور قرار دارد، با این شرایط 
اگر بخواهیم ش��ورای رقابت را 
حذف کنی��م، این امکان وجود 
دارد ک��ه ای��ن دو خودروس��از 
مدیری��ت عرض��ه را به صورتی 
پیش ببرند که منافع خودشان 
تأمی��ن ش��ود و در این مس��یر 
ض��رر اصل��ی متوجه مش��تری 
ای��ن  و مصرف کنن��ده اس��ت. 
خ��ودرو  صنع��ت  کارش��ناس 
روی  پی��ش  چالش ه��ای  ب��ه 
این صنع��ت اش��اره می کند و 
می گوید: در حال حاضر صنعت 
متعددی  چالش های  از  خودرو 
پایین، هزینه  به��ره وری  مانند 
گردش س��رمایه ب��اال و. . . رنج 
می برد که این مس��ائل با بحث 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو رابط��ه 
مس��تقیم دارد. در نهایت اینکه 
از  برون رفت  راه��کار  کریم��ی 
را  فعلی قیمت گذاری  ش��رایط 

خصوصی سازی می داند. 
 کنترل شاخص تورم؛ ضربه 

گیر قیمتی
کریم��ی،    درحالی ک��ه 
راه��کار  را  خصوصی س��ازی 
مکانی��زم  از  برون رف��ت 
می داند،  فعل��ی  قیمت گ��ذاری 
به  اقتص��اددان  تق��وی،  مهدی 

عوام��ل دیگ��ری در ای��ن میان 
اقتصاددان  این  اش��اره می کند. 
اینک��ه  ب��رای  اس��ت  معتق��د 
دس��توری  قیمت گ��ذاری  از 
فاصله  خ��ودرو  مانند  کاالهایی 
بگیریم و به سمت قیمت گذاری 
کااله��ا ب��ر اس��اس عرض��ه و 
تقاضا حرکت کنی��م، ابتدا باید 
 ش��اخص تورم را کنترل کنیم. 
  وی با اش��اره به اینکه اقتصاد 
ای��ران در س��ال هایی تورم 49 
درص��دی را ه��م تجرب��ه کرده 
اس��ت، عن��وان می کن��د که در 
کاالها  روی  قیمت گذاری  بحث 
نمی توانیم ایران را با کشورهای 
اروپای��ی مقایس��ه کنی��م، زیرا 
ش��رایطی که ب��ر اقتص��اد این 
کشورها حاکم است به هیچ وجه 
با شرایط اقتصادی ما هماهنگی 
ن��دارد. وی ادامه می دهد که در 
ایران تورم 49  مقاطعی اقتصاد 
و 40 درص��دی را تجرب��ه کرده 
اس��ت و در بهتری��ن ش��رایط، 
ش��اهد تورم 8 ت��ا 10 درصدی 
بوده ایم، این درحالی اس��ت که 
ن��رخ ت��ورم معق��ول و منطقی 
در عرص��ه بین الملل��ی بی��ن 3 
ت��ا 4 درصد اس��ت. بنابراین در 
این ش��رایط تعیین قیمت تنها 
براساس عرضه و تقاضا و به دور 
از قیمت گذاری توس��ط نهادها، 

غیر ممکن است.
 این اقتصاددان به بازار انحصاری 
هم به عن��وان یکی از موانع تعیین 
قیمت به وس��یله عرض��ه و تقاضا 
اشاره دارد و تأکید می کند عرضه 
و تقاض��ا زمان��ی می توان��د برای 
تعیین قیمت مورد اس��تفاده قرار 
بگیرد که ش��اهد وجود انحصار در 
بازار نباش��یم. وجود انحصار سبب 
می ش��ود نیاز به حضور نهادها در 
قیمت گذاری وجود داش��ته باشد. 
تقوی معتقد است در کنار دو ضلع 
مهار ت��ورم و جلوگیری از انحصار، 
ضلع س��ومی ه��م وج��ود دارد تا 
مثلث جلوگی��ری از قیمت گذاری 
توس��ط نهادها را کام��ل کند. این 
ضلع سوم، استفاده صحیح از ابزار 

تعرفه است. 

نیم نگاهی به بازار خودرو نشان می دهد 
خودرو از جاده قیمتی خود خارج ش��ده 
و بی هدف تر از همیش��ه به سمت و سوی 

متفاوت طی طریق می کند. 
به گزارش روزپالس، به نظر می رس��د 
روال حاک��م ب��ر این بازار باعث ش��ده تا 
جهت دهی به آن س��خت تر از همیشه به 
نظر  آید. بازاری که طی سال های گذشته 
همواره با تدابی��ر خاص و تحت مدیریت 
ش��ورای رقابت قیمت گذاری می شد، در 
ماه های گذش��ته چنان مدیری��ت آن از 
دس��ت رفته اس��ت که نه مشخص است 
قیمت واقع��ی خودرو چقدر اس��ت و نه 
می توان برای آین��ده این بازار پیش بینی 
صحیحی ارائه ک��رد؛ موضوعی که حتی 
از اختیار کارشناس��ان و فعاالن این بازار 
خارج ش��ده و ب��ازار خ��ودرو را همچون 
هندوان��ه ده��ان بس��ته ای کرده اس��ت. 
تصویری ک��ه این روزها از ب��ازار خودرو 
کشیده می ش��ود، بازاری بی متولی است 
که بازیگران آن بازار را درحیطه مدیریت 
خ��ود هدایت می کنن��د؛ بازیگرانی که به 
گونه ای باعث س��مت و سوی جدید بازار 
با توجه ب��ه نیاز و عالیق خود هس��تند. 
اگرچه نمی توان دی��دگاه غالب در میان 
تم��ام این بازیگ��ران مبنی ب��ر واگذاری 
تعیین قیمت به بازار آزاد را نادیده گرفت 
ام��ا در بی متولی گری بازار خودرو همین 
بس که بازیگران س��عی در مدیریت بازار 

به نفع خود دارند. 
تولیدکنندگان

خ��ودرو،  ب��ازار  بازیگ��ران  نخس��تین 
عرضه کنندگان��ی  و  تولید کنن��دگان 
هس��تند که با توجه به س��هم بازاری که 
در انحص��ار به وجود آمده توس��ط دولت 
در اختیار دارن��د، در حال عرضه خودرو 
با شرایط قیمتی جدید هستند. این گروه 
اگرچه تابع تصمیم گیری ش��ورای رقابت 

هستند اما هر س��اله در ماه های نخست 
س��ال با افزای��ش چند درص��دی قیمت 
خودروه��ای خود ب��ازار را وارد ش��رایط 
جدی��دی می کنن��د تا دول��ت را متقاعد 
ب��ه ورود خودرو به ب��ازار آزاد کنند. این 
گروه سال هاست که از دولت می خواهند 
ب��ا اعطای مج��وز قیمت گ��ذاری در کف 
بازار ب��ه آنها در جه��ت افزایش کیفیت 
و رقابت پذی��ری کمک کن��د. با این حال 
طی سال های گذش��ته این امر به دالیل 
مختل��ف روی نداده و دولت هر س��اله با 
ورود ش��ورای رقاب��ت به ب��ازار خودرو و 
تعیین قیمت گذاری برای خودروهای زیر 
50 میلیون تومان دس��ت خودروس��ازان 
برای قیمت گذاری در بازار آزاد را بس��ته 
اس��ت. حال آنکه همین گ��روه معتقدند 
اگ��ر دولت مج��وز الزم را ب��رای تعیین 
قیمت در بازار بدهد، هم دس��ت دالالن 
از بازار خودرو کوتاه خواهد ش��د و هم با 
ایجاد فضای رقابتی امکان کاهش قیمت 

خودرو در بلندمدت فراهم می شود. 
واردکننده ها

دومی��ن  می ت��وان  را  گ��روه  ای��ن 
بازیگران رس��می ب��ازار خ��ودرو خواند؛ 
وارد کننده های��ی که با اب��زار تعرفه ای و 
گمرک��ی و البت��ه تصمیم ه��ای مقطعی 
دولت��ی هم��واره بازارش��ان دس��تخوش 
تغیی��رات فراوان می ش��ود. ای��ن گروه با 
واردات خودروه��ای مختل��ف که از نظر 
کیفی در درجات باالتر کیفیتی نس��بت 
به برخی تولیدات داخلی هس��تند تنها 5 
درصد سهم بازار را دارند. اما همین سهم 
اندک نیز موجب ش��ده ب��ه دلیل رغبت 
بیش��تر برای خرید خودروه��ای وارداتی 
این ب��ازار مورد توج��ه تصمیمات خاص 
دولتی قرار گیرد. اگرچ��ه دولت همواره 
بر استفاده از تولید داخلی تأکید می کند 
اما ناگفته پیداس��ت که تنه��ا ابزار تعرفه 

و تصمیمات خاص باعث تأثیر گیری این 
بازار ش��ده اس��ت و اجازه فعالیت رقابتی 
در ای��ن ب��ازار را گرفته اس��ت. این گروه 
اگرچه س��هم اندکی دارن��د اما برعکس 
بازیگران نخس��ت از روال مش��خص تری 
در قیمت گ��ذاری برخوردار هس��تند و با 
محاسبه میزان پرداخت عوارض گمرکی 
و تعرف��ه و هزینه های خ��اص واردات با 
احتس��اب قیمت ارز، محصوالت وارداتی 
آنه��ا ب��ا قیم��ت مش��خص تری توس��ط 
نمایندگان رسمی وارد بازار می شود، که 
به جه��ت قرار گیری در رنج قیمت باالی 
50 میلیون تومانی نیازی به اخذ مجوز از 

دولت جهت قیمت گذاری ندارند. 
اما همین گروه نیز بارها اعالم کرده اند 
ک��ه اگ��ر دولت ب��ا برداش��تن دیوارهای 
تعرفه ای و عوامل بازدارنده واردات اجازه 
ایجاد بازار رقابتی و قیمت گذاری آزاد در 
ب��ازار خودرو را فراهم کن��د در نهایت به 
افزایش کیفیت خودروهای عرضه ش��ده 
در داخ��ل منجر می ش��ود و پیروزان این 
می��دان قطع��اً مصرف کنندگانی خواهند 
بود که خواهان خرید خودروی باکیفیت 

با قیمت مناسب باشند. 
نمایشگاه داران

س��ومین بازیگران قدیمی بازار خودرو 
نمایش��گاه دارانی هس��تند ک��ه بعضاً در 
شرایط فعلی تعیین کننده اصلی نوسانات 
قیمت خودرو نیز به شمار می آیند؛ کسانی 
که با دپوی خودرو در نمایشگاه های خود 
بازیگران اصلی قیمت گذاری در کف بازار 
ش��ده اند و کارشناس��ان خودرویی نوک 
پیکان مقص��ران اصلی حباب قیمتی این 
روزهای بازارخودرو را به سمت این گروه 

نشانه می گیرند. 
این گ��روه اگرچ��ه از بازیگران قدیمی 
بازار هس��تند اما به جه��ت تأثیرگذاری 
قیمتی در زمان ع��دم ثبات قیمتی بازار 

با توجه به دپ��وی خودروهای خریداری 
تعیین کننده ای  شده ش��ان همواره نقش 
دارند همیش��ه در س��یبل انتقاد هستند. 
ای��ن گ��روه البت��ه چن��دی اس��ت که با 
ورود بازیگ��ر جدی��د بازار خ��ودرو نقش 

کم رنگ تری در بازار پیدا کرده اند. 
اینترنتی فروشان

تازه ترین بازیگران بازار خودرو، گروهی 
از سایت های خودرویی هستند که اگرچه 
مالکیت اصلی این سایت ها مشخص است 
ام��ا بدون فضای حقیق��ی در حال خرید 
و ف��روش خ��ودرو به  روش ه��ای خاص 
هستند. این سایت ها که این روزها بسیار 
شناخته ش��ده تر و البته به عنوان مرجع 
قیمتی شناخته می شود توانسته اند گوی 
رقاب��ت و ف��روش را از نمایش��گاه داران 
بربایند و خود تعیین کننده قیمت باشند. 
ای��ن گروه ب��ا عرضه خودروه��ای نو و 
دس��ت دوم در ش��رایط فعلی ک��ه بازار 
نوس��انات قیمت��ی را تجرب��ه می کن��د و 
اکث��ر کارشناس��ان از حب��اب قیمتی در 
بازار صحبت می کنند، توانس��ته اند بدون 
عرضه فیزیکی  خودروهای عرضه شده را 
با ش��رایط توافقی بفروشند. به این شکل 
اگر بتوان ای��ن گروه را موفق ترین بازیگر 

بازار خودرو خواند کم گزافه نیست. 
فشار قیمتی

برخی تولید کنن��دگان خودرو با توجه 
به س��هم بازاری ک��ه در انحصار به وجود 
آمده توس��ط دولت در اختی��ار دارند، در 
ح��ال عرضه خ��ودرو با ش��رایط قیمتی 
جدید هس��تند. ای��ن گ��روه اگرچه تابع 
تصمیم گی��ری ش��ورای رقابت هس��تند 
اما هر س��اله در ماه های نخس��ت سال با 
افزایش چند درصدی قیمت خودروهای 
خود بازار را وارد شرایط جدیدی می کنند 
تا دولت را متقاعد به ورود خودرو به بازار 

آزاد کنند. 

پشت پرده گران شدن خودرو! 

ضربه گیر قیمتی خودرو در ایران
اخبار

 تخصیص ارز به صنعت خودرو
آغاز شد

مع��اون فروش و بازاریابی یک ش��رکت تولیدکننده 
خودرو در پاسخ به این پرسش که تاکنون برای تأمین 
ارز 4200 تومانی مش��کلی نداش��ته اید، گفت در حال 
حاض��ر تخصیص این ارز به صنعت خودرو آغاز ش��ده 
و ما برای تأمین مواد اولیه، از این ارز استفاده می کنیم. 
به گزارش خبرآنالین، حسن اکبری در یک نشست 
خبری اظهار داش��ت: س��عی ما در این جهت است که 
داخلی سازی توس��ان با 40 درصد عمق ساخت داخل 
آغاز ش��ود.  وی تصری��ح کرد: داخلی س��ازی عالوه بر 
توسعه اش��تغال، موجب کاهش قیمت فروش خودرو 

نسبت به نمونه های مشابه وارداتی خواهد شد. 
معاون فروش و بازاریابی کرمان موتور ادامه داد: می توان 
گفت خودروهای داخلی س��ازی شده به طور میانگین 20 
درصد ارزان تر از نمونه های مشابه وارداتی عرضه می شوند.  
وی افزود: عرضه النترا داخلی س��ازی ش��ده نیز در چند 
هفته پیش رو آغاز خواهد ش��د؛ ضمن این که براس��اس 
توافق صورت گرفته با هیوندایی، محصوالت داخلی سازی 
شده از مبدا ایران به کشورهای منطقه نیز صادر خواهند 
ش��د.  اکبری با بیان این که امسال چهار محصول جدید 
عرضه خواهد شد، تصریح کرد: تیراژ تولید محصوالت در 
برندهای مختلف شرکت در سال جاری به حدود 65 هزار 
دستگاه افزایش می یابد.  وی در رابطه با تأثیر نوسانات نرخ 
ارز بر قیمت خودرو اظهار کرد: افزایش نرخ ارز مبادله ای 
از 3700 به 4200 تومان هزینه های تولید محصوالت را 
افزایش داده است؛ ضمن این که قیمت برخی مواد اولیه و 
حقوق و دستمزد نیز افزایش یافته است.  معاون فروش و 
بازاریابی این ش��رکت خودروسازی ادامه داد: مجموع این 
عوامل باعث رش��د هزینه های تولید شده است؛ البته ما 
تالش می کنیم با افزایش داخلی سازی محصوالت تا حد 
امکان رشد هزینه ها را جبران کنیم. با این حال احتمال 
افزایش قیمت ها برای جبران رشد هزینه های تولید وجود 
دارد.  اکب��ری در خصوص تأثیر خ��روج احتمالی آمریکا 
از برج��ام بر با هیوندایی، متذکر ش��د: تمهیدات الزم در 
این رابطه اندیشیده ش��ده و در هر شرایطی همکاری ما 
با خودروس��از کره ای ادامه خواهد یافت.  وی در پاسخ به 
اینکه چرا کرمان موتور همکاری گذشته با فولکس واگن 
را مج��ددا آغ��از نکرد، اظه��ار کرد: ما به دنب��ال تولید و 
داخلی سازی محصوالت فولکس واگن در ایران بودیم که 
این شرکت با آن موافقت نکرد. در نتیجه ما نیز از همکاری 

با خودروساز آلمانی منصرف شدیم. 

کنترل دستوری قیمت خودرو 
امکان پذیر نیست

قیمت خ��ودرو تابع عوامل��ی همچون نیروی انس��انی، 
حامل ه��ای ان��رژی، م��واد اولی��ه و قطع��ات و همچنین 
نوس��انات ارزی اس��ت. از آنج��ا ک��ه در بخ��ش نی��روی 
انس��انی هرس��اله ش��اهد افزای��ش حق��وق و دس��تمزد 
هس��تیم، همزم��ان ب��ا افزایش قیم��ت س��ایر نهاده های 
 تولید، ش��اهد افزای��ش قیمت تمام ش��ده خواهی��م بود. 
به طور قطع همزمان با نوسانات ارزی شاهد افزایش قیمت 
مواد اولیه، قطعات مرتبط با صنعت قطعه و همچنین مواد 
اولی��ه وارداتی خواهیم بود. در این می��ان هر اندازه میزان 
داخلی س��ازی خودروها پایین تر باش��د، وابس��تگی آنها به 
نوس��انات ارزی بیش��تر بوده و تأثیرپذیری باالیی داشته و 
 در نهایت بر قیمت تمام ش��ده آنه��ا تأثیرگذار خواهد بود. 
 بر این اس��اس افزایش قیمت هرنوع خ��ودرو که تابع این 
عوامل است، طبیعی بوده و هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند مانع 
از افزایش قیمت خودروس��ازان شود چرا که با توجه به این 
 شرایط نمی توان به اجبار مانع از افزایش قیمت خودرو شد. 
 به ط��ور قط��ع در صورت ممانع��ت از اص��الح قیمت ها از 
س��وی نهادهایی همچون ش��ورای رقابت، ش��اهد حذف و 
تعطیل��ی بس��یاری از واحدهای قطعه س��ازی و همچنین 
خودروسازی خواهیم بود. در این شرایط می توان با دعوت 
از آنها در قالب همکاری مش��ترک نسبت به کاهش هزینه 
خودروسازان اقدام کرد اما بدون شک این کاهش به صورت 
 مقطعی و اندک بوده و نمی توان چندان به آن امیدوار بود. 
 خودروس��ازی مانن��د س��ایر کاالها تحت تأثیر نوس��انات 
ارزی، بانکی و س��ایر عوامل داخلی اس��ت و در این شرایط 
نمی ت��وان مانع از افزای��ش قیمت ها ش��د. در حال حاضر 
ش��ورای رقابت اق��دام ب��ه قیمت گ��ذاری در خودروهای 
کمت��ر از 45 میلی��ون توم��ان می کند که این دس��ته از 
خودروه��ا در دس��ته خودروهایی همچون پرای��د و تیبا و 
رنج قیمتی 20 تا 27 میلیون تومان اس��ت. از سوی دیگر 
خودروهایی نظیر پژو و س��مند نیز مشمول قیمت گذاری 
از س��وی ش��ورای رقابت می ش��ود که نگاهی به این دسته از 
خودروها نش��ان می دهد امکان قیمت گذاری برای خودروهای 
ب��االی 40 میلی��ون تومان وجود ن��دارد چرا که این دس��ته 
از خودروه��ا ن��ه انحصاری هس��تند و نه مص��رف حداکثری 
 دارن��د، بنابرای��ن اج��ازه قیمت گ��ذاری آنه��ا وجود ن��دارد. 
 قیمت گذاری خودروهای��ی در رنج قیمتی 20 تا 25 میلیون 
تومان از س��وی ش��ورای رقابت نیز در حالی انجام می شود که 
به گفته خودروس��ازان فع��ال در این ح��وزه، هم اکنون تولید 
ای��ن خودروها نیز ب��ا زیان همراه ب��وده و خودروس��از نیز از 
تولید این خودروها س��ودی نمی برد، اما به دلیل حفظ حقوق 
مصرف کننده ها و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و همچنین 
اس��تقبال باال از این خودروها، شورای رقابت ناگزیر به کنترل 
قیمت این خودرو بوده و خودروساز توان توقف تولید این دسته 
از خودروها را نخواهد داشت.                    منبع: پدال نیوز

اخبار

شورای اقتصاد انحصار صنعت خودرو را لغو کند
 قیمت گذاری خودرو در حاشیه 

بازار انجام شود
 دبیر انجمن خودرو سازان کشور گفت باید اجازه دهیم 
خودروس��از قیمت گذاری آن را در حاشیه بازار انجام دهد 
و زمانی که خودروس��از خود به عنوان قیمت گذار باش��د، 

با افزایش قیمت چندانی در بازار مواجه نخواهیم شد. 
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودرو سازان کشور در 
گفت وگو با  ایسکانیوز با اشاره به نقش صنعت خودرو در 
تحقق ش��عار حمایت از کاالی ایرانی گفت: تحقق ش��عار 
حمایت از کاالی ایرانی مس��تلزم رقابت پذیر ش��دن تمام 
کاالها اس��ت، زمانی که گفته می شود صنعت خودرو باید 
رقابت پذیر ش��ود منظور مطلوب ش��دن کیفیت و قیمت 
خودرو است.  او با اشاره به انتقاداتی که مردم ایران نسبت 
به خودروه��ای داخلی دارند، افزود: م��ردم ایران رضایت 
چندانی نسبت به تولیدات داخلی ندارند، بنابراین به طور 
حتم باید اقداماتی در راستای افزایش کیفیت خودروهای 
داخلی صورت گیرد و عواملی که زمینه ساز بهبود کیفیت 

خودروهای داخلی هستند، بررسی شود. 
نعمت بخ��ش با تأکید بر وجود خودروهای باکیفیت در 
می��ان خودروهای داخلی اظهار داش��ت: خودروهایی که 
مشمول قیمت گذاری ش��ورای رقابت نیستند از کیفیت 
بیشتری نس��بت به س��ایر خودروها برخوردارند و شاهد 
نارضایتی کمتر مشتریان نسبت به این خودروها هستیم. 

