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 دولت و بخش خصوصی پیشنهادهای خود را برای اوضاع فعلی
اقتصاد ایران ارائه می کنند

نسخه عبور از بحران
اوضاع نابس��امان بازار ارز و نزدیک ش��دن به زمان اجرایی ش��دن تحریم های آمریکا، دولت و بخش خصوصی 
را وادار کرده اس��ت که نس��خه های جدیدی برای مواجه شدن با این شرایط و عبور از بحران پیش رو ارائه کنند. 

برخی از این اخبار و تحلیل ها را در صفحات2، 3 و 4 بخوانید.

وزیر نیرو: 
 امکان اصالح
امور آبی کشور وجود دارد

5

6

4

دبیرکل بانک مرکزی خبر داد

 آغاز معامالت اوراق گواهی سپرده سکه در بورس
از هفته آینده

 تشدید نظارت بر مبادی ورودی کشور

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فیس بوک پتنتی برای جاسوسی 
از کاربران به ثبت رسانده است

1 روز پنجشـنبه در برخی معامالت بازار غیررسـمی 
ارز، روند نزولی قیمت دالر ادامه یافت و نرخ آن...

واکنش مثبت بازار به تصمیم دولت

 روند نزولی قیمت دالر
ادامه دارد

یادداشت
  تبلیغات

چگونه عمل می کند؟ 

عم��ل  چگون��ه  تبلیغ��ات 
ای��ن، س��والی بس  می کن��د؟ 
پیچیده اس��ت. تنها چیزی که 
می دانیم آن است که تبلیغات 
ممکن اس��ت تعدادی از پیام ها 
را در تعدادی از حوزه ها به طور 
همزمان، با ایجاد ارتباط منتقل 
کن��د. تاثیر پیام، ه��م بر حوزه 
دانسته ها و هم عالیق، می تواند 
همزمان صورت گی��رد. هرگاه 
چیزی ادراک ش��ود، پیام ثبت 
ش��ده است. یکی از چالش های 
بزرگ تبلیغ کنندگان، تنها این 
اس��ت که مصرف کنن��دگان به 
پیام های آنان توجه کنند. این 
امر بیش از آنکه به نظر می آید، 
مشکل اس��ت. مصرف کنندگان 
ن��ه تنه��ا بی��ش از نیم��ی از 
پیام هایی را که به س��مت آنها 
جهت گیری شده است از دست 
پیام ها  بقی��ه  بلکه  می دهن��د، 
نیز پیاپی ب��رای جلب توجه با 

یکدیگر در رقابتند. 
با ای��ن حال نخس��تین گام 
در ادراک یک پی��ام تبلیغاتی، 
درمع��رض قرار گرفتن اس��ت. 
گرفت��ن  ق��رار  مع��رض  در 

نخستین مشکل خرید 
10رسانه هاست...
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کسب وکارهایی که می توانید تابستان راه اندازی کنید
چطور به رهبری آگاه تبدیل شویم

چگونه تأثیر اقدامات تجاری خود را افزایش دهیم
چگونه بازار هدف را شناسایی کنید

روان شناسی تبلیغات تجاری
به کارگیری تبلیغات بومی برای ارتباط با مشتریان

روز پنجشنبه در برخی معامالت بازار غیررسمی ارز، 
رون��د نزولی قیمت دالر ادام��ه یافت و نرخ آن کاهش 

چشمگیری را تجربه کرد.
به گزارش مهر، دولت چند روزی اس��ت که تصمیم 
گرفت��ه خرید و ف��روش توافقی ارز می��ان صادرکننده 
و واردکنن��ده را مج��از اع��الم کن��د و بر این اس��اس 
صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان می توانن��د دالر را با 
لحاظ کردن نرخ 42۰۰ تومانی و البته ارزش اظهارنامه 
صادراتی که در بورس کش��ف قیمت می شود، معامله 

کنند.
براساس پیش بینی ها این اقدام دولت، اگر با مکانیزم  

صحیح اجرا ش��ود، می تواند بخش��ی از حب��اب بازار را 
تخلیه کند. بر این اس��اس رون��د نزولی قیمت دالر از 
روز دوشنبه، همزمان با انتش��ار خبر این تصمیم تازه 
دولت، در بازار آغاز شد و قیمت حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ 
تومان کاهش یافت. امروز هم در آغاز معامالت، قیمت 
ارز رو به کاهش گذاشته و معامله گران، با نرخ کمتری 

به معامله هر دالر می پردازند.
چند صراف در گفت   و گو با خبرنگار مهر گفتند که 
این تصمیم دولت روی بازار اثر گذاشته و میزان عرضه 
را زی��اد می کند. به همین دلیل نرخ در روزهای آینده 

باز هم کاهش خواهد یافت.

واکنش مثبت بازار به تصمیم دولت

روند نزولی قیمت دالر ادامه دارد

مدتی اس��ت تیم اقتصادی دولت م��ورد انتقاد برخی 
چهره های اقتصادی، سیاس��ی و نمایندگان مجلس قرار 
گرفته و برخی رس��انه ها نیز تغییر این تیم را خواس��تار 

شده اند. 
در ابتدای تش��کیل دولت دوازده��م تغییراتی در تیم 
اقتص��ادی باقی مان��ده از دولت یازدهم ص��ورت گرفت، 
از جمل��ه اینک��ه وزیر اقتصاد پیش��ین جای خ��ود را به 
کرباس��یان داد. شریعتمداری نیز س��کان وزارت صنعت 
و مع��دن و تج��ارت را از نعمت زاده گرف��ت. با این حال 
محافل اقتص��ادی معتقدند با وجود ای��ن تغییر، تفاوت 
محسوس��ی در سیاس��ت های کالن اقتص��ادی به وجود 
نیامد، به خصوص اینکه رئیس بانک مرکزی س��مت خود 

را در دولت دوازدهم حفظ کرد. 
دولتی برای شرایط جنگ اقتصادی

تحریم ها در دولت دوم احمدی نژاد به تدریج آغاز شد، 
اما رفتارهای ناش��یانه او در برابر فش��ارهای بین المللی، 
ناتوانی ه��ای تیم اقتص��ادی دولتش را تش��دید کرد. او 
س��رخوش از صدها میلی��ارد دالری که از فروش نفت - 
که قیمتش به ۱4۰دالر رس��یده بود- به دست آمده بود 
دالرها را خرج واردات بی حس��اب و کتاب کرد و به جای 
آنک��ه این ثروت کالن را صرف زیرس��اخت ها کند، عماًل 

هدر داد و خزانه ای ضعیف را به دولت بعد از خود سپرد. 
سیاست برجامی دولت روحانی

رئیس دولت یازدهم طبق وعده های انتخاباتی، آرایش 
دیپلماتیک گرفت و بیش��ترین ت��الش را برای مذاکرات 
برج��ام و کاهش فش��ارهای بین المللی کرد. در واقع اگر 
برجام نبود آنچه در س��ال9۷ بر سر اقتصاد آمد، در سال 
92 گریب��ان اقتص��اد را می گرفت.  برجام، با فش��ارهای 
سیاسی مخالفان در داخل روبه رو شد. همین مخالفت ها 
عمال امکان جذب س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور را 
کاه��ش داد. در واقع اگر برجام با س��رعت بیش��تری به 
س��رانجام می رس��ید، ده ها میلیارد دالر سرمایه خارجی 
وارد کش��ور می ش��د و حتی اگر آمریکا بعد از روی کار 
آمدن ترامپ ه��م برجام را نقض می کرد، س��رمایه های 
جذب ش��ده مش��کالت اقتصادی کش��ور را ت��ا مدت ها 
حل می کرد و امکان تحریم ه��ای جدید را عمال منتفی 
می س��اخت.  به هر تقدیر آمریکا از برجام خارج ش��د و 
دورنمای کنونی اقتصاد ایران آن است که با اروپایی ها و 
روس ها و چینی ها، نمی توان آینده ای مطمئن را رقم زد. 

اقتصاد جنگی
در روزه��ای اخیر این عبارت ک��ه آمریکا با ایران وارد 
جنگ اقتصادی شده زیاد به گوش می رسد. با تهدیدهای 

ترامپ و تالش او برای گسترش تحریم ها و البی سنگین 
با ش��رکای تجاری- صنعتی ایران، ش��رایط اقتصادی رو 
به س��ختی گذارده اس��ت. برخی این وضعیت را فرصتی 
برای درون زا کردن اقتصاد و پیاده شدن اقتصاد مقاومتی 
می دانن��د. اگر این فرض را جدی بگیریم - که ش��واهد 
نش��ان از همی��ن دارد - چاره ای ج��ز آمادگی برای یک 

جنگ اقتصادی وجود ندارد. 
مردان جنگ

خ��ط مقدم جنگ اقتصادی در دس��ت دولت اس��ت و 
شایس��ته ترین افراد برای این جنگ باید در خدمت قوه 
مجریه باش��ند. طبیعی است مدیران کارآمد و خوشفکر 
ممکن است در ش��رایط سخت نتوانند تصمیمات سریع 
و درست بگیرند. بنابراین سیستم اقتصادی ناگزیر است 
از مدیران��ی به��ره بگیرد ک��ه دارای ق��درت تحمل باال، 
خطرپذیر، توان مدیریت بحران ها و سرعت عمل باشند. 
ب��ه همین دلیل اس��ت که ضرورت تغییر در بخش��ی 
از مدیریت اقتصادی کابینه احس��اس می ش��ود و انتظار 
منطقی این است که رئیس جمهور به دلیل مسئولیت های 
طوالنی مدت در ش��ورای عالی امنیت ملی و ش��ناخت 
کاف��ی از بحران ه��ا و نیز مردان بح��ران، کابینه را برای 

رویارویی با مشکالت اقتصادی ترمیم کند. 

یک مقام ارش��د وزارت امور خارجه آمریکا اعالم کرد 
که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور ممکن 
اس��ت برای برخی کش��ورهای وارد کننده نفت از ایران، 

معافیت های موردی در نظر بگیرد. 
به گزارش روز جمعه خبرگزاری رویترز از واش��نگتن، 
مقام مزبور گفت: ما بر همکاری با کشورهای وارد کننده 
نفت خام از ایران تمرکز داریم تا هر تعداد ممکن از این 
کش��ورها را مجاب کنیم خرید نف��ت از ایران را تا چهار 

نوامبر )۱3 آبان ماه( به صفر برسانند. 
ای��ن مقام وزارت امور خارجه آمریکا افزود: آماده ایم با 
کشورهایی که واردات نفت خود را کاهش دهند، به طور 

موردی همکاری داشته باشیم. 
براس��اس این گزارش، مقام های ارشد دولت ترامپ در 
هفته جاری برای تأثیرگ��ذاری بر دولت های اروپایی در 
زمینه واردات نفت ایران، به این کش��ورها سفر کردند و 
قرار اس��ت راهی خاورمیانه و آسیا ش��وند تا کشورهای 
واق��ع در این دو منطقه را برای کاه��ش واردات نفت از 

ایران تحت فشار قرار دهند. 
مقام های دولت آمریکا گفته اند که قصد دارند با اعمال 
فشار بر عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، 
مطمئن ش��وند پس از اعمال تحریم های جدید بر ایران، 
تقاض��ای نفتی جهان ب��ه میزان کافی تأمین می ش��ود. 

مقام ه��ای مزبور به مازاد عرضه نفت��ی مورد نیاز پس از 
اعمال تحریم ها اشاره ای نکردند. 

مقام های آمریکایی هنوز با چین و هند که بزرگ ترین 
وارد کنن��ده نفت ایران هس��تند و همچنی��ن با ترکیه و 

عراق، مذاکراتی در این زمینه انجام نداده اند. 
دونالد ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش به 
رغم مخالفت های جهانی، کش��ورش را از برجام خارج و 
اعالم کرد تحریم های یکجانبه تعلیق شده کشورش علیه 
ای��ران را در فرصتی 9۰ تا ۱8۰ روزه باز می گرداند؛ این 
تصمیم با موضع گیری های متعددی از سوی کشورهای 

مختلف به ویژه اتحادیه اروپا همراه شد. 

آمریکا به برخی وارد کنندگان نفت ایران، معافیت موردی می دهد

روحانی، برای شرایط جدید چه خواهد کرد؟ 

خبرگزاری رویترز روز جمعه در گزارشی از توکیو اعالم 
کرد که ب��ه رغم تالش های آمریکا برای کاهش صادرات 
نفت ایران، تهران در ماه مه میالدی )۱۱ اردیبهش��ت تا 
۱۱ خرداد( با ۱5 درصد افزایش، بیشترین نفت هشت ماه 
اخیر را به مشتریان آسیایی خود فروخت.  این گزارش به 
نقل از آمارهای دولتی ایران و سازمان جهانی کشتیرانی 
اعالم کرد که چهار وارد کننده اصلی آس��یایی نفت خام 
ایران طی ماه مه بیش��ترین میزان نفت خ��ام را از ایران 
خریداری کردند، درحالی که تالش های آمریکا همچنان 
بر کاستن این واردات تا به حد صفر است.  براساس این 
گزارش، اگرچه زمزمه تشدید تحریم های اقتصادی آمریکا 
علی��ه ایران تعادل اقتصادی را در این کش��ور تا حدودی 
برهم زده اس��ت، اما کش��ورهای چین، هند، ژاپن و کره 
جنوبی به عنوان مش��تریان عمده نفت ایران از آسیا در 
ماه مه موفق ش��دند یک میلیون و 829 هزار بش��که در 
روز از این کشور نفت خام وارد کنند.  یعنی، خرید نفتی 
دول��ت چین از ایران در ماه م��ه با 5،5 درصد افزایش به 
بیش از ۷۱8 هزار بش��که در روز رس��یده که این رقم در 
مقایسه با پنج ماه اول سال گذشته حتی ۱۰درصد بیشتر 
نیز بوده است.  واردات نفت هند از ایران نیز در این ماه با 

45درصد افزایش نسبت به همین ماه در سال گذشته به 
بیش از ۷۰۰هزار بشکه در روز رسیده که این رقم حتی 

در مقایسه ماه قبل نیز 6، 4درصد افزایش داشته است. 
اما واردات نفت توسط کره جنوبی با 2۷درصد کاهش به 
۱94هزار بش��که در روز رسیده است که این رقم در جای 
خودش بیش از یک سوم نسبت به ماه مه سال گذشته بوده 
اس��ت.  البته گزارش وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن 
حاکی است که واردات نفت خام توکیو از تهران در ماه مه 
به حدود 2۱۱هزار بش��که در روز رسیده است که این رقم 
از یک کاهش 5درصدی نسبت به ماه مه سال گذشته خبر 
می دهد.  سرویس اقتصادی رویترز این میزان افزایش کلی 
واردات نفت خام از مش��تریان آسیایی را تقریبا ۱5درصد 
بیشتر از هشت ماه قبل تر از آن یعنی از ماه سپتامبر سال 
گذش��ته )مرداد ۱396( ارزیابی و در عین حال پیش بینی 
ک��رد که این رقم صادرات نفت ایران تا پایان س��ال جاری 
میالدی )دی ماه امس��ال( به ش��دت کاهش یابد، چرا که 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ماه گذش��ته با خارج 
کردن کشورش از توافق جامع قدرت های هسته ای جهان با 
ایران )برجام( تأکید کرده است تحریم های اقتصادی علیه 

ایران را ظرف چند ماه آینده تشدید می کند. 

به رغم تالش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران 

صدور نفت ایران به آسیا رکورد زد



رئیس دانش��کده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 
گفت دولت در کنار بازارهای ارز، بورس، سکه و مسکن، یک بازار رقیب 
موثر نفتی ایجاد کند به این صورت که دولت از نفت و بش��که های نفت 

استفاده کرده و با تشکیل بازار نفتی سرمایه های مردم را جذب کند.
سید عزیز آرمن در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که ریشه اولیه ایجاد 
ش��رایط فعلی اقتصاد کش��ور به تحوالت مربوط به رواب��ط بین المللی، 
ش��رکای برجام��ی و مخصوصا آمری��کا برمی گردد، گف��ت: اعالم خروج 
آمریکا و شروع تحریم های اقتصادی که از ماه های آینده قرار است آغاز 
ش��ود یک جو روانی را ایجاد کرده که باعث خروج س��رمایه ها از کشور 
شده است، به طوری که دامنه امواج این اتفاق تا سرمایه ها در خانه های 
مردم هم کش��یده شده است. وی با بیان این که تا زمانی که این فضای 
روانی وجود داشته باشد ش��رایط به همین نحو خواهد بود، اضافه کرد: 
اعالم خروج ش��رکت های خارجی از کشور به بحران ها دامن زده است. 
مگر این که دولت و حاکمیت با ارائه طرحی بتوانند این فضا را مدیریت 
کنند، هرچند که راه حل ها صرفا اقتصادی نیس��تند و به روابط خارجی 

هم مربوط می ش��ود. عضو هیات علمی دانش��گاه شهید چمران اهواز با 
بیان این که در چنین ش��رایط اقتصادی عده ای ممکن است بخواهند از 
آب گل آلود ماهی بگیرند، اظهار کرد: ممکن است برخی بحران ها ریشه 
سیاسی داشته باشد یا از خارج کشور هدایت شود و با استفاده از منابع 
کالن بخواهند وارد کش��ور ش��ده و ایجاد اختالل کنند، چراکه بسیاری 
از کشورها با ما دشمنی علنی دارند، اما همه اینها به شرطی ممکن که 
یک شرایط اقتصادی برای آنها فراهم باشد وگرنه آنها نمی توانند چنین 

کاری را انجام دهند.
دولت از بشکه های نفت برای جذب سرمایه ها استفاده کند

آرمن ب��ا طرح یک ایده برای کنترل حج��م نقدینگی در بازار، اظهار 
ک��رد: دولت در کنار بازارهای ارز، بورس، س��که و مس��کن بیاید و یک 
ب��ازار رقی��ب موثر نفتی ایج��اد کند به این صورت ک��ه دولت از نفت و 
بش��که های نفت اس��تفاده کرده و با تش��کیل بازاری نفتی سرمایه های 

مردم را جذب کند.
وی با بیان این که این بازار نفتی باید پایه ای دالری یا یورویی داش��ته 

باش��د، اظه��ار کرد: این یک ایده اولیه اس��ت و جزئی��ات آن باید مورد 
بررس��ی قرار بگیرد، اما چیزی که مش��خص است این است که برخالف 
منابع ارزی و طال که بسیار محدود هستند منابع نفتی ما کمتر محدود 

بوده و می تواند پاسخگوی نیاز بازار باشد.
رئیس دانش��کده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه چمران اضافه کرد: 
البته همه اینها به ش��رطی است که مردم به دولت اعتماد داشته باشند 
و فروش نفت پایه ای حتما ارزی باشد، چرا که در حال حاضر شهروندان 
از ترس کاهش ریال اس��ت که به س��مت ارزهای خارجی و طال هجوم 

آورده اند.
به گزارش ایس��نا، حرکت نقدینگی از س��مت بانک ها به بازار از اواخر 
س��ال گذش��ته باعث ایجاد نوس��اناتی فزاینده در بازار ارز، س��که، طال، 
مس��کن و بازار بورس ش��ده اس��ت؛ اتفاقی که ظاهرا قرار نیست به این 
زودی ها متوقف ش��ود. بسیاری از کارشناس��ان، کاهش نرخ سود بانکی 
در شهریور ماه سال گذشته )۱396( را در خروج نقدینگی ها از بانک ها 

بسیار موثر ارزیابی می کنند.