دبیر انجمن خودرو سازان کشور افزود: خودروهایی که 
از طریق شورای رقابت قیمت گذاری می شوند به دلیل عدم 
قیمت گذاری واقعی توسط ش��ورای رقابت، خودروسازها 
هدف چندان��ی را برای بهبود کیفی��ت خودروهای خود 
نخواهن��د داش��ت.  او ب��ه افزایش قابل توجه م��واد اولیه 
قطعه س��ازها اش��اره کرد، گفت: طی دو س��ال گذش��ته 
خودروسازها تا 2 درصد قیمت خودروهای خود را افزایش 
دادن��د، درحالی که در این مدت مس 88 درصد، فوالد 66 
درصد و آهن قراضه به میزان قابل توجهی افزایش داشتند. 
نعمت بخش با بیان اینکه طبق اعالم بانک مرکزی تورم 
بخش خودرو 6 درصد است، گفت: این آمار بدین معناست 
که خودروسازها باید تا 6 درصد از قیمت محصوالت خود 
را افزایش دهند، درحالی که خودروس��ازها تنها 2 درصد 
از قیم��ت خودروهای خود را افزایش دادند و این موضوع 
باعث زیان دهی و عدم دریافت س��ود خودروسازها خواهد 
ش��د.  دبیر انجمن خودروس��ازان کش��ور اظهار داش��ت: 
قطعه س��ازها به دلیل افزایش قیم��ت دالر و نیز عواملی 
دیگر تقاض��ای افزایش قیمت قطعه می کنند اما به دلیل 
اینکه خودروسازها به قطعه سازان اعالم می کنند که تنها 
2 درصد افزایش قیمت داشته اند و قادر به پرداخت هزینه 
باالتر بابت قطعه نیس��تند، در نتیجه قطعه س��ازها جهت 
جلوگی��ری از زیان اقدام ب��ه کاهش کیفیت قطعات خود 
می کنن��د.  او در ادامه بیان کرد: قطعه س��از به دلیل عدم 
دریافت س��ود اقدامی جهت نوس��ازی ماشین آالت خود 
نخواه��د کرد، بنابراین با همان ماش��ین آالت 30 س��ال 

گذشته قطعه های بی کیفیت تولید می کند. 
نعمت بخش با اشاره به روندی که در قیمت گذاری خودرو 
در دهه 70 در پیش گرفته ش��ده بود، گف��ت: باید اجازه 
دهیم خودروس��از قیمت گذاری خودرو را در حاشیه بازار 
انجام دهد و زمانی که خودروساز خود به عنوان قیمت گذار 
باشد، در بازار با افزایش قیمت چندانی همراه نخواهیم شد 
و در نتیجه خودروساز به دلیل کسب سود بیشتر از توانایی 
باالتری در پرداخت هزینه قطعه س��ازها برخوردار خواهد 
بود، بنابراین این امر باعث می شود قطعه ساز هم قطعات با 
کیفیتی را تولید کند و در نتیجه خودروهای با کیفیتی وارد 
بازار ش��ود، بنابراین این عوامل باعث می شود شعار مطرح 
شده از سوی مقام معظم رهبری هر چه زودتر محقق شود.  
دبیر انجمن خودرو سازان کشور با تأکید بر اینکه شورای 
اقتصاد باید انحصار صنعت خودرو را لغو کند، افزود: شورای 
اقتصاد در سال 91 مصوب کرد که خودروی سواری، کاالی 
انحصاری است، درحالی که با توجه به تنوع تولیدکنندگان 
و تولید بیش از 100 نوع خودروی تولید شده، بازار حالت 
رقابتی پیدا کرده و مردم حق انتخاب دارند، بنابراین در این 
زمینه شورای اقتصاد باید مصوب کند که خودروی سواری 
کاالی انحصاری نیست و اقدام به لغو مصوبه سال 91 کند 
تا ضمن رهایی از معضالت شورای رقابت، راه برای تحقق 

شعار سال 97 باز شود. 

الیحه دوفوریتی افزایش 100 درصدی 
سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران

سرپرست ش��هرداری تهران در دیدار با اعضای انجمن 
صنفی مدیران مس��ئول روزنامه های غیردولت��ی از ارائه 
الیح��ه دوفوریتی افزایش 100 درصدی س��همیه طرح 
ترافیک خبرنگاران به ش��ورای اسالمی شهر تهران خبر 
داد.  به گ��زارش عصرخودرو ، در دی��دار اعضای انجمن 
صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی با سمیع اهلل 
حس��ینی مکارم که ب��ا حضور محم��د علیخانی، رئیس 
کمیسیون حمل و نقل و محمدجواد حق شناس، رئیس 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران 
برگزار شد، سرپرست شهرداری تهران تأکید کرد: اصحاب 
رسانه از شریف ترین اقشار جامعه هستند.  حسینی مکارم 
با پرداختن به موض��وع طرح ترافیک خبرنگاران تصریح 
ک��رد: به منظور س��هولت در فعالیت خبرن��گاران، برای 
افزایش صددرصدی سهمیه طرح ترافیک این قشر شریف 
برنامه داریم.  وی افزود: ظرف یکی دو روز آینده الیحه ای 
به ش��ورای اسالمی ش��هر تهران تقدیم خواهیم کرد که 
به موجب آن افزایش دو هزار س��همیه جدید به دو هزار 
سهمیه موجود را از شورا تقاضا خواهیم کرد که امیدواریم 

مورد تأیید اعضای محترم شورا قرار گیرد. 

ولی ملکی
 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی

چهارشنبه
19 اردیبهشت 1397
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جمعی از نخبگان و اس��تعدادهای برتر و اعضای ش��ورای علمی بنیاد 
نخبگان استان کردستان در قالب نشست هم اندیشی با استاندار، نظرات 
خود را در حوزه نقش نخبگان در توس��عه استان مطرح کردند و استاندار 

در این نشست تأکید کرد: تفرق بین دانشگاه 
و صنعت ضعف بزرگی است، برای آشتی  دادن 
صنعت و دانش��گاه نیازمن��د همکاری هرچه 

بیشتر نخبگان هستیم. 
به گزارش ایس��نا، ش��امگاه دوش��نبه )17 
اردیبهشت(، جمعی از نخبگان و استعدادهای 
برتر و اعضای ش��ورای علم��ی بنیاد نخبگان 
استان کردستان در قالب نشست هم اندیشی با 
استاندار، نظرات خود را در حوزه نقش نخبگان 

در توسعه استان مطرح کردند. 
بهمن مرادنیا - استاندار کردستان- در این 
نشست اظهار کرد: دانش��گاه کردستان یکی 
از مهم تری��ن حوزه های علمی اس��ت که در 

پیشرفت و توسعه استان دخالت مستقیم دارد، لذا پرداختن به مشکالت 
آن نیازمند توجه ویژه است. 

وی با تأکید بر لزوم حضور نخبگان در عرصه های مختلف اجتماعی 

گفت: به تناس��ب کارگروه های اس��تان از ظرفیت های نخبگان استان 
اس��تفاده خواهد ش��د تا این امر باب مثبتی در راستای حضور آنان در 

توسعه هرچه بیشتر استان شود. 
اس��تاندار کردس��تان با اش��اره به اینکه 
نخبگان نباید در ای��ن کارگروه های صرفا 
حض��ور فیزیک��ی داش��ته باش��ند، افزود: 
مدیران نیز برای تقویت این حضور، تالش 
کنند تا امکانات و کاس��تی ها به س��رعت 

جبران شود. 
مرادنی��ا با بی��ان اینکه پتانس��یل نیروی 
انسانی موجود در استان یک ظرفیت خوب 
است که نباید از آن غفلت کرد، خاطرنشان 
کرد: نباید در برخورد با مش��کالت تعصبی 
برخورد کرد، بلکه باید نگاه مان به مس��ائل 
و مشکالت نگاهی تحول آفرین با استفاده از 

ظرفیت و توانایی افراد باشد. 
وی در پایان با تأکید بر اینکه تفرق بین دانشگاه و صنعت ضعف بزرگی 
اس��ت، گفت: برای آشتی دادن صنعت و دانشگاه نیازمند همکاری هرچه 

بیشتر نخبگان هستیم. 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره 
ب��ه اینکه هنرهای بومی مازندران قابلیت توس��عه فرامل��ی و درآمدزایی 
داش��ته، گفت: بانک ها تا س��قف 300میلیون تومان برای ایجاد اشتغال 

روس��تایی تس��هیالت پرداخت می کنند.  به 
گزارش ایسنا، سیدابوالفضل رضوی در جلسه 
کارگروه تخصصی اش��تغال مازندران با بیان 
اینکه اهمیت به اش��تغال روستایی در دستور 
کار جدی مازندران باید قرار گیرد، اظهار کرد: 
اس��تاندار مازندران به آیین نامه ها اشراف دارد 
و باجدیت مس��ائل روستا را پیگیر است.  وی 
افزود: باید اش��تغال را در روستاها ایجاد کرده 
و درآمد روستاییان را افزایش دهیم تا سرعت 
عم��ل و دق��ت در تصویب و اج��رای طرح ها 
به موق��ع صورت گی��رد.  رضوی بی��ان کرد: 
مددجویان امداد، بهزیستی و خانواده شهدا با 
ایجاد تعاونی و یا س��هامی خاص طبق قانون، 

تسهیالت 4درصدی دریافت می کنند. فرمانداران و بخشداران نوک پیکان 
جذب و یا عدم جذب اعتبارات هستند که باید پیگیر مصوبات و طرح ها 
باشند.  وی تصریح کرد: به دستور ریاست جمهوری حداکثر عقد قرارداد با 

بانک ها تا تیر سال 97 است و سهم 100درصدی استان که 470 میلیارد 
تومان است باید دریافت شود. 

رضوی گفت: تس��هیالت اعطایی ب��ه واحدهای احداث��ی و ایجادی تا 
سه س��ال تنفس دارد و این یعنی برخی از 
پروژه ها یک و یا دو س��ال تنفس داش��ته و 
بازپرداخت به مدت شش سال خواهد بود تا 

این واحدها به سودآوری برسند. 
معاون توس��عه روستایی و مناطق محروم 
نهاد ریاس��ت جمهوری یادآور شد: بانک ها 
ب��ا دریافت س��فته تا 300 میلی��ون تومان 
می توانند تسهیالت به روستاییان  پرداخت 
کنند. پروژه های باالی 15میلیارد تومان باید 
توجیه چند استانی داشته باشد در غیر این 

صورت در کمیته ملی تصویب نمی شود. 
معاون توس��عه روستایی و مناطق محروم 
نهاد ریاس��ت جمه��وری بیان ک��رد: بحث 
توسعه اس��تفاده از لباس و غذاهای بومی در اس��تان جدی گرفته شود. 
هنرهای بومی سه استان گیالن، گلستان و مازندران قابلیت توسعه ملی و 

فراملی داشته و امکان ایجاد درآمد از کنار این هنرها وجود دارد. 

استاندار کردستان: 

تفرق دانشگاه و صنعت خأل بزرگی است که به دست نخبگان مرتفع می شود
معاون توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری اعالم کرد 

پرداخت تسهیالت 300 میلیون تومانی برای ایجاد اشتغال روستایی

فرهنگ س��ازمانی مس��موم ش��رکت نایک نه تنها ب��ه کارمندان زن 
این ش��رکت آسیب رسانده، بلکه به دلس��ردی مشتریان منجر شده و 

سودآوری این شرکت را با ریسک بزرگی روبه رو کرده است.
هفته  گذش��ته، نیویورک تایمز در گزارشی انتقادی، فرهنگ شرکت 
نایک را زیر س��ؤال برده و مدعی شده بود که بسیاری از کارمندان زن 

این شرکت، محیط کار خود را »بیمار« توصیف می کنند.
بیش از 50 کارمند فعلی و اس��بق ش��رکت نای��ک در این مصاحبه 
اذع��ان کرده بودن��د که کارفرمایان م��رد آنها، از ی��ادآوری و توصیف 
خاط��رات غیراخالقی خ��ود در جمع هایی که زنان نیز در آن  حاضرند، 
ابای��ی ندارن��د. نایک همان ش��رکتی بود که زنانی ش��اکی از آزارهای 
جنس��ی را ب��ه مالقات با نماین��ده  بخش منابع انس��انی، در یک کافه 
فراخوان��ده بود و از آنها خواس��ته بود در یک محیط نس��بتا عمومی، 
تجربیات و مش��کالت خود را شرح دهند. نایک بارها از ترفیع دادن به 
کارمن��دان زن خودداری کرده بود و اگرچه زن��ان نیمی از نیروی کار 
این شرکت را تش��کیل می دادند، تنها 38درصد از مشاغل مدیریتی و 

29درصد از مشاغل معاونت اصلی را در دست داشتند.
گسترش فرهنگ تبعیض جنسیتی

اما در کنار این گزارش افش��اگرانه، س��ؤال دیگری نیز مطرح ش��د. 
فرهنگ تبعیض جنس��یتی چگونه به مش��تریان زن نیز سرایت کرده 
بود؟ پاسخ روشن است. عواملی نظیر حضور کمرنگ زنان در نقش های 
رهبری و همچنین محیط کاری که برای ایده های زنان احترامی قائل 
نبود، باعث شده بود که این شرکت در نوآوری های خود و کمپین های 

بازاریابی محصوالت مرتبط با زنان، پیشرفتی نداشته باشد.
آمار مالی این ش��رکت، داس��تان دیگری را نیز روایت می کند. نایک 
بزرگ ترین تولیدکننده کفش و پوش��اک ورزش��ی جهان است که سال 
گذش��ته 34.4 میلی��ارد دالر درآمد داش��ته اس��ت. بااین حال فروش 
محصوالت زنانه، تنها یک پنجم از درآمد این شرکت را تشکیل می دهد 
که ب��ه معنای چشم پوش��ی از یک فرصت بزرگ اس��ت، زیرا در حال 
حاضر، بخش پوش��اک زنان، سریع ترین رشد را در بازار پوشاک جهان 
دارد. مصرف کنندگان زن در طول یک س��ال گذش��ته، بیش از 45.9 

میلیارد دالر برای خرید لباس های ورزشی، هزینه کرده اند.
نش��ریه تایمز، در گزارش دیگری توضیح داد که چگونه اش��تباهات 
کمپین های بازاریابی باعث می شود نابرابری جنسیتی از محیط کار به 
مصرف کنندگان منتقل ش��ود. سال گذشته ترور ادواردز، رئیس اسبق 
 VaporMax  برند نایک، یک آگهی تبلیغاتی را برای کفش های زنانه
تصویب کرد که به نوعی آغاز س��قوط این برند محس��وب می شد. این 
آگهی بس��یار ناامیدکننده که قرار بود به تبلیغات کفش های ورزش��ی 
زنان��ه بپ��ردازد، صرفا از زنان اس��تفاده ابزاری کرده ب��ود، تا حدی که 
بینندگان معتقد بودند کفش های اس��پورت اصال در این ویدئوها دیده 
نمی شوند. کمپین بازاریابی نایک، به میلیون ها دالر خسارت منجر شد.
درحالی که ش��رکت نایک درگذشته تبلیغات مؤثر و خوبی را مبتنی 
بر توانمندس��ازی زنان تولید و پخش کرده، این آگهی خاص ش��اهد و 
م��درک خوبی بر تفکرات و اقدامات زن س��تیزانه  رهبر آن بود. به عالوه 
این مثال نش��ان می دهد که چگونه رهبران، از بودجه  بخش بازاریابی 
زنان سوءاستفاده می کنند. همچنین اگرچه این آگهی تبلیغاتی، مثال 
کوچکی از یک ش��رکت بس��یار بزرگ است، به ما نش��ان می دهد که 

نای��ک، چگونه فرصت های تقویت ارتباط با مصرف کنندگان زن را هدر 
می دهد.

متی��و کنلر، مدیر ارتباطات جهانی ش��رکت نای��ک می گوید که این 
ش��رکت، هنوز از پتانس��یل باالیی برای بهبود وضعیت خود برخوردار 
اس��ت. او در یک ایمیل با اش��اره ب��ه اتهاماتی که اخی��را در خصوص 
رفتارهای غیراخالقی و تبعیض جنس��یتی به ش��رکت نایک واردشده، 
گفت: ش��کی نیس��ت که ما از این تجربه درس می گیریم. نایک هنوز 
بهتری��ن برند ورزش��ی زن��ان و دختران در س��طح جهانی اس��ت. ما 
ارتباطات نزدیک و عمیق مان را با بهترین ورزش��کاران سراس��ر جهان 
حف��ظ می کنیم. همین روابط اس��ت که به ما توانایی خدمت کردن به 

مردم را می دهد.
فعالیت زنان در نایک

طی چند س��ال گذش��ته، ش��رکت نایک برای جذب مخاطبان زن، 
تالش ه��ای ویژه ای را آغ��از کرده بود. زیرا در این ب��ازار، رقبایی نظیر 
آدیداس، روی گروه مصرف کنندگان زن ش��دیدا سرمایه گذاری کرده 

بودند.
باوج��ود ش��رایط چالش برانگیزی ک��ه کارمندان زن ش��رکت با آن 
مواجه بودند، برخی از مدیران ارشد زن مانند امی مونتاگن )سرپرست 
دپارتم��ان محص��والت زنانه که هفته  گذش��ته به س��مت معاونت کل 
ش��رکت و مدیرکل گروه های جهانی انتخاب شد( حداکثر تالش خود 
را ب��ه کار گرفت��ه بودند تا محص��والت نوآورانه جدی��دی تولید کنند 
که پاس��خگوی نیازها و خواس��ته های زنان باشد. س��ال گذشته نایک 
محصولی را با نام »حجاب ورزش��ی« برای زنان مس��لمان تولید کرد. 
از تالش های دیگر این برند هم می توان به مجموعه پوش��اک ورزش��ی 
زنانه  FE/NOM اش��اره کرد که از فیبر س��بک و مصنوعی فالی نیت 

ساخته شده اند.
اما از ابتدای ماه مارس امس��ال، گروهی از کارمندان زن تالش هایی 
را در راه خاتم��ه دادن به ش��رایط فعلی این ش��رکت آغاز کردند. آنها 
پرسش��نامه هایی را بی��ن کلی��ه  پرس��نل زن توزیع کردند ک��ه از آنها 
می پرس��ید آیا تاکن��ون قربانی آزار یا تبعیض جنس��ی بوده اند؟ پنجم 
مارس، نتایج این نظرس��نجی ها به مایک پارکر تحویل داده ش��د. این 
اقدام به اخراج ش��ش نفر از مدیران ارش��د مرد شرکت نایک از جمله 
ترور ادواردز منجر ش��د و مونتاگن نیز جای جیمی مارتین، مدیر گروه 
بین الملل نایک را گرفت. همچنی��ن خانم کلی لئونارد، به عنوان مدیر 
تنوع و ش��مول محصوالت زنان انتخاب شد؛ نقشی که پیش  از این در 

شرکت نایک وجود نداشت.
تح��والت اخیر ش��رکت نایک، درواق��ع حرکت دیگ��ری از جنبش 
#MeToo اس��ت که می کوشد با توانمندس��ازی زنان، آنها را تشویق 
کند بدون هیچ ترس��ی، از تجارب آزاردهنده جنسی صحبت کنند. اما 
مش��کالت شرکت نایک فقط به س��وءرفتار اداری و نابرابری جنسیتی 
محدود نمی ش��ود، بلکه این داستان عمال نشان می دهد از دست دادن 
مش��تریان زن، چه آسیبی به سودآوری یک شرکت وارد می کند. حاال 
مهم ترین س��ؤال، این است که آیا نایک موفق می شود اقدامات پیشین 
خود را جبران کند و امکاناتی برای رهبران زن فراهم آورد که به رشد 

کسب وکار زنان این شرکت کمک کنند؟
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

به تازگی سهام شرکت اپل به باالترین ارزش خود رسیده و توانسته از این حیث رکوردشکنی 
کند. این افزایش ارزش شاید به دلیل حمایت ها و صحبت های »وارن باِفت« رئیس هلدینگ 

برکشایر هاتاوی رخ داده باشد. در حال حاضر هر سهم اپل در بازار بورس ارزشی معادل 187 
دالر پیدا کرده و پیشرفتی خیره کننده را تجربه کرده است. مسلمًا اگر این روند ادامه پیدا کند، 

کمپانی یاد شده در آینده ای نزدیک به اولین شرکت تریلیون دالری دنیا بدل خواهد شد. 
به گزارش دیجیاتو، افزایش ارزش سهام اشاره شده، موجب شده ارزش کلی کمپانی 

کوپرتینویی به رقم 920 میلیارد دالر برسد و تنها 80 میلیارد دالر دیگر الزم دارد تا اپل را به 
اولین شرکت تریلیون دالری دنیا تبدیل کند. پس از این شرکت، آمازون با ارزش کلی 776 

میلیارد دالر و الفبت با 716 میلیارد دالر ارزش کلی سهام در رتبه  های بعدی قرار دارند. در بین 
این دو شرکت آمازون با توجه به رشد خیره کننده و سرمایه گذاری عظیمش در صنعت سرگرمی 

نزدیک ترین رقیب اپل به شمار می رود که البته با کمپانی کوپرتینویی هنوز فاصله ای 144 میلیارد 
دالری دارد. 

کارشناسان باور دارند که افزایش ارزش سهام اپل به علت صحبت هایی است که »وارن باِفت« 
رئیس هلدینگ برکشایر هاتاوی به تازگی در ستایش این شرکت گفته است. او پس از اینکه 
اعالم کرد این هلدینگ سرمایه گذاریش را در کمپانی کوپرتینویی بیشتر کرده و به سومین 

سرمایه گذار بزرگ این شرکت تبدیل شده، در ستایش فعالیت های اپل و احتمال تبدیل شدن 
این کمپانی به اولین شرکت تریلیون دالری دنیا گفت: »اگر شما به اپل نگاه کنید. می بینید که 

پردرآمدترین شرکت ایاالت متحده آمریکا به حساب می آید و تقریبًا دو برابر شرکت دوم در 
این رتبه بندی درآمد دارد. هیچ کس روی یک مزرعه  که از مفید بودن شرایط کشتش اطالعاتی 

ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. شما ممکن است تنها در شرایطی مزرعه بخرید که مطمئن هستید 
سرمایه گذاری مطلوبی بوده و قادر است در 10 یا 20 سال آینده به شما سود برساند. ما نگران این 
نیستیم که طی سه ماهه آینده چه مقدار آیفون 10 فروخته خواهد شد، چرا که روزبه روز این رقم 

باال خواهد رفت و جای نگرانی نیست.«
 

 کاهش سودآوری شرکت نایک
تحت الشعاع فرهنگ سازمانی بیمار

 اپل تنها چند گام دیگر
 تا یک تریلیون دالری شدن

فاصله دارد
نگـــاه

مدیرعامل س��ایپایدک تاکید کرد با بررس��ی مج��دد ظرفیت ها و مزیت های 
نس��بی در شبکه نمایندگی ها و نیز توجه به اهداف و فرصت های قابل دسترس 
گروه خودروس��ازی س��ایپا، باید استراتژی مش��ارکتی قوی تر از گذشته جهت 
بهبود فضای کسب و کار از طریق ارتقای خدمات پس از فروش تهیه و تدوین 
ک��رد.   به گزارش س��ایپانیوز، اردش��یر امینی در دیدار با روس��ای انجمن های 
صنفی نمایندگی های س��ایپا، با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش نس��بت به واحد 
امور مش��تریان در سازمان و شبکه نمایندگی ها، گفت: در حوزه امور مشتریان، 
مدیران باید از پاس��خگویی و اثربخشی این واحد اطمینان داشته باشند تا این 

واحد به سپری محافظ در برابر مشتریان ناراضی محسوب نشود. 

مدیرعامل سایپایدک خبر داد
 تدوین استراتژی مشارکتی برای نمایندگی ها

با هدف بهبود فضای کسب و کار

چهارشنبه
19 اردیبهشت 1397

شماره 1060
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مراس��م معرفی برندگان و اعطای جوایز اولین دوره مسابقات چالش 
نوآوری در طرح جویش��گر بومی در پژوهش��گاه ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات برگزار ش��د.  فرآیند برگزاری مس��ابقات چال��ش نوآوری از 

طریق پلتفرم نوآوید در طرح جویشگر بومی 
که با هدف فرهنگ س��ازی و آگاهی بخشی 
درباره خدمات ش��رکت های فعال در طرح 
جویش��گر بومی و ح��ل چالش های نوآوری 
ش��رکت ها تعریف ش��د، حدود شش ماه به 

طول انجامید. 
از آنجای��ی ک��ه اکثر ش��رکت های ایرانی 
در ح��ال حاض��ر برای توس��عه ن��وآوری از 
پارادایم »نوآوری بس��ته« یعنی اس��تخدام 
و بهره گی��ری از توانمندی نیروهای داخلی 
اس��تفاده می کنند، به همی��ن دلیل رویداد 
»چال��ش نوآوری از طری��ق پلتفرم نوآوید« 
ب��ا ه��دف فرهنگ س��ازی و آگاه��ی الزم 

درباره »نوآوری باز« اجرا ش��د تا شرکت های فعال در طرح جویشگر، 
متقاعد به اس��تفاده از نخبگان خارج از سازمان شوند.  در این رویداد 
مس��ائل کالن و مبهم ش��رکت ها به چالش های خ��رد و قابل حل اما 

چالش برانگی��ز فرمول��ه و این امکان فراهم ش��د که ن��وآوران به جای 
ارائ��ه پروپوزال اقدام به ارائه راه حل ه��ای نهایی کنند. از طرفی دیگر، 
برگزاری این رویداد مبتنی بر رویکرد جمع سپاری نیز بود و این امکان 
را فراه��م کرد که برای ه��ر چالش تعداد 
توسط شرکت کنندگان  بسیار  راه حل های 
مختلف قابل ارائه و بهره برداری باشد.  در 
این رقاب��ت در مجموع تع��داد 23 نفر به 
عنوان نوآوران برت��ر حائز رتبه های اول تا 
س��وم ش��دند.  علیرضا یاری، مجری طرح 
جویش��گر بوم��ی در ای��ن مراس��م گفت: 
برگزاری این مس��ابقات باعث ش��د از یک 
طرف بس��یاری از نخبگان و دانش��گاهیان 
کش��ور از خدم��ات جویش��گرهای بومی 
آگاهی یافت��ه و به منظور حل چالش های 
نوآوری آنها در این مسابقات شرکت کرده 
و با یکدیگر ب��ه رقابت بپردازند و از طرف 
دیگر ش��رکت های نوپای فعال در طرح جویشگر توانستند با مشارکت 
حداکثری نخبگان و نوآوران کش��ور، به راه حل ه��ای نوآورانه و بومی 

برای توسعه محصوالت داخلی شان دست یابند. 

ترکستانی حضور فعال نیروی  انسانی متخصص را شرط تحقق شعار 
س��ال دانست و گفت تحقق حمایت از کاالی ایرانی در گرو حمایت از 

نخبگان ایرانی است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد 
نخبگان استان خوزس��تان با حضور معاون 
توس��عه مدیریت  و منابع بنیاد ملی نخبگان 

برگزار شد. 
در این مراس��م محمدصالح ترکس��تانی، 
معاون توس��عه مدیریت ومناب��ع بنیاد ملی 
نخبگان با اش��اره به پیش��ینه تأسیس این 
بنیاد، گف��ت: ایجاد بنیاد مل��ی نخبگان به 
عنوان نهادی فرادس��تگاهی با دستور مقام  
معظم رهبری و پیگیری های ایش��ان شکل 
گرفت که نشان دهنده درک اهمیت نیروی 
انس��انی نخبه کشور در باالترین سطح نظام 

است. 
وی اف��زود: ای��ن س��اختار با یک هدف مش��خص یعن��ی حمایت و 
هدایت اس��تعدادهای این مرز و بوم و به عبارت س��اده مدیریت منابع 

انس��انی مستعد کشور، ش��کل گرفت و از زمان تشکیل، موفقیت های 
چشمگیری داشته است. 

ترکس��تانی با اش��اره به جایگاه خوب کش��ور در نگهداشت اجتماع 
نخبگانی، ادامه داد: یکی از مأموریت های 
بنیاد، مهاجرت معکوس بود؛ باید دانس��ت 
اگر ف��ردی صرفاً در دانش��گاه های معتبر 
بین المللی خارج از کشور به تحصیل خود 
ادام��ه می دهد، فرار مغزها نیس��ت چراکه 
اگر بتوانی��م زمینه اثرگ��ذاری وی بعد از 
فارغ التحصیلی در کش��ور را فراهم کنیم، 
برکات بس��یاری را نی��ز می تواند به همراه 

داشته باشد. 
مع��اون توس��عه مدیریت ومناب��ع بنیاد 
ملی نخبگان با اش��اره به برگزاری جلسات 
مس��تمر مق��ام  معظم رهبری ب��ا نخبگان، 
تصریح کرد: همانطور که در آن جلس��ات 
به طور مستمر تأکید گردیده یکی از مشکالت کشور، فقدان نخبه باوری 
اس��ت. باور توانایی و مهارت این افراد و به کارگیری ظرفیت های باال و 

منحصربه فرد آنان یک ضرورت است. 

معاون توسعه مدیریت  و منابع بنیاد ملی نخبگان: برندگان مسابقات چالش نوآوری کسب وکارهای نوپا معرفی شدند

اثرگذاری نخبگان در جامعه در گرو توسعه اکوسیستم کارآفرینی است

رفتارهای سمی و نامناس��ب روی عملکرد شما تأثیر خواهد داشت، 
ش��اید در ابتدا احس��اس خوبی از انجام آن ها داش��ته باشید، اما چون 

نمی توانند کنترل شوند در نهایت به فرد آسیب می رساند. 
ب��ا تقلید کردن رفتار و عادت های ش��خصی دیگ��ران نمی توانید به 
موفقیت برس��ید و به شهرت و درآمد باالیی دس��ت یابید. رفتارهایی 
چون چند کاره بودن، ش��ب کار ب��ودن و عادت هایی از این قبیل هیچ 
ارتباطی به موفقیت یا شکس��ت شما ندارد. شاید تاکنون بارها شنیده 
باش��ید که سختکوش��ی و تصمیمات هوشمندانه س��بب دستیابی به 
موفقیت می ش��ود، اما هیچ وقت گفته نش��ده رفتارهای نامناسب روی 
عملکرد ش��ما نتیجه  منفی خواهد داش��ت. اکنون قصد داریم 9 رفتار 
س��می در محل کار را بیان کنیم تا با جلوگیری از آنها مسیر موفقیت 

خود را هموار کنید. 
جلب توجه کردن از موفقیت دورتان می کند

حتم��ا دیده اید خیل��ی از کارآفرینان و مدیران عامل  بس��یار مغرور 
بوده و احساس خودشیفتگی دارند، 
آنها همواره می خواهند با رفتارهای 
سمی خود جلب توجه کنند؛ اما آیا 
می دانید جلب توجه کردن موقعیت 
آنها را به خطر می اندازد. گاهی این 
افراد بی��ش از اینکه ب��ه فکر منافع 
ش��رکت باشند می خواهند خودشان 
را نش��ان دهن��د، اما ممکن اس��ت 
همین موضوع س��اده س��بب اخراج 
شدن آنها و ورشکستگی شان شود. 
تقلید کردن از رفتارهای دیگران

نباید تصور کنید وقتی راه تکراری 
دیگ��ران را طی کنید، به همان اندازه 
به درآمد و ش��هرت دس��ت می یابید. 
الزم است وقتی تمام افراد یک مسیر 
را طی می کنند شما از مسیر دیگری 
به هدف خود نزدیک شوید. این تفکر 
انتقادی به شما امکان می دهد تا دقیقا 
برعکس اطرافیان خود فکر کنید. باید 
به خود یادآوری کنید که هیچ فردی 

با تقلید از رفتار و طرز فکر دیگران به موفقیت نمی رسد. 
دورویی محدود کننده است

خیلی از افراد می گویند در رزومه کاری باید ادعا کنند تخصص باالیی 
در انجام برخی کارها دارند، اما با اینکه این حرف درست نیست، می توان 
طی زمان این مهارت ها را به دست آورد. بیشتر مدیران توقع مهارت های 
زیادی را در اس��تخدام کارمندان خود دارند، اما درس��ت نیست که از این 
اس��تراتژی دروغین برای کار خود استفاده کنید. باید توانمندی های خود 
را شناسایی کنید و خود واقعی تان را بپذیرید تا بتوانید مسیر موفقیت را 

به خوبی بپیمایید. 
اعتماد به نفس با مغرور بودن متفاوت است

برای دستیابی به موفقیت باید اعتماد به نفس داشته باشید، اما اگر این 
قابلیت به درستی استفاده نش��ود نتیجه معکوسی خواهد داشت. خیلی 
خوب است که خودتان را باور داشته باشید، اما نباید تصور کنید هیچ وقت 

مرتکب اشتباه نخواهید شد. هر چقدر هم با تجربه و با استعداد باشید باز 
هم چیزهایی هست که از آن بی اطالعید. پس موفقیت می تواند دشمن 

بزرگی برای خودش باشد. 
وفادار نبودن به شرکت

جیمز کومی استارتاپ رئیس اف بی آی به دلیل عدم وفاداری به کشورش 
توس��ط رئیس جمهور آمریکا اخراج شد. باید در محل کار خود نسبت به 

قوانین موجود وفادار باشید و آنها را رعایت کنید. 
بی توجهی به صحبت های دیگران

رفتار پرخاشگری منفعالنه رفتاری است که فرد در صحبت هایش وانمود 
می کند به حرف های تان گوش می دهد، اما دقیقا برعکس آن اس��ت. یک 
شرکت یا سازمان در خطر است وقتی کارمندی داشته باشد که در ظاهر 
مطابق با قوانین و نقشه  شرکت رفتار می کند، اما توجهی ندارد و به طور 

ناگهانی پشت دیگران را خالی می کند. 
به دنبال برنده شدن نباشید

در مزایده ی��ا مصاحبه های کاری 
ی��ک برن��ده و تعداد زی��ادی بازنده 
وجود دارد، اما نباید میان کارمندان 
یک ش��رکت نیز برن��ده و بازنده ای 
باش��د. ه��ر کارمن��دی بای��د برای 
دس��تیابی ب��ه اهداف تعیین ش��ده 
ش��رکت تالش کن��د. در غی��ر این 
صورت تمام فعالیت های شرکت بی 
نتیجه می ماند که رابطه  مستقیمی 
با ضعف مدیریتی آن سازمان دارد. 

ضعف در مسائل مالی
بیشتر کارآفرینان عملکرد خوبی 
در زمین��ه کاری خ��ود دارن��د، اما 
معم��وال در مدیری��ت مالی ضعیف 
هستند. در بیشتر مواقع این مسئله 
س��بب ورشکستگی کس��ب وکار و 
اس��تارتاپ آنها می ش��ود. البته این 
موضوع در درآمد شخصی نیز مورد 
بحث قرار می گی��رد، وقتی نتوانید 
حس��اب دخل و خرج خود را داشته 

باشید قطعا در مدیریت شرکت خود نیز دچار مشکل خواهید شد. 
قانون شکنی کردن خطرناک است

میان قانون شکنی و نادیده گرفتن برخی قوانین تفاوت وجود دارد. گاهی 
نیاز است برای انجام برخی کارها به ضوابط تعیین شده توجهی نکنید. مثال 
وقتی فکر می کنید مدیرتان در برخی امور قوانین محکمی دارد عیبی ندارد 
اگ��ر برای انجام بعضی کارها روش های خالقانه خود را به کار گیرید. البته 
نباید این کار سبب شود تا به خودتان یا سازمان آسیبی وارد شود.  در این 
مقاله رفتارهای س��می را که به کسب وکار ش��ما آسیب می رساند معرفی 
کردیم، اما رفتارهای نامناسب دیگری هم هستند. شاید این رفتارهای سمی 
در ابتدا رفتارهای مثبتی بوده اند اما خودمان در انجام آنها زیاده روی کرده 
و آنها را تبدیل به رفتارهای نادرست می کنیم. وقتی به موفقیت می رسید 
که بدانید چه رفتارهایی را چه موقع باید متوقف کنید و این مسئله نیازمند 
Entrepreneur/ucan :تعادل داشتن است.                          منبع

 رفتارهای نامناسبی که سبب شکست کسب وکار
و استارتاپ شما می شود

 اپل تنها چند گام دیگر
 تا یک تریلیون دالری شدن

فاصله دارد
یادداشـت

  عض��و هیأت نماین��دگان اتاق ته��ران و مدیرعامل بانک پارس��یان گفت:
ماده 46 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که درباره ارز است، اجرا نشد. 
به گ��زارش تریبون، کوروش پرویزیان در نشس��ت هی��أت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی تهران درباره گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره اجرای قانون 
بهبود مس��تمر فضای کسب و کار گفت: ماده 46 قانون بهبود مستمر محیط 
کس��ب و کار که درباره ارز اس��ت، اجرا نش��ده درحالی که در گزارش نظارتی 

مجلس در این رابطه به این موضوع اشاره شده است. 
وی ب��ا بی��ان این نکته ک��ه این موضوع تأثی��ر عدد و رقمی ب��رای بانک ها 
و بخش خصوص��ی دارد، خواس��تار مشخص ش��دن چگونگ��ی اع��الم نظ��ر 

بخش خصوصی درباره گزارشات نظارتی مجلس شد. 

 اجرانشدن قانون بهبود
محیط کسب و کار درباره ارز
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براساس آخرین آمار به دست آمده در 
س��ال 2018 نزدیک ب��ه 4میلیارد نفر از 
اینترنت اس��تفاده می کنن��د و این به آن 
معنا است که بیش از نیمی از مردم دنیا 
به اینترنت دسترسی دارند. در این میان 
آفریقا بیشترین رشد را در میان کاربرانی 
دارد ک��ه ب��ه اینترن��ت وصل ش��ده اند و 
چیزی حدود رش��د 20درصدی سال به 

سال را تجربه کرده است.
بیشترین رش��د آمار دیجیتال در سال 
2018 متعل��ق ب��ه اس��تفاده از اینترنت 
اس��مارت فون و اینترنت دیت��ای موبایل 
خواهد بود؛ بیش از دو سوم جمعیت دنیا 

تلفن هوشمند در اختیار دارند.
ش��بکه های اجتماعی در س��ال 2018 
همچون گذش��ته از مهم تری��ن ترندهای 
دیجیتال مارکتینگ هستند، به طوری که 
بیش از 3میلیارد کاربر به صورت ماهیانه 
به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و 
9 نف��ر از هر 10 نف��ر از طریق موبایل به 

شبکه های اجتماعی سر می زنند.
- تع��داد کارب��ران اینترنت در س��ال 
2018 برابر با 4.021میلیارد خواهد بود 
که رشد 7درصد ساالنه را تجربه می کند.

- تعداد کاربران ش��بکه های اجتماعی 
در سال 2018 برابر با 3.196میلیارد نفر 
خواهد بود و این برابر با رشد 13درصدی 

ساالنه است.
- تعداد کاربران تلفن های هوشمند در 
سال 2018 بالغ بر 5.135میلیارد با رشد 

4درصدی سال به سال است.
یک میلیارد سال آنالین در 2018

نه تنها تعداد کاربران آنالین در س��ال 
2018 افزای��ش پی��دا کرده اس��ت، بلکه 
زمان استفاده از اینترنت نیز رشد داشته 
اس��ت. طبق آمار محاسبه شده میانگین 
زم��ان اس��تفاده کارب��ران از اینترنت در 
حدود 6 ساعت در روز است. اگر این عدد 
را با جمعیت 4میلیاردی استفاده کننده از 
اینترنت در نظر بگیرید، در س��ال 2018 
بیش از یک میلیارد سال آنالین هستیم.

توزیع آینده
در سال گذشته میزان توزیع اینترنت در 
جهان به خوبی اتفاق نیفتاده بود، اما گویا 
در س��ال 2018 تغییرات مهم��ی رخ داده 
است. برای مثال کاربران اینترنت در بنین، 
سیرالئون، نیجریه و زیمبابوه دو برابر نسبت 

سال گذشته افزایش خواهد یافت.