یک اقتصاددان پیشنهاد داد

ایجاد یک بازار رقیب در کنار بازارهای ارز، سکه، بورس و مسکن

مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در خص��وص افزایش نرخ ارز 
گف��ت بخش معدن ضربه پذیری کمتری از افزایش نرخ ارز نس��بت به 
بخش های دیگر داش��ت، زیرا واردات ما نس��بت ب��ه بخش های دیگر 

صنعتی وابسته به ارز نبوده است. 
مهدی کرباس��یان در گفت وگو با خبرآنالین اظهار داشت: امیدوارم 
در مذاکرات��ی که ایران با اتحادیه اروپا دارد، اتحادیه اروپا بتواند اقتدار 
خود را حفظ کند و فکر می کنم اگر این اتفاق بیفتد، مش��کل وسیعی 

پیدا نمی کنیم. 
کرباس��یان افزود: ش��رکت های بزرگ که منافع مش��ترک با آمریکا 
دارند، احتماال با ایران کار نخواهند کرد، اما ش��رکت هایی که اروپایی 
هستند و منافع مشترک با آمریکا ندارند، به طور قطع می توانند با ایران 

ادامه دهند و مشکل خاصی نخواهیم داشت. 
وی درباره چش��م انداز آت��ی اقتصاد ایران عنوان ک��رد: ما امیدواریم 
اروپا براس��اس مصاحبه هایی که رؤسای جمهور آنها دارند، کار خود را 
انجام دهند. روسیه و چین نیز که ادعای اقتدار و استقالل دارند، روی 
مواضع خود بایس��تند. با این ش��رایط من فکر می کنم از پیچ تحریم ها 

بگذریم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: معتقدم جو وحدت 
داخل کشور باید بیشتر شود که در مقطع فعلی جو مناسبی نمی بینم. 
امیدوارم در آینده وحدت و همدلی بیش��تر شود و موجب شود یک جا 

و یکپارچه جلوی تحریم ها بایستیم. 

ضربه پذیری معدن از طال
کرباس��یان در خص��وص افزایش نرخ ارز نیز گفت: به نظر می رس��د 
بخش معدن ضربه پذیری از ارز نسبت به بخش های دیگر کمتر داشت، 
زیرا واردات ما نس��بت به بخش های دیگر صنعتی وابسته به ارز نبوده 
اس��ت.  وی افزود: به نظر می رسد با تدابیری که در حوزه ارزی به کار 
رفته، مش��کالتی که در ابتدا وجود داش��ت و هنوز هم کم وبیش وجود 

دارد، کم کم برطرف می شود. 
مع��اون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت عنوان ک��رد: نیازهای ارزی 
شرکت ها باید تأمین شود که در مقابل آن ثبات ارزی در کشور وجود 
داش��ته باش��د. باید بپذیریم ارز بعضی از نیازهای خدماتی کشور باید 

تأمین شود. 
میزان ذخایر معدنی طال

کرباس��یان با اش��اره به ذخایر معدنی طال تصریح کرد: طی سه سال 
گذشته به ذخایر طالی کشور بیش از 4۰ تن اضافه شده است. ذخایر 

فعلی طالی ما به طور قطعی 294 تن است. 
وی ادامه داد: تولید طالی ما در س��ال گذش��ته رشد خوبی داشت 
و پیش بین��ی می کنی��م اگر کار وس��یعی صورت گیرد و ب��ا توجه به 
ذخایری که کشور دارد و ذخایر جدیدی که در سیستان و بلوچستان 
و خراس��ان جنوبی و کردس��تان به دس��ت آورده ای��م، می توانیم جزو 

کشورهای خوب در این حوزه باشیم. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور ش��د: عملیات اجرایی فاز 

2 کارخانه زرش��وران تا پایان تابستان شروع می شود. در کنار آن، فکر 
می کنم ظرفیت های خوبی در حوزه اکتشاف کشور وجود دارد و ایران 

یکی از کشورهای دارای پتانسیل باال در حوزه طال است. 
کرباس��یان در پاسخ به این پرس��ش که آیا بهره بردار خصوصی برای 
مع��ادن طال دارید؟ گفت: بله، دو ش��رکت برای دولت اس��ت که یکی 
کارخان��ه طالی موت��ه و یکی کارخانه طالی زرش��وران اس��ت. بقیه 

کارخانه های طال متعلق به بخش خصوصی است. 
آخرین وضعیت اکتشاف سنگ های قیمتی

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت درباره س��نگ های قیمتی و 
تزیین��ی نیز عنوان کرد: س��نگ های قیمتی و تزیینی جزو بخش هایی 
است که ظرف چند سال گذشته به آن توجه ویژه نشده است. در این 
حوزه صددرصد بخش خصوصی وارد شده و دولت فقط پشتیبانی کننده 

و حامی است. 
کرباس��یان اف��زود: اخیراً چند جلس��ه با انجمن س��نگ داش��تیم و 
خوش��بختانه در آخرین جلس��ه که هفته گذش��ته ب��ود، آمادگی پیدا 
کردی��م ک��ه در دو حوزه به آنها کمک کنیم؛ یک��ی در حوزه آمار بود، 
چون متأسفانه آمار دقیقی در این حوزه در کشور وجود ندارد و مشکل 
دیگر در حوزه آموزش اس��ت. قرار شد حمایت های مالی داشته باشیم 
و در رابط��ه با آموزش در حوزه س��نگ های تزیینی و قیمتی اقداماتی 
صورت گیرد که باعث می شود ارزش افزوده بیشتری ایجاد شود و این 
ارزش افزوده باعث می شود سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به نقش اساس��ی پاالیشگاه 
میعانات گازی س��تاره خلیج ف��ارس در خودکفایی تولید بنزین، از مردم 

برای سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ دعوت کرد. 
عل��ی ربیعی در گفت وگ��و با مه��ر، در خصوص فاز دوم پاالیش��گاه 
میعانات گازی س��تاره خلیج فارس که همزم��ان با حضور رئیس جمهور 
فعالیت خود را رس��ماً آغ��از کرد، گفت: این پروژه یک��ی از بزرگ ترین 

پاالیشگاه های میعانات گازی جهان است. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پاالیشگاه میعانات گازی 
س��تاره خلیج فارس نقش اساس��ی در خودکفایی تولید بنزین و تبدیل 

ش��دن ایران به یک صادرکننده ایفا خواهد ک��رد، ادامه داد: ارزش کل 
سرمایه گذاری در این پروژه بیش از 4 هزار میلیون یورو است. 

وی در بخ��ش دیگری از اظهاراتش با اش��اره به وضعیت صندوق های 
بازنشس��تگی گف��ت: از آنجای��ی که برخ��ی ش��رکت ها و صندوق ها در 
دولت های گذش��ته ب��ه ما تحمیل ش��دند بنابراین امروز م��ا وارث این 
صندوق های ورشکسته هستیم و باید تیمارداری کنیم. ضمن اینکه باید 
مراقب تثبیت شغل، بهبود وضعیت و جلوگیری از ضرر و زیان ذی نفعان 
این صندوق ها باش��یم.  این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: نباید 
واگذاری های غلط گذشته و تصویر نادرست از صندوق های بازنشستگی 

زمینه س��از برای قضاوت های مبهم و نادرست باش��د.  ربیعی گفت: در 
حال حاضر در قالب چند برنامه قصد داریم وضعیت بنگاه ها را از حالت 
فعلی نجات دهیم. بحث تهاتر سهام، فروش در بازار سهام، ادغام برخی 
شرکت ها، واگذاری به روش پیمان مدیریت، فروش دارایی ها یا انحالل، 
جذب س��رمایه گذاری خارجی و تش��کیل صندوق های قابل معامله در 
بورس را در دستور کار داریم.  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه 
با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در پروژه های ثروت زا افزود: من مردم و 
س��رمایه گذاران را به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های سودمند و 

بزرگ کشور دعوت می کنم. 

چگونه می توانیم از پیچ تحریم ها به سالمت عبور کنیم؟ 

ربیعی خبر داد

بنگاه ها از ورشکستگی خارج می شوند

خبــــر

زنگنه: در کار وزارت نفت تأخیر انداختند 
وزیر نفت گفت اگ��ر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته بودند و 
5 قرارداد دیگر همانند توتال منعقد ش��ده بود و همچنین صادرات 
نفت کشور 4 میلیون بش��که در روز بود، دیگر آمریکا نمی توانست 

نفت ایران را تحریم کند. 
به گ��زارش انتخاب، بی��ژن نام��دار زنگنه درب��اره تضامین اخذ 
 IPC ش��ده در قرارداد ای��ران و توتال، گفت: س��اختار قرارداد های
این گونه بوده که اگر اجرای قرارداد برای شرکت طرف مقابل ایران 
غیرممکن ش��ده و این موض��وع را اعالم کند، می توان��د از قرارداد 
خارج ش��ود، اما پولی به آن پرداخت نمی ش��ود تا زمانی که فعالیت 

پروژه تمام شود. 
وزیر نفت با بیان اینکه در قرارداد ایران و توتال پیش بینی ش��ده 
که نفر دوم یعنی ش��رکت چینی جایگزین توتال ش��ود، افزود: در 
حال حاضر توتال هنوز از قرارداد خارج نش��ده اس��ت و 25 روز از 

مهلت 6۰ روزه این شرکت تمام شده و 35 روز دیگر زمان دارد. 
وی ادامه داد: بعید اس��ت که توت��ال بتواند برای حضور در ایران 
از آمریکا معافیت بگیرد، اما اگر ش��رکت دوم یعنی ش��رکت چینی 
نیز تمایلی به ادامه فعالیت نداش��ته باشد، شرکت سوم کار را ادامه 

می دهد. 
زنگن��ه با بیان اینک��ه برخی خیلی روی این موضوع حساس��یت 
نشان می دهند که ایران در قرارداد با توتال ضرر کرده است، یادآور 
ش��د: در این قرارداد ضرر نکرده ایم، فرض می شود که ایران سرمایه 
داش��ته و پول هایش روی دستش مانده و می خواسته کار این پروژه 
را انج��ام دهد، پس اگ��ر توتال و چینی ها از قرارداد خارج ش��دند 
این س��رمایه ها به شرکت پتروپارس داده می ش��ود تا این پروژه را 

به اتمام برساند. 
وی با اش��اره به اینکه ش��رکت توتال تاکنون 6۰ میلیون دالر در 
این پروژه خرج کرده اس��ت، اف��زود: مجلس و دولت قبول کرده اند 
که برای توسعه صنعت نفت به فرآیند جذب سرمایه گذار خارجی و 
تکنولوژی توجه شود که در این موضوع هیچ اختالفی بین مجلس 
و دول��ت نبود و هیأت نظارت بر مناب��ع هیدروکربوری که مقامات 
عالی س��ه قوه در آن حضور دارند، انعقاد این قرارداد را به مصلحت 

کشور دانستند. 
وزی��ر نفت با بیان اینکه اگ��ر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته 
بودن��د و پن��ج قرارداد دیگ��ر همانند توتال منعقد ش��ده بود دیگر 
وضعیت کش��ور مثل امروز نب��ود، تصریح کرد: اگ��ر صادرات نفت 
کش��ور 4 میلیون بش��که در روز بود دیگر آمریکا نمی توانست نفت 
ایران را تحریم کند، چراکه خروج نفت ایران بسیار برایش زیان بار 
بود، همانگونه که نتوانس��ت روسیه را تحریم نفت و گاز کند، چون 
مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج 

روسیه را نداشت. 

تصمیم افزایش تولید اوپک نتوانست التهاب 
بازار نفت را فرونشاند

پای��گاه خبری بلومبرگ آمریکا نوش��ت نگرانی بازارها از به وجود 
آمدن اختالل در عرضه نفت به حدی اس��ت که تصمیم اخیر اوپک 
مبنی بر کاهش محدودیت ه��ای تولید و تزریق روزانه یک میلیون 
بش��که در روز به بازار نفت نیز نتوانس��ت از تأثی��ر این نگرانی ها بر 

قیمت نفت بکاهد. 
ب��ه گزارش ایرنا ب��ه نقل از پایگاه خبری بلومب��رگ آمریکا، بازار 
از این بابت نگران اس��ت که همزمان ب��ا کاهش موجودی انبارهای 
نف��ت در آمری��کا و اخت��الل در عرضه نفت کان��ادا و صادرات نفت 
لیبی، کاهش ص��ادرات نفت ایران نیز موجب کاهش ظرفیت مازاد 
 تولید نفت س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( می شود. 
نف��ت روز جمع��ه و در واپس��ین س��اعات باق��ی مان��ده از س��ه 
ماه��ه دوم س��ال 2۰۱8 م��ی رود ت��ا طوالنی تری��ن دوره افزایش 
 قیم��ت فصل��ی خ��ود در هش��ت س��ال گذش��ته را ثب��ت کن��د. 
نفت خام آمریکا از ابتدای سه ماهه دوم 2۰۱8 )۱۱ اردیبهشت( تا 
صبح دیروز ۱3درصد افزایش قیمت پیدا کرده است و قیمت فصلی 
 آن م��ی رود تا برای چهارمین دوره س��ه ماهه متوال��ی افزایش یابد. 
قیمت نفت تنها در دو هفته گذشته به دلیل تحریم های سنگین تری 
 که آمریکا بر ایران تحمیل کرده، بیش از ۱2درصد افزایش یافته است. 
قیم��ت نفت خ��ام آمریکا در س��اعت 4:۰5 بامداد دی��روز به وقت 

گرینوی��چ در ب��ازار نایمک��س این کش��ور ب��ا ۰.25 درصد کاهش 
 نس��بت به آخرین قیمت پنجش��نبه به ۷3 دالر و ۱۷ سنت رسید. 
ب��ا ای��ن ح��ال، ه��ر بش��که نفت خ��ام برن��ت دری��ای ش��مال با 
افزای��ش قیم��ت نس��بت ب��ه دی��روز در ب��ازار لن��دن  اندک��ی 
 ب��ه به��ای ۷۷ دالر و ۷9 س��نت در ه��ر بش��که معامل��ه ش��د. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، وزی��ران نفت کش��ورهای اوپک و ه��م پیمانان 
غیراوپ��ک این س��ازمان اول تیرماه گذش��ته در م��ورد تولید نفت 
 در وی��ن با یکدیگ��ر گفت وگ��و و موافقت کردند ک��ه رقم کاهش

یک  میلیون  و 8۰۰ هزار بش��که مورد توافق رعایت ش��ود و کاهش 
بیش  از  حد عرضه نفت در بازارها که حدود یک میلیون بش��که در 

روز پیش بینی می شود، جبران شود. 
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یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تصور ایجاد بازار بورس ارزی یا 
بورس اظهارنامه صادراتی تصمیم غلطی است، گفت: باید اجازه فعالیت 
آزاد به صرافی ها مش��روط به ثبت همه معامالت در س��امانه س��نا داده 

شود.
مجید ش��اکری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی 
که ۷۰روز از رونمایی طرح دولت با عنوان »پاسخگویی به تمام نیازهای 
ارزی« گذش��ته اس��ت، دولت از ویرایش دوم طرح خود رونمایی کرده 

است.
این کارش��ناس اقتصادی افزود: واضح بود که ایده پاسخگویی به همه 
نیازها با نرخ 42۰۰ تومان ایده ای نیس��ت که با موفقیت توام باشد، ولی 
مقام سیاستگذار تامل بسیاری کرد و به نوعی حاضر شد که اثرات منفی 
ای��ن اقدام همچون عدم کارکرد صحیح س��امانه نیما، کاهش عرضه ارز 

از طرف صادرکنندگان غیرنفتی و جهش  در ثبت سفارش را بپذیرد.
وی ادامه داد: در مس��یر جدید پذیرفته شده است که برای 2۰ درصد 
از افرادی که طبق مصوبه 2۱فروردین ماه امسال اجازه داشتند ارز خود 
را به غیر از بانک مرکزی بفروش��ند، ضمن ف��روش ارز با قیمت 42۰۰ 
تومان، اظهارنامه صادراتی خود را با نرخی مکمل به فروش برسانند که 
مجموعه این قیمت ها به نرخی نزدیک به قیمت بازار برس��د، قیدی که 
در این رابطه وجود داش��ت نیز لزوم  وجود تفاوت اندک بین این قیمت 

تجمیعی جدید و عدد 42۰۰ است.
شاکری با اشاره به اشکاالت ویرایش جدید، گفت: در این طرح زمانی 
که در مورد 2۰درصد پایینی صحبت می کنیم خود به خود کس��انی که 
مشمول این 2۰درصد نیستند نیز به دنبال روش هایی برای دور زدن و 
اس��تفاده از این مزایا خواهند بود و به نوعی قرار نگرفتن صادرکنندگان 
اصلی مجددا اختالف پتانسیل جدی و زمینه ساز انواع رانت ها و یا عدم 

عرضه ها می شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه از طرفی باز هم 
یک نرخ رس��می نزدیک به بازار متولد نمی شود، افزود: نرخ »سنا ریت« 
ک��ه هرچند در برخی م��وارد از بازار جامانده ولی یکی از س��رمایه های 
ارزش��مند اقتصاد ایران اس��ت نیز با روی کار آمدن نرخ 42۰۰تومان از 

اعتبار ساقط شد.
وی ادامه داد: اهمیت این نرخ در این بود که مثال می توانستیم از این 
نرخ برای صندوق های س��رمایه گذاری طال و سپرده های  ارزی استفاده 
کنیم، اما در بسته جدید فقط نرخ اظهارنامه صادراتی لحاظ شده است 
که نرخ ارز رس��می بازار نیس��ت و حداکثر عدد تجمیعی )جمع 42۰۰ 
و قیمت کشف ش��ده برای اظهارنامه( س��ایه ای از نرخ رسمی را خواهد 