بیشترین میزان نفوذ اینترنت در کشور 
قطر با 99درصد، امارات با 99 و کویت با 
98درصد است. کره شمالی نیز کمترین 
میزان نف��وذ اینترنت با چی��زی کمتر از 

یک درصد را در اختیار دارد.
ارتباطات موبایل

 تعداد کارب��ران منحصر به فرد موبایل 
در دنی��ا رش��د 4درص��د س��االنه دارند. 
اس��مارت فون محبوب ترین دستگاه برای 
اتص��ال ب��ه اینترنت اس��ت و بیش��ترین 
ترافیک اینترنت را ب��ا بیش از 52درصد 

به خود اختصاص داده است.
نکت��ه جال��ب اینجاس��ت ک��ه میزان 
استفاده از اپلیکیشن های موبایل 7 برابر 

بیشتر از مرورگر موبایل است.
در ح��ال حاض��ر بی��ش از 95درصد از 
کاربران ش��بکه اجتماع��ی فیس بوک از 
طری��ق موبای��ل از این ش��بکه اجتماعی 

استفاده می کنند.
11 کاربر جدید در ثانیه

 سال گذشته تقریبا یک میلیون کاربر 
ب��ه ش��کل روزانه ش��روع به اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماعی کرده اند و این عدد 

برابر است با بیش از 11کاربر در ثانیه!
تع��داد کاربران��ی ک��ه از ش��بکه های 
اجتماعی اس��تفاده  می کنن��د در 12 ماه 
گذش��ته 13درصد افزایش یافته است و 
این رشد در مرکز و جنوب آسیا بیشترین 

رشد را داشته است.
عربس��تان س��عودی بیش از 32درصد 
رشد داشته است و هند با 31درصد مقام 
دوم رشد کاربران شبکه های اجتماعی را 

در اختیار داشته است.
فیلیپین تاج خود را حفظ می کند

برای س��ومین سال متوالی فیلیپینی ها 
بیشترین وقت را در رسانه های اجتماعی 
ص��رف می کنن��د، در حالی ک��ه کارب��ر 
معمولی در هر کش��ور تقریبا روزانه چهار 
ساعت را در ش��بکه های اجتماعی صرف 

می کند.
فیس بوک هنوز غالب است

2018، س��ال خ��وب دیگ��ری ب��رای 
»م��ارک زاکرب��رگ« و تیم اوس��ت و با 
ای��ن همه سیس��تم های عامل فیس بوک 
در طول سال گذش��ته رشد چشمگیری 

داشته است.
پلتف��رم اصلی فیس ب��وک همچنان در 
چشم انداز جهانی غالب است در حالی که 

کاربران در کل 15درصد رشد داشته اند، 
در آغاز سال 2018 به 2.17میلیارد دالر 

می رسند.
واتس اپ و فیس بوک مسنجر، دو برابر 
س��ریع تر از پلتفرم اصلی فیس بوک رشد 
کرده اند و تع��داد افرادی که از هر برنامه 
پیام رس��ان اس��تفاده می کنند س��االنه 

30درصد افزایش دارد.
آخرین آمار نشان می دهد که واتس اپ 
در موقعیت جغرافیایی قوی تر اس��ت. در 
حال حاضر اس��تفاده وات��س آپ در 128 
کش��ور جهان در مقایس��ه ب��ا فیس بوک 
مسنجر که در 72 کشور استفاده می شود 

قوی تر است.
برخالف آمار چشمگیر باال اینستاگرام 
ادعای رسیدن به رش��د بی نظیر شرکت 

فیس بوک طی 12 ماه گذشته را دارد.
 ارگانیک ریچ Organic Reach به 

سقوط می انجامد
همانط��ور که انتظار می رفت رس��یدن 
طبیعی در سال گذشته با میانگین کمتر 
از 10درصد نس��بت به سال قبل کاهش 

یافته است.
با وجود گرایش ه��ای منفی، این ارقام 
ب��رای بازاریاب��ان در هم��ه ج��ا معیاری 
ارزش��مند خواهد ب��ود. به وی��ژه به این 
دلیل ک��ه آنها چش��م اندازی به برخی از 
برندها که از رسانه های پرداختی استفاده 

می کنند ارائه می دهند.
 افزایش سرعت اتصال موبایل

تفاوت ه��ای قابل توجهی در س��رعت 
اتص��ال تلف��ن هم��راه بی��ن کش��ورها 
وج��ود دارد. کارب��ران موبای��ل در ن��روژ 
به طور متوس��ط س��رعت دانلود بیش از 
60مگابایت در ثانی��ه را تجربه می کنند؛ 

تقریبا سه برابر میانگین جهانی.
کاربران تلفن همراه در ش��ش کشور از 
جمله هلند، س��نگاپور و ام��ارات متحده 
عربی از متوسط س��رعت اتصال بیش از 

50مگابایت بر ثانیه استفاده می کنند.
در انته��ای فهرس��ت، کارب��ران تلفن 
همراه در 18 کشور  از جمله هند، ایران 
و اندون��زی همچن��ان از س��رعت اتصال 
کمتر از 10مگابایت بر ثانیه رنج می برند. 
متوسط سرعت اتصال به موبایل در طول 
سال گذش��ته بیش از 30درصد افزایش 

یافته است.
اگرچ��ه ارتب��اط س��ریع تر ب��ه کاهش 

اس��ترس کمک می کند، تحقیقات نشان 
داده اس��ت ک��ه تاخیر فقط چن��د ثانیه 
در حین بافر محت��وای ویدئویی همانند 
تماشای یک فیلم ترسناک یا تالش برای 
حل یک مسئله ریاضی پیچیده می تواند 

باعث افزایش اضطراب شود.
تقریب��ا به لط��ف این س��رعت دانلود 
سریع تر، کاربران متوسط تلفن هوشمند 
در سراس��ر جهان در ح��ال حاضر حدود 
3GB اطالع��ات را در ه��ر م��اه مصرف 
می کنن��د و این یعن��ی افزایش بیش از 

50درصد از این زمان در سال گذشته.
تجارت الکترونیک پرش می کند

آخری��ن آمار نش��ان می دهد که ارزش 
کل بازار تجارت الکترونیک برای کاالهای 
مصرفی در سال گذشته 16درصد افزایش 
یافته است. مجموع هزینه های ساالنه در 
س��ال 2017 به حدود 1.5تریلیون دالر 
رسیده است و محصوالت مد نشان دهنده 

بزرگ ترین تک دسته است.
در سراس��ر جهان، تعداد اف��رادی که از 
سیستم های عامل های تجارت الکترونیکی 
برای خری��د کاالهای مصرف��ی )مثل مد، 
غذا، الکترونیک و اسباب بازی ها( استفاده 
می کنند، 8درصد رش��د کرده اند و تقریبا 
1.8میلیارد نفر در سراس��ر جهان در حال 

خرید آنالین هستند.
اینترنت  کارب��ران  تقریب��ا 45درص��د 
در ح��ال حاض��ر از س��ایت های تجارت 
الکترونیک استفاده می کنند، اما نفوذ آن 

بین کشورها بسیار متفاوت است.
مبلغی که هر فرد در تجارت الکترونیک 
صرف می کند نیز در حال رش��د اس��ت و 
درآمد متوس��ط هر کاربر تا سال 2008 به 
میزان 7درصد افزایش یافته و به 833دالر 
رس��یده اس��ت. بریتانیایی ها از بزرگ ترین 
مصرف کنندگان تجارت الکترونیک هستند. 
هر کاربر انگلیسی س��االنه بیش از 2000 

دالر  هزینه می کند.
ش��ایان ذکر اس��ت که این ارقام برای 
کاالهای مصرفی اس��ت؛ اگر هزینه هایی 
را ک��ه در س��ایر دس��ته ها مانند س��فر، 
محت��وای دیجیت��ال و برنامه ه��ای تلفن 
همراه محاس��به کنیم، ارزش کل تجارت 
الکترونیکی جه��ان احتماال نزدیک به 2 

تریلیون دالر است.
we are social/  :منبع
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آماری برای دنیای دیجیتال مارکتینگ در سال ۲01۸ چت بات ؛ قهرمان جدید دنیای 
دیجیتال

 ظهور و رشد فناوری های نوین، روش های بازاریابی 
محصوالت و خدم��ات را در دنیای امروز تغییر داده 
است. شرکت ها هم برای باقی ماندن در عرصه رقابت 

باید هم گام با این تغییرات حرکت کنند.
چت بات ه��ا، برنامه هایی کامپیوت��ری که از هوش 
مصنوعی برای برقراری مکالمه با مخاطبان استفاده 
می کنند، یکی از این فناوری های نوین هستند. این 
فناوری برای کمک به س��هولت فرآیند خرید، پاسخ 
به س��واالت، ارائه خدمات پس از ف��روش و برآورده 

کردن سریع نیاز مخاطبان طراحی شده است. 
با وجود تمام انتقادهایی که هنوز هم ممکن است 
ب��ه این فناوری وارد ش��ود، باید گفت که چت بات ها 
قابلی��ت بهب��ود تجریه خدم��ات پس از ف��روش به 
مشتری را دارند. خدمات پس از فروش خوب، حتی 
می تواند هزینه های مربوط به پس دادن کاالها را نیز 
کاهش دهد و در نهایت وفاداری مش��تری را در پی 

داشته باشد. 
چت بات ها همچنین می توانند و قرار اس��ت زمان 
انتظار مش��تریان را برای پاسخ گویی، کاهش دهند. 
آنها نمی خوابند؛ پس حضورش��ان به معنای خدمات 

24 ساعته برندهاست. 
ام��ا چت بات ها تنها به درد پاس��خ به س��واالت و 
آرام کردن مش��تری نمی خورند، بلکه به عنوان یک 
ابزار بازاریابی برای درگیر کردن مشتری نیز کارایی 
دارن��د. تنظی��م پیام هایی حاکی از رضای��ت برند از 
خرید مش��تری، اطالع رس��انی در مورد محصوالت و 
خدم��ات جدید، تبریک تولد و ارائه کوپن تخفیف از 
کارهای دیگری اس��ت که این روزها برندهای بزرگ 

به کمک چت بات ها انجام می دهند. 
ارسال پیام های ش��خصی و رسیدگی به مشکالت 
خاص یک مشتری از دیگر روش هایی است که هنوز 

می توان مخاطبان را با آن شگفت زده کرد. 

  در نظ��ر گرفتن جایگاهی ویژه برای چت بات، هم 
به عنوان ی��ک تاکتیک و هم اس��تراتژی، به تدریج 
نقش ای��ن فناوری را در فعالیت های ارتباطی برندها 
پررن��گ خواهد کرد.  چت بات ها ابزارهای مناس��بی 
برای برندینگ به شمار می روند، به جای داشتن یک 
چت بات معمولی، می توان براس��اس شخصیت برند 
یا حتی خلق یک ش��خصیت دیگر چت باتی ساخت 
که با لحن خاصی ح��رف می زند و با مخاطب هدف 

ارتباط برقرار می کند.  

کامیون های فورد امید بخش 
رانندگان کامیون برزیلی

ی��ک TVC جدید مخص��وص کامیون های فورد 
در برزی��ل با پیگی��ری روزافزون رون��د زندگی یک 
رانن��ده کامیون برزیلی، در پی همدردی با رانندگان 
کامیون های باری در جاده ها و رانندگان حوزه حمل 

بار در شرایط سخت اقتصادی است.
ای��ن آگهی تبلیغات��ی در حالی وضعی��ت زندگی 
شخصیت اصلی داستان، دانیل، را به تصویر می کشد 
ک��ه به س��ر کار خود می رود. دانیل در ش��رایطی با 
حس هش��دار و احتیاط ش��اهد بدتر شدن وضعیت 
اقتص��ادی برزیل اس��ت ک��ه نگرانی درب��اره کاهش 
قیم��ت حمل و نقل بار و افزایش هزینه س��وخت در 
چش��مانش م��وج می زند. در همین حال در مس��یر 
کار دچار توهم دزدی و س��رقت می شود. این آگهی 
تبلیغاتی در قالب یک صحنه اس��تعاری، دانیل را در 
تالش برای کش��یدن طناب روی صخره در مواجهه 
با توفانی شدید و سهمگین نشان می دهد. در چنین 
ش��رایطی، خانواده، دوستان و وابستگان در لبه دیگر 
صخره حضور دارند. آژان��س تبلیغاتی GTB برزیل 
در ش��رایطی به کامیون های فورد با توجه به لیاقت 
آنها اجازه پاسخ به این مسائل را می دهد که نه فقط 
به مخاطبان اصلی رانن��دگان کامیون، بلکه به همه 

برزیلی ها نیز امید می بخشد.

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات)20(
تصویرگران برند)بخش اول(

آژانس ما روش قدرتمندی برای ارائه متن و طرح تبلیغات 
دارد. این ارائه یک روز کامل به طول می انجامد و اکثر اصولی 
که در این کتاب پوشش داده شد نیز به صورت دقیق و جزئی 
ثبت خواهند شد. ما اخیرا این ارائه را برای چند کارآموز انجام 
دادیم. آنها با مطالعه جداول و نمودارهایی که قوانین واقعیت 

تبلیغات را بازگو می کردند، با روند کلی کار آشنا شدند.
س��پس سوالی غیرقابل اجتناب پرسیده شد: »تصویر برند 
کجاست؟ آیا تصویر برند به صورت مستقیم با تئوری یو اس 

پی در تضاد نیست؟«
پاسخ منفی است.

تئوری تصویر برند، طبق گفته پیروانش، در تضاد نیس��ت. 
این یک تئوری بسیار جذاب و ارزشمند است که دستیابی به 
آن کاری به ش��دت دش��وار بوده و باید به صورت دقیق مورد 

بررسی قرار گیرد. 
بهترین راه بررسی تصویر برند، توصیف آن است؛ پس ابتدا 
به سخنان سرسخت ترین مدافع آن، پیر مارتینیو، توجه کنید. 
بهترین شرح برای این پدیده، در کتاب آقای مارتینیو، انگیزه 
در تبلیغات، که در سال 1957 منتشر شد، ثبت شده است. 

آق��ای مارتینیو ش��دیدا به ای��ن کلمات معتقد اس��ت: 
»فعاالن ح��وزه تبلیغات فرض می کنند ک��ه مردم آمریکا 
به اندازه آنها به کلمات اهمیت می دهند. ولی در حقیقت، 
افراد کمی قادر به اس��تفاده مناس��ب از کلمات هس��تند. 
مردم��ی ک��ه تمام زندگی خ��ود را با فیلم ه��ای درجه 2 
سینمایی، فست فود و کتاب های مصور می گذرانند قادر به 
برقراری ارتباط با یک کارش��ناس حرفه ای نیستند. آنها به 
افراد سخنور اعتماد ندارند و احساس می کنند که این افراد 
با اس��تفاده از کلمات و جمالت زیبا آنها را فریب می دهند. 
به همین دلیل از چنین افرادی دوری خواهند کرد و حتی 
از آنها متنفر هس��تند! سخنان این افراد رنگ و بوی فریب 

می دهد و نمی توان به آنها اعتماد کرد.«
نتیج��ه، طبق متن کتاب، این بود که فعال حوزه تبلیغات 
»بی��ش از حد به جادوی کلمات تکیه خواهد کرد.« ما نباید 
»تبلیغات یا منط��ق آن را مقدس بدانیم.« در واقع: »کلمات 

معموال در اتفاقات اصلی، نقش کوچکی ایفا می کنند.«
به عالوه:»در واقع متن هر تبلیغ، یک بحث است و چالشی 
به س��مت خواننده پرتاب خواهد شد و چنین خواهد گفت: 
»باید در این مورد بحث کنیم.« واکنش طبیعی انسان به هر 
ادعایی چنین است: »صبر کن! چه کسی این حرف را گفته؟« 
پیش ف��رض رد در ذات هر متنی وج��ود دارد.« پس مرگ بر 
کلمات! آقای مارتینیو برای ارائه مثالی در این مورد به کمپین 
متمایز سیگار مارلبرو اشاره دارد که در آن مردانی با خالکوبی 

و ظاهری نامناسب به تبلیغ محصول می پردازند. 
او چنین می گوید:»نویسندگان احساس می کنند که اثرات 
احساس��ی )در این کمپی��ن( صرفا از ادعای آنها پش��تیبانی 
خواهند کرد. این مهمل اس��ت. منطق متن صریحا به دنبال 
حقیقت است. مصرف کننده سیگار تنها چند حمایت معمولی 
دریاف��ت می کند.«  پ��س راز این کمپین ها چیس��ت؟ به ما 
گفته خواهد شد که کمپین های تصویر برند از طریقی دیگر 
با مش��تری ارتباط برقرار خواهند کرد. آنها پایین تر از سطح 
کلمه، با ناخودآگاه مشتری تماس برقرار می کنند. آنها این کار 
را نه با کمک کلمات، ک��ه با تصویر انجام خواهند داد، چون 
نمادهای بصری بس��یار تاثیرگذارتر هستند. برقراری ارتباط 
تسریع خواهد شد. شفاف تر هستند. هیچ تالش روانی انجام 

نمی شود. تنها هدف آنها ایجاد تصویر و حالت روحی است.
چنین کمپین هایی اقدام به ارائه واقعیت های روانی خواهند 
کرد که به اندازه واقعیت های فیزیکی قدرتمند خواهند بود. 
محصول یک »مایع شیرین قهوه ای« یا یک »جسم مکانیکی« 
نیس��ت. محص��ول، تحت تاثیر ای��ن عناصر، به »وس��یله ای 
فوق الع��اده، جذاب و مفید« تبدیل خواهد ش��د و همراه آن 

»تصاویر زیبا و مفاهیم روانی« نیز ارائه می شود.
به زبان س��اده، یو اس پی فلسفه ادعا و تصویر برند، فلسفه 
یک احساس اس��ت و مصرف کننده، طبق گفته تصویرگران 
برن��د، ادعا را رد خواهد ک��رد، ولی چنین تبلیغاتی آنها را به 
س��مت تعویض ناخودآگاه محصول هدای��ت می کند، چون 
صرفا احس��اس می کنند که این محصول، در مقایسه با سایر 

محصوالت، از برتری خاصی برخوردار است. 
چنین تبلیغاتی برای گوش سوم مشتری جذاب است.

این تبلیغات تصویر برند است. 
روزی آبراهام لینکلن همراه با دوستش در جاده ای مشغول 
رانندگی بود. ناگهان دوستش به اسبی اشاره کرد و گفت: »به 
آن اسب زیبای سیاه نگاه کن!« لینکلن لبخندی زد و گفت: 
»خب از این سمت سیاه است!« بهتر است که ما هم به طرف 

دیگر اسب تصویر برند نگاه کنیم. 
آیا واقعا کلمات قدرت ایجاد انگیزه و تحرک را ندارند؟ 

»پدر ما که در بهش��ت اس��ت و س��الم و درود بر او باد...«، 
»ما در ساحل و کوهستان مبارزه خواهیم کرد و هرگز تسلیم 
نخواهیم ش��د!«، »مرا آزادی ده یا بکش!«، »کارتاژ باید نابود 
گردد!«، »کارگران جهان متحد شوید! شما چیزی جز زنجیر 

اسارت برای از دست دادن ندارید!«
ب��ه گفته لنین: »کلمات صحیح به اندازه صد ارتش قدرت 

خواهند داشت.«
انسان به خاطر کلمات زندگی کرده است.

انسان به خاطر کلمات مرده است.
شهرها به خاطر کلمات نابود شده اند.

کلم��ات نیز می توانند مس��تقیما بر احساس��ات ما تاثیر 
بگذارند. 

کلم��ات می توانند ما را خجالت زده، خوش��حال یا ناراحت 
کنند.

ادامه دارد ...
reality in advertising منبع: کتاب
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براس��اس اطالع��ات تحلیل��ی مناب��ع 
مختل��ف داخل��ی و خارج��ی، روند نفوذ 
اینترن��ت و ترن��د دیجیت��ال مارکتینگ 
در ایران را با آغاز س��ال 1397 بررس��ی 

می کنیم.
ای��ران ب��ا جمعی��ت بی��ش از 81.59 
میلیون نفر صاحب 75درصد شهرنشینی 
اس��ت که این آم��ار با توجه به وس��عت 
کشور و نوع پراکندگی جمعیت از موارد 
نامتع��ادل در دنیا محس��وب می ش��ود، 
ام��ا همین آمار باالی شهرنش��ینی برای 
بسیاری برندها بازار کامال مناسبی بوده 
و از طرفی این موضوع باعث می شود که 
تکنولوژی ه��ای روز در این ن��وع بازارها 

رشد صعودی داشته باشند.
 در ایران تع��داد اتصاالت تلفن همراه  
125.9میلی��ون اس��ت ک��ه 154درصد 
نس��بت به جمعیت کل اس��ت و همین 
آم��ار کافی اس��ت ت��ا دلیل روش��نی بر 
تعداد کاربران اینترنت 56.70 میلیون با 
آماری حدود 69درص��د از جمعیت کل 

کشور باشد.
شاخص اقتصادی و جمعیت

جمعی��ت کل ای��ران 81.59 میلیون 
اس��ت که زن��ان 49.7درص��د و مردان   
50.3درص��د آن را تش��کیل می دهن��د. 
تغیی��رات س��االنه جمعی��ت مثبت یک 
درصد و میانگین س��ن در کش��ور ایران 
30 س��ال است. 87درصد  از مردم ایران 
باس��واد هس��تند و این آم��ار به تفکیک 
جنس��یتی در خانم ه��ا 83 درص��د و در 

آقایان91درصد  را شامل می شود.
 آمار دیجیتال مارکتینگ در ایران 

در سال 1397
کاربران اینترن��ت تلفن همراه 51.73 
میلیون اس��ت ک��ه 63درص��د جمعیت 
کل ای��ران ب��وده و در کل کاربران فعال 
در رس��انه اجتماع��ی چی��زی بی��ش از 
40میلیون نفر است و این افراد 49درصد 
از جمعی��ت ایران را تش��کیل می دهند، 
بنابراین دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی 

ش��بکه های اجتماعی از نف��وذ باالیی در 
حوزه تبلیغات برخوردار هستند.

از طرف��ی رش��د دیجیتال ب��ه صورت 
س��االنه نمایانگر این موضوع اس��ت که 
رش��د 23میلیونی حضور در شبکه های 
اجتماعی نیاز به بسترس��ازی مناس��بی 

برای ایجاد تبلیغات موثر دارد.
بدین صورت که اگر تبلیغات به همین 
منوال و بدون بررس��ی های کارشناسانه 
پیش برود می تواند خطر جبران ناپذیری 
ب��رای ح��وزه تبلیغ��ات و ای��ن صنعت 
داش��ته باش��د. به طوری که حضور افراد 
غیرحرف��ه ای موج��ب هدررف��ت بودجه 
ش��رکت ها و بی اعتماد ش��دن برندها به 

صنعت تبلیغات دیجیتال خواهد شد. 
کاربران اینترنت

دسترس��ی ب��ه اینترن��ت از طری��ق 
کامپیوت��ر همچن��ان در صدر اس��ت و 
بی��ش از نیمی از حضور مخاطب ایرانی 
را ب��ه خ��ود اختصاص می ده��د. بدین 
ترتیب تبلیغ��ات در این حوزه کماکان 
به ش��کل گذشته ادامه خواهد داشت و 
با توجه به اینکه س��هم تلفن همراه در 
حال افزایش است، تبلیغاتی مناسب با 
صفح��ه نمایش موبای��ل و اثربخش در 
گوشی های هوش��مند بسیار مهم جلوه 

خواهد کرد.
در ح��وزه تبلیغات اینترنت��ی باید در 
سال 1397 به تبلیغات نیتیو یا تبلیغات 
همسان توجه داشت، چراکه ترند موثرتر 
و جذاب تری نس��بت به تبلیغات بنری یا 

تبلیغات ویدئویی خواهد بود.
از طرفی با توجه به س��هم 42درصدی 
تلفن همراه در اس��تفاده از ترافیک وب، 
لزوم بیش��تر ش��رکت ها و برنده��ا را به 
قابلیت ریسپاسیو )نسخه موبایلی( کردن 
وب سایت مسجل می کند، پس اگر شما 
وب س��ایتی دارید حتما اولین کاری که 
در سال 1397 باید انجام دهید آن است 
که وب س��ایت خ��ود را از نظ��ر وضعیت 

ریسپانسیو بودن بررسی کنید. 
تعداد کاربران ایران در فیس بوک

ماهانه 5.70میلیون نفر از ایرانیان در 
فیس بوک فعالیت می کنند. در این بخش  

91درصد دسترسی از طریق تلفن همراه 
ص��ورت می گیرد و این موضوع بیش��تر 
به دلیل س��هولت فیلترشکن ها در تلفن 

همراه است.
جالب است بدانید 35درصد از کاربران 
ایران��ی فیس بوک را خانم ها و 65درصد 
را آقایان تش��کیل می دهن��د. نکته مهم 
این اس��ت که در ایران، برخالف ذهنیت 
پیش فرض عمومی، مردان سهم بیشتری 
از کاربران فعال در ش��بکه های اجتماعی 

را نسبت به خانم ها دارند.
تعداد کاربران ایران در اینستاگرام

ش��بکه  محبوب تری��ن  اینس��تاگرام 
اجتماعی در ایران اس��ت و حضور در آن 

یک الزام است.
ماهانه  اینس��تاگرام،  فع��ال  کارب��ران 
24میلیون نفر هس��تند که 29درصد از 
جمعیت کل کشور اس��ت. در این شمار 
45درصد را خانم ها و 55درصد را آقایان 

تشکیل می دهند.
 تلگرام و مصائب آن

اما بیش��ترین آم��ار حض��ور ایرانیان 
در ش��بکه های اجتماع��ی مرب��وط ب��ه 
پیام رس��ان تلگرام اس��ت که طبق آمار 
رسمی حدود 45میلیون نفر از ایرانیان 
از تلگرام اس��تفاده می کنند و این رسانه 
با وجود حساسیت های سیاسی و دولتی 
هم اکن��ون فیلتر ش��ده اس��ت. جهت 
جایگزینی پنج پیام رسان آی گپ، گپ، 
بیسفون پالس، سروش و ویسپی توسط 
وزارت ارتباطات و شورای عالی مجازی 
انتخ��اب و به کاربران پیش��نهاد ش��ده 
اس��ت. باید دید روند ک��وچ 45میلیون 
کارب��ر ایران��ی از تلگرام ب��ه چه صورت 
خواهد ب��ود. اما این اتف��اق هزینه های 
بسیار زیادی برای شرکت ها، برندها و... 

خواهد داشت.
همچنین زمزمه هایی مربوط به امکان 
فعالیت شبکه های اجتماعی در ایران به 
شرط قبول کردن قوانین داخلی منتشر 
شده است که این نیز زنگ خطری برای 

اینستاگرام خواهد بود.
در پایان به این نکته اش��اره می کنیم 
ک��ه کارب��ران اتص��االت تلف��ن هم��راه 

73درص��د از اتصاالت به صورت از پیش 
خری��داری ش��ده اس��تفاده می کنن��د و 
27درصد از آنها پس از استفاده پرداخت 
می کنن��د. بدین ترتیب پروموش��ن های 
ش��ارژ رای��گان و مواردی مرتب��ط با این 
موض��وع بهترین بازخورده��ا را در حوزه 
دیجیتال مارکتینگ و کس��ب وکارهای 
کوچ��ک خواهد داش��ت. همچنین تنها  
 3G 50درص��د از اتصاالت از پهنای باند

یا 4G  استفاده می کنند.
ترند دیجیتال مارکتینگ برای 

شرکت ها و برندها
با توجه ب��ه اتفاقاتی ک��ه در حال رخ 
دادن اس��ت، متاس��فانه نمی ش��ود ترند 
دیجیتال مارکتینگ دقیقی را برای سال 
1397 پیش بینی کرد، اما با این حال در 
چن��د حوزه اصلی می ت��وان این نکات را 

مورد توجه قرار داد:
- تولی��د محتوای دس��ت اول و فعال 
ب��ودن در حوزه بهینه س��ازی موتورهای 
مهم تری��ن  از  همچن��ان  جس��ت وجو 
ترندهای دیجیت��ال مارکتینگ در ایران 

است.
- استفاده از تبلیغات بنری کلیکی در 
وب در حال کم ش��دن و منتقل ش��دن 
به انواع دیگر تبلیغ��ات کلیکی همچون 

تبلیغات همسان یا نیتو ادز است.
- تبلیغ��ات گ��وگل ادوردز در س��ال 
1397بای��د بی��ش از پیش م��ورد توجه 

شرکت ها و برندهای داخلی قرار بگیرد.
- اینفلوئنسر مارکتینگ همچنان مورد 
توجه برندهاس��ت اما مطمئنا شرکت ها 
باید به سراغ تکنیک های جدیدی در این 
حوزه بروند. همچنین میکرو اینفلونسرها 
بای��د بیش از ماکرو اینفلوئنس��رها مورد 

توجه قرار بگیرد.
- پادکست در ایران موفق نبوده است، 
ام��ا تبلیغ��ات ویدئویی همچن��ان ترند 

خواهد بود.
- س��اختار کمپین ه��ای آفالین تغییر 
خواه��د ک��رد و بیش از قبل به س��مت 
ارتباط با فض��ای دیجیتال پیش خواهد 

رفت.
We Are Social/imarketor :منبع

10 فرمان شبکه سازیترند دیجیتال مارکتینگ در ایران در سال 1۳۹۷
 ام��روزه شبکه س��ازی فعالیتی بس��یار لذت بخش 
محسوب می شود. شبکه س��ازی در عرصه کسب وکار 
عبارت اس��ت از زمانی که گروه��ی از افراد همفکر در 
عرصه کار به دور یکدیگر جمع شده و به یکدیگر کمک 
می کنند. اگر قدری بررسی کنید مطمئنا می توانید به 
راحتی یک گروه با محوریت شبکه سازی را در منطقه 
یا ح��وزه کاری خود پیدا کنید. این گروه یا گروه ها به 
راحتی می توانند هر زمان که تمایل داش��ته باش��ند و 
برای اعضای آنها مناس��ب باشد، به دور یکدیگر جمع 

شده و جلساتی را با یکدیگر داشته باشند.
متاسفانه، اغلب مردم با هدف سودهای آنی و یکباره 
همکاری با یک گروه شبکه س��ازی را آغاز می کنند. به 
این معنا که اغلب تنها به دنبال منافعی مطلوب برای 

خودشان هستند.
اگر در واقع این چیزی اس��ت که در پی دس��تیابی 
به آن هستید، به دالیلی اشتباه دست به شکبه سازی 
زده اید و خیلی زود قصد و نیت ش��ما در این جلسات 

برای همگان مشخص می شود.
برخ��ی تص��ور می کنند که ان��دازه و تع��داد نفرات 
تشکیل دهنده یک گروه اینچنینی تعیین کننده نتایج 
حاصل از یک فعالیت یا رویداد شبکه س��ازی است. در 
نتیجه وقتی تعداد این گروه ها کم و کمتر می شوند، این 
اعضا تصور می کنند یا حتی بر زبان می آورند که: »باید 
تعداد افراد حاضر در این جلس��ات را بیش��تر و بیشتر 
کنیم.« اما مسئله این است که آیا واقعا تعداد این نفرات 

می تواند اهمیتی داشته باشد؟
گروه هایی وجود دارند که ش��امل دو نفر می شوند و 
بطور مرتب و منظم با یکدیگر جلساتی را برگزار کرده 
و به یکدیگر کمک می کنند و در عین حال گروه های 
دیگری هس��تند که تع��داد افراد زیادی در جلس��ات 
و رویداده��ای آن ش��رکت می کنند، ام��ا در هیچ یک 
از برنامه ه��ای خود از 10 فرمان شبکه س��ازی پیروی 
نمی کنند. در واقع باید گفت اخذ نتیجه از این برنامه ها 
وابسته به کمیت نیست، بلکه کیفیت این جلسات است 

که می تواند تعیین کننده باشد.
برخی ممکن اس��ت ادعا کنن��د که »من هنوز هیچ 
س��رنخی )مشتری بالقوه( از شرکت در این جلسات به 
دس��ت نیاورده ام!« سوالی که در اینجا باید از این افراد 
پرس��ید، این است که آیا س��رنخی برای کسب فراهم 
کرده اید یا آیا پیشنهادی مطرح کرده اید که کمک حال 
یک از ش��رکت کنندگان در این جلسات بوده باشد؟ یا 

کسی را تشویق کرده اید؟ و...
البت��ه طبیعی اس��ت که در این جلس��ات و گروه ها 
قدری زمان سپری ش��ود تا افراد به یکدیگر پیشنهاد 

دهند یا یک مشتری را به شما ارجاع دهند.
گروه های شبکه س��ازی تشکیل می ش��وند و پس از 
مدت��ی از بی��ن می روند، اما به منظور کس��ب بهترین 
نتیجه از تجربه شبکه س��ازی خودتان، باید به ارتباطی 
با افراد ش��کل دهید که می خواهید ب��ا آنها در تماس 
باشید. شاید همه قادر به کمک کردن به شما نباشند 
و همچنین ش��ما هم قادر به کمک کردن به همه آنها 

نباشید.
در حین شبکه س��ازی همیشه سعی کنید با افرادی 
ارتباط برقرار کنید که می دانید برای بلند مدت قادر به 
حفظ ارتباط خود هستید. فراموش نکنید که این یک 
پروژه بلند مدت اس��ت. شخصا بارها و بارها در جلسات 
اینچنینی ش��رکت کرده ام و شاهد رفتاری عجوالنه از 
طرف بسیاری بوده ام که فقط در پی ارائه کارت ویزیت 
خود به دیگران و دریاف��ت کارت ویزیت از دیگر افراد 
حاضر در این رویداد هس��تند. وقتی هدف ش��ما فقط 
ارائه کارت ویزیت و دریافت کارت ویزیت آنها باش��د، 
چگونه م��ی توانید ارتباطی معنی دار را با آنها ش��کل 
دهی��د؟ آیا این کار غیر از هدر دادن کارت ویزیت های 

شما و دیگران نتیجه دیگری دارد؟
در واقع در هر رویداد شبکه س��ازی شما نهایتا باید 
انتظار مالقات و آش��نایی با س��ه نفر را داشته باشید، 
س��ه نفری ک��ه از قبل در ذهن داری��د چه کمکی از 
دست شما برای آنها ساخته است و نیز در مقابل چه 
کمکی از طرف آنها می تواند برای ش��ما سازنده باشد. 
یعنی ش��کل دادن به یک موقعیت برنده - برنده و نه 

چیزی بیشتر از آن...
اگ��ر می خواهی��د بهترین و بیش��ترین نتیجه را از 
شبکه سازی خود به دست آورید، 10 فرمان شبکه سازی 

را سرلوحه کار خود قرار دهید!
1- ش��ما باید باور »چه فایده ای برای من دارد؟« را 

رها کنید.
2- باید با دقت گوش دهید.

3- باید یک رابطه جدی دو سویه را شکل دهید.
4- باید اولین ارجاع مش��تری یا... را به وی داش��ته 

باشید.
5- نبای��د چیزی در رابطه ب��ا نیازهای خود مطرح 
کنید، بلکه باید نیاز خود را در قالب یک داستان بیان 

کنید.
6- باید در صحبت های خود به جزئیات توجه داشته 
و موارد خاص را مد نظر داش��ته باش��ید. از کلی  گویی 

اجتناب کنید.
7- باید در زمان مناس��ب به جبران لطف و محبت 

طرف مقابل بپردازید.
8- باید در زمان صرف شده، انرژی صرف شده و... از 

طرف مقابل مشارکت داشته باشید.
9- باید از شخصی که کسی را به شما معرفی کرده یا 

مشتری را به شما ارجاع داده تشکر کنید.
10- باید طی 24 ساعت اقدام به پیگیری کنید.
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دزدی از نامزدهای نهایی جایزه  بازاریابی 
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 6 ایده فو ق العاده
برای بازاریابی محتوا)1(

احتماال این جمله معروف را شنیده اید که »هنرمندان 
خوب، تقلید می کنند و هنرمن��دان عالی، می دزدند« اما 

می دانستید این جمله از چه کسی نقل شده است؟
از قرار معلوم افراد زیادی این جمله را گفته اند. اس��تیو 
جابز این جمله را از قول پابلو پیکاس��و نقل کرده اس��ت. 
با یک جس��ت وجوی س��ریع در گوگل، می ت��وان روایات 
مختلفی از این جمله را از قول متفکران مختلف پیدا کرد:

- ایگ��و استراوینس��کی )Igor Stravinsky( - یک 
آهنگساز خوب تقلید نمی کند، بلکه سرقت می کند.

- ویلی��ام فاکنر )William Faulkner( - هنرمندان 
نابل��د تقلید می کنند و هنرمندان چیره دس��ت، س��رقت 

می کنند.
- تی.اس. الیوت )T.S. Eliot( - ش��اعر مبتدی تقلید 

می کند و شاعران متبحر، سرقت ادبی می کنند.
آنطور که مشخص اس��ت، اگر ایده های مطرح شده در 
ای��ن مقاله را »بدزدید« افراد زی��ادی در تاریخ ادب و هنر 
از کار ش��ما حمایت می کنند. در واقع جمع آوری بهترین 
ایده ه��ای متفکران بازاریاب��ی و ارائه آنها به خوانندگان به 
یکی از س��نن مؤسس��ه تحقیقات بازاریابی محتوا تبدیل 
ش��ده است. امس��ال ما ایده های مطرح شده در این مقاله 
را از نامزده��ای نهایی جایزه بازاریاب��ی محتوا دزدیده ایم. 
 Phil( البته خوب اس��ت بدانید که طبق نظر فیل ش��یلر
Schiller(، مدیر اجرایی شرکت اپل، منظور اصلی استیو 

جابز از بیان این جمله چه بوده است:
انسان های بزرگ، دلیل موفقیت ایده ها را به نحو عمیقی 
درک می کنند و سپس ... از دل آن ایده، چیز بهتری خلق 

می کنند و آن را یک گام به پیش می برند.
و اکن��ون، با اله��ام گرفتن از این ش��ش ایده متعلق به 
نامزده��ای نهایی جای��زه بازاریابی محتوای س��ال 2017 

می توانید ایده های جدید خلق کنید.
1- مراحل دسترسی به محتوا را حذف کنید - مگر 

در مواردی که این مراحل به نفع کاربر هستند
سرقت شده از: پاول هوشتمایر )Paul Horstmeier(؛ 

Health Catalyst از شرکت
 )B2B( بیشتر ماهایی که در بازاریابی بین کسب وکارها
فعالیت داریم در ش��رایطی قرار گرفته ایم که تولید محتوا 
را ابتدا بر اس��اس اولویت دهی به مخاطب انجام می دهیم. 
اما بعد از مدتی، فش��ار سازمانی برای تولید مشتری زیاد 
می شود و ناگهان، وسوسه و فشار مذکور باعث می شود که 

فرم ثبت نامی را بین مخاطب و محتوا حائل کنیم.
پاول هوش��تمایر با آگاهی از این موضوع که مخاطبان 
وی در حوزه س��المت نسبت به هرگونه فعالیت بازاریابی 
بدبین هس��تند، متوجه ش��د که تمرکز بر جذب مشتری 
راه به جایی نخواهد برد. بنابراین او تمام فرم های ثبت نام 
را از وب س��ایت حذف کرد، مگ��ر فرم هایی را که با هدف 
خدمت رس��انی به مشتریان تهیه شده بودند. با این روش، 
تصمیم گیری آس��ان و به مخاطب اولویت داده می ش��ود. 
پ��اول و گ��روه همکارانش تنها در صورتی دسترس��ی به 
محت��وای خاص را محدود می کنن��د که ثبت نام کاربر به 
مشاور سالمت این امکان را می دهد که چیز بیشتری )غیر 
از محتوای مورد نظر( به مخاطب عرضه کند. برای مثال، 
فردی که برای شرکت در یک وبینار در وب سایت ثبت نام 
می کند، به یک پیام یادآوری و دس��تورالعمل ثبت نام نیاز 
دارد و با در اختیار داشتن ایمیل فرد، ارسال این دو ممکن 
می شود. به همین ترتیب، دریافت ایمیل کاربران به مشاور 
امکان می دهد که نس��خه به روز ش��ده کتابچه دیجیتال 

راهنمای سالمت را برای کاربران ارسال کند.
از خود بپرسید: آیا محتوایی که دسترسی به آن مشروط 
به درج ایمیل ش��ده برای کاربران مفید اس��ت؟ )راهنما: 
تماس گروه فروش با کاربر سایت بعد از اینکه او محتوای 
م��ورد نظ��ر را دریافت کرد احتماال نفع��ی برای مخاطب 
ندارد، مگر اینکه کاربر مذکور درخواس��ت کرده باشد که 

با او تماس گرفته شود(.
2- از پیام های باالپر )pop-ups( برای 
پیشنهاد محتوا به کاربران استفاده کنید

سرقت شده از: پاول هوشتمایر )Paul Horstmeier(؛ 
Health Catalyst از شرکت

وقتی برای دسترس��ی به محتوا کارب��ران را مجبور به 
ثبت نام در س��ایت نمی کنید اتفاق��ات خوبی رخ می دهد. 
ایده بعدی که باز هم از پاول دزدیده ش��ده بسیار باارزش 
است: به جای جمع آوری ایمیل مخاطبان از مطالب باالپر 
برای پیشنهاد مطالعه محتوا استفاده کنید. تولیدکنندگان 
محتوا در ش��رکت هلث کاتالیست باید پیش از انتشار هر 
مت��ن، پنج محتوای مرتبط با آن متن را مش��خص کنند. 
ب��ه این ترتیب، هر محت��وا می تواند مخاطب را به مطالعه 
سایر مطالب مرتبط تشویق کند. ممکن است با این روش، 
جمع آوری فهرستی از ایمیل کاربران بیشتر طول بکشد، 
اما با دریافت نظراتی اینچنینی از بخش فروش، ش��ما هم 

مانند پاول خواهید دانست که کار درستی انجام داده اید:
نمی دان��م چه کار داری می کنی، اما چیزی تغییر کرده 
اس��ت. مش��تریان جدید با اطالع��ات و آمادگی کامل به 

جلسات می آیند. تا حاال همچین چیزی ندیده ام.
از خود بپرس��ید: چطور می توانیم ب��ه بازدیدکنندگان 
وب سایت کمک کنیم که بعد از اتمام مطالعه هر مطلب، 

بتوانند متون مرتبط به آن موضوع را راحت تر پیدا کنند؟
ادامه دارد ...
contentmarketinginstitute :منبع
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کودکان امروز، کارآفرینان 
اجتماعی فردا

با توجه به مشکالت جهان امروز از جمله مشکالت 
آموزش��ی، فناوری، مالی  و مراقبت های بهداشتی، در 
آینده به کارآفرینان اجتماعی بیشتری نیاز خواهیم 
داش��ت. اگر تنها 3 تا 5درصد از جمعیت جهان باور 
داش��تند که می توانند این مش��کالت را حل کنند، 

پیشرفتی غیرقابل  تصور در انتظارمان بود.
م��ا باید جوانان مان را برای کمک به مردم آموزش 
دهیم. آنه��ا می توانند منجر به ایجاد تغییرات پایدار 
و مهمی در جوامع خود و سراس��ر جهان ش��وند و از 
این طریق به مردم کمک کنند. جامعه، کارفرمایان، 
مربی��ان و والدین بای��د بدانند که توس��عه موفقیت 
ش��خصی و اجتماعی ک��ودکان ما باید با تس��لط بر 
چندین مهارت مهم از جمل��ه همدلی، کار گروهی، 

رهبری و ایجاد تغییرات آغاز شود.
باید در کودکان مان قدرت درک و همدلی را ایجاد 
کنی��م. آنها باید بدانند که چگون��ه رفتار کنند تا به 
دیگران آسیبی نرسانند و به طور مؤثری کمک کننده 
باش��ند. کودکان و نوجوانان )سنین 12 تا 20 سال( 
بای��د مهارت  های جمعی کس��ب کنند. ب��دون این 
مهارت ها، آنها نمی توانند در جهان به صورت مؤثری 
زندگی کنند. در آینده تنها افرادی ارزشمند خواهند 
بود که بتوانند تغییراتی مفید در جهان ایجاد کنند.