ساخت.
ش��اکری اظهار داش��ت: همچنین تصور ایجاد بازار ب��ورس )با عنوان 
بورس ارزی یا بورس اظهارنامه صادراتی( تصمیم غلطی اس��ت، چراکه 
در ش��رایط کنونی تنها متغیر خرید و فروش ارز قیمت آن نیس��ت بلکه 
به دلیل اهمیت حفظ حس��اب های صادرکنندگان غیرنفتی در سراس��ر 
جه��ان از حمالت تحریمی  صادرکننده مالحظات غیرقیمتی بس��یاری 

را برای حساب مقصد انتقال، در فرآیند فروش ارز در نظر می گیرد.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: به بیان دیگر در وضع فعلی هر 
رش��ته معامله بر این اساس که چه ارزی توسط چه کسی به چه کسی 
در کجا فروخته ش��ود یک کاالی مس��تقل و غیرهمگن اس��ت و اساسا 

بورس پذیر نیست.
پیشنهادات فوری برای نظام ارزی

وی در ادامه به ارائه پیش��نهاداتی برای نظ��ام ارزی پرداخت و گفت: 
الزم است اجازه فعالیت آزاد به صرافی ها مشروط به ثبت همه معامالت 
در س��امانه سنا، داده ش��ود. در واقع با نیمی از فش��ار اعمال شده برای 

تعطیل��ی صرافی  ها می ت��وان همه معامالت آنها را روی س��امانه س��نا 
تجمیع کرد. ش��اکری افزود: همچنین باید بساط پیمان سپاری موجود 
با استثناهای س��همگین برچیده شود تا به پیمان سپاری سبکی تبدیل 
ش��ود که در آن واردکنندگان می توانند از هر جایی که بخواهند  به هر 
قیمت��ی که بخواهند ارز بخرند و  صادرکنن��دگان بتوانند ارز خود را به 
هر کسی که می خواهند به هر قیمتی که می خواهند بفروشند، مشروط 
ب��ر آنکه واردکننده ب��رای انجام واردات نیازمند خری��د برگه اظهارنامه 
صادراتی با ارزش معادل آن باش��د.) در این وضعیت که اظهارنامه عمال 
از معامل��ه ارز تفکیک واقعی می ش��ود بورس��ی ک��ردن خرید و فروش 

اظهارنامه ایرادی ندارد.(
به گفته وی با این روش ضمن حداکثر کردن تنوع در مبادی ورودی، 
ش��رایطی را ایج��اد کرده ایم که تضمی��ن می کند هرگ��ز ارز حاصل از 

صادرات غیرنفتی مصروف خروج سرمایه نخواهد شد.
 ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی اظه��ار داش��ت: از طرف��ی تخصیص ارز
42۰۰ تومان باید فقط برای کاالهای اساس��ی اختصاص یابد، همچنین 
ص��ادرات و واردات ارز را با توجه به اینک��ه امروزه نظام حکمرانی برای 
کنترل قیمت در سررشته های توزیع نداریم واردات کاالی اساسی ملی 
ش��ود و صرفا در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد؛ به نحوی که 
واردکنندگان خصوصی فعلی به حق العمل کار ش��رکت بازرگانی دولتی 

تبدیل شوند یا با ارز آزاد واردات انجام دهند.
شاکری افزود: به استناد آمار و با توجه به نحوه رفتار بازارهای  تبدیل 
ریالی خارجی ) سلیمانیه، دوبی و هرات( اجرای چنین شیوه ای احتماال 
ن��رخ نقدی تهران  را ب��رای مدتی قابل توجه در کانال زیر ۷هزار تومان 
قرار خواهد داد و دست سیاستگذار را برای تدبیر بلندمدت تر باز خواهد 

گذاشت.

در گفت  و گو با مهر مطرح شد

ایجاد بازار بورس ارز تصمیم غلطی است

مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران گفت: مشکالت و چالش های اقتصاد 
ایران داخلی است و ربطی به تحریم ندارد، ضمن اینکه گرفتاری اصلی 
آن اس��ت که همواره نگاه برای اصالحات اقتصادی، به خارج از کش��ور 

است.
ابراهی��م بهادرانی در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: گرفتاری اقتصاد 
ایران به صورت ریش��ه ای آن اس��ت که همواره ن��گاه ما برای اصالحات 
اقتصادی، به خارج از کش��ور اس��ت؛ در حالی که مشکالت و چالش های 
داخل��ی داریم که ت��ا آنها را حل نکنی��م، حتی از ام��کان خارجی هم 
نمی توانیم بهینه اس��تفاده کنیم؛ این در حالی است که مشکالتی نظیر 
کس��ری بودجه وجود دارد ک��ه ربطی به خارجی ها نداش��ته، بلکه باید 
تنظیم این س��ند مهم اقتصادی ایران، به نح��وی صورت گیرد که تراز 
دخل و خرج با هم همخوانی داشته و نقدینگی جدید وارد جامعه نکند.
مش��اور عالی اتاق بازرگانی تهران اف��زود: دولت به بخش خصوصی و 
بخش ه��ای دیگر اقتصاد، بدهی دارد؛ پس معنایش آن اس��ت که مردم 
نمی توانن��د با دولت وارد کارهای قراردادی ش��وند، بنابراین باید دولت 
ب��رای این موضوع فکری کند؛ نه اینکه مش��کل یک بخش را حل کرده 
و دیگری را پوش��ش ندهد، در غیر این صورت، اعتماد بخش خصوصی 

سلب شده و کار اقتصاد به سرانجام نمی رسد. وی تصریح کرد: سیستم 
بانکی ایران چند س��الی اس��ت که با مواردی همچون معوقه های بانکی 
و بدهی دولت به سیس��تم بانکی رن��ج می برد که اینها، ربطی به تحریم 
ن��دارد، پس تا زمانی ک��ه آنها را حل نکنیم، نباید فک��ر کنیم که همه 
مش��کل ما از طریق نس��خه خارجی ها و کارکردن با آنها حل می ش��ود؛ 
ضمن اینکه اگر این مسائل را که تعداد آنها کم هم نیستند، حل کنیم، 
می توانیم گام رو به جلو برداریم؛ همه اینها در شرایطی است که مسائلی 
همچون فضای کس��ب و کار و آنچه که این فضا را دچار مشکل می کند 
باید مورد توجه قرار گرفته و از آنها پرهیز ش��ود، بنابراین اگر کشور رو 
به سیاس��تگذاری از این دس��ت بیاورد، آنگاه مشکالت سختی همچون 

تحریم نیز راحت تر و ساده تر قابل حل شدن است.
به گفته بهادرانی، مادامی که مش��کالت داخلی و زیرس��اختی اقتصاد 
ایران را حل نکنیم، اقتصاد س��امان نمی یابد، ضمن اینکه ممکن اس��ت 
مش��کالت خارجی نیز به آن اضافه شود. پس طبیعی است که این گره 

به چند گره دیگر اضافه و یک گره کور را تشکیل می دهند.
وی اظهار داش��ت: از دیدگاه من مهم اس��ت که فضای کسب و کار را 
راح��ت کرده و واقعا طلب مردم را به آنه��ا بپردازیم، ضمن اینکه نباید 

بودجه را هر سال باد کرده و به رقم آن بیفزاییم. آنچه که مهم است این 
اس��ت که تخصیص ها را بهینه انجام داده و راهی را نرویم که با فروش 
اوراق مش��ارکت، هزینه های ج��اری را تامین کرده و در کنار آن بودجه 
پروژه های عمرانی نصف شوند. البته به این موارد، بسیاری از مشکالت و 
تصمیم گیری های غلط اقتصادی را هم باید اضافه کرد. پس این مسائل 

و مشکالت، داخلی است و ربطی به خارج از کشور ندارد.
عض��و هیات نماین��دگان اتاق بازرگان��ی تهران اف��زود: در عین حال 
سیس��تم بانکی باید اصالح شده و ش��فاف گردد؛ ضمن اینکه بانک های 
خارج��ی که می خواهند با ما کار کنند، باید با ش��رایط کش��ور تطبیق 
داده ش��وند، اینطور است که مشکل اقتصاد  حل می شود. در این میان 
مواردی همچون اف ای تی اف را نیز باید با در نظر گرفتن اصول انقالب 
پیش برده و در شرایط کنونی که ایران یک سال برای خروج از فهرست 
س��یاه اف ای تی اف مذاکره کرده بود، ش��رایطی را فراهم آوریم که با 
حف��ظ منافع مل��ی، این موضوع در مجلس تصویب ش��ود، چراکه نباید 
گره��ی به گره های کور اقتصاد ایران اضافه کرد، پس به مجلس توصیه 
می ش��ود با در نظر گرفتن اصول انقالب اسالمی، به وظایف خود در این 

رابطه عمل کنند.

نسخه فعاالن اقتصادی برای اقتصاد ایران

اخبار

نوبخت خبر داد
تقدیم 5 برنامه عملیاتی از سوی سازمان 

برنامه و بودجه به رئیس جمهور
س��خنگوی دولت از تقدیم پنج برنامه عملیاتی از س��وی سازمان 

برنامه و بودجه به رئیس جمهور در هفته آینده خبر داد.
به گ��زارش مهر، محمدباق��ر نوبخت، س��خنگوی دولت و رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور در گفت وگو با ش��بکه خبر اظهار 
داش��ت: هفته آینده پنج برنامه عملیاتی از س��وی سازمان برنامه و 

بودجه تقدیم رئیس  جمهور می شود.
نوبخ��ت ادام��ه داد: بودجه، تولید، اش��تغال و حمایت از اقش��ار 

کم درآمد و مدیریت نقدینگی اولویت این بسته ها است.
س��خنگوی دول��ت همچنین از تش��کیل جلس��ه ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی با حضور س��ران قوا در روز یکشنبه هفته آینده 

و بررسی برنامه های عملیاتی در این جلسه خبر داد.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار:
در بازنگری دستمزد کارگران جدی هستیم

رئیس کانون ش��ورای اس��المی کار اس��تان تهران می گوید: پس 
از کامل ش��دن نتایج بررس��ی ها و به روزرسانی سبد هزینه کارگران، 

درخواست بازنگری دستمزد را به شورای عالی کار می فرستیم.
علی خدایی در گفت وگو با ایس��نا، درباره بررسی مجدد دستمزد 
در ش��ورای عالی کار گفت: به عنوان اعضای رس��می شورای عالی 
کار از چند هفته قبل این موضوع را در دس��تور کار داریم و نسبت 
به آن جدی هس��تیم. بعد از آنکه نتایج بررس��ی های ما کامل شد، 
درخواس��ت بازنگری در مزد سال ۱39۷ را به شورای عالی کار ارائه 

می کنیم.
وی با بیان اینکه کارگروه های مزد از دو هفته قبل فعال شده اند،  
گف��ت: کارگروه ها در حال به روزرس��انی س��بد معیش��ت کارگران 
هستند. هم اکنون در حال رایزنی هستیم و به محض تکمیل نتایج، 

درخواست بازنگری مزد را ارائه خواهیم کرد.
خدایی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا طرح دوباره دستمزد در 
شورای عالی کار منع قانونی دارد؟ گفت: به هیچ وجه، قبال در سال 
۱384 وقتی دستمزد دو نرخی تعیین شده بود این اتفاق تکرار شد. 
آن زمان حداقل مزد برای کارگران رسمی، ۱5۰ هزار تومان و برای 
کارگران قراردادی ۱8۰هزار تومان تعیین شد، ولی شورای عالی کار 
در اردیبهش��ت ماه مجددا تشکیل جلس��ه داد و مصوبه را با کاهش 

۱8۰ هزار تومان به ۱5۰ هزار تومان اصالح کرد.
عض��و کان��ون عالی ش��ورای اس��المی کار تاکید ک��رد: آن زمان 
دس��تمزد را بنا به ش��رایط روز و اوضاع اقتصاد کاهش دادند، امروز 

هم می توان آن را با توجه به شرایط اقتصاد افزایش داد.
خدایی با اش��اره به نگرانی ها از ریزش نیروهای کار و مش��کالت 
کارفرمایان در صورت افزایش مزد، گفت: منکر مشکالت کارفرمایان 
نیس��تیم همچنان که معیشت سخت و دش��وار کارگران را کتمان 
نمی کنی��م، ول��ی هدف ما این اس��ت که دولت ب��ه وظیفه خود در 
قبال دو طرف عمل کند و برای کارفرمایان معافیت های مالیاتی در 
نظر بگی��رد و در قبال آن کارفرمایان را مکلف کند که افزایش مزد 

کارگران را بپذیرند.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، هرگونه افزایش مزد و اصالح 
سبد هزینه معیش��ت کارگران باید با حفظ شأن و کرامت کارگران 

صورت گیرد.
به گزارش ایس��نا، اس��فندماه س��ال گذشته ش��ورای عالی کار 
افزایش حداقل مزد کارگران را ۱9.5درصد تصویب کرد که با این 
افزای��ش پایه حقوق کارگران به یک میلی��ون و ۱۱6 هزار تومان 
رسید. البته ش��ورای عالی کار در مورد افزایش بن خواربار و حق 
مس��کن مصوبه ای نداش��ت. در آغاز سال ۱39۷ بخشنامه مزد در 
حال��ی از س��وی وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ ش��د که 
بازارهای داخلی از جمله مسکن تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز 
قرار گرفتند. این امر بر معیش��ت خانوارهای کارگری سایه افکند 
و موجب شد اجرای بخشنامه مزد در بسیاری از کارخانه ها نیز با 

مشکل مواجه شود.

با تشدید نگرانی ها از تحریم ایران
قیمت نفت آمریکا به باالترین رکورد سه  و 

نیم ساله خود رسید
روز پنجش��نبه، با نگرانی از اینکه تحریم های آمریکا بتواند مقدار 
قابل توجهی از ص��ادرات نفت ایران را کاهش دهد، قیمت های نفت 
باال رفت و نفت آمریکا به باالترین قیمت سه  سال و نیم اخیر رسید.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، قیمت پیش خرید هر بشکه نفت 
نیمه س��نگین تگزاس غرب آمریکا، دبلیو تی  آی، 69 س��نت یا یک 
درصد جهش کرد و در ۷3.45 دالر بس��ته شد. قیمت این شاخص 
نفتی در معامالت روز پنجشنبه به رکورد ۷4.۰3 دالر هم رسید که 

باالترین سطح آن از 26 نوامبر 2۰۱4 است.
قیمت هر بش��که پیش خرید نفت برنت هم با 23سنت افزایش در 

۷۷.85 دالر به کار خود پایان داد.
این هفته ایاالت متحده از کش��ورهای دیگر خواست واردات نفت 

خود از ایران را از ماه نوامبر قطع کنند.
مقام��ات آمریکا روز پنجش��نبه اع��الم کردند که با کش��ورهای 
مختل��ف، م��ورد ب��ه م��ورد روی این ه��دف کار می کنن��د. چین، 
بزرگ ترین واردکننده نفت از ایران، به مواضع آمریکا پایبند نیست.
مارک واتکینز، استراتژیس��ت س��رمایه گذاری منطقه ای در بانک 
ول��س منجمنت آمری��کا، می گوید: اگر نفت ای��ران را از بازار حذف 
کنید، آنگاه با کاهش ش��دید عرضه روبه رو می ش��وید و فشار رو به 

باالی بیشتری به قیمت های نفت وارد خواهد شد.
اختالالت برنامه ریزی نش��ده در عرضه نفت از سوی کانادا، لیبی و 

ونزوئال، هم باعث باال رفتن قیمت ها شده اند.
قیم��ت نفت خام آمریکا پ��س از اینکه داده ه��ای اداره اطالعات 
انرژی این کشور نشان داد این هفته میزان ذخایر تجاری نفت خام 

آمریکا ۱۰ میلیون بشکه سقوط کرده است، بیشتر تقویت شد.
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مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی اعالم کرد
فرصت 6 ماهه برای ارائه ارز پتروشیمی ها در 

سامانه نیما
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولش��ویی گفت: طبق مصوبه 
دولت، به صادرکنندگان پتروش��یمی شش ماه فرصت داده شده که 
ارز حاص��ل از صادرات را به س��امانه نیم��ا وارد کنند که با توجه به 
میزان صادرات تاکنون 2میلیارد یورو به س��امانه نیما وارد ش��ده و 

شش ماه فرصت برای واریز ۱۰ میلیارد یورو به سامانه نیما است.
امیرمحم��د پرهام فر در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه برخی از 
تقاضاهای ارز در حال حاضر به س��امانه نیما سوق داده شده است، 
اظهار کرد: دس��ته ای از افراد ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی 
و دس��ته ای از طریق س��امانه نیما دریافت کردن��د. در حال حاضر 
صادرکنندگان کاالهای پتروشیمی و کسانی که ارزآور هستند باید 

ارز را با همان نرخ 42۰۰ تومان وارد سامانه نیما کنند.
وی با بیان اینکه پتروشیمی ها ارز خود را به سامانه نیما می آورند، 
افزود: س��ایر صادرکنندگان الزامی به سامانه نیما ندارند و خودشان 
می توانند ارز وارد کنند. همچنین برخی از واردکنندگان ارز خود را 
در توافق با صادرکنندگان تهیه و وارد کشور می کنند. اگر در مورد 
کاالهایی باش��د ک��ه ضرورت ورود دارد و واردکنن��ده  آن نتواند ارز 
مورد نیاز خود را از طریق س��امانه نیما تهیه کند، می تواند از سایر 

تامین کنندگان دریافت کند.
پرهام ف��ر درباره تاخیر در ارائه ارز به برخی درخواس��ت کنندگان 
ب��ه دلیل خ��ودداری پتروش��یمی ها از تحویل ارز خود به س��امانه 
نیم��ا توضیح داد: مصوبه دوم اردیبهش��ت س��ال ج��اری دولت به 
صادرکنندگان پتروشیمی ش��ش ماه فرصت داده است. در سه ماه 
نخس��ت سال جاری نزدیک به ۱2 میلیارد دالر صادرات داشتیم. از 
این میزان نزدیک به 2میلیارد یورو در س��امانه نیما عرضه ش��ده و 
باقی هم شش ماه فرصت دارند ۱۰ میلیارد باقی مانده را وارد سامانه 
نیما کنند. البته از ابتدای مصوبه نمی توان ش��دیدترین حالت را در 
نظر گرفت و همین بازه شش ماهه هم مزیت محسوب می شود، اما 

حتی این زمان ممکن است در آینده کمتر شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی با اشاره به دسته بندی 
کااله��ا با اولویت س��ه گانه بیان کرد: ه��ر کدام از این س��ه گروه اگر 
بخواهند کاالی شان را وارد کشور کنند، قاچاق محسوب نمی شود، زیرا 
تشریفاتش را طی می کنند. گوشی تلفن هم در هر یک از دسته ها قرار 
بگیرد، قاعدتا زمان ورود به کش��ور در گمرک، IMEI آن ثبت شده و 

گوشی به عنوان گوشی قانونی شناخته می شود.