روی  س��رمایه گذاری  ب��رای  پ��روژه ای  در 
توانمندی ه��ای کارآفرینانه جوانان با حضور بیش از 
500 جوان که هر کدام به نوبه خود تغییرات مهمی 
را به وجود آورده بودند، به نکات جالبی دست یافتیم 

که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می کنیم:
تقریبا تم��ام این کارآفرینان )انتفاعی و اجتماعی( 

کسب وکارشان را در نوجوانی تأسیس کرده اند.
جوانان شایس��ته و الیقی هستند که دوست دارند 

در ایجاد تغییرات مشارکت داشته باشند.

تقریبا تمامی آنان موافق بودند که باید جوانان در 
مدارس یا هر مکان دیگ��ری آموزش ببینند تا برای 
آغاز و س��ازمان دهی صحیح تغییرات آماده ش��وند. 
عالوه بر آموزش، پاداش مناسب نیز می تواند محرک 

این رفتار باشد.
هر کسی که این اعتماد به  نفس و عقیده را داشته 
باش��د که می توان��د از کار کردن با اف��راد برای حل 
مش��کالت و ایجاد فرصت های جدید اس��تفاده کند، 

می تواند آموزگار انگیزه باشد.
به عن��وان مثال نوجوان 15 س��اله ای که داوطلبانه 
نوجوانان هم س��ن و سالش را به مناطقی در اطراف 
منزل ش��ان می برد ت��ا به افراد س��المند، نحوه کار با 
لپ ت��اپ و کامپیوت��ر را یاد بدهد و ب��ه آنان بیاموزد 
ک��ه چگونه می ت��وان از طریق ایمیل با دوس��تان و 
اعضای خانواده ش��ان در ارتباط باش��ند، یا نوجوانی 
10 س��اله  که در واکنشی نس��بت به ایده  »دختران 
 Astro فضان��ورد نیس��تند«، برنامه های آموزش��ی
Tots و برنامه ه��ای اردو برای دختران جوان را برای 
آماده س��ازی آنها برای فضان��وردی طراحی می کند؛ 
اینها س��هامداران جوانی هس��تند که رویای خود را 
به نمایش گذاشته اند. آنها توانسته اند تیمی را ایجاد 
کنند که جهان شان را تغییر بدهند. این کارآفرینان 
تازه نفس، معموال هرس��اله 25 تی��م جوان را تحت 
آموزش خود قرار می دهند تا بتوانند سریع تر اهداف 
بشردوستانه شان را پیش ببرند. آنها قدرتمند هستند 
و مهارت هایی را ب��ه کار می برند که بتوانند جهان را 
به جایی بهتر برای زندگ��ی، تبدیل کنند. هیچ کس 

نمی تواند این قدرت را از آنان بگیرد.
در این دنیای سخت و پر از رقابت، به کارآفرینانی 
نی��از داریم ک��ه برای بهبود جه��ان و کمک به افراد 
انگیزه داش��ته باشند. به کودکان و نوجوانان تان فکر 
کنید، قطعا نس��ل بعدی شما با وجود چنین افرادی 

بهتر زندگی خواهد کرد.
modirinfo:منبع

داس��تان  بنیان گ��ذار  فیل��م 
)بنیان گذار  زندگی ری ک��راک 
مک دونالد(  زنجیره ای  رستوران 
و محصول س��ال 2016 اس��ت.  
حضور س��تاره ای نظی��ر مایکل 
کیتون در نقش اصلی آن باعث 
افزایش جذابیت شده و موضوع 
آن باع��ث می ش��ود ت��ا حاوی 
نکات بس��یار ارزش��مندی برای 
هر کارآفرین باش��د.  در ادامه به 
بررس��ی برخی ن��کات مدیریت 
موج��ود در این فیل��م خواهیم 

پرداخت. 
کنجکاو باشید 

نخس��تین گام��ی ک��ه باعث 
خواهد شد ش��ما انگیزه حرکت 
پیدا کنید، بدون شک کنجکاوی 
در رابط��ه ب��ا موضوعی اس��ت.  
درواقع تا زمانی که ش��ما توجه 
خ��ود را به مس��ئله ای معطوف 
با  نکنید، نمی توانی��د در رابطه 
آن اقدامی را صورت دهید.  ری 
کراک در ابتدا در زمینه فروش 
دس��تگاه میلک ش��یک خود به 
رس��توران ها، ناموفق بود با این 
ح��ال کنج��کاوی وی در رابطه 
با این ام��ر در نهایت باعث بروز 
خالقیت��ی از وی در ای��ن رابطه 
ش��د.  این امر در صورتی بود که 
وی تحت ش��رایط ع��ادی تنها 
بای��د تمرکز خ��ود را بر فروش 
محصول��ی ک��ه دارد، اختصاص 
می داد.  با این حال وی هنگامی 
ک��ه ش��ش س��فارش را از یک 
رس��توران دور دریافت کرد، به 
این فکر افتاد که چرا رس��توران 
مذکور اقدام ب��ه خرید چندین 
دس��تگاه کرده است.  همین امر 
وی را در تاس��یس مک دونال��د 

کمک بسیاری کرد.  
راه هایی جدید برای خود 

ایجاد کنید
تنها به این دلیل که کاری در 
گذشته انجام نشده است، نباید 
خود را در حص��ار محدودیت ها 
قرار دهید.  درواقع اگر هر فردی 
بخواه��د ب��ا این تفک��ر زندگی 
کند، عمال ن��وآوری رخ نخواهد 
داد.  درواقع ن��وآوران از پذیرش 
وض��ع موج��ود و ع��دم توانایی 
ب��رای تغیی��ر آن اجتناب کرده 
و هم��واره به دنبال راهی جدید 
باشید  داش��ته  توجه  هس��تند.  
که انج��ام کاری منحصر به فرد و 
نوی��ن، تاثیر به مراتب بهتری را 
در بازار خواهد داش��ت و شانس 
موفقیت را به طرز چش��مگیری 
افزای��ش می ده��د.  درواقع آنها 
ماهیت رستوران خود را از سلف 
س��رویس به ش��کلی جدید که 
در آن مش��تری نیازی به خارج 
ش��دن از خودروی خود ندارند، 
تغییر دادند.  در طراحی داخلی 

نی��ز به نح��وی عم��ل کردند تا 
بیش��ترین به��ره وری ممکن به 
برادران مک دونالد  آید.   دس��ت 
طراح��ی را اس��تخدام ک��رده و 
نقشه  رستوران را در ابعاد واقعی 
و توس��ط گچ روی زمین تنیس 
طراحی ک��رد.  این کار در درک 
بهتر پروژه و جلوگیری از اتالف 
وقت، تاثیر بسزایی داشته است.  
آنها برخالف س��ایر  همچنی��ن 
رس��توران ها اق��دام ب��ه کاهش 
وسایل گرمایشی رستوران خود 
کردند تا مش��تری ب��رای مدت 
طوالن��ی در مکان خود نمانده و 
فضا برای مش��تری جدید ایجاد 
ش��ود.  اگرچه این اقدام ها کمی 
عجیب به نظر می رس��ید با این 
حال به علت نوآورانه بودن شان 
و منافع��ی ک��ه برای ب��رادران 
مک دونالد به همراه داش��ت، در 
همان س��ال های اولیه منجر به 
رشد چشمگیر تعداد مشتری ها 
ش��د.  اگرچه س��رعت ب��اال در 
رستوران های مک دونالد حرف 
اول را می زن��د، با این حال این 
امر باعث نشده است تا از رعایت 
اصول بهداش��تی غافل ش��ده و 
ب��ر کفی��ت غذاهای آنه��ا تاثیر 
منفی بگ��ذارد که خود ناش��ی 
از سیاس��ت های جدید و کامال 
درست موسس این برند است.  
مشکالت مشتری را برطرف 

کنید
درواق��ع ب��رای موفقیت الزم 
اس��ت ت��ا نیازهای مش��تری را 
شناسایی کرده و با بررسی سایر 
برندهای رقی��ب، مواردی را که 

به عنوان ضعف آنها محس��وب 
برطرف  و  می ش��ود شناس��ایی 
کنی��د.  ب��رای مث��ال از جمل��ه 
مواردی که ری کراک در بازدید 
از رس��توران ها متوجه آن شد، 
ای��ن نکته بود ک��ه فاصله میان 
دریافت س��فارش و تحویل آن 
بس��یار طوالنی است، به نحوی 
که مش��تری مجبور است زمان 
زیادی را به انتظار بنش��یند که 
بدون شک خوش��ایند نیست و 
رضایت خاطر کام��ل آنها را به 
هم��راه نخواهد داش��ت.  با این 
حال رستوران هایی که در زمان 
حاضر  را  س��فارش ها  کمت��ری 
می کنن��د نی��ز از کیفیت کمی 
برخوردارند و هر دو با مشکالتی 
مواجه هس��تند.  با ای��ن آگاهی 
نس��بت به مش��کالت مشتریان 
در رس��توران ها وی در نهای��ت 
توانس��ت راهکاری برای تحویل 
سریع و در عین حال با کیفیت 

سفارش ها بیابد.  
بلندپرواز باشید

اینک��ه  بی��ان  ب��دون ش��ک 
بزرگ ترین  تاس��یس  خواه��ان 
رس��توران زنجیره ای دنیا آن هم 
در ش��رایطی هس��تید که حتی 
نمی توانید چند دس��تگاه میلک 
ش��یک را ب��ه فروش برس��انید، 
کام��ال مضحک به نظ��ر خواهد 
رس��ید.  با این حال اف��راد برای 
انج��ام کاره��ای ب��زرگ نیاز به 
رویاپ��ردازی به منظ��ور حف��ظ 
روحیه خود دارند.  توجه داشته 
باشید که ابدا اهمیتی ندارد که 
در حال حاضر در چه جایگاهی 

ایس��تاده اید، بلک��ه مقصدی که 
در ذهن ش��ما وج��ود دارد تنها 
عامل مهم محس��وب می ش��ود.  
در نهای��ت اف��کار ب��زرگ باعث 
خواه��د ش��د تا ب��ا چالش های 
جدی��دی مواج��ه ش��وید ک��ه 
فرصت ه��ای ت��ازه ای را ب��رای 
ش��ما ایجاد خواهد کرد.  با این 
حال نباید تص��ور کنید که این 
امر بسیار س��اده است.  فراموش 
نکنید ک��ه کارآفرینی از جمله 
س��خت ترین کاره��ا محس��وب 
می شود و به همین خاطر است 
ک��ه هم��گان نمی توانند در این 
رابطه موفق باشند.  در واقع تنها 
رویاپردازی کافی نیست و الزم 
است تا مانند مالک مک دونالد 
اس��تقامت و نوآری نیز داش��ته 

باشید.  
تبلیغات را جدی بگیرید 

ری کراک همواره به تبلیغات 
توجه ویژه ای داش��ته است، به 
نح��وی که در همان س��ال های 
راه ان��دازی چندین  ب��ا  ابتدایی 
کمپین تبلیغاتی موفق ش��د تا 
رش��دی غیرمنتظ��ره را متوجه 
متعدد  فروش شعبه های  میزان 
خود کند.  ب��رای مثال از جمله 
اقدامات جذابی که در سال های 
بع��د این رس��توران انج��ام داد 
ام��کان س��فارش و دریافت غذا 
ب��دون نی��از به خارج ش��دن از 
اتومبیل بوده است که با معرفی 
درس��ت و جام��ع آن توانس��ت 
را  مش��تری  بی ش��ماری  تعداد 
به س��مت خ��ود ج��ذب کند.  
ب��ه همین دلی��ل در راس��تای 

موفقیت بسیار ضروری است تا 
مخاطب را نس��بت به اقدامات و 

توانایی های خود آگاه سازید.  
تیمی قدرتمند را شکل 

دهید
همان گون��ه ک��ه در م��وارد 
گذشته اشاره ش��د ری کراک 
دس��تگاه های  فروش��نده  ابتدا 
میلک شیک بوده است که در 
این زمینه کامال ناموفق بوده، با 
این حال دریافت شش سفارش 
از ی��ک رس��توران دورافت��اده 
باعث شد تا وی نسبت به علت 
این حج��م از تقاض��ا از طرف 
یک رس��توران کنجکاو ش��ود 
و همی��ن ام��ر در نهایت باعث 
ش��د تا با برادران م��ک دونالد 
مذک��ور(  رس��توران  )نال��کان 
رس��تورانی  راه اندازی  به  اقدام 
جدید کنن��د.  در نهایت با بروز 
اخت��الف می��ان این س��ه تن، 
ری کراک ح��ق امتیاز این دو 
ب��رادر را خریداری و اقدام های 
مدنظر خ��ود را عملی کرد.  از 
جمله خواس��ته های وی امکان 
در  کار  کیفیت  یکسان س��ازی 
تمام��ی ش��عبه ها بوده اس��ت 
ک��ه ت��ا آن موقع ام��ری کامال 
غیرممک��ن به نظر می رس��یده 
و معم��وال تفاوت ه��ای بعض��ا 
ش��عبه  می��ان  چش��مگیری 
مرکزی با س��ایر شعبه ها وجود 
داش��ته اس��ت.  با این حال وی 
با اح��داث مجموعه آموزش��ی 
ب��رای کارکنان خود توانس��ت 
این کار را عملی س��ازد.  جالب 
است بدانید در حال حاضر این 
رس��توران دارای دانشگاهی در 
این رابطه اس��ت ک��ه تا کنون 
بی��ش 100 ه��زار نف��ر از آن 

فارغ التحصیل شده اند. 
به شکایت ها توجه کنید، اما 

مانع تان نشود 
هم��واره  برند  ای��ن  درواق��ع 
ارائ��ه  را  خ��ود  نوآوری ه��ای 
می کند و مشکالت و پیامدهای 
هنگام��ی  تنه��ا  را  احتمال��ی 
مورد بررس��ی قرار می دهد که 
برای  گی��رد.   ش��کایتی صورت 
مث��ال ش��کایاتی در رابط��ه با 
تاثی��ر غذاهای ای��ن برند روی 
کودکان ش��ده بود ک��ه با ایجاد 
اتاق فکری اقدام به ایجاد منوی 
ویژه کودکان کردند.  همین امر 
آنها را به فکر درج ارزش غذایی 
محصوالت خود برای نخس��تین 
ب��ار در جه��ان انداخ��ت که با 
بس��یاری  مثبت  بازخورده��ای 
همراه بوده اس��ت.  درواقع شما 
نباید به دلیل مشکالت اقدامات 
خ��ود را مح��دود کنی��د و الزم 
اس��ت تا تنها تمرک��ز خود را بر 
نح��وه برطرف نودن آن متمرکز 

نگه دارید. 
entrepreneur :منبع

۷ نکته مدیریتی فیلم بنیان گذار
یادداشت

فواید رد بعضی از پروژه های کاری
رد بعض��ی پروژه ه��ای کاری مهارت��ی اس��ت که کمت�ر 
کس��ی ش��جاعت آن را دارد، اما محققان دریافته اند که این 
امر در نهایت می تواند به ایجاد فرصت های جدید و کس��ب 

درآمد های بیشتر منجر شود.
آیا می توانید درخواس��ت مش��تریان قدیمی را رد کنید؟ 
آنها کسانی هستند که همواره به خدمات و محصوالت شما 
عالقه نشان داده اند و برای خرید آنها پول برداخت کرده اند. 
ش��اید این کار اشتباه به نظر برسد، اما یکی از ضروری ترین 

بخش کسب وکار  های موفق است.
مش��تریان ثابت و قدیمی همیش��ه درآمد پایداری برای 
کسب وکار های خدماتی از شرکت های بزرگ گرفته تا افراد 
آزاد کار ایجاد کرده اند. بس��یاری از پیشروان بازاریابی اذعان 
دارند که بهترین وس��یله  رش��د، شناخت صحیح فرصت ها 
و تهدید  ها اس��ت. با رد بعضی س��فارش  ها خودتان را از شر 
دغدغه ه��ای ذهن��ی مربوط به نحوه  انج��ام کار، تحویل به 
موقع، مش��کالت و دردسر های پروژه و... خالص می کنید و 
می توانید تمرکزتان را روی اهداف بلندمدت و استراتژی های 

تعیین شده حفظ کنید.
معموال ه��ر کس��ب وکار خدماتی و تولی��دی به منظور 
رش��د و توس��عه، اکثر توجه خود را به کمیت سفارش ها و 
مشتریان معطوف می کند و با سیاست هرچه بیش تر بهتر، 
پیش می رود. این مدل تجاری تا امروز  مفید شناخته شده 
اس��ت، اما برای کسب وکار های خدماتی بهتر است از توجه 
به کیفیت پروژه و مش��تریان و همچنین اهداف بلندمدت 

غافل نشوند.
در کسب وکار های خدماتی به کیفیت بیشتر از 

کمیت توجه کنید
بازار خدمات بسیار بزرگ است که منجر به افزایش حجم 
رقابت های قیمتی در برابر کیفیتی می شود. با اینکه در این 
بازار کاالیی به فروش نمی رسد، اما هر ارائه  دهنده  خدماتی 
یکس��ری هزینه های ثابت و متغیر دارد که اگر به آنها توجه 
نک��رده و به هر قیمت نازلی تن ب��ه کار دهد، در دور باطل 
رقابت قیمتی س��رانجام قادر به تامین حداقل مخارج خود 

نبوده و از گردونه  رقابت حذف خواهد شد.
اما بدتر اینکه توجه به کمیت و جذب مش��تریان موقت 
به طور طبیعی احتمال مواجهه با مش��تریان دمدمی مزاج 
و بدقلق را افزایش داده و با فسخ قراردادهای متعدد مواجه 
خواهید ش��د. نتیجه  این امر کوتاه آم��دن در مفاد قرار داد، 
رضایت به کاهش مبلغ پروژه، صرف زمانی بس��یار بیش��تر 
از ارزش پروژه و از دس��ت دادن مش��تریان قدیمی و وفادار 
خواه��د بود. موارد این چنینی نه تنها ضرر های مالی بزرگی 
به حس��اب می آیند، بلکه آرامش روحی ش��ما را نیز به هم 

خواهند زد.
برای اجتناب از این امر قبل از هر قراردادی به خوبی آن را 
سبک سنگین کنید. شاید به آن اندازه که وسوسه کننده به 
نظر می رسد نباشد. مبلغ قرارداد را با حجم کار و دردسرهای 
احتمالی آن مقایس��ه کنید. اگر به نظرتان ایده آل نبود در 
رد آن ش��ک نکنید. اگر پروژه را قبول کرده اید، از فسخ آن 

خودداری کرده و برای موارد آینده درس عبرت بگیرید.
برای کس��ب اطمینان در مورد پذیرش یا رد پروژه ها به 

موارد زیر توجه کنید.
سود بلندمدت

در نگاه اول رد درخواس��ت مش��تریان بدقلق س��وزاندن 
فرصت کسب درآمد به نظر می رسد، ولی فراموش نکنید که 
هر کاری نیازمند زمان و تالش مشخصی است و این تالش 

هزینه  خاص خود را دارد.   
به جای صرف زمان برای سر و کله زدن با مشتریان یک 
بار مصرف یا پر کردن لیست وظایف خود با کارهای کوچک 
بهتر اس��ت زمان با ارزش تان را برای مش��تریان ارزشمند و 
پایدار اختصاص دهید. آنها برای ش��ما فرصت های بزرگ و 
دریافت دس��تمزدی منصفانه و ارزشمند به همراه خواهند 

داشت.
اگر احس��اس می کنید ک��ه در بازار رقابتی ام��روز کار و 
تخصص شما ارزش ناچیزی دارد و کسی حاضر به پرداخت 
مبلغ مناسب نخواهید بود اشتباه می کنید. دلیل اینکه تا به 
حال فقط با چنین مشتریانی مواجه شده اید این است که در 

پروژه های اشتباهی فعالیت داشته اید.
احیای زمان

زید عماری مشاور توسعه  کسب وکار می گوید: به یاد دارم 
در یک مورد مش��تری داشتیم که پروژه  بزرگی را پیشنهاد 
کرده بود. پیشنهاد وسوسه  کننده  او حواس ما را از خط مشی 
و اهداف ش��رکت پرت کرده بود. متاس��فانه متوجه نبودیم 
در زمان��ی که هم��ه  انرژی و منابع خ��ود را به او اختصاص 
داده بودیم، رقبای ما چگونه مشتریان قدیمی را از چنگ مان 
درمی آوردن��د. در آن زمان نظر جمعی مجموعه این بود که 
مجموع فرصت های از دس��ت رفته بسیار بزرگ تر از منافع 
این پروژه  بزرگ بوده است. پس با رد بعضی از درخواست ها 
می توانی��م زمان و انرژی خ��ود را صرف فعالیت های مهم تر 