به گزارش ایسنا، طبق دستورالعمل ارزی دوم اردیبهشت از سوی 
مع��اون اول رئیس  جمه��وری، ارز حاصل از ص��ادرات و واردات در 
قالب س��امانه نیما مدیریت می شود. براساس این دستورالعمل قرار 
ش��ده دالر حاصل از صادرات اقالم عمده صادراتی در قالب سامانه 
نیما با نرخ 42۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت 
ش��ود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود. محمد 
ش��ریعتمداری - وزی��ر صنعت، معدن و تجارت - نیز ماه گذش��ته، 
لیس��ت کاالهای پتروشیمی و معدنی که باید ارز حاصل از صادرات 

آنها به سامانه نیما واریز شود را اعالم کرد.
 

خبرنــامه

دبیرکل بانک مرکزی گف��ت: بانک مرکزی با هماهنگی بورس اوراق 
بهادار از روز یکش��نبه ۱۰تیرماه در اقدامی جدید، امکان عرضه تمامی 

حواله های پیش فروش شده سکه را در بورس فراهم می کند.
به گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از بانک مرک��زی، س��یدمحمود احمدی 
درخصوص طرح پیش فروش س��که که در راستای ایجاد تعادل قیمت 
س��که در دس��تور کار این بانک قرار گرفت، گفت: براس��اس این طرح 
۷.6میلیون س��که از بهمن ماه س��ال 96 لغایت اواسط اردیبهشت سال 
جاری پیش فروش ش��د و به نظر می رس��د با تزریق این تعداد سکه به 
بازار کامال ش��اهد متعادل شدن وضعیت قیمتی سکه طال باشیم، لیکن 
از آنجایی که موعد تحویل این س��که ها با فواصل زمانی متفاوت اس��ت 

و به مرور به بازار وارد خواهد شد این اثرگذاری تدریجی خواهد بود.
وی اف��زود: ب��ا توجه به ت��داوم التهابات فعلی بازار س��که طال، بانک 
مرکزی ب��ا هماهنگی بورس و اوراق بهادار از روز یکش��نبه ۱۰ تیرماه 
در اقدامی جدی��د امکان عرضه تمامی حواله های پیش فروش ش��ده را 
در ب��ورس فراهم می کند ک��ه با این کار ضمن پاس��خگویی به عطش 
متقاضیان و متعامالن سکه طال، شاهد تحرک بخشی سمت عرضه بازار 

خواهیم بود.
دبی��رکل بان��ک مرک��زی درخص��وص وع��ده تحوی��ل س��که های 
پیش فروش شده توسط بانک مرکزی افزود: این بانک متعهد به تحویل 
تمامی س��که های پیش فروش شده اس��ت و آمادگی کامل برای این امر 
وج��ود دارد با این حال امکان جدیدی در راس��تای نقدپذیری و تبادل 
گواهی های پیش خرید سکه برای پیش خریدکنندگان به وجود آوردیم 
تا این افراد بتوانند گواهی س��که های خود را قبل از سررس��ید، در بازار 
بورس به فروش رس��انند. همچنین کسانی که تمایل به سرمایه گذاری 
در حوزه س��که دارن��د می توانند ب��ا مراجعه به بورس، اوراق س��که را 

خریداری کنند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در ط��رح پیش فروش س��که، نقدینگی قابل 

توجهی جمع آوری ش��ده، خاطرنش��ان کرد: این موضوع نشان می دهد 
مردم عالقه زیادی برای س��رمایه گذاری در این حوزه دارند و بر همین 
اس��اس، در طرح جدید بانک مرکزی کس��انی که موفق به خرید سکه 
در زمان پیش فروش نش��دند فرصتی برای سرمایه گذاری در بازار سکه 
دارند. در واقع تا زمان سررس��ید گواهی س��که های پیش  فروش  ش��ده، 
بازارس��ازی دیگری در قالب اوراق س��که در بورس انجام می شود. این 
اوراق پس از موعد سررس��ید نیز هم در حکم مالکیت سکه طال بوده و 

هم قابل خرید و فروش در صرافی ها خواهند بود.
گف��ت:  س��که  اوراق  اجرای��ی  س��ازوکار  درخص��وص  احم��دی 
پیش خریدکنن��دگان می توانند با مراجعه به کارگزاری مربوطه، گواهی 
پیش خریدشده سکه را به اوراق سکه تبدیل کنند و از طریق کارگزاری، 
کل س��که پیش خریدشده یا بخشی از آن را عرضه و به صورت توافقی 
و براس��اس قیمت پایه ای که مشخص می شود، واگذار کنند. دارندگان 
نهایی این اوراق که در حکم س��ند مالکیت س��که های طال بوده پس از 
زمان سررس��ید می توانند با مراجعه به شعب منتخب بانک ملی، سکه 
خ��ود را تحویل گیرند و ی��ا از خدمات نگهداری بانک ملی و یا کارگزار 
مربوطه استفاده کرده و مخاطرات ناشی از سرقت و مفقودی سکه های 
ط��ال را کام��ل از خود دور کنند. همچنین همانگونه که ذکر ش��د این 
گواهی ها قابلیت خرید و فروش در صرافی ها را خواهند داش��ت و عمال 

نیازی به تحویل و نگهداری سکه های طال نخواهد بود.
وی افزود: با توجه به قوانین کش��ور، اوراق سکه که در بورس عرضه 

می شود معاف از مالیات است.
احمدی با اش��اره به برخی بازتاب های نادرس��ت رس��انه ای در طرح 
پیش فروش س��که عنوان کرد: 5۰نفری که باالترین میزان پیش خرید 
س��که را داشتند تنها 5درصد س��که های پیش فروش شده را خریداری 
کردن��د که این موضوع در برخی رس��انه ها به گونه ای متفاوت منعکس 

شده است.
دبی��رکل بانک مرکزی متذکر ش��د: پس از اجرایی ش��دن این طرح، 
نس��بت به بررسی مجدد شرایط بازار س��که طال مبادرت خواهد شد و 
در صورت لزوم، مجددا پیش فروش س��که طال در قالب اوراق سکه طال 
از طریق بورس عرضه خواهد ش��د که این عرضه عالوه بر ۷.6 میلیون 

قطعه پیش فروش شده فعلی می باشد.
گفتنی است، در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی، بیش از یکصد 
هزار نفر اقدام به پیش  خرید بیش از ۷ میلیون و 6۰۰ هزار قطعه سکه 
کردند که تاکنون بیش از 8۰۰ هزار س��که آن توزیع ش��ده و در تیر و 
م��رداد نیز حدود یک میلیون س��که نیز روانه بازار می ش��ود. همچنین 
دارندگان بیش از 2۰ هزار س��که که سررس��ید آن گذش��ته است نیز 

مراجعه ای برای دریافت سکه های خود نداشتند.

دبیرکل بانک مرکزی خبر داد

آغاز معامالت اوراق گواهی سپرده سکه در بورس از هفته آینده

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 تعدیل ارزی، خطر بروز
بیماری هلندی را کم کرد

کم ش��دن خطر ب��روز بیماری هلندی در اقتص��اد ایران یا همان 
س��یل واردات، یکی از دس��تاوردهای تعدیل ارزی امسال است که 

به تدریج خود را در شاخص های کالن اقتصادی نشان می دهد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، افزایش ن��رخ ارز در ماه ه��ای اخی��ر به ویژه در 
زمس��تان پارسال س��بب شد تا نس��بت ش��اخص اقالم قابل تجارت 
 ب��ه کااله��ا و خدم��ات غیرقابل تج��ارت از ع��دد »یک« فرات��ر رود. 
این نسبت در صورتی که پایین تر از عدد یک باشد، یکی از نشانه های 
بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشورهاس��ت زیرا این بیماری در زمان 
 ثابت نگه داش��تن نرخ اسمی ارز به دلیل واردات بی رویه بروز می کند. 
در یک تقس��یم بندی کلی، کاالها و اقالم مصرفی خانوارها به دو گروه 
»قابل تج��ارت« و »غیرقابل تجارت« تقس��یم می ش��وند؛ اقالم قابل 
تجارت آنهایی هس��تند ک��ه در مکانی تولید ش��ده و در مکانی دورتر 
عرضه و مصرف ش��وند، بنابرای��ن قابل تجارت ب��وده و می توان بهای 
ای��ن ن��وع کاالها را از طری��ق واردات کنترل ک��رد؛ کاالهای صنعتی، 
 کش��اورزی و اق��الم مصرفی خانواره��ا در این گروه ج��ای می گیرند. 
در دس��ته دیگ��ر، اق��الم غیرقاب��ل تجارت ق��رار دارند ک��ه خاصیت 
جابه جای��ی و جایگزین��ی ندارن��د؛ آنه��ا ش��امل خدم��ات عمومی، 
 مخابرات��ی، بهداش��ت، مس��کن و اج��اره مس��کن و نظایر آن اس��ت. 
با این حال، بهای کاالهای قابل تجارت به دلیل قابلیت جابه جایی و صادرات، 
از مولفه های��ی چون »تغییرات ن��رخ ارز« و »تغییر قیمت در بازارهای 
جهانی« و »هزینه های حمل و نقل« اثر می گیرد درحالی که قیمت ها 
 در گروه کاالهای غیرقابل تجارت متاثر از سیاست گذاری دولت هاست. 
با توجه به نقش تعیین کننده نرخ برابری ارز در تعیین قیمت کاالهای 
 قابل تجارت، هرگونه تثبیت نرخ اسمی ارز، به شیوع واردات می انجامد. 
در ماه های اخیر که افزایش نرخ برابری ارزها شدت گرفته، ترکیب تورم 
در دو گروه کاالی یادش��ده نیز تغییر کرده اس��ت؛ برای نمونه در سال 
۱395 نرخ تورم ساالنه 9 درصد محاسبه شد اما این شاخص در گروه 
کاالهای قابل تج��ارت 6.9 درصد و در گروه کاالهای غیرقابل تجارت 

۱۱.5 درصد بود. 
در س��ال گذش��ته ای��ن ترکی��ب معک��وس ش��د و درحالی ک��ه 
ش��اخص کل ت��ورم در این س��ال 9.6 درصد اعالم ش��د، نرخ تورم 
در گ��روه کاالهای قابل تج��ارت ۱۰.6 درص��د و در گروه کاالهای 
غیرقاب��ل تج��ارت 8.9 درص��د ب��ود؛ یعن��ی اینکه نرخ ت��ورم در 
 گ��روه کااله��ای قابل تج��ارت از نرخ تورم س��االنه پیش��ی گرفت. 
ای��ن تغیی��ر نش��ان می ده��د افزای��ش ن��رخ ارز ب��ه رش��د بهای 
کااله��ای قاب��ل تجارت منجر ش��ده ک��ه می تواند س��دی در برابر 
 واردات بی روی��ه و ب��روز بیماری هلن��دی در اقتصاد ایران باش��د. 
نگاهی به نرخ تورم در گروه های کاالیی یاد ش��ده از ابتدای امسال 
نیز خالی از لطف نیس��ت؛ بر اس��اس آماری که بانک مرکزی از دو 
ماهه ابتدایی امس��ال منتشر کرده، نرخ تورم در ۱2 ماهه منتهی به 
فروردین امسال نس��بت به ۱2ماهه منتهی به فروردین پارسال9.2 
درص��د بوده، درحالی که نرخ تورم در گ��روه اقالم قابل تجارت 9.۷ 

درصد و در گروه اقالم غیرقابل تجارت 8.9 درصد بوده است. 
همچنی��ن درحالی ک��ه ن��رخ ت��ورم در ۱2 ماه��ه منته��ی ب��ه 
اردیبهش��ت ماه امس��ال نس��بت به اردیبهش��ت ماه پارس��ال 9.۱ 
درص��د اع��الم ش��د، ای��ن ش��اخص در اقالم قاب��ل تج��ارت 9.3 
 درص��د و در اق��الم غیرقاب��ل تج��ارت 8.9 درص��د ب��وده اس��ت. 
ای��ن ارقام نش��ان می دهد در دو ماه��ه ابتدایی امس��ال، نرخ تورم 
نه تنه��ا در اق��الم قابل تجارت بیش از اق��الم غیرقابل تجارت بوده، 
 بلکه در اقالم غیرقابل تجارت تغییری نداش��ته و ثابت مانده اس��ت. 
سیاس��ت های  و  بررس��ی ها  اداره  مدی��ر  مه��دی زاده«  »جعف��ر   
اقتص��ادی بان��ک مرکزی در ای��ن باره ب��ه ایرنا گف��ت: از آنجا که 
کااله��ای قاب��ل تجارت به ش��دت از ن��رخ ارز تأثی��ر می پذیرد، با 
 تعدیل ارزی، ش��اهد افزایش قیمت این گ��روه کاالها خواهیم بود. 
وی اف��زود: از آنج��ا که کااله��ای غیرقابل تج��ارت خدمات بخش 
عموم��ی، بهداش��ت و نظایر آن را دربر می گی��رد، هرگونه تغییر در 

نرخ تورم این نوع کاالها بیانگر سیاست گذاری های دولت است. 
از آنج��ا که با افزایش درآم��د، تقاضا برای خرید کاالها و خدمات 
افزای��ش می یابد، بازار عرض��ه و تقاضا به هم می خ��ورد که نتیجه 
مستقیم آن افزایش قیمت هاست؛ در چنین شرایطی دولت ها برای 
جلوگیری از رش��د قیمت ها متوس��ل به واردات کاالهای مصرفی با 
 نرخ های ارزان ارز می شوند که در نهایت به واردات بی رویه می انجامد. 
ب��ا این حال سیاس��ت واردات ب��رای کنترل بازار، دایم��ی و پایدار 
نخواهد بود زیرا به عقیده اقتصاددانان، تورم در چنین شرایطی تنها 

از بخشی به بخش دیگر اقتصاد منتقل می شود. 

دریچه

وزیر نیرو در نماز جمعه تهران گفت بدمصرفی در آب، محیط زیس��ت 
و انرژی نابرابری، خشونت و بی عدالتی ایجاد می کند اما امکان بازگشت 

و اصالح امور آبی کشور وجود دارد. 
رض��ا اردکانی��ان ای��ن هفته به مناس��بت پای��ان هفت��ه صرفه جویی 
ب��ود.  ته��ران  جمع��ه  نم��از  خطب��ه  از  پی��ش  س��خنگوی   آب، 
به گ��زارش ایرن��ا، وی اظهار ک��رد: جامعه م��ا به طور کل��ی جامعه ای 
دین��دار اس��ت و ع��الوه ب��ر اینکه ام��روز در دنی��ا برخی دین��داری را 
خصوص��ی می دانن��د و اکثریت��ی دین��داری عمومی یا ب��روز اجتماعی 
دی��ن در جامع��ه را محت��رم می دانند، آنچ��ه مهم اس��ت اینکه جامعه 
م��ا دارای وج��دان دینی اس��ت و م��ردم م��ا انگاره های دین��ی دارند 
 و ای��ن دین��داری به ط��ور عام و خ��اص اصلی ترین س��رمایه ماس��ت. 
عضو دولت دوازدهم گفت: تحقیقات جهانی در علوم اجتماعی هم موید 
این است که بسته به شرایط و مقتضیات و باالخص وقتی زیرساخت های 
صرفه جویی مهیا باشد انگاره های دینی، انگیزشی برای رفتارهای درست 

فراهم می کند. 
وی ادامه داد: کلیدواژه اصلی »رفتار درس��ت« اس��ت و مهم است که 
هم��ه چیز را صرفه جویی تلق��ی نکنیم، ما رفتار درس��ت با آب، انرژی 
و محیط زیس��ت داریم. من این کلیدواژه رفتار درس��ت را همان »عمل 
 صال��ح« تکرار ش��ده در ادبی��ات دینی و باالخص ق��رآن کریم می دانم. 
اردکانیان تأکید کرد: آب و انرژی را مطابق اس��تاندارد و الگوی صحیح 
مصرف کردن همان عمل صالح است. هر کار شایسته ای که مطابق موازین 
 عدل و انصاف باش��د مورد رضای خدا و مش��مول عموم صالحات است. 
وی گفت: آب و انرژی را درس��ت مصرف کردن عین عدل است. انصاف 
حکم می کند که وقتی برخی نقاط کشور به دالیل مختلف از جمله کم 
بارش��ی ها، تنگنای مالی و عمدتا بدمصرفی، آب باکیفیت ندارند، ما در 

نقاطی که آب سالم و باکیفیت داریم آن را درست مصرف کنیم. 
وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن در سوره روم می فرماید:  »َظَهَر 
الَْفساُد فِی الَْبِرّ َو الَْبْحِر بِما َکَسَبْت أَیِْدی الَنّاِس لُِیِذیَقُهْم بَْعَض الَِّذی َعِمُلوا 
لََعلَُّهْم یَْرِجُعوَن«. . . در خش��کی و دریا به س��بب کارهای مردم تباهی 
و فس��اد آش��کار ش��د. خداوند کیفر برخی از کارها را به مردم بچشاند 
 تا ش��اید دس��ت از س��وی این کارها بردارند و به س��وی حق بازگردند. 
وزی��ر نی��رو ش��رح داد: ظاهر آیه ش��ریفه نش��ان می دهد ک��ه تباهی 
و فس��اد در خش��کی و دری��ا ب��ه س��بب کاره��ای خودم��ان اس��ت و 
 ج��ای امی��دواری اینک��ه امکان بازگش��ت و اص��الح امور وج��ود دارد. 
وی عن��وان کرد: بپذیریم که ما س��ال ها در برخ��ی زمینه ها بدمصرف 
بوده ایم. تلخ است اما بدمصرفی همان فسادی است که خداوند در قرآن 

می فرماید آن را مرتکب نشوید. 
 فس��اد بق��ای آدمیان و رفاه و آس��ایش آن��ان را به خط��ر می اندازد. 
عضو هیأت دولت گفت: ما س��ال ها ش��یرینی بدمصرفی را چشیده ایم؛ 
ام��روز گام اول ر ا برمی داری��م و اظه��ار پش��یمانی می کنیم و تصمیم 
می گیریم که به طور جدی وارد مصرف صحیح بش��ویم و مصرف صحیح 

را به عنوان یک عمل صالح در جامعه خودمان نهادینه کنیم. 
وی افزود: انجام این کار ش��ریک و همراه می خواهد. درس��تی این راه 
برای همه مردم تبیین ش��ود و همگان به ویژه کس��انی که دسترس��ی 
ب��ه تریبون هایی دارند به عوض تحریک کردن و دمیدن بر دش��واری ها 
همراهی کنند. انتظار ما این اس��ت و البت��ه با کمک هم موفق خواهیم 

شد. 
 سیاست دولت: سازگاری با کم آبی

س��خنران قب��ل از خطب��ه ای��ن هفته نم��از جمع��ه ته��ران گفت: 
اصلی تری��ن ای��ده و برنام��ه وزارت نیرو به عنوان دس��تگاه مس��ئول و 
هم��کاران دیگ��ر در دولت، سیاس��تی با نام »س��ازگاری ب��ا کم آبی« 
اس��ت. این س��ه کلمه بیش��تر نیس��ت اما یک دنیا باید کار انجام داد تا 
 همانن��د پدران م��ان از هزاران س��ال پیش با کم آبی س��ازگار ش��ویم. 
اردکانیان اضافه کرد: در کش��ور ما میزان قابل مالحظه ای از انرژی برق 
توس��ط نیروگاه های آبی تولید می ش��ود. امس��ال به ویژه در تابستان در 
مقایسه با سال گذشته که ما توانسته بودیم تا 9 هزار و 3۰۰ مگاوات از 
نیروگاه های آبی کشور برق تولید کنیم به دلیل کم بارشی های سال های 
96 و 9۷ و عمدتا کم بارش��ی ها در پاییز و زمس��تان گذش��ته چندهزار 
 م��گاوات کاهش تولید ب��رق از نیروگاه ه��ای برق آبی خواهیم داش��ت. 
وی ادام��ه داد: ما به طور طبیعی هرس��اله با رش��د معقول جمعیت نیز 
مواجه هستیم و این نیز خود منبع جدیدی برای مصرف بیشتر است و 

برای آن برنامه ریزی می کنیم. 
وزیر نیرو گفت: امسال می توانیم در بخش آب و برق با درست مصرف 
کردن و فاصله گرفتن از بدمصرفی که به برخی مثال های آن می پردازم 
انشاءاهلل تابستان گرم پیش رو را با مشکالت کمتری پشت سر بگذاریم.

او گف��ت: بارش ه��ای نس��بتا مناس��بی هم ک��ه در بهار امس��ال در 
برخی اس��تان ها رخ داد و جای ش��کر دارد به میزان م��ورد نیاز جبران 
کم بارشی های پاییز و زمستان را نکرد؛ در برخی استان ها به نسبت سال 
گذش��ته تا ۷5 درصد کم بارشی داش��تیم و البته در برخی استان ها نیز 

بحمداهلل میزان بارش بیشتر بوده است. 
خشکسالی ها واقعیت همیشه زندگی در ایران

اردکانیان گفت: کم بارش��ی ها و خشکسالی ها واقعیت همیشه زندگی 
در ایران اس��ت. کشور ما به طور متوسط یک سوم جهان بارش دارد و ما 
 از گذش��ته های دور یاد گرفتیم که چگونه با کم بارش��ی سازگار باشیم. 
وی در ادام��ه اظه��ار ک��رد: افتخ��ار ما این اس��ت که پ��دران ما در 3 
هزار س��ال پی��ش پیش��رفته ترین نحوه اس��تفاده از مناب��ع زیرزمینی 
ب��ه نام قن��ات را به دنیا عرضه کرده اند، در س��رزمین خ��ود مانده اند و 
 ک��وچ نکرده اند و با طبیعت س��ازگار ش��ده اند؛ قطعاً ما ه��م می توانیم. 
وزیر نیرو تأکید کرد: امروز دسترس��ی کافی ب��ه همه فناوری های دنیا 
را داری��م. ما بیش از 4 میلیاردمتر مکعب پس��اب تولید می کنیم و این 
پ��س از تصفیه می تواند مطمئن ترین منبع برای صنعت کش��ور و بعضاً 
در بخش کش��اورزی با رعایت اس��تانداردهای الزم باش��د. ما میلیاردها 

مترمکعب آب را در بخش کش��اورزی مصرف می کنیم که امنیت غذایی 
کشور را تأمین کنیم. 

او تصری��ح کرد: ما می توانیم ب��ا بهره من��دی از فناوری های جدید و 
روش های صحیح ت��ر، میلیون ها بلکه میلیاردها مترمکعب آب در بخش 
کش��اورزی صرفه جوی��ی کنیم و ب��رای جمعیتی ت��ا دو برابر جمعیت 
 فعلی کش��ور آب کافی برای ش��رب و بهداش��ت و صنعت داشته باشیم. 
اردکانیان گفت: آنچه مهم اس��ت دور ش��دن از بدمصرفی اس��ت. ما در 
ش��هرهای بزرگ بحمداهلل منابع آب کافی برای شرب و بهداشت داریم 
باید دقت کنیم که آبی که با کیفیت بسیارخوب برای شرب مردم فراهم 
می شود را به س��ایر مصارف اختصاص ندهیم و در مصرف آن در بخش 

بهداشت به اندازه کافی ممسک باشیم. 
وی اف��زود: ب��ه یاد بیاوریم که ه��ر قطره آبی ک��ه به عنوان نظافت 
محیط از آن اس��تفاده می ش��ود و به عنوان وس��یله شست و شو مورد 
بهره برداری قرار می گیرد، در نقاط بی شماری از کشور و در روستاهای 
 ما منبع ش��رب اس��ت و ما قطعاً باید از این حی��ث بهتر عمل کنیم. 
وزی��ر نیرو اظه��ار کرد: در بخش ب��رق هم موضوع به همین ش��کل 
اس��ت؛ بحم��داهلل دول��ت برنامه ریزی کاف��ی و کاملی را ب��رای منابع 
زیست محیطی به ویژه آب و برق تدوین کرده؛ کارگروه ملی سازگاری 
با کم آبی در دولت ایجاد شده. فقط در هفته گذشته بود که مبلغ یک 
هزارمیلیاردتومان برای اجرای طرح های اضطراری آبرس��انی در بیش 
از 2۰۰ ش��هر کشور اختصاص داده شد و تعدادی از روستاهای ما که 
هنوز نیازمند کمک در این زمینه هس��تند منابع کافی برای آبرسانی 

به آنها فراهم شد. 
وی یادآور ش��د: در بخش برق نی��ز همانطور که رئیس جمهور محترم 
روز چهارش��نبه در گفت وگ��وی صری��ح و صمیمان��ه با م��ردم عنوان 
 کردند، تصمیم جدی دولت ش��روع از خود و سازمان های دولتی است. 
وی گف��ت: مصوبه هی��أت وزیران ناظر بر این اس��ت که دس��تگاه های 
دولت��ی در مقایس��ه ب��ا تابس��تان 96 ه��م در بخ��ش آب و ه��م در 
بخ��ش ب��رق به می��زان قاب��ل مالحظ��ه ای صرفه جویی کنن��د و البته 
 ای��ن هم رفتار قطعاً توس��ط م��ردم عزیز نیز پش��تیبانی خواهد ش��د. 
اردکانی��ان تأکید کرد: انش��اء اهلل با رفتار صحیح قطع��اً به گونه ای عمل 
خواهیم کرد که دش��منان این نظام و مملک��ت به هوس نیفتند که در 
زمینه آب اقدام به تحریک احساسات و عواطف مردم در مناطق کم آب 
و دارای مش��کل بکنند. به نحوی که رژیم صهیونیستی که در دهه های 
گذش��ته از هر ابزار ممکن و حتی علم امروز ب��ا تهیه مدل های ریاضی 
مختلف س��عی در سرقت منابع آب در کش��ورهای خاورمیانه و مناطق 
اشغالی کرده، امروز به هوس بیفتد که در موضوع آب وارد معرکه ایران 
ش��ود. وی ادامه داد: قطعاً هوش��یاری مردم ما مانع از این دست اندازی 
خواهد بود و با کمک همدیگر در مصرف صحیح منابع زیس��ت محیطی، 

در رفتار درست و در عمل صالح موفق خواهیم بود. 

وزیر نیرو: 

امکان اصالح امور آبی کشور وجود دارد
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دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت برای 
ساماندهی تولید

رئیس جمهوری در راستای حمایت از تولید داخل و پس از ابالغیه 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات ۱4۰۰ 

قلم کاال، وزارت صنعت را به ساماندهی تولید داخل مکلف کرد.
به گزارش ایس��نا، با نام گذاری س��ال جاری تحت عنوان حمایت از 
کاالی ایرانی توس��ط مقام معظم رهبری و با توجه به خروج آمریکا از 
برجام و شرایط پیش آمده برای اقتصاد کشور، حمایت از تولید داخلی 
و جلوگیری از واردات محصوالتی که مش��ابه داخلی آنها وجود دارد از 
مهم ترین مس��ائلی است که باید توسط مس��ئوالن به آن توجه شود. 
واردات برخی محصوالت که مش��ابه داخلی آنها در کش��ور تولید شده 
و موجب خروج ارز از ایران می ش��ود و نیز مشکالت واحدهای تولیدی 
از جمل��ه کمبود نقدینگی از جمله مواردی اس��ت که حل آن باید در 
دستور کار دولتمردان قرار می گرفت، بنابراین در گام اول توقف واردات 
۱4۰۰ قلم کاالیی که مش��ابه داخلی آن در کش��ور تولید می شود در 
دستور کار قرار گرفت و در گام دوم به وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تکلیف ش��ده تا ساماندهی تولید و حمایت از تولیدکنندگان داخلی را 
در دس��تور کار قرار دهد. بنابراین در شرایط فعلی و با خروج آمریکا از 
برجام که به تازگی تحریم های نفتی را نیز به دنبال داشته، حمایت از 
تولید داخلی یکی از مهم ترین مسائلی است که می تواند اقتصاد کشور را 
زنده نگه دارد و موجبات مقابله با سیاست های ستیزه جویانه آمریکایی ها 

را فراهم کند.
وضع تعرفه های تبعیض آمیز عراق، صادرات ایران را کند 

کرده است
غیاث��ی گفت: دولت مرک��زی عراق با اعم��ال تعرفه های گمرکی 
پایین به نفع کش��ور های عربس��تان، اردن و امارات عمال شرایط را 

برای صادرکنندگان ایرانی به این کشور سخت کرده است.
ایوب غیاثی عضو اتاق بازرگانی ایالم در گفت وگو با خبرنگار باشگاه 
خبرن��گاران جوان، با انتقاد از وض��ع تعرفه های گمرکی دولت مرکزی 
عراق، اظهار کرد: از ابتدای س��ال ج��اری دولت مرکزی عراق با اعمال 
تعرفه های گمرکی پایین به نفع کش��ور های عربستان، اردن و امارات 
عمال ش��رایط را برای صادرکنندگان ایرانی به این کشور سخت کرده 
اس��ت. عضو اتاق بازرگانی ایالم با اش��اره به تنوع محصوالت صادراتی 
به عراق، تصریح کرد: وضعیت صادرات به کشور عراق تا قبل از اعمال 
محدودیت از سوی این کشور مطلوب بود و محصوالت متنوعی از قبیل 
مصالح ساختمانی، کاشی سرامیک و میوه و تره بار به این کشور صادر 
می ش��د. وی با اش��اره به تفاوت تعرفه های گمرکی در مرز های کشور 
تصری��ح کرد: بار ها در مورد تعرفه ها و قوانین گمرکی س��ختگیرانه در 
برخی از گمرک های کش��ور صحبت و نامه نگاری با مسئوالن مربوطه 

شده است، اما نتیجه مشخصی را به همراه نداشته است.
ای��ن فعال اقتص��ادی با بیان اینک��ه ناهماهنگی از س��وی عراق 
موجب بروز مش��کالتی برای تجار ایرانی شده است، بیان کرد: برای 
ممنوعیت ه��ای لحظه ای، واردات برخ��ی کاال ها و ایجاد موانع برای 
صادرات از سوی عراق، میزان صادرات کاهش یافته و خسارت های 

مالی برای بازرگانان ایرانی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در حالی که در کشور مبدأ، محدودیتی برای شکل 
بس��ته بندی وجود ندارد، وضع برخی قوانین از س��وی گمرک ایران 
برای بس��ته بندی که در بس��یاری از مواقع منطقی نیست از جمله 

عوامل کاهش صادرات است.
به گفته وی، به دلیل مشکالت گمرکی صادرات کاال از مرز مهران 
به کندی صورت می گیرد و نیاز است مسئوالن اقداماتی را در جهت 

تسهیل صادرات از این مرز انجام دهند.
غیاثی در پایان گفت: حل مش��کالت و تسهیل صادرات در کشور 
می تواند مشکالت شرکت های پایین دستی را کاهش داد که در این 
میان نقش دیپلماس��ی اقتصادی برای رسیدن به این مهم، اهمیت 

ویژه ای دارد.

ثبات نسبی طالی سرخ در بازار
مسئوالن بر طبل گرانی زعفران می کوبند

یک مقام مس��ئول گفت: هم اکنون حداق��ل نرخ هر کیلو زعفران 
4 میلیون و 9۰۰ و حداکثر 6 میلیون و 2۰۰ هزار تومان است.

علی حس��ینی عضو ش��ورای ملی زعفران در گفت وگو با  باشگاه 
خبرنگاران جوان، از ثبات نس��بی  نرخ طالی سرخ در بازار خبر داد 
و گفت: دخالت س��ازمان تعاون روستایی در بازار با شعار حمایت از 
کش��اورزان به نفع آنها نخواهد بود چراکه تولیدکنندگان در ابتدای 

فصل زعفران تولیدی خود را فروختند.
وی با اش��اره به اینک��ه عرضه زعفران در ب��ورس کاال کاری را از 
پیش نخواهد برد، تصریح کرد: هم اکنون که بحث عرضه زعفران در 
بورس کاال مطرح اس��ت، دیگر زعفرانی دست کشاورزان نیست که 
بتوانند در این بازار عرضه کنند و هر آنچه وجود دارد دست عده ای 

دالل است که ادعای کشاورزی می کنند.
حس��ینی، نرخ حداقل ه��ر کیلو زعف��ران را  4 میلیون و 9۰۰ و 

حداکثر 6 میلیون و 2۰۰ هزار تومان در بازار اعالم کرد.
عضو ش��ورای ملی زعف��ران ادامه داد: محص��والت متنوعی نظیر 
زرش��ک، عن��اب و . . . ک��ه جنب��ه صادراتی دارد، در کش��ور تولید 
می ش��ود، بنابراین س��ازمان تعاون روس��تایی در جهت حمایت از 
کشاورزان بهتر اس��ت اقدام به عرضه این محصوالت در بورس کاال 

کند و تنها بر عرضه زعفران تأکید نداشته باشد.
وی با انتقاد از این مس��ئله که مس��ئوالن همواره بر طبل گرانی 
زعف��ران می کوبند، بیان کرد: اگرچه ش��ورای زعفران موافق ارزانی 
این محصول و ضرر و زیان کش��اورزان نیست، اما درست نیست که 
همواره بر طبل گرانی بکوبیم چراکه با افزایش کیفیت و عملکرد در 
واحد سطح، کاهش قیمت تمام شده و رقابت پذیری منطقی در دنیا 

می توان قیمت پایین تر محصول را جبران کرد.
حس��ینی با بیان اینکه ارتقای درآمد کشاورزان را نباید با افزایش 
قیم��ت جبران کرد، تصری��ح کرد: با توجه به آنک��ه رقبای زعفران 
ایران��ی در صددند با ادامه این نابس��امانی ها، جایگاه ما در بازارهای 
ه��دف را تصاحب کنند، بنابراین آموزش صحیح به کش��اورزان در 
افزایش تولید، کیفیت و درآمد کشاورزان تأثیر بسزایی دارد و نباید 
با نوسان قیمت زعفران بهانه ای دست آنها داد تا به سرعت به کشت 
زعفران هجوم بیاورند چراکه 95درصد کشورهای دنیا قادر به تولید 

زعفران هستند که این امر خطر بزرگی برای ما به شمار می رود.

اخبـــار

نهادهای نظارتی باید تصمیم های س��ختگیرانه تری برای جلوگیری از 
قاچاق کاالهای جدید ممنوع در لیست واردات اتخاذ کنند.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، روز سی ام خردادماه وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در نامه ای اعالم کرد ثبت س��فارش ۱339 قلم 
کاال ممنوع شد. اقالم منتشرش��ده،  جزو تعرفه های گروه چهارم کاالی 
وارداتی هس��تند که امکان ثبت س��فارش ندارند. در این لیست، اقالمی 
مانند لباس و منسوجات، لوازم آشپزخانه، ابزار کار، لوازم مورد استفاده 
در س��اخت مس��کن، خودرو، کفش و کیف و س��ایر مصنوعات چرمی، 
لوازم آرایش��ی - بهداشتی، برخی ماشین آالت تولیدی داخل، مبلمان و 

مصنوعات چوبی قابل مشاهده است.
به ط��ور حتم این اق��دام دولت در جهت صرفه جوی��ی در میزان ارز و 
اولویت واردات کاالهای ضروری به کش��ور اتخاذ شده است، اما در این 
میان برخی از کارشناسان از ورود این کاالها به کشور به صورت قاچاق 
ابراز نگرانی می کنند و معتقدند دولت و نهادهای نظارتی همچون ستاد 
مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز و گمرک باید تصمیم های س��ختگیرانه تری 
برای جلوگیری از قاچاق این کاالها به کش��ور اتخاذ کنند. در راس��تای 
یافتن پاس��خ س��واالت مان درخصوص اقدام های نهاده��ای دولتی برای 
جلوگی��ری از افزایش قاچاق کاالهای ممنوعه ب��ا چند تن از مقام های 

مسئول به گفت وگو پرداخته ایم که در ادامه گزارش آمده است.
نظارت بر مبادی ورودی کشور، سختگیرانه تر می شود

علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز  اظهار 
ک��رد: این موضوع ک��ه ممنوعیت واردات برخ��ی کاالها موجب افزایش 

قاچاق در این کاالها خواهد شد، قابل بحث است.
 مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت تصریح کرد: س��تاد مبارزه با 

قاچ��اق کاال و ارز تمام ت��الش خود را برای افزایش نظ��ارت بر مبادی 
ورودی کش��ور در جه��ت جلوگی��ری از قاچاق این ن��وع کاالها در نظر 

گرفته است.
 با متخلفان به شدت برخورد می شود

امیرمحمد پرهام فر، مدیرکل معاونت اقتصادی س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اظهار کرد: در مورد اتهام به متخلفان دریافت کننده ارز دولتی 
دو حال��ت وجود دارد؛ در حالت اول، در صورتی که واردکننده به میزان 
ثبت سفارش کاال جنس وارد نکند شامل قانون مجازات شده و می باید 
مابه التفاوت خرید و دریافت ارز دولتی را به همراه جریمه پرداخت کند.