و ارزشمند تری کنیم و پروژه های بهتری به دست آوریم.
کنترل

در همه  کسب وکار های خدماتی مشتریان تخصصی وجود 
دارند که خواهان اختصاص منابع بیش��تری از ارزش پروژه 
هستند و همه  جزئیات فعالیت شما را تحت نظر دارند. آنها 
مزاحم کار ش��ما می ش��وند و در آخر ای��ن حس ناامیدی و 
دلخوری است که جای ش��ادی موفقیت پروژه را می گیرد. 
با رد این مش��تریان به اس��تقالل خود احترام گذاش��ته و 
فعالیت تجاری تان را تحت اختیار خود اداره کنید. ش��کی 
نیست تحمیل ارزش واقعی خود در مذاکرات تجاری نیاز به 
تمرین دارد ولی در نهایت باید به خودتان اعتماد داش��ته و 
ارزش قائل باشید. در غیر این صورت  فعالیت شما تفاوتی با 
بیگاری نخواهد داشت و از شغل تان متنفر خواهید شد. شما 
برای مش��تری کار می کنید، اما روابط صحیح تجاری برای 

شما کار می کند و موجب پیشرفت می شود.
forbes/zoomit :منبع
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اخبار

بندرعباس- خبرنـگار فرصت امروز- مع��اون نظارت بر بهره 
برداري آبفاي هرمزگان گفت: براي گذر از تنش کمبود آب، با تقسیم 
بندي ش��هر بندرعباس به چهار زون، اقدام به مدیریت فشار و توزیع 
عادالنه آب در ش��بکه توزیع این ش��هر نموده ایم. "عال امیریان نژاد" 
در خصوص وضعیت فعلي آب ش��رب شهر بندرعباس گفت: در حال 
حاضر حداقل نیاز آبي کالن شهر بندرعباس با جمعیت 692 هزار نفر، 
2 هزار و 578 لیتر بر ثانیه است اما منابع تامین کننده فعلي آب یک 
هزار و 750 لیتر است که 828 لیتر بر ثانیه کمبود آب داریم. وي افزود: 
منابع شهر بندرعباس شامل سد استقالل میناب، چاه قنات و زهکش 
س��د شمیل و چاه هاي دشت شمیل و نیان است که  بر اساس اعالم 
شرکت آب منطقه اي استان، از ابتداي اردیبهشت ماه حداکثر میزان 
آب ارسالي به بندرعباس 1600 لیتر بر ثانیه و از تیر ماه تا پایان شهریور 
1500 لیتر بر ثانیه خواهد بود. وي در پاسخ به اینکه؛ با توجه به کمبود 
آب فعلي، آیا برنامه جیره بندي و یا نوبت بندي اجرا خواهد شد، تصریح 

کرد: در حال حاضر در ش��هر بندرعباس برنامه جیره بندي و یا نوبت 
بندي نداریم اما در صورت کاهش ظرفیت منابع این شهر تا تیرماه )به 
میزان 200 لیتر بر ثانیه طبق برنامه زمانبندي آب منطقه اي(، ناگزیر 
به اجراي برنامه نوبت بندي خواهیم بود.  معاون نظارت بر بهره برداري 
آبفاي استان در ادامه با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف و تقاضا، گفت: 

براي گذر از تنش کمبود آب، با تقسیم بندي شهر بندرعباس به چهار 
زون، اقدام به مدیریت فش��ار و توزیع عادالنه آب در شبکه توزیع این 
شهر نموده ایم. وي جداسازي انشعابات فضاي سبز شهر بندرعباس از 
آب شرب،قطع انشعابات غیرمجاز و  نصب ابزار کاهنده مصرف در مراکز 

آموزشي و عمومي را از دیگر اقدامات در دست اجرا اعالم کرد. 
پیش بیني منابع جایگزین براي تابستان 97

این مقام مس��ئول با اشاره به منابع جایگزین براي مواقع تنش در 
تابس��تان 97 ، اظهار داشت: با توجه به پیگیري هاي صورت گرفته 
پیش بیني مي ش��ود فاز اول آب شیرین کن بندرعباس با ظرفیت 
20000 مترمکعب در شبانه روز به عنوان یکي از منابع جایگزین وارد 
مدار بهره برداري شود. وي افزود: همچنین اجاره چاه هاي کشاورزي، 
کف شکني چاه هاي موجود و حفر و تجهیز چاه هاي جدید از دیگر 
اقدام��ات در حال انجام براي مقابله با تنش کم آبي در کالن ش��هر 

بندرعباس است.

تبریز – فالح: خدمات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از طریق 
229 دفتر پیشخوان دولت به مردم ارائه می گردد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این 
مطلب گفت: از 229 دفتر پیش��خوان که قرارداد همکاری فی مابین 
منعق��د گردیده، 123 مورد به دس��تگاه pc pos تجهیز و خدمات 
اش��تراک پذیری را نیز فراتر از س��ایر دفاتر ارائه می نماید. س��ید رضا 
رهنمای توحیدی در تشریح خدمات ارائه شده از طریق دفاتر پیشخوان 
افزود: با توجه به سهولت دسترسی مردم به دفاتر و همچنین استقرار 
دولت الکترونیک و ارتقای بخش خصوصی از س��ال 94 ارائه خدماتی 
نظیر اشتراک پذیری، تغییرنام، المثنی، صدور کارنامه مشترک به دفاتر 
پیشخوان واگذار گردیده که در سال 96،4 خدمت جدید تقاضای قطع 

شخصی،  تسویه حساب، صدور موردی صورتحساب و تست کنتور نیز 
به خدمات قابل واگذاری افزوده ش��ده و در حال حاضر نیز 8 خدمت 

در حال بررسی جهت واگذاری به این دفاتر می باشد. وی در ادامه به 
نظارت دقیق و پیگیری خدمات رسانی مطلوب به مردم از طریق دفاتر 
پیشخوان اشاره و اظهار داشت: با توجه به استقرار کمیته نظارت بر امور 
دفاتر پیشخوان در شرکت، ضمن برگزاری مدون جلسات، تصمیمات 
الزم در راس��تای بهبود نحوه ارائه خدم��ات اتخاذ و اجرایی می گردد. 
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به برنامه های نرم افزاری شرکت 
در راس��تای نظارت بر امور دفاتر پیشخوان و بهبود خدمات ارائه شده 
ب��ه مردم تصریح کرد: نرم افزار تیک زنی جه��ت کنترل واریزی ها و 
گزارش��ات دفاتر پیشخوان و همچنین نرم افزار داشبورد ناحیه جهت 
تکمیل و تایید اطالعات توسط هر یک از ادارات شهرستان و ناحیه از 

جمله برنامه های نرم افزاری اجرا شده در این حوزه بوده است.

اهواز - شبنم قجاوند - شرکت برق منطقه ای خوزستان یکی از 
ده شرکت برتر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( شد. مدیر 
دفتر قراردادهای شرکت گفت: این شرکت به واسطه فعالیت های انجام 
گرفته در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت و 
توسعه عدالت اقتصادی در معامالت دولتی و با عنایت به شاخص های 
تعیین شده دستگاه های پیشرو و فعال در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد( در ردیف ده شرکت برتر کشور قرار گرفته است. منصور 
پورعابدی مهم ترین مزیت سامانه تدارکات دولت الکترونیک را شفاف 

س��ازی معامالت و سهولت ش��رکت های پیمانکاری در دسترسی به 
اطالعات و مناقصات دانس��ت و افزود: در س��ال گذشته شرکت برای 
برگزاری مناقصات از این سامانه استفاده کرده و 240 فراخوان مختلف 
از مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی و معامالت جزء و متوس��ط شرکت 
از این طریق برگزار ش��ده اس��ت. وی بیان کرد: به پاس این خدمات، 
رمضانعلی صادق زاده دبیر کارگروه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
با اعالم این خبر از حسن تعامل و تشریک مساعی شرکت برق منطقه 

ای خوزستان تشکر و قدردانی کرد.

ساری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از کاهش 
45 درصدی حجم گاز تخلیه ش��ده در س��طح منطقه خبر داد. 
به گزارش خبرن��گار مازندران و به نقل  روابط عمومی منطقه 9 
عملیات انتقال گاز، رسول داودی نژاد با اعالم این خبر اظهار کرد: 
حجم گاز تخلیه ش��ده از خطوط لوله و تاسیسات منطقه حدود 
14 میلیون متر مکعب بود که در سال گذشته حجم آن به 7/7 
میلیون متر مکعب رسیده است. وی با بیان اینکه حجم گاز تخلیه 
شده از خطوط لوله و تاسیسات با کنترل امور هماهنگی و نظارت 
 HSE ب��ر انتقال گاز منطقه و همچنین رعایت کام��ل الزامات

صورت گرفته اس��ت، افزود: این حجم گاز نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته به میزان 45 درصد کاهش یافته است.  مدیر منطقه 
9 عملیات انتقال گاز، کاهش 45 درصدی حجم گاز تخلیه شده 
منطقه در سال گذشته را صرفه جویی اقتصادی مطلوبی در شبکه 
گاز کش��ور عنوان کرد و یاد آور ش��د: از تالش ها و اقدامات موثر 
تمامی کارکنان منطقه 9 تشکر می کنم، امید است که با همت 
و تالش��ی مضاعف در س��ال جدید نیز در راستای تحقق اهداف 
شرکت انتقال گاز ایران به صورت مستمر در انتقال گاز، گام های 

شایسته ای برداریم.

تبریـز - فالح: جلس��ه هماهنگی و تعامل بی��ن معاونت های 
حمل ونقل وترافیک و خدمات شهری و اجرایی با تاکید بر افزایش 
همکاری توان فعالیتی دو معاونت و اتخاذ تمهیدات مشترک در طرح 
های ضربتی به منظور افزایش رضایت شهروندان و ارائه خدمات هر 
چه بهتر به آنان برگزار ش��د. به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، این 
جلس��ه با حضور معاونان حمل ونقل و ترافیک  و خدمات شهری 
و اجرای��ی  و معاونان مناطق ده گانه و مدیران دو مجموعه در اتاق 
جلسات شهرداری کالنشهر تبریز برگزار شد. در ابتدای جلسه مهدی 
یوسفی اظهار داشت:  حوزه عملیاتی  این دو معاونت وجوه مشترک 
فراوان��ی دارد  که باید در کارهای اج��رای این دو واحد مورد توجه 
قرار گیرد. وی با بیان تاثیر فعالیت های مستمر و هدفمند خدمات 
شهری بر ترافیک به بارش های اخیر اشاره کرد و افزود: هر چند که 
میزان بارش ها نس��بت به سال های قبل کم نبوده است ولی بجز 
یکی دو مورد تمامی معابر اصلی شهر در مواقع بارش دچار آبگرفتی و 
مسدود نشده بودند که الزم است از دست اندرکاران خدمات شهری 

تقدیر شود. در ادامه معاون حمل ونقل وترافیک جمع آوری پسماند 
و ایجاد و توس��عه و نگهداری فضای سبز و همسطح سازی منهول 
های شهری و چاله های موجود در رویه آسفالت و مشکالت حاصل 
از دس��تفروش ه��ا  و وانت بارهای عرضه میوه در حاش��یه معابر و 
جانمایی کیوسک های شهری و حفظ و نگهداری مبلمان شهری 
و زواید بصری و تبلیغات شهری را جزء حوزه های موثر بر ترافیک 
ش��هری دانس��ت  و بر لزوم ارائه روشهای درس��ت فنی برخورد با 

چنین چالش های تاکید کرد. یوسفی لزوم ایجاد کمیته مشترک 
از مدیران و کارشناس��ان دو مجموعه را خواس��تار شد که بصورت 
مس��تمر و با بررسی میدانی و برگزاری جلسات نسبت به پیگیری 
رفع امور و ایجاد آس��ایش و راحتی برا ی ش��هروندان اقدام کنند.  
در ادامه جلسه برزگر جاللی با تقدیر از اینکه مجموعه حمل ونقل 
پیش��رو تعامل و هماهنگی بین این دو واحد است بر لزوم فرهنگ 
سازی بین شهروندان در خصوص رعایت رفتار شهری تاکید کرد و 
افزود: تمامی تالش دست اندارکاران مجموعه خدمات شهری برای 
ایجاد هماهنگی بکار خواهند بس��ت و طرح های مشترک معاونت 
های حمل ونقل وترافیک و خدمات ش��هری بزودی بعد از بررسی 
های فنی و ابعاد اجرایی به شهروندان معرفی خواهد شد. در ادامه 
این جلس��ه معاونین مناطق دهگانه خدمات شهری  و حمل ونقل 
وترافیک نس��بت به بیان نکته نظرات خود اقدام کردند که دستور 
های الزم از طرف معاونین حمل ونقل و ترافیک و خدمات شهری 

جهت رفع مسائل مطرح شده صادر شد.

معاون نظارت بر بهره برداري آبفاي هرمزگان خبر داد

اعمال مدیریت فشار در شبکه توزیع آب بندرعباس

ارائه خدمات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از طریق 229 دفتر پیشخوان دولت

برق منطقه ای خوزستان در جمع 10 شرکت برتر کشور

مدیر منطقه 9 خبر داد

کاهش 45 درصدی حجم گاز تخلیه شده در سطح منطقه 9 عملیات انتقال گاز ایران

به ابتکار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

جلسه هماهنگی و تعامل بین معاونت های حمل و نقل و ترافیک  و خدمات شهری برگزار شد

شـهریار - جباری- رئیس جدی��د اداره صنعت ، معدن و تجارت 
شهرستان شهریار از پیگیری امور برای تحقق شعار سال که از سوی رهبر 
معظم مطرح و از طرف فرماندار شهرستان مورد تاکید قرار دارد، خبر داد. 
مصلح��ی در این باره گفت: یکی از اولویت های کار ما در اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان پرداختن به اموری است که موجبات پویای 
صنعت و بالندگی بخش تولید و کار خواهدشد. وی به مواردی مانند : 
راه اندازی واحد های راکد و غیر فعال * تکمسل طرح های نیمه تمام 
صنعتی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی * معرفی واحد های صنعتی 
و صنفی تولیدی جهت اخذ تسهیالت بانکی از محل طرح اشتغال فراگیر 
و روس��تایی * احصاء و شناسایی واحد های صنعتی راکدو طرح های 
نیمه تمام و اهتمام و اتخاذ تمهیدات مناسب جهت از سرگیری فعالیت 
* پیگیری مجدانه جهت رفع مش��کالت زیر ساختی شهرک صنعتی 
شهریار برای راه اندازی و استقرار واحد های صنعتی * پیگیری جهت 
ثبت مشخصات فارغ التحصیالن دانشگاهی در سامانه کارورزی و متعاقبا 
معرفی ایشان به واحد های صنعتی متقاضی ) پذیرنده(  وی در بخش 
معادن شهرستان نیز ابراز داشت :  وجود تعداد قابل توجهی معدن برای 
شهرس��تان هم مفید هست و هم تهدید. مفید به جهت اشتغالزایی و 

تولید و افزایش میزان درآمد عمومی شهرستان و تهدید به جهت آسیب 
زیست محیطی که می بایست با برنامه ریزی های دقیق و کارشناسانه 
در این زمینه نسبت به رفع خطرهای احتمالی فعالیت غیر اصولی آنها 
اقدام کرد. بنده بطور منظم بازدید دوره ای از معادن خواهم داشت وبا 
برداشت های غیر مجازبرخورد خواهد شد. توسعه فرهنگ HSEE و 
آموزش در این حوزه بین واحد های معدنی و صنعتی از مهمترین برنامه 
های ما می باشد. مصلحی در خصوص اصناف هم اظهار کرد: اصناف از 

مهمترین اقشار هر جامعه ای هست که توجه به نیازهای آنها میتواند 
فرصت های بیشمار اشتغال و سرمایه گذاری را در جامعه بوجود آورد . 
بنده بطور مستمر جلساتی با کمسیون نظارت خواهم داشت و نسبت به 
تدوین برنامه زمان بندی شده با فعالیت های مشخص برای اتحادیه های 
صنفی و اتاق اصناف شهرستان  برگزار خواهیم نمود. ضمنا برنامه ویژه 
ای در بخش فرشبافی در دستور کار داریم تا با فعال کردن این بخش 
بتوانیم عالوه بر اشتغالزایی مناسب، از این مزیت موجود در شهرستان 
به نفع مردم خوب ش��هریار بهره بگیریم. رئیس اداره صنعت ، معدن و 
تجارت شهریار همچنین در خصوص مقابله با قاچاق کاال، کم فروشی 
ها، گران فروشی ها و واحد های بدون مجوز تصریح نمود: تشکیل اکیپ 
مستقل بازرس��ی قاچاق بصورت روزانه و انجام گشت مشترک با اداره 
آگاهی و شبکه بهداشت – بازرسی از واحد های تولیدی بصورت روزانه 
و بررسی مجوزهای، درج قیمت کاال، ارائه فاکتور فروش، کم فروشی و 
گران فروش��ی و همچنین بازرسی از انبار ها بصورت ماهانه مهمترین 
اقدامات مجموعه صنعت، معدن و تجارت شهرستان برای جلوگیری از 
زیاده خواهی، س��وء اس��تفاده های برخی فرصت طلبان و ویژه خواران 

خواهد بود.

رئیس جدید اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان شهریار: 

در پی تحقق شعار سال در بخش صنعت و تولید هستیم

حکِم مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرج ابالغ شد 
کرج- خبرنگار فرصت امروز- سرپرس��ت شهرداری کرج، سید علیرضا موسوی 
را از س��مت سرپرست به س��مت مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری این 
کالنش��هر منص��وب کرد.  به گ��زارش پایگاه خبری مدیریت ش��هری کرج، در حکم 

سرپرست شهرداری کرج آمده است؛ جناب آقای سید علیرضا موسوی
احترام��ا پیرو ابالغ ش��ماره 118485 مورخ 5/9/96 و ب��ا توجه به هماهنگی های 
انجام ش��ده و با توجه به موفقیت جنابعالی در دوره سرپرس��تی و حصول رضایت از 
نحوه عملکرد شما، بدینوسیله شما را به عنوان مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل تعیین می نمایم.امید است 
با اس��تعانت از ایزد منان و رعایت قوانین و مقررات در انجام امور محوله بر اس��اس ش��رح وظایف تعیین شده 

تحت نظر این جانب موفق و موید باشید.
محمدرضا احمدی نژاد
سرپرست شهرداری کرج

انتصاب سرپرست امورمالی و پشتیبانی شرکت گازاستان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ، طی حکمی از س��وی مهندس محمد رحیم رحیمی مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان  رحمت محمد شفیع  رئیس فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت  بعنوان سرپرست جدید  امور مالی و 
پشتیبانی  منصوب گردیده و طی مراسمی با حضور مدیر عامل و اعضای هیئت رئیسه گاز گلستان حکم سرپرستی به ایشان اعطاء 
شد.  گفتنی است در این حکم  ضمن آرزوی توفیق برای سرپرست جدید امور مالی و پشتیبانی  از خدمات آقای احسان فرحناکی  

که به افتخار باز نشستگی نایل شدند   تقدیر و تشکر بعمل آمد

سرپرست امور HSE  گاز گلستان بر ضرورت کنترل سیستم لوله کشی 
داخلی منازل تاکید کرد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی گازگلستان ،قربانعلی منوچهریان درمصاحبه با پایگاه اطالع رسانی 
گازگلستان گفت:سیستم لوله کشی داخلی منازل باید هرچند وقت یکبار کنترل شود و درصورت زنگ زدگی یاخوردگی فوراً زنگ 
زدائی و محل مورد نظر بازسازی و رنگ آمیزی شود بنابراین مشترکین عزیز توجه داشته باشند چنانچه بازسازی نشود منجر به 
نشت گاز و بسیار خطر آفرین است.    وی افزود:ازنگرانی های عمده شرکت علیرغم اطالع رسانی مستمر عدم رعایت نکات ایمنی در 
زمان استفاده از وسایل گازسوز توسط مشترکین میباشد که متاسفانه هرساله منجر به فوت تعدادی از هموطنان عزیز می گردد لذا 
مصرف کنندگان محترم باید توجه ویژه ای به رعایت نکات ایمنی و آموزش آن به سایر افراد خانواده داشته باشند.منوچهریان درادامه 
گفت:پس از جمع آوری وسایل گازسوز،شیرهای مصرف گاز بسته شود و محل خروج گاز با درپوش مناسب مسدود گردد تا انشاء ا...
شاهد بروز حادثه بعلت نشت گاز از محل شیرها نباشید.سرپرست امور HSE گاز گلستان اظهار داشت:در صورت مسافرت و یا ترک 
منزل برای مدت طوالنی که دراین زمینه باید وسایل گازسوز منازل خود را خاموش نموده و شیرهای مصرف آنها بویژه شیراصلی 

گازبعد ازکنتور را ببندند که این اقدام موجب مي شود هموطنان عزیز با آرامش خاطر مسافرت نمایند.