پرهام فر افزود: یک بعد دیگر این اس��ت ک��ه فرد واردکننده، ارز را به 
خارج از کش��ور حواله کرده و در ازا ی آن هیچ کاالیی وارد نکرده است. 
در ای��ن حالت قانون گذار جریمه ای معادل دو تا چهار برابر ارز دولتی را 

به عنوان جریمه در نظر گرفته است.
مدیرکل معاونت اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، بیان کرد: 
در مورد ش��رکت های واردکننده موبایل نی��ز این قوانین صدق می کند، 
ام��ا برخی از ش��رکت ها ممکن اس��ت هنوز در مهلت واردات باش��ند و 

نتوانستند کاالی خود را به صورت کامل به کشور وارد کنند.
پرهام فر یادآور شد: گمرک میزان دقیق واردات هر کاال را به سازمان 

توسعه تجارت و بانک مرکزی اعالم می کند.
شفافیت شبکه توزیع، جلوی قاچاق را می گیرد

آرم��ان خالقی دبیر خانه صنعت، معدن و تج��ارت ایران  اظهار کرد: 
برای هر کاالیی که در کشور، نیاز و تقاضا وجود داشته باشد، واردات چه 
از طریق مبادی قانونی و چه از طریق مبادی غیرقانونی صورت می گیرد.
وی اف��زود: باید توجه داش��ت ک��ه هیچ کاالیی به صورت مس��تقیم 

از مب��ادی ورودی به دس��ت مردم نمی رس��د بلکه این اق��دام از طریق 
کانال های توزیع در کشور رخ می دهد.

خالقی تأکید کرد: مشکل اصلی آنجاست که نظام توزیع ما در کشور 
به درستی تجهیز نشده و شفافیتی در این نظام وجود ندارد تا به دولت 

اجازه رصد همه موارد خرید و فروش در بازار را بدهد.
دبی��ر خانه صنع��ت، معدن و تجارت ایران ابراز ک��رد: قانون و تمامی 
کارهای کارشناسی مورد نیاز برای شفاف سازی شبکه توزیع در مجلس 

شورای اسالمی آماده شده و در انتظار تصویب به سر می برد.
وی یادآور شد: با توجه به محدودیت ها در منابع ارزی و تقاضای باالی 
ب��ازار برای ارز، دولت نمی تواند به تقاضای موجود در بازار پاس��خ کامل 
دهد و در این راس��تا، کاالهای مختلف را اولویت بندی کرده تا کاالهای 

ضروری در صدر واردات قرار گرفته و به آن ارز اختصاص دهد.
خالق��ی اضافه کرد: زمانی ک��ه به کاالهای لوک��س و گران قیمت، ارز 

دولتی اختصاص بدهیم در واقع به افراد پولدار کشور یارانه داده ایم.
دبی��ر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور ش��د: تنها راه کنترل 
قاچاق ، ش��فافیت اقتصادی اس��ت و می بایس��ت برخورد جدی با افراد 
س��ودجویی که در روند اقتصادی کش��ور اخالل ایجاد می کنند، صورت 

بگیرد.
ممنوعیت های جدید کاالهای وارداتی موجب تشدید قاچاق می شود

فرهاد احتش��ام زاد، رئیس فدراس��یون واردات درب��اره تصمیم جدید 
دول��ت برای ممنوعی��ت واردات ۱339 ردیف تعرفه کاالیی، اظهار کرد: 
با توجه به نامه ای که در روز س��ی ام خ��رداد از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای دفتر توس��عه مقررات ارس��ال شده براساس مصوبات ستاد 

اقتصاد مقاومتی ممنوعیت ۱339 کاال شکل گرفته است.

ممنوعیت های جدید کاال های وارداتی موجب تشدید قاچاق می شود؟

 تشدید نظارت بر مبادی ورودی کشور

مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با بیان اینکه در حال 
حاضر تصویب نقش��ه راه معدن و صنایع معدن��ی در مراحل پایانی قرار 
دارد، گف��ت: ای��ن طرح هم اکنون در دبیرخانه دولت و مجلس اس��ت و 

احتماال در تابستان امسال به تصویب نهایی خواهد رسید.
س��میه خلوص��ی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم، با اش��اره به اینکه 
سیاس��ت های کلی توس��عه ای معادن و صنایع معدنی از س��وی وزارت 
صنعت ابالغ می ش��ود، اظهار داش��ت: ایمیدرو به عنوان یک س��ازمان 
توس��عه ای با تهیه نقش��ه راه مع��ادن و صنایع معدنی در ص��دد بهبود 
فضای کسب و کار با تکیه بر استراتژی اقتصادی برای توسعه معدن در 
بخش خصوصی اس��ت. مدیریت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو 
با بیان اینکه در این نقش��ه راه جذب س��رمایه گذاری، گس��ترش تامین 
مالی و افزایش ظرفیت، توسعه اکتشاف، توسعه بازار، افزایش بهره وری، 
بازس��ازی و نوسازی، رش��د تولید و ارتقای کیفیت محصوالت معدن و 
صنای��ع معدنی، اصالح س��اختار بخش معدن و صنای��ع معدنی، بهبود 
فضای کس��ب و کار و توسعه پژوهش های کاربردی، صنایع دانش بنیان 

و ارتقای فناوری، پیش بینی شده است، افزود: به جرأت می توانم بگویم 
در طول چند س��ال اخیر اقدامات خوبی در حوزه اکتشافات انجام شده، 
اما با توجه به پتانس��یل موجود باید تالش های بیش��تری در این رابطه 
صورت گیرد. وی تصریح کرد: در این نقشه راه تأکیدات زیادی بر توسعه 
بازار صادرات غیرنفتی و جذب س��رمایه گذاری و تأمین مالی بخش های 
معدنی ش��ده اس��ت تا به دنبال آن افزایش بهره وری واحدهای تولیدی 
به وجود آید. خلوصی با اش��اره به اینکه افزایش س��هم بخش معدن از 
تس��هیالت بانکی و صندوق توس��عه ملی جزو برنامه های این نقش��ه راه 
است، گفت: در صددیم واحدهایی که در ارزش افزوده و کاهش مصرف 
انرژی اقدام قابل قبولی انجام داده اند را مش��مول معافیت های مالیاتی و 

حتی معافیت پرداخت حقوق دولتی قرار دهیم.
مدیری��ت برنامه ریزی و نظارت راهب��ردی ایمیدرو اضافه کرد: در این 
نقش��ه راه پیشنهاد شده بخش��ی از تعرفه پرداختی معادن بابت واردات 
تجهی��زات به ح��وزه معدن برگش��ت پیدا کن��د تا کمک مناس��بی به 
واحدهای تولیدی برای توسعه آنها فراهم شود.  وی با اشاره به اینکه در 

ش��رایط فعلی تمرکز زیادی را بر جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی 
با اس��تقرار موسس��ات معتبر اعتبارس��نجی قرار داده ایم، اظهار داشت: 
تجربه های موفق سایر کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم تا در نهایت به نتیجه مناسبی دست پیدا کنیم.
 مدیری��ت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو درخصوص حمایت 
از مع��ادن کوچک هم افزود: یکی از مش��کالت ج��دی معادن کوچک 
نوسان قیمت مواد و عدم خرید محصوالت است که می خواهیم در قالب 
تفاهمنامه های��ی با معادن بزرگ و س��ایر تولیدکنندگان ضمانت خرید 
محص��والت را به معادن کوچ��ک بدهیم تا آنها هم ب��ا اطمینان خاطر 

نسبت به تولید و تجهیز معادن خود اقدام کنند.
خلوص��ی ب��ا بیان اینک��ه در حال حاض��ر تصویب نقش��ه راه معدن و 
صنای��ع معدنی در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: این طرح هم اکنون در 
دبیرخانه دولت و مجلس اس��ت و احتماال در تابستان امسال به تصویب 

نهایی خواهد رسید.

عضو هیات رئیس��ه فدراس��یون واردات با بیان اینک��ه واردکنندگان 
رس��می موبای��ل، ارزخواری نکرده ان��د، توضیحاتی در م��ورد علت عدم 
واردات موبای��ل معادل 22۰ میلیون دالر ارز تخصیص داده ش��ده ارائه 
کرد. حس��ین غروی، عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات در گفت وگو 
با خبرنگار تسنیم، با اش��اره به تصمیم تحسین برانگیز وزیر ارتباطات و 
اعالم لیس��ت شرکت های دریافت کننده ارز واردات موبایل، گفت: ما هم 
بارها اصرار داشته ایم که بهترین راه برای مبارزه با فساد و رانت و انحراف 
تجارت، شفاف سازی میزان ارز تحویل داده شده به واردکنندگان است و 

این حرکت وزیر را یک قدم رو به جلو می دانیم.
وی افزود: ولی متاس��فانه باز هم در این میان برخی سوء برداش��ت ها 
اتفاق افتاده اس��ت که حتما باید مورد اعتنای کنش��گران و مس��ئوالن 

قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: اگرچ��ه انجمن ه��ای صنف��ی و تخصصی ب��ه دنبال 

شفاف س��ازی اطالعات و برخورد با متخلفان هس��تند ولی اینکه تصور 
ش��ود هر واردکننده باید بالفاصله پس از دریاف��ت ارز،کاالی خود را از 

گمرک ترخیص کرده باشد، تصور خطایی است.
به گفته غروی، میان ثبت سفارش، دریافت ارز و ترخیص کاال ممکن 
اس��ت حتی تا سه ماه فاصله زمانی رخ دهد و این موضوع آنقدر بدیهی 

است که در قانون هم پیش بینی شده است.
وی افزود: بنابراین با این استدالل که یک شرکت هنوز کاالی خود را 

ترخیص نکرده، نمی توان نتیجه گرفت که تخلفی رخ داده است.
غ��روی تصریح کرد: توجه ب��ه این نکته ض��رورت دارد که میزان ارز 
اختصاص داده ش��ده در طول س��ه ماه آغازین سال، یعنی همین 22۰ 
میلیون یورو، به هیچ وجه تامین کننده تقاضای بازار نیس��ت چراکه نیاز 

بازار براساس تجربه های قبلی، ماهیانه حدود 25۰ میلیون دالر است.
وی اف��زود: اما همی��ن 22۰ میلیون یورو هم، تم��ام و  کمال تحویل 

واردکنندگان نش��ده است، بلکه صرفا تخصیص داده شده و همه فعاالن 
ب��ازار و  مس��ئوالن مرتبط می دانند ک��ه تخصیص ارز ب��ا تحویل ارز به 

واردکنندگان تفاوت دارد.
غروی با اش��اره به بدهکاری ش��رکت های واردکننده موبایل به طرف 
خارج��ی، تصریح کرد: بخش��ی از واردات موبایل ب��ه صورت خریدهای 
اعتباری انجام می ش��ود و این به معنای آن اس��ت که بخشی از ارزهای 
دریافتی، ممکن است جهت پرداخت مطالبات شریک خارجی اختصاص 
داده ش��ده باشد. غروی ضمن اشاره به حجم گسترده اخبار و تحلیل ها 
در ش��بکه های مجازی و وجود برخی ش��یطنت ها برای بر هم زدن نظم 
ب��ازار تصری��ح کرد: به منظ��ور صیانت از حقوق کلی��ه ذی نفعان اعم از 
مصر ف کنن��دگان و واردکنندگان، بهتر اس��ت دولت ب��ا اعتماد به توان 
و ظرفیت تش��کل های تخصصی و صنفی، مدیریت واردات  گوشی های 

تلفن همراه را با مشارکت تشکل ها پیش ببرد.

نقشه راه معدن کشور تابستان امسال آماده می شود

واردکنندگان رسمی موبایل ارزخواری نکرده اند

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

ممنوعیت فروش سبدی، موجب کاهش 
قیمت خودرو در بازار می شود

با وضع قوانین جدید در حوزه ثبت نام خودرو، پیش بینی می شود 
قیم��ت خودرو کاه��ش یابد.  به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
چندی پیش نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی در اظهارنظری در رس��انه ها، اظهار کرد: س��ایپا 
ح��دود 6۰ هزار و ایران خ��ودرو 3۰هزار خودرو احت��کار کرده اند و 
این خودرو ها باید روانه بازار ش��وند تا ب��ازار از این طریق به تعادل 
برس��د.   ن��ادر قاضی پور در حال��ی این موضوع را مط��رح کرد که 
فاصله معن��اداری بین قیمت خودرو در کارخانه با بازار پیدا ش��ده 
بود.  این نماینده مجلس شورای اسالمی معتقد است خودروسازان 
از نوس��انات اخیر بازار ارز سوءاس��تفاده می کنند.  عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینکه قرار بود در 
سال نخست 3۰درصد تولیدات خودروهای جدید داخلی و در سال 
پنجم تمام تولید در داخل کش��ور انجام ش��ود و هیچ قطعه ای وارد 
نشود، اظهار کرد: وزیر صنعت باید به اقدامات سایپا و ایران خودرو 
رس��یدگی کند و خودرو باید ارزان و با کیفیت تولید ش��ود، چراکه 
در حال حاضر خودروس��ازان می توانن��د 3۰درصد قیمت خودرو را 
کاه��ش دهند و قطعه را به جای چند دس��ت چرخاندن مس��تقیم 
به دس��ت خودروس��از برس��انند.  وی تصریح کرد: خودروسازان در 
آذر 96 ب��ا دالر 32۰۰ تومان��ی خودروه��ای جدی��د تولید کردند 
ام��ا هیچ ک��دام از این خودروه��ا را پیش فروش نکرده ی��ا به روز و 
 به ص��ورت نقدی نفروختند. س��ایپا حدود 6۰ه��زار و ایران خودرو

3۰ ه��زار خودرو احت��کار کرده اند.  قاضی پ��ور تأکید کرده بود 9۰ 
هزار خودروی احتکار شده باید روانه بازار شود تا بازار از این طریق 
اشباع شده و قیمت ها شکسته شود.  در ادامه این اظهار نظر، ایران 
خودرو و س��ایپا موضوع احتکار خودرو را تکذیب و اعالم کردند که 
نگهداری این تعداد خودرو نیازمند اجاره فضاهای گسترده ای است. 

 احتکار و تزریق قطره چکانی خودرو
موجب افزایش قیمت شد

سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران با بیان اینکه فقدان 
نظ��ارت کافی بر عملکرد خودروس��ازان موجب ایجاد چنین ش��رایط 
مطلوبی برای افزایش پی در پی قیمت توس��ط خودروسازان شده است، 
اظهار کرد: خودروس��ازان محصوالت ش��ان را به بازار عرضه نمی کنند، 
به همین س��بب بازار با کمبود خودرو مواجه می شود و کاهش عرضه، 
موجب افزایش قیمت خودرو در بازار می ش��ود. البته هم اکنون در بازار 
خودرو تقاضای زیادی برای خرید نیست.  رئیس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودرو تصریح کرد: طی این س��ال ها بازار خودرو به صورت انحصاری 
در اختیار خودروس��ازان قرار گرفته اس��ت و به دلیل فقدان نظارت بر 
عملکرد خودروس��ازان، آنها به راحتی قیم��ت خودروها را افزایش داده 
و موجب ایجاد آش��فتگی در بازار خودرو شده اند.  موتمنی با اشاره به 
تزریق قطره چکانی خودرو توسط ایران خودرو و سایپا به بازار می گوید: 
در خودروهای زیر 45 میلیون تومان اختالف قیمت کارخانه با بازار به 

۷ میلیون تومان رسیده است. 
از افزایش قیمت خودرو جلوگیری می کنیم 

همچنین محمد ش��ریعتمداری وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در 
پاس��خ به س��ؤال خبرنگاران درباره افزایش قیمت خودرو نیز گفت: 
افزایش دستمزدها و همچنین افزایش قیمت ارز از 38۰۰ به 42۰۰ 
بر واردات قطعات خارجی تأثیر داش��ته اما سعی می کنیم با افزایش 

بهره وری از باال رفتن قیمت ها جلوگیری کنیم. 
احتکار خودرو و تزریق قطره چکانی صحت ندارد

 ام��ا محمود نوابی، مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان در رابطه با تزریق قطره چکانی 
خودرو به بازار، گفت: بر اس��اس آمار در بازرسی های صورت گرفته 
شرکت های خودرو سازی اقدام به احتکار خودرو نکرده اند و شواهدی 
دال بر این است که آنها اصاًل نمی توانستند در انبارها و پارکینگ ها 
این ظرفیت خ��ودرو را نگهداری کنند.   وی افزود: در برخی موارد 
به دلیل اینکه یک قطعه خودرو در دسترس شرکت های خودروساز 
نبوده آنها مجبور ش��ده اند تعدادی خ��ودرو را در پارکینگ تا زمان 

رسیدن این قطعه نگهداری کنند. 

تولید یکی از باکیفیت ترین بنزین های جهان 
با تکیه بر توان داخلی

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( با بیان این که پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس نماد کوشش مهندسان ایرانی در سخت ترین شرایط تحریم 
اس��ت، گفت شرایط امروز ما س��خت تر از دوران دفاع مقدس نیست و 
خوشبختانه در حوزه های مهم اقتصادی پیشرفت خوبی داشته ایم.  به 
گزارش »عصر خودرو«، سردار عباداهلل عبداللهی روز پنجشنبه )هفتم 
تیرماه( در مراسم افتتاح رسمی فاز دوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
با اشاره به این که پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان به ش��مار می رود، گفت: خوشبختانه این طرح با 
تالش بخش خصوصی، مهندسان و مشاوران در سال 9۷ به ثمر رسید.  
وی با تأکید بر این که اگر وحدت رویه داشته باشیم بر مشکالت پیروز 
می شویم، افزود: شرایط امروز ما سخت تر از دوران دفاع مقدس نیست 
و خوش��بختانه در حوزه های مهم اقتصادی پیشرفت خوبی داشته ایم.  
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( با تأکید بر این که در جنگ اقتصادی 
جوانان موفق بوده اند، گفت: خوش��بختانه تعداد زیادی از نیروهای این 

پاالیشگاه را مهندسان و کارگران جوان تشکیل می دهند. 
فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا اظهار کرد: در سال 9۷ بر اساس اولویت 
4۰ پروژه با رقمی بالغ بر ۱2۰هزار میلیارد تومان در دست اجرا داریم 
ک��ه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به صنعت نفت اس��ت 
و در دس��تور کار قرار دارد.  وی بنزین تولید شده در پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس را جزو باکیفیت ترین بنزین های تولیدی جهان برشمرد و 
گفت: احجام این پروژه بس��یار متفاوت از دیگر پاالیش��گاه های کشور 
بوده و از نظر محیط و حجم برابر با س��ه فاز پارس جنوبی اس��ت.  وی 
افزود: تولید یکی از باکیفیت ترین بنزین های جهان با احداث بزرگ ترین 
پاالیش��گاه میعان��ات گازی جهان، ب��ا تکیه بر ت��وان داخلی و تالش 
مهندس��ان ایرانی محقق شده است.  فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا )ص( 
با بیان این که بیش از 8۰ درصد طراحی و تأمین تجهیزات، ساخت و 
راه اندازی پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس با استفاده از نیروها و امکانات 
داخلی بوده است، گفت: در این پروژه عظیم ۱۰ هزار نیروی متخصص 

برای ساخت پاالیشگاه در کشور آمادگی پیدا کردند. 

یک کارشناس صنعت خودرو ممنوعیت فعلی واردات خودرو را ریشه 
در اس��تراتژی های مرتبط با تجارت و بازار خودرو ندانست و گفت علت 
این تصمیم در ش��رایط بحرانی به وضعیت اقتصادی کشور بازمی گردد، 
به طوری که دولت ناگزیر شد به غیر از خودرو، واردات بیش از هزار قلم 

به کشور را ممنوع کند تا بتواند مدیریت بهتری در ارز داشته باشد. 
ب��ه گزارش پدال نیوز، حس��ن کریمی س��نجری در گفت وگو با »عصر 
خودرو« با تأکید بر این که این تصمیم ریش��ه در خودروسازی ندارد بر 
این اس��اس نمی توان بحث کارشناسی در این زمینه ارائه کرد، افزود: با 
توجه به چنین ش��رایطی نمی توان اقدام دولت را در این زمینه تصمیم 

درست یا غلط اعالم کرد. 
 این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در حال حاضر دولت با هدف 
مدیری��ت در بازار ارز، کاالهایی که هم اکنون ورود آنها ضرورتی ندارد را 
از فهرس��ت واردات حذف کرده تا بتواند فعالیت های ارزی و تقاضا برای 

ارز را تا اندازه ای کنترل کند. 
کریمی س��نجری با بی��ان این که اگر دولت بتواند ش��رایط فعلی را به 
ش��کل بهتری مدیریت و کنترل کند، ش��رایط واردات خودرو به حالت 
ع��ادی باز می گ��ردد، تصریح کرد: ت��ا زمانی که تالطم فعلی ب��ازار ارز و 

واردات به مس��یر فعلی خود ادامه دهد و نرخ ارز روی قیمت مشخصی 
ثابت نشود، بحث ممانعت از واردات همچنان ادامه خواهد داشت. 

وی موض��وع افزای��ش نرخ ارز و نوس��انات قیمت��ی آن را دو موضوع 
جداگانه اعالم و اظهار کرد: نبود امکان کنترل بازار و همچنین نوس��ان 
قیمتی ارز به تجار و تولیدکنندگان ضربه می زند، براین اس��اس یکی از 
راهکاره��ای دولت برای کنترل این ب��ازار، ممنوعیت واردات تعدادی از 

کاالهاست که خودرو نیز در این فهرست قرار دارد. 
کریمی س��نجری با اشاره به تجربه دولت در زمینه محدودیت واردات 
در دوره ای از زمان گفت: در دوره ای از زمان تالطم بازار خودرو به شکل 
دیگری بود و ب��ا وضعیت فعلی متفاوت بود. در حال حاضر بحث دولت 
تفاوت نرخ ارز نیس��ت بح��ث تقاضای غیرعادی برای خرید ارز اس��ت، 
بنابراین دولت به دنبال محدود کردن تقاضای ارز است اما در دوره ای از 
زمان، طبقه بندی نرخ ارز وجود داشت و دولت دلیلی نمی دید که برای 
واردات خودروهای لوکس که تنها 5درصد جامعه را شامل می شود، ارز 
با قیمت یارانه ای تخصیص دهد درحالی که کاالهای اساسی و همچنین 

دارو در اولویت تخصیص ارز هستند. 
این کارش��ناس صنع��ت خودرو ب��ا تأکید بر این ک��ه هم اکنون بحث 

تالطم اقتصادی مطرح اس��ت و دولت در نظر دارد هیچ ارزی به واردات 
اختصاص ندهد، گفت: در چنین ش��رایطی دول��ت نمی تواند تقاضاهای 
دیگر ارز که ریشه آن مشخص نیست را کنترل کند بنابراین تقاضاهایی 

که در اختیار دولت است محدود می شود. 
وی ریش��ه ای��ن تصمیمات را اقتصادی دانس��ت و اف��زود: این اقدام، 
تصمیمی اس��تراتژیک در حوزه تج��ارت خودرو نب��ود، بلکه تصمیمی 
بحرانی در حوزه اقتصاد است. بدون شک شرایط به وجود آمده، شرایط 
مورد تأییدی نیس��ت، در واقع به دلیل این که دولت در چند سال اخیر 
ش��رایط را با هدف اخذ تصمیم های درس��ت تحت کنت��رل قرار داده و 
موفق نبوده، بنابراین تصمیمات غلط متوالی باعث ادامه این چرخه شده 
است.  کریمی سنجری یادآور شد: از یک سال پیش تاکنون نتوانسته ایم 
در حوزه اقتصاد تصمیم درس��تی اخذ کنی��م و هم اکنون نیز با ممنوع 
ک��ردن واردات به دنبال انحصاری کردن ب��ازار و تحت تأثیر قرار دادن 
کسب و کار واردکنندگان هستیم که چندان ضرورت نداشت. به طور قطع 
ممنوعیت واردات خودرو یک تصمیم آزاردهنده درس��ت است که راهی 
جز اخذ آن به دلیل اش��تباهات گذش��ته و شرایط اقتصادی و اجتماعی 

جامعه، در شرایط فعلی وجود نداشت. 

یک کارشناس صنعت خودرو : 

دولت ناگزیر به ممنوعیت واردات خودرو شد

صنعت خودروی ایران از ابت��دای پیدایش تاکنون اگرچه به دنبال ورود 
به بازارهای جهانی و تولید صادرات محور بوده اس��ت، اما به گفته بسیاری 
از کارشناس��ان، راه را اش��تباه انتخاب کرده و به همین دلیل همچنان یک 

صنعت مونتاژکار باقی مانده است. 
 به گزارش نیوز، بخشی از تصمیم های گرفته شده در این صنعت به دلیل 
سوءمدیریت ها و بخش��ی به دلیل اتفاقاتی است که توسط خارجی ها رقم 

خورد؛ همانند جنگ یا تحریم های درازمدت. 
 بی ش��ک بیش��ترین تقصیر را می توان به گردن مدیران و تصمیم گیران 
این صنعت انداخت، زیرا نبود نقشه راه مشخص یا انتخاب مسیر اشتباه از 
جمله وظایفی بوده اس��ت که بر عهده مدیران و سیاستگذاران این صنعت 
گذاش��ته شده و حال اگر نقصانی به چشم می خورد باید سراغ ایشان رفت 

و پرسید چرا؟! 
 وقتی در اوایل دهه 4۰ شمسی تصمیم ورود به صنعت خودرو گرفته شد 
قرار نبود در بر روی یک پاش��نه بچرخد و همانی بمانیم که شروع کردیم، 
البت��ه نگارنده این طور تلقی می کند که از ابتدا برنامه مدونی برای صنعت 
خودرو ریخته شده و باید ظرف مدت زمان مشخصی نه تنها از مونتاژکاری 
خارج می شدیم، بلکه به س��وی تولید برندهای ملی حرکت کرده و دارای 
برندی قدرتمند در آسیا و جهان می شدیم، اما این مهم هیچ گاه به واقعیت 
تبدیل نش��د و صنعت خودروی ایران همچنان ی��ک مونتاژکار باقی مانده 

است. 
 در زمان تولید پیکان در س��ال ۱342 شمسی تصور همگان این بود که 
این رخداد، یک انقالب صنعتی در ایران به پا می کند و در ۱۰ تا 2۰ سال 

آینده ایران می تواند خودروی خود را با برند ایرانی روانه بازار های داخلی و 
جهانی کند. 

 مونتاژ مینی بوس بنز و اتوبوس بنز نیز این دیدگاه را تقویت می کرد که 
راه را درست انتخاب کرده ایم. سایپا در سال ۱345 تأسیس و مونتاژ ژیان، 

رنو، آهو و پیکاپ را کلید زد. 
 شرکت زامیاد در س��ال ۱348 تولید کامیون های ولوو را آغاز کرد و در 
س��ال ۱349 شرکت مرتب که تا قبل از این تنها یک بنگاه فروش خودرو 
بود وارد عرصه مونتاژ لندرور در مدل وانت، آمبوالنس و وانت استیشین شد. 
 ش��رکت های ای��ران کاوه، جیپ، لیالند موتور ایران، خ��اور و مزدا دیگر 
شرکت های ایرانی صنعت خودرو بودند که همگی در دهه 4۰ شمسی کار 

مونتاژ و تولید خودرو را استارت زدند. 
 این پیش��ینه به خوبی نشان می دهد که نقش��ه و هدف صنعت خودرو 
ورود به بازار جهانی با تولید و مونتاژ برندهای معتبر خودرویی بوده است، 
حال باید پرسید چرا به یکباره این اهداف از ذهن تصمیم سازان این صنعت 

پاک می شود؟ 
 در سال های بعد از انقالب اتفاقی که برای صنعت خودرو افتاد می توانست 
به سرانجام خوبی برسد اما انتخاب های اشتباه و مسیر غلط را انتخاب کردن 
همه چیز را تغییر داد و صنعتی که می توانست سهم خوبی از بازار خودروی 
جهان برای خود داش��ته باش��د تماما به یک مونتاژکار خودروهای قدیمی 

برندهای فرانسوی تبدیل شد. 
 هر ش��رکتی که می خواست از دس��ت یک یا چند مدل خودروی خود 
راحت ش��ود بهترین مکان برای انتقال خ��ط تولید مذکور را البته با منت، 

ایران می دانس��ت و همین ش��د که پراید، پژو 4۰5، پژو 2۰6 و پژو پرشیا 
به ش��رط صادرات وارد بازار ایران ش��دند، اما در همین ایران کنگر خورده 

و لنگر انداختند! 
 خودروهایی که قرار بود بخشی از سهم بازار شرکت های مادر را در اختیار 
بگیرند کاماًل برای مصرف داخلی تولید ش��دند، البته در سال های اخیر به 
لطف س��مند و البته پراید، در برخی از کش��ورهای کمتر برخوردار منطقه 

مانند افغانستان، عراق، سوریه و. . . خودروهای ایرانی ساز را می توان دید! 
 بی شک تولید خودروهایی که دیگر به روز نیستند و بیش از 2۰ سال از 
توقف ساخت آنها در شرکت مادر می گذرد، نمی تواند بازاری را برای کشور 
ما در جهان ایجاد کند. این مش��کل گریبان صنعت قطعه س��ازی کشور را 
نیز س��خت فشرده است، زیرا این مجموعه ها نیز تولیدات شان تنها به درد 
مصرف خودروهای داخلی می خورد یعنی وقتی قطعه تولید شده تنها برای 
خودرویی تولید می شود که سال ها از حضورش در خیابان های دنیا گذشته 
و تنها نام و خاطره ای از آن باقی مانده است، دلیلی ندارد که این تولیدات 

را بتوان صادر کرد. 
 چنانچه خودروهای تولیدی در داخل به روز بودند ش��اید حضور صنعت 
قطعه سازی ما نیز در بازار های جهانی چشمگیر تر می بود اما این نیز به دلیل 

تصمیمات اشتباه برخی مدیران رخ نداد. 
 بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صنعتی بر این مسئله هم رأی هستند 
که صنعت خودروی ایران مذاکره کنندگان خوبی ندارد و به همین دلیل در 
بس��تن قراردادهای خودرویی و در انتخاب نوع همکاری و نوع مدل تولید 

شده در کشور هیچ گاه درست عمل نکرده است. 

کنترل بازار خودرو طی ماه های گذش��ته میان مجلس، وزارت صمت 
و تا حدی ش��ورای رقابت در حال پاسکاری است. این درحالی است که 
در این زمان التهاب بازار خودرو بیش��تر و کنترل بازار از دس��ت هر سه 
خارج ش��ده و به تور دالالن نشس��ته اس��ت. حال پس از پاسکاری های 
این س��ه بخش، در نهایت چه کس��ی مس��ئول کاهش التهاب و کنترل 

بازار خودرو است؟ 
به گزارش پدال نی��وز، قیمت گذاری خودروه��ای کمتر از 45میلیون 
تومان از حدود ۱۰ س��ال گذش��ته به عهده مرکز یا شورای ملی رقابت 
ب��وده و همچن��ان همین رون��د ادام��ه دارد. همچنی��ن قیمت گذاری 
خودروهای وارداتی نیز بر اس��اس اعالم ش��رکت های عرضه کننده بازار 
تعیین می شد که البته تا مدتی پیش این رویه اجرایی می شد و پس از 

آن قیمت ها حبابی و از دست شرکت ها نیز خارج شد. 
 از س��ویی دیگر، با اوج گیری ماجرای افزایش قیمت خودرو از اواسط 
زمس��تان سال گذشته ش��دت گیری آن از ابتدای امس��ال باعث شد تا 
خودروهای وارداتی روند افزایش��ی 5۰ تا 8۰ درصدی را تجربه کنند و 
بازار به طور کلی نابس��امان شود. در همین زمان بود که مجلس با دیدن 
آش��فته بازار وارداتی ه��ا و در مقابل داخلی ها آن هم ب��ه دلیل دیرکرد 
اعالم نرخ ها از س��وی شورای رقابت، آستین باال زد و اعالم کرد طرحی 
برای س��اماندهی بازار خودرو در دس��ت دارد. از این رو طرحی با عنوان 

ساماندهی بازار خودرو را به یک فوریت پیش برد. 

 درحالی ک��ه مجلس این طرح را ب��ا قوت زیادی اعالم کرد، اما اجرا و 
تصمیم گی��ری برای چگونگی اجرای این طرح ب��ا کندی هرچه تمام تر 
پیش رفت، به گونه ای که در طول ماه های اردیبهش��ت و خرداد، هرچه 
قیمت ها روی نمودار قیمتی بازار خودرو باالتر می رفت، سکوت مجلس 
ب��رای اجرای طرح یک فوریت س��اماندهی بازار نیز بیش��تر می ش��د تا 
زمانی که دولت پس از مش��اهده نوس��انات نرخ ارز آزاد و مشکالتی که 
بر س��ر بازار خودرو آوار شده بود، تصمیم بر ممنوعیت بازار گرفت و به 
سرعت خبر مسکوت ماندن طرح ساماندهی بازار خودرو آن هم تا شش 

ماه منتشر شد. 
 نکت��ه قابل توجه در این میان، این اس��ت ک��ه در روزهایی که بازار 
خودرو ب��ا قیمت های نه چندان واقعی و به عبارتی حباب قیمتی جوش 
آورده است، دقیقا چه نهاد یا سازمانی مسئول رسیدگی به قیمت گذاری 
خودرو و کنترل بازار اس��ت؟ بازار خودرویی ک��ه واردات و تولید درآن 

کاماًل دولتی است، چرا از وجود ناظر دولتی ناکام است؟ 
 سعید باستانی - سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی- می گوید: »در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی این طرح را مسکوت گذاشته تا طراحان سؤال بر اساس 
آیین نامه و با امضای ۱5 نفر از اعضا کمیس��یون، این طرح را به صورت 
مس��تقیم به صحن مجلس ببرند. از این رو هیچ کم کاری یا فراموش��ی 

برای اجرای این طرح از سوی مجلس در کار نیست.« 

 ب��ه گفته او، ن��وع حمایت های مجل��س در راس��تای قانون گذاری و 
نظارتی است و مجلس این طرح را برای تعادل بازار مطرح کرده است. 
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
اینکه در زمان مسکوت ماندن این طرح، بازار خودرو همچنان آشفته خواهد 
بود و مجلس تا مدت زمان مقرر چه برنامه ای برای ساماندهی بازار خودرو 
دارد، اظه��ار می کند: »در این زمان باید نهاده��ای متولی همچون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ش��ورای رقاب��ت در قیمت گذاری خودرو وظایف 
خ��ود را انجام دهند، اما اجرای این طرح همچنان در دس��تور کار مجلس 
است.«   او تأکید می کند: »کار مجلس قیمت گذاری و کنترل مستقیم بازار 
نیس��ت، بلکه مجلس قصد دارد در هر مرحله ای که خأل قانونی وجود دارد 
وارد عمل شود؛ به همین منظور این طرح را پیشنهاد کرده است.«   باستانی 
در ادامه با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت می افزاید: »ممنوعی��ت واردات مگر به صورت موقت و به منظور 
کنترل بازار، امکان پذیر نیست، چراکه قانون گذار اجازه ممنوعیت واردات را 
ندارد.«   او ادامه می دهد: »موضوع کنترل بازار باید از سوی کنترل بر نظام 
تعرفه ای صورت گیرد، اما بسته شدن واردات سال گذشته نیز اجرایی شد. 
سال گذشته، سایت ثبتارش در زمان آقای نعمت زاده و برخالف قانون بسته 
ش��د. البته شاید این اقدام در جهت کنترل بازار و به صالح بازار بود، اما در 
همان زمان نیز ش��ش هزار خودرو ثبت سفارش شد. در این میان مجلس 

باید وارد عمل شده و بر عملکرد این بخش نظارت کند.« 

صنعتی که از عرش به فرش آمد! 

چه کسی مسئول ساماندهی بازار خودرو است؟ 

پاسکاری کنترل بازار خودرو بین مجلس و دولت
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معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت امکاناتی فراهم شده است 
که صاحبان کس��ب و کار های عرص��ه فضای مجازی و حتی بازی های 
رایانه ای می توانند بیمه تامین اجتماعی ش��وند. محمدحسن  زدا اظهار 

داش��ت: سازمان تامین اجتماعی با توجه به 
س��ال حمایت از کاالی ایرانی، برنامه هایی 
برای حمایت از فعاالن عرصه فضای مجازی 
و ش��رکت های نوپ��ا همچون اس��تارتاپ ها 
طراحی کرده است تا بتواند خدماتی نیز به 

این افراد ارائه دهد.
زدا ادام��ه داد: س��ازمان تامین اجتماعی 
نمی تواند در قبال درخواس��ت های شاغالن 
کس��ب و کار های مرتبط با اس��تارتاپ ها و 
آینده نیروی کار ش��اغل و خانواده آنان در 
این حوزه بی تفاوت باش��د؛ به همین منظور 
مذاکراتی با تعدادی از ش��رکت های بزرگ 
مرتبط با حوزه اس��تارتاپ ها داش��ته است 

ک��ه در چارچوب این مذاکرات تالش می ش��ود ش��اغالن در این نوع 
کسب و کار ها با استفاده از بیمه های توافقی از خدمات سازمان تامین 
اجتماعی بهره مند ش��وند. وی تصریح کرد: از آنجا که س��ازمان تامین 

اجتماعی اطالعات درس��تی از فعاالن عرصه فضای مجازی در اختیار 
ن��دارد، در صورتی که این افراد شناس��ایی و اطالع��ات آنها در اختیار 
تامی��ن اجتماعی قرار گیرد، این س��ازمان می تواند به صورت نامحدود 
این افراد را بیمه کند. معاون بیمه سازمان 
تامین اجتماعی اظهار داش��ت: در صورتی 
ک��ه این افراد، پس از شناس��ایی به تامین 
اجتماعی معرفی شوند، در قالب بیمه های 
توافقی ب��ا آنها کار خواهیم ک��رد. معاون 
بیمه سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: به 
عنوان نمونه در یکی از اس��تان های کشور 
کانونی ب��رای بازی های رایانه ای راه اندازی 
ش��د و از آنجایی که بیش��تر این افراد در 
خانه فعالیت دارند، قرار شد آنهایی که در 
خان��ه در فضای مج��ازی فعالیت دارند، از 
طریق این کانون شناس��ایی و به سازمان 
تامی��ن اجتماع��ی معرفی ش��وند تا تحت 
پوش��ش خدمات بیمه ای قرار گیرند. وی تصریح کرد: س��ازمان تامین 
اجتماعی برای این اف��راد به صورت فردی، بدون فعالیت در کارگاه یا 

بدون کد کارگاهی، بیمه توافقی برقرار می کند.

به تازگی برخی از اس��تارتاپ هایی که با مش��کل مالی مواجه ش��ده اند 
ب��ه منظور تامین مالی به بورس یا فرابورس درخواس��ت پذیرش داده اند، 
اما برخ��ی معتقدند آنها برای باال بردن ارزش ش��رکت، معامالت صوری 

انج��ام داده ان��د و هدف ش��ان این اس��ت که 
سهام ش��ان را با چندین برابر قیمت واقعی در 
بازار سهام عرضه کنند که در این باره معاون 
حقوقی س��ازمان بورس گفت: اگر شرکتی به 
قصد فری��ب بازار، اقدام ب��ه معامالت صوری 
کند، مجرم شناخته ش��ده و عالوه بر جبران 
خسارات، باید تا پنج برابر سود به دست آورده 

جریمه پرداخت کند.
به گ��زارش ایس��نا، برخی از ش��رکت های 
استارتاپی حوزه تجارت الکترونیک که بعد از 
صرف هزینه های گزاف تبلیغات با مش��کالت 
مالی روبه رو شدند به بورس یا فرابورس ایران 
درخواس��ت دادند تا در لیس��ت شرکت های 

پذیرفته ش��ده قرار گیرن��د و با پذیرش در یکی از این دو بازار رس��می از 
طریق سرمایه های مردمی تامین مالی کنند، اما برای ورود هر شرکتی از 
جمله استارتاپی ها باید ارزش بازار آنها مشخص باشد. این در حالی است 

که بس��یاری معتقدند این شرکت ها، با قصد فریب بازار اقدام به معامالت 
ص��وری کرده اند تا از طریق این معامالت ارزش بازار خود را باال برده و با 
قیمت های نجومی قسمتی از سهام خود را در بازار سرمایه بفروشند و از 
طریق منابع مردمی مشکالت مالی خود را 

برطرف کنند.
جعفر جمال��ی، معاون حقوقی س��ازمان 
بورس اوراق بهادار، در گفت وگو با ایسنا، در 
پاسخ به اینکه آیا اگر شرکتی قبل از ورود به 
بازار س��رمایه با هدف افزایش ارزش شرکت 
معامله ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی 
از سهامش را سرمایه گذار خارجی خریداری 
کرده است و س��پس درخواست پذیرش به 
بورس یا فرابورس دهد و در حین بررس��ی 
ب��رای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت ش��ود 
معامالت و سرمایه گذار خارجی صوری بوده، 
آیا قانون آن ش��رکت را مجرم می شناسد؟ 
گف��ت: از لحاظ قانون اوراق بهادار س��ال ۱384 و قانون توس��عه ابزارها 
و نهاده��ای مالی جدید، هرگونه ارائه اطالعات خ��الف واقع یا عدم ارائه 

اطالعات به سازمان بورس جرم است.

جریمه 5 برابری سود برای استارتاپ هایی که معامالت صوری انجام دهندصاحبان کسب و کارهای مجازی بیمه تامین اجتماعی می شوند

اجبار به پیروزی و انتظار بیش از حد از یک نفر یا گروه، عموما فش��ار 
ذهنی زیادی را به آنها وارد کرده و موجب شکست می شود. 

مائوریس��یو ماکری، رئیس جمهور آرژانتین پیش از س��فر اعضای تیم 
ملی فوتبال کش��ورش به روسیه، جلس��ه ای با آنها ترتیب داد تا عالوه بر 
بدرقه، به اعضای تیم انرژی مثبت دهد. او در این جلسه به بازیکنان تیم 
فوتبال آرژانتین گفت: هر دس��تاوردی که برای ما آرژانتینی ها به دس��ت 
بیاید، در نهایت ما خوشحال خواهیم بود. این طرز تفکر اشتباهی است که 
اگر فردی قهرمان نشد، شکست خورده است؛ این یک اظهار نظر نابخردانه 

است که هیچ جای دنیا صحت ندارد. 
نکته جالب این که این صحبت ها از زبان رئیس جمهور ملتی اس��ت که 
دیوانه وار عاشق فوتبال هستند. او با این صحبت ها به طور غیرمستقیم به 
این نکته اشاره می کرد که شاید تیم آرژانتین قهرمان جام جهانی نشود اما 

به هر حال ملت آرژانتین آنها را دوست خواهند داشت. 
صحبت ه��ای ماک��ری ب��رای کاهش فش��ار انتظ��ارات از تی��م ملی و 
مخصوصا لیونل مسی، کاپیتان و ستاره آنها بود. مسی به عقیده بسیاری 
بهترین بازیکن تاریخ فوتبال آرژانتین اس��ت و بسیاری دیگر او را بهترین 
در کل جهان می دانند. آرژانتین تاکنون دو بار قهرمان جام جهانی ش��ده 

ک��ه آخرین بار، مرب��وط به س��ال ۱986 و با 
حضور دیه گو مارادونا بوده اس��ت. آنها در سه 
جام جهانی که مس��ی در تیم ملی بوده هیچ 

افتخاری کسب نکرده اند. 
پس از شکست در فینال جام جهانی 2۰۱4 
و عدم موفقیت در کوپا آمریکا سال 2۰۱6 که 
مس��ی یک ضربه پنالتی را از دس��ت داد، این 
اسطوره آرژانتینی از تیم ملی خداحافظی کرد. 
البته او با اصرار مردم به تیم ملی بازگشت اما 
تمرین��ات پیش از جام و دو بازی اول این تیم 
در مرحله گروهی، نشان داد که آرژانتین برای 
جام جهانی آماده نبوده اس��ت. مسی چند روز 
پیش 3۱ ساله ش��د و به احتمال زیاد آخرین 

جام جهانی خ��ود را تجربه می کند. به هرحال صحبت های رئیس جمهور 
آرژانتین پیش از جام نشان داد که او قصد دارد واقعیت را با امید به یک 
تعادل برساند. او تالش کرد تا با کاهش فشار روانی، شانس موفقیت تیمش 

را افزایش دهد. 
تحقیقات روانشناسی متعدد، مفید بودن اقدام ماکری را تأیید می کنند. 
یک تحقیق مجل��ه Frontiers in Psychology ب��ه فش��ار روان��ی 
بازی های حذفی NBA پرداخته اس��ت. در این تحقیقات و نتایج مشابه 
آمده که در ش��رایط اجبار به پیروزی تیم ها تالش بیش��تری می کنند و 
احتم��اال نتای��ج پررنگ تری خواهند داش��ت. واقعیت این اس��ت که این 
پررنگی الزاما به معنای پیروزی نیس��ت. این تحقیقات توسط روانشناس 
ورزش��ی Yair Galilyو دس��تیارش Elia Morgulev روی سه دهه 
بازی های پلی آف NBA انجام ش��د. نتایج نشان داد تیم هایی که انتظار 
پیروزی حتمی از آنها می رفته است، کمتر از زمانی که شانس هر دو طرف 

یکی بوده، موفق بوده اند. 
گالیلی در مورد این تحقی��ق می گوید: ما تصور می کردیم که اجبار به 
پیروزی منجر به عملکرد بهتر می ش��ود. به عنوان مثال ش��ما باید در این 
بازی پیروز ش��وید یا از لیگ حذف خواهید شد. شما مجبور می شوید که 

بهترین عملکرد را داشته باشید؛ اما واقعیت این است که این شرایط نتیجه 
عکس خواهد داشت. 

در مس��ائل اقتصادی و روانشناس��ی، نظریه س��ود مورد انتظار مطرح 
می ش��ود. این نظریه می گوید که اگر بازخورد و پاداش عملکردها افزایش 
پی��دا کند، افراد حداکثر تالش خود را ب��ه کار خواهند گرفت. در تعریف 
ساده تالش و رنج کشیدن با پاداش برابر خواهد بود. در آموزش های نظامی 
نیز چنین رفتار و انتظاراتی پیش بینی می ش��ود. روانشناس رفتاری دنیل 
آریلی در کتاب خود با نام Predictably Irrational داستان فرمانده 
چین��ی Xiang Yu را تعری��ف می کند که در گذر از دری��ای زرد برای 
پیروزی حتمی سپاهش، کش��تی های آنها را آتش زد. صرف نظر از مثال 
باال، بسیاری از تحقیقات روانشناسی نشان می دهند که فرار از باخت انگیزه 

خوبی برای پیروزی است. 
در مقابل، تحقیقات زیادی نیز به این حقیقت اشاره می کنند که فشار 
بی��ش از حد برخی اوقات عواقب ب��دی دارند. یک نمونه از این تحقیقات 
روی بازیکن های بوندسلیگای آلمان نشان داد بازیکنانی که در خانه رقابت 
می کردند، ش��انس از دست دادن پنالتی بیشتری نسبت به بازی خارج از 
خانه داشتند. آنها به خاطر فشار هواداران خانگی موقعی دچار استرس شده 

و موقعیت ها را از دست می دادند. 
اغلب تحقیقات گذشته روانشناسی ورزشی 
روی ورزش ه��ای انفرادی و بازدهی ش��خصی 
بازیکنان بوده اس��ت. گالیلی و همکارش قصد 
داشتند تأثیر فش��ارها را روی کلیت یک تیم 
بررس��ی کنند. تحقیقات آنه��ا روی دوره های 
متع��دد بازی های NBA و ش��رایط اجبار به 
برد یک تیم، نتایج جالبی داشت. اگر یک تیم 
در بازی پلی آف ش��انس ب��رد 65 درصدی در 
خانه داش��ته باش��د، زمانی که مجبور به بردن 
 باش��د )وگرنه حذف خواهد ش��د(، شانسش

ب��ه 55 درص��د در خانه کاه��ش می یابد. این 
ش��انس برای اجبار به پیروزی در بازی خارج 
از خانه به 26 درصد کاهش می یافت. گالیلی در نهایت به این اظهار نظر 
رسید:  »اگرچه کمی فشار برای دستیابی به نتایج بهتر مفید است، سؤال 
اصلی این است که چه مقدار فشار بیرونی را فشار بیش از حد می نامیم؟«
اگرچه تحقیقات او پاس��خی به سؤال مطرح شده نداد، اما زنگ خطری 
برای مربیان، مدیران کس��ب وکار و حتی افسران نظامی بود: فشار را روی 
اف��رادی که از وجود آن اطالع دارند افزایش ندهید. این کار باعث افزایش 

بهره وری آنها نخواهد شد. 
در نهایت گالیلی با اشاره به صحبت های ماکری به این نتیجه می رسد 
که هر ماموریت و چالشی را باید مانند ماموریت های دیگر به اتمام رساند. 
ماکری از بازیکنان انتظار داش��ت که بهتری��ن بازی خود را انجام دهند و 
به هرحال ملت عاشق آنها خواهد ماند. نتایج تیم ملی آرژانتین در دو روز 
اول رقابت های جام جهانی نشان داد که احتماال بازیکنان و بیش از همه 
س��تاره آنها یعنی مسی، هنوز فشار مردم و شرایط اجبار به بردن را حس  
می کنند. اما پیروزی در روز آخر و صعود دشوار از گروه، باز هم امید را به 
اردوی آرژانتینی ها بازگرداند که به هرحال، هنوز فشار و استرس اجبار به 

پیروزی در نوع بازی آنها مشاهده می شود. 
NEWYORKER/zoomit منبع

تصور اینکه فیس بوک، مکالمات مردم را ش��نود 
می کند تا تبلیغات را براس��اس صحبت های آفالین 
آنها به نمایش درآورد چندان غیر رایج نیس��ت، اما 
حقیقت متفاوت بوده و اطالعاتی که ش��رکت های 
بزرگ درباره ش��ما به دس��ت می آورند، گاه اتفاقی 
و گاه براس��اس کوکی ها اس��ت؛ اما این بدان معنا 
نیس��ت که فیس بوک نمی داند چطور از کاربرانش 
جاسوسی کند؛ حتی اگر قسم بخورد که هیچ وقت 

به استفاده از این راهکار روی نخواهد آورد.
 Mashable به گ��زارش دیجیاتو، خبرگ��زاری
اخیرا پتنتی متعلق به فیس بوک را کشف کرده که 
به احتمال روش��ن کردن میکروفون موبایل شما از 
راه دور توس��ط این کمپانی اشاره دارد. فیس بوک 
در این روش، س��یگنال هایی غیرقابل شنیدن برای 
انسان را در »محتویات مخابره ای« )مانند تبلیغات 
تلویزیون��ی( تعبیه می کند. این س��یگنال ها اگرچه 
به گوش ما نمی رس��ند، اما از س��وی دیوایس های 
هوش��مند قاب��ل دریاف��ت هس��تند. در ادامه این 
س��یگنال به اس��مارت فون ش��ما فرم��ان می دهد 
که ص��دای فراگیر پیرامون خ��ود را ضبط کرده و 
»اثرانگشت صدای فراگیر« را برای تحلیل به دست 

فیس بوک برساند.
ب��ا  و  دور  راه  از  میکروف��ون  روش��ن کردن 
س��یگنال هایی که به گوش ما نمی رس��ند به اندازه 
کافی خبیثانه به نظر می رس��د، ام��ا هنوز به پایان 
ماجرا نرس��یده ایم. هدف غایی فیس بوک از چنین 
سیس��تمی آن است که براس��اس صدای محیطی، 
قادر به تش��خیص بازخ��ورد افراد نس��بت به یک 
محت��وای خ��اص باش��د، بنابراین ش��اید در آینده 
تبلیغاتی تلویزیونی به نمایش درآیند که موبایل ما 
را به ضبط واکنش مان نس��بت به آن آگهی مجبور 

می کنند.
ای��ن تکنولوژی رویای هر تبلیغ دهنده ای اس��ت 
و موضوع زمانی ترس��ناک می شود که بدانیم عمال 
فیس بوک برای پیاده س��ازی این سیستم نیازی به 
دریافت هیچ مجوزی نخواهد داشت، بنابراین تصور 
این موضوع س��خت نیس��ت که بعد از ضبط صدا، 
نوبت به دسترس��ی به قابلی��ت فیلم برداری و حتی 
تماس تلفنی برس��د. البته فیس بوک نسبت به این 
خبر واکنش نش��ان داده و می گوید هیچ برنامه ای 
برای اس��تفاده از این تکنولوژی ندارد، اما احتماال 
دلیل��ی وجود دارد ک��ه مارک زاکرب��رگ، وبکم و 

میکروفون لپ تاپ خود را می پوشاند.
 

اجبار به پیروزی عموما منجر به شکست می شود

فیس بوک پتنتی برای 
 جاسوسی از کاربران
به ثبت رسانده است

مسابقه »تحلیل داده های نسل جدید توالی یابی)NGS(« با هدف شناسایي و 
تقویت شرکت ها، پژوهشگران، اعضاي هیات علمي، دانشجویان و پژوهشگاه هاي 
فع��ال در این حوزه برگزار می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مسابقه »تحلیل داده های نسل جدید 
توالی یابی)NGS(« توسط مرکز راهبردی فناوری های همگرا و با همکاری ستاد 
توسعه زیست فناوری برگزار می شود. این مسابقه در سه مرحله برگزار می شود و 
ثبت نام آن از اردیبهشت ماه آغاز شده است. شرکت ها، پژوهشگران، اعضای هیات 
علمی و دانشجویان دانشگاه ها و پژوهشگاه های دارای پتانسیل و سایر عالقه مندان 
پس از تمدید مهلت ثبت نام از سوی دبیرخانه این مسابقه، تا هفتم تیرماه فرصت 

دارند در مسابقه شرکت کنند.

شرکت های دانش بنیان فعال حوزه 
توالي یابي نسل جدید شناسایی می شود

دریچــه
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مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری، نیروی انس��انی خالق و 
تحصیلکرده را مهم ترین س��رمایه اس��تارتاپ های صنایع خالق فرهنگی 
دانس��ت و گفت: ویژگی اس��تارتاپ های خالق و فرهنگی این اس��ت که 

می توانند نیاز به تولی��د و تحلیل محتوا را با 
توانمندی داخلی و بر بس��تر اپلیکیشن های 
ایران س��اخت با تکیه بر خالقیت و توانمندی 
جوانان تحصیلک��رده تامین کنند. به گزارش 
پای��گاه اطالع رس��انی بنی��اد مل��ی نخبگان، 
س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهوری در بازدید از استارتاپ»دانرو«، 
با اش��اره به ایجاد زیرس��اخت های حمایت از 
صنایع خالق و فرهنگی و استارتاپ