همایش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان در شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین برگزار شد

قزویـن- خبرنـگار فرصت امـروز- در این همایش که ب��ا حضور 150 نفر از بانوان ش��اغل 
دردستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان قزوین برگزار شد؛ سید محمد قافله باشی معاونت فروش 
و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت : در بحث مدیریت مصرف یک از 
مهمترین اهداف ما بانوان شاغل هستند که ما را در  ادارات و منازلشان در جهت کنترل و بهینه سازی 
مصرف یاری کنند . وی ادامه داد : ما امسال بدلیل کمبود بارندگی 4 هزار مگا وات ساعت انرژی که 
از طریق نیروگاههای برق آبی تولید  میشدند کم داریم که برای جبران آن باید 200 ساعت کنترل 
مصرف داشته باشیم که معموال باید در ساعات اموج مصرف از 12 تا 15 و 19 تا 23 می باشد مدیریت مصرف داشته باشیم تا تابستان 
را بدون خاموشی سپری کنیم . قافله باشی ادامه داد : مدیریت مصرف حرکتی جهادی است در جهت کاهش تلفات و کاهش پیک 
مصرف انرژی و باید با راهکارهای همچون تغییر فرآیند تولید ، مدیریت انرژی ، مدیریت بار ، ممیزی انرژی ، آموزش ، عایق کاری 
، تنظیم مجدد در سیستم های کنترل ، خاموشی نمودن سیستم در زمانهای بدون مصرف ، عدم استفاده همزمان وسایل برقی در 
زمان پیک بار مصرف انرژی را مدیریت کنیم . قافله باشی ادامه داد : از مزایای اجتماعی مدیریت مصرف کاهش تخریب محیط زیست 
، حفظ منابع ، بهبود رفاه اجتماعی است که موجب کاهش هزینه خدمات ، توسعه و بهره برداری از شبکه ، قابلیت و تاب آوری شبکه 
و بهبود ارائه خدمات به مشترکین از مزایای صرفه جویی است که به نفع صنعت برق است و تامین تقاضای مشترکین ، کاهش هزینه 
های برق و بهبود سبک زندگی و افزایش کارایی را برای کاهش هزینه ها را برای مشترکین به همراه دارد . وی سپس  گفت : اگر 
در منازل از وسایلی همچون لباسشویی ، آبگرمکن برقی ، بخار برقی ، آبمیوه گیری ، سرخ کن ، کولر ، مایکروفر ، سشوار ، اطو برقی 
، ماشین ظرفشویی در زمان اوج مصرف انرژی استفاده نشود تاثیر بسزایی در بهای مصرفی برق آنها دارد . در این همایش با اجرای 

نمایشی با موضوع مدیریت مصرف و اجرای مسابقه ای به سه نفر از شرکت کنندگان به رسم یاد بود هدایایی اهدا شد.

استان سمنان پیشتاز در اهدای مستمر و شاخص اهدای خون
 سمنان- بابامحمدی: اهدای مستمر خون پس از رسیدن به اهدای خون صد درصد داوطلبانه در دستور کار سازمان انتقال خون 
قرار گرفت و پس از آن هر سال شاهد رشد اهدای مستمر خون بودیم و امروز این آمار به 54 درصد رسیده است. به گزارش روابط 
عمومی سازمان انتقال خون ایران رشد آمار اهدای مستمر در همه استانها به یک شکل نبوده است و برخی از استانها در این زمینه از 
دیگران پیشی گرفته اند.  در حال حاضر استانهای سمنان با 79 درصد اهدای مستمر، استان بوشهر با 72 درصد و سپس استان یزد با 
71 درصد اهدای مستمر بیشترین  توفیق را در این زمینه به دست آورده اند. دکتر بشیر حاجی بیگی سخنگوی سازمان انتقال خون 
در این مورد می گوید: بررسی آمار اهدای خون و شاخص های آن در استان سمنان نشان می دهد اهدای مستمر در این استان از سایر 
استانها پیشی گرفته و به مرز 80 درصد رسیده است. وی می افزاید: این استان از نظر شاخص اهدای خون به ازای هر هزار نفر نیز از 
استانهای دیگر گوی سبقت را ربوده است و نسبت به متوسط کشوری اهدای خون شاخص باالتری را به خود اختصاص داده است. 
دکتر حاجی بیگی با اعالم شاخص اهدای خون در کشور که 26 نفر به ازای هر هزار نفر است گفت: در استان سمنان این شاخص 
به بیش از 46 درصد به ازای هر هزار نفر رسیده است که از سایر استانهای کشور به موفقیت باالتری دست یافته است. وی افزود: هم 
اکنون سه استان سمنان ، مازندران و یزد به ترتیب با شاخصهای 46درهزار ، 40 درهزار و 35 در هزار، بیشترین آمار اهدا کننده به 
ازای هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده اند.  بررسی موفقیت استانهای مختلف در زمینه انتقال خون نیازمندپژوهشهای بوم 

شناسی فرهنگی اهدای خون است تا بتوان الگوهای این موفقیت را در سایر نقاط کشور نیز به کار بست.

آبفای گیالن با 13 پروژه و مقاله در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی 
های بهره برداری در صنعت آب و فاضالب کشور حضور یافت

 BOT رشت- مهناز نوبری - این شرکت با 13 طرح پژوهشی و مقاله و با مشارکت شرکت گیالب صنعت )سرمایه گذار پروژه
تصفیه خانه بزرگ آب گیالن( در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری در صنعت آب و فاضالب کشور حضور 
یافت.بنا به این گزارش دس��تاوردهای پژوهش��ی ، فناوری و نوآوری شرکت آبفای گیالن در قالب 13 طرح پژوهشی و مقاله در این 
نمایشگاه با حمایت از شرکتهای دانش بنیان و مشارکت دانشگاه گیالن عرضه می شود که برنامه ایمنی آب شهر رشت با رویکرد 
دیدگاهی نو در مدیریت کالن از اهم آن می باشد.همچنین بررسی روش مناسب احیاء و بازیابی چاههای آب شرب، عملگر برقی 
هوشمند، بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع زیتون، طرح جایگزینی فلوترهای مکانیکی با فلوترهای مغناطیسی در مخازن خانگی 
مش��ترکین و طرح سیس��تم اندازه گیری پارامترهای کیفی آب از دیگر دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه می باشد.سیستم 
حذف آهن و منگنز اضافی از آب شرب، کاهش TOC آب ورودی به تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با استفاده از کربن فعال پودری 
، بهینه سازی مصرف منعقد کننده کلوفریک در تصفیه خانه بزرگ آب گیالن با استفاده از شبکه عصبی بخشی از موارد ارائه شده 
در این نمایشگاه توسط شرکت گیالب صنعت می باشد.گفتنی است این نمایشگاه از تاریخ 15 لغایت19 اردیبهشت ماه در نمایشگاه 
شهر آفتاب با حضور شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی فعالیت خود را آغاز نموده و از ساعت 9 صبح تا 17 عصر پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

چهارشنبه
19 اردیبهشت 1397
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به دست آوردن مشتریان وفادار در قلب هر فعالیت 
تجاری است. کارشناسان مارکتینگ، دن پیرز و مارتا 
راجرز می گویند: تنها ارزش��ی که ش��رکت ش��ما چه 
اکن��ون و چ��ه در آینده می تواند ایجاد کند، ارزش��ی 
اس��ت که از سوی مش��تری حاصل می شود. تجارت 
کردن با جلب مش��تری، نگه داشتن و افزایش آنها به 
سرانجام می رسد. مش��تریان تنها دلیل هستند که تا 
ش��ما کارخانه بسازید، کارگر استخدام کنید، جلسات 
را برنامه ریزی کنی��د، خطوط فیبر نوری را راه اندازی 
کنید یا در هر فعالیت تجاری دیگری مش��غول شوید. 

شما بدون مشتری کسب وکاری ندارید.
مدیرانی که معتقدند مش��تری تنها منبع سوددهی 
واقعی ش��رکت اس��ت، چارت س��ازمانی منسوخ ش��ده 
را مدنظ��ر دارند؛ هرمی که مدیری��ت کل در رأس آن، 

مدیریت میانی در وس��ط و کارمندان و مشتریان کامال 
در انتهای آن قرار دارند. ش��رکت های مارکتینگ موفق 
ای��ن نم��ودار را وارونه در نظر می گیرند. به این ش��کل 
ک��ه مش��تریان در رأس هرم قرار دارن��د. کارمندان که 
با مش��تری ها ارتباط دارند، خدمت رس��انی می کنند و 
رضایت ش��ان را جلب می کنند در درجه اهمیت بعدی 
هستند. پس از آن مدیریت میانی هستند که کمک رسان 
کارمندانند تا به خوبی خدمت کنند و در قاعده  این هرم، 
مدیریت کل است که وظیفه اش دعوت به کار از مدیران 

شایسته میانی و حمایت از آنهاست.
برخ��ی از ش��رکت ها بر اس��اس مدل تج��اری که 
مش��تری در رأس قرار می گیرد تأس��یس شده اند در 
کنار مش��تری هستند و سیاست شان همیشه حمایت 
از مش��تری و س��ود رقابت��ی بوده اس��ت. ام��روزه با 

افزایش فناوری های دیجیتال نظیر اینترنت مش��تری 
بیش ازپیش آگاه اس��ت و انتظار دارد ش��رکت کاری 
بی��ش از ارتباط ب��ا آنها، جلب رضایت و حتی ش��اد 
کردن ش��ان انجام دهد. مشتری توقع دارد شرکت به 

آنها گوش فرا دهد و پاسخگو باشد.
هنگامی که در س��ال 2008 ش��رکت آفیس دی پو 
انتقادهای مش��تریان را به پایگاه اینترنتی خود افزود، 
تغییر در درآمد و فروش به طور چش��مگیری افزایش 
یافت. همچنین این ش��رکت انتقادهای مرتبط را در 
فعالیت تبلیغاتی پژوهش��ی پولی خود گنجاند. نتیجه 
تمام این تالش ها این بود که درآمد پایگاه اینترنتی و 
تعداد خریداران جدیدی که از سایت دیدن می کردند 

بیش از 150درصد افزایش یافت. 
hormond :منبع

ایجاد ارزش برای مشتری و حس رضایتمندی و وفاداری

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 962 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس:  این کس��ب وکار برای شروع 
باید تبلیغاتی را متمرکز بر کیفیت محصوالت انجام 
ده��د؛ یعن��ی در تبلیغات خود بیش��تر روی طعم و 
مزه محص��والت تاکید کند . حال ای��ن تولیدکننده 
اگر تبلیغات را به صورت س��مپلینگ اجرا کند، بهتر 
نتیجه می گیرد . یعنی یکسری از محصوالت خود را 
به صورت رایگان در کنار فروشگاه های مختلف توزیع 
کند تا مش��تریان هنگام عبور از مقابل فروشگاه های 
زنجی��ره ای محصول را رایگان تس��ت کنند و بعد از 
مورد پس��ند قرار گرفتن به سمت مصرف آن جذب 

شوند . 
اگر تبلیغات درست صورت گیرد، خود محصول بعد 
از مدتی می تواند تبلیغ کننده باش��د . البته چون این 

محصول به طعم و مزه مربوط اس��ت باید مش��تریان 
نی��ز آن را تبلیغ کنند . یعنی در این راس��تا تبلیغات 
دهان به دهان نیز تاثیرگذار است . در فرآیند بازاریابی 
و تبلیغات، این ش��یوه تبلیغاتی تاثیرات زیادی روی 
مش��تریان می گذارد؛ یعن��ی تبلیغاتی که براس��اس 
س��فارش و توصیه دوس��تان خریداری ش��ده باشند، 
تاثیرگذارترن��د . ای��ن کس��ب وکار برای س��مپلینگ 
می توان��د از ش��رکت هایی که در ای��ن زمینه فعالیت 
می کنند، کمک بگیرد . همچنین این شرکت می تواند 
از شیوه سمپلینگ خانه به خانه نیز استفاده کند یعنی 
ش��رکت با بردن محصول به درب خانه های مشتریان 
آنه��ا را ترغیب به اس��تفاده  کند . بس��یاری از وقت ها 
هنگام س��مپلینگ ش��رکت ها تحقیقات ب��ازار را نیز 
انجام می دهند؛ یعنی هنگامی که مشتری محصول را 
مصرف می کند، چند سوال درباره آن از او می پرسند . 

این کار با اینکه زمان کمی را صرف می کند ولی برای 
بهتر ش��دن روند فروش تاثیرگذار اس��ت . سمپلینگ 
خانه به خان��ه ب��ا اس��تفاده از نمونه گیری خوش��ه ای 
صورت می گیرد . این نمونه گیری باید براس��اس گروه 
هدف محصول انجام گیرد . ای��ن موضوع روی توزیع 
محصول نیز تاثیرگذار است و بر این اساس مشخص 
می شود که محصول از کدام نقطه شهر باید النچ شود . 
برای تحقیقات همراه با س��مپلینگ شرکت می تواند 
ش��یوه های مختلفی را اجرا کند . در این حالت شرکت 
می تواند از مشتریان بخواهد که به سراغ سایت بروند و 
پرسشنامه مربوط را در آن بخش پر کنند یا پرسشنامه 
را دس��تی به آنها بدهد و زمان دیگر به سراغ آنها برای 
تحوی��ل برود . در دوحالت محصول به صورت رایگان به 
مشتریان تحویل داده می شود و بعد از مدتی باید نتیجه 

این مصرف از مشتریان پرسیده شود . 

تبلیغ نان و شیرینی سالم

پرسـش: تولیدکننده  نان و شـیرینی هسـتم و مزیت کسـب وکار خود را تولید محصوالت سـالم می دانم . چگونه 
می توانم این مزیت را به صورت خالقانه به مشتریان یادآور شوم؟  کلینیک کسب و کار

 چهار نشانه بی چون وچرا
برای ترک محل کار)1(

یک بررسی که در س��ال 2009 توسط میشل کوسی 
و الیزاب��ت هالووی، مؤلفان »محل کار مس��موم! مدیریت 
ش��خصیت های سمی و نظام های قدرت آنها« انجام شد، 
نش��ان داد 64درصد از مردم در حال حاضر با کسانی کار 
می کنند که به نظرش��ان شخصیتی س��می دارند و 94 
درصد نیز اظهار کرده اند در دوره ای از حرفه خود با یک 

فرد این چنینی کار کرده اند. 
می دانید بدترین خبر چیس��ت؟ این سمی  بودن مانند 
یک ویروس در محل  کار منتشر می شود. به گفته مؤلفان 
»قبل از اینکه بدانید، دچار »عفونت« می شوید و ناگهان 
پی می بری��د اعمال خودتان نیز مکمل یا مش��ابه همان 
رفتارهایی ش��ده است که شما را خش��مگین، خسته یا 

افسرده می کند.«
در یک مطالعه تخمین زده ش��د که محل کار مسموم، 
س��االنه 23.8میلیارد دالر در قالب گریز از کار، خدمات 
درمانی، بازدهی از دست رفته و... برای کارفرمایان ایاالت 

متحده هزینه برجای می گذارد.
براساس بسیاری از مطالعاتی که در این سال ها بررسی 
کرده ام، چهار نمونه کالسیک فضای کاری مسموم بیش 

از همه خودنمایی می کنند:
1- شایعه پراکنی

ش��ایعه پراکنی در مح��ل کار ام��ر متداولی ا س��ت که 
ش��اید خود ش��ما نیز گاهی در آن دس��ت داشته اید. اما 
ش��ایعه پراکنی های بی وقفه در مح��ل کار، هم برای افراد 
دخیل و هم برای سازمان به طور کلی، عواقب مخربی در 
پ��ی دارد. در اینجا فقط به چند نمونه از هزینه هایی که 

شایعه در محل کار به  بار می آورد اشاره می کنیم:
- از بین رفتن بازدهی و اتالف وقت

- تفرقه در میان کارمندان، که ناچار به »جانب گیری« 
می ش��وند و در نتیج��ه، روحی��ه و اعتماد اف��راد را تباه 

می سازند. 
- از آنجایی که بر اثر ش��ایعه، افراد س��رنخ روش��نی از 
صحت و س��قم اخب��ار ندارند، تش��ویش و اضطراب آنها 

افزایش می یابد.
- کارمن��دان وف��ادار و کارکنان ارش��د ممکن اس��ت 
به دنبال تخریب فرهنگ ش��رکت بر اثر شایعه، این مکان 

را ترک گویند.
حواس تان به کارمندان ناخش��نودی باش��د که مرتب 
ناراحتی خود را بروز می دهند. تش��خیص دادن این گونه 
آدم ها آسان است؛ آنها پس از هر جلسه ای در حلقه های 
مخفی در اطراف اتاق های شان دور هم جمع می شوند تا 

به هر آنچه در جلسه روی داده است، بار منفی بدهند.
آنها در شایعه پراکنی سریع و حتی در به صالبه کشیدن 

رهبری و سمت وسوی ش��رکت از این نیز سریع تر عمل 
می کنند. آنها در اصل مانند نوجوانان همدس��تی هستند 
که دوران اوج کاری ش��ان در شرکت رو به اتمام است و 
ح��ال برای حفظ قدرت و امنیت خ��ود به یکدیگر تکیه 

کرده اند.
پاتوق های ش��ان را خوب زیرنظر بگیری��د؛ آنها ممکن 
اس��ت با کارمندان تازه وارد نیز طرح دوستی بریزند و از 
کس��ی یا چیزی بدگویی کنند و رفتار س��رطانی خود را 

گسترش دهند. 
همتای��ان ی��ا هم��کاران ش��ایعه پراکن ش��ما هرچند 
خودش��ان اعتراف نمی کنند، اما از این احس��اس قدرت 

لذت می برند و باید خیلی زود با آنها مقابله شود.
2- قلدری

قلدری در محل کار اثرات بس��یار عظیم و گزافی برای 
کس��ب وکار دارد. بِرد برایتمن، رفتارش��ناس، مش��اور و 
نویس��نده، این طور گزارش می دهد که »خش��ونت )چه 
کالم��ی و چه فیزیکی( حس امنی��ت را کاهش می دهد 
و موجب می ش��ود افراد به ج��ای معطوف کردن منابع بر 
کار مفید، از آنها برای عملیات دفاعی مانند ستیز و گریز 

استفاده کنند.«
باب��ز رایان، نویس��نده »ف��رار دس��ته جمعی مغزها در 
آمری��کا« می گوید: »تنها یک درصد از انس��ان های قلدر 
اخراج می ش��وند؛ اقدامات معم��وال علیه فردی که هدف 
قلدری اس��ت صورت می گیرد. ش��اید تنها راه چاره این 
باش��د که هر چه زودتر ش��غل تان را ره��ا کنید، خصوصا 
اگر ش��رکت به طور مکرر از فرد قلدر حمایت می کند و تا 
به حال تعداد زیادی از افرادی را که هدف قلدری بوده اند 

بیرون کرده است.«
در عصر کارکنان باس��واد امروزی، ِگِرگ بائر، نویسنده 
»عش��ق واقعی در مح��ل کار« نقطه نظ��ر متفاوتی دارد 
و اظه��ار می کن��د قلدری اغلب متوجه کس��انی ا س��ت 
ک��ه دانش کمتری دارن��د: »هرچه بیش��تر بدانیم، بهتر 
می توانی��م در بحث و جدل ها برنده باش��یم، افراد را س��ر 

جای خود بنشانیم و احساس قدرت کنیم.«
ادامه دارد ...
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دوبی برای جذب سرمایه گذاران و 
کارآفرینی به بالکچین روی می آورد

دوبی س��ابقه درخش��انی در بهره گیری از فناوری های 
م��درن دارد و حاال قرار اس��ت از بالکچی��ن برای جذب 

سرمایه گذاران سراسر دنیا استفاده کند.
ب��ه گزارش دیجیاتو، این ش��هر حاش��یه خلیج فارس 
 Blockchain Business عن��وان  ب��ا  پ��روژه ای  در 
Registry  برای کمک به س��رمایه گذاران و کارآفرینان 
در مراحل مختل��ف از اخذ مجوزها گرفته تا راه اندازی و 
مدیریت کس��ب وکار، از بس��تر بالکچین استفاده خواهد 

کرد.

فاز آزمایش��ی این پروژه در یک��ی از مهم ترین مناطق 
آزاد منطق��ه به ن��ام »پارک فن��اوری« پیاده می ش��ود. 
»سامی الکاظمی«، مدیر کل »دپارتمان توسعه تجارت« 

اهداف پروژه مذکور را اینگونه شرح می دهد:
این طرح پایه ای برای ایجاد دفتر کلی مجازی است که 
در دوبی، امارت و منطقه پیش��رو بوده و سرمایه گذاری و 
اداره کسب وکار را به تجربه ای بی نظیر و هوشمند تبدیل 

خواهد کرد.
این نخستین بار نیست که از بستر بالکچین و ارزهای 
مجازی در امارات اس��تفاده می ش��ود. در مهر ماه س��ال 
گذش��ته دولت دوبی نخستین ارز دیجیتالی رسمی خود 
به ن��ام emCash را بر پایه فن��اوری بالکچین معرفی 

کرد.
دوبی که »ش��هر آینده« نام گرفت��ه، قصد دارد آینده 
اقتص��ادی اش را بر پایه پلتف��رم بالکچین بنا کند و ارائه 
ارز دیجیتالی emCash نخس��تین گام در این مس��یر 

طوالنی بوده است.
مس��ئوالن این ش��هر با توجه قابلیت های بالکچین در 
ایجاد ش��فافیت مال��ی و جلوگیری از سوءاس��تفاده های 
احتمال��ی در موارد دیگ��ری نظیر ثب��ت ورود و خروج، 
صدور ویزا، معامالت امالک و غیره نیز به استفاده از این 

فناوری روی آورده اند.
آنها عالوه ب��ر پروژه های مذکور قص��د راه اندازی یک 
ب��ازار مج��ازی را برای مس��افران دارند ک��ه در انتخاب 
مکان های متعدد توریستی به آنها کمک می کند. تمامی 
این طرح ها بخشی از برنامه Dubai 10X برای توسعه 

هرچه بیشتر دوبی به شمار می روند.
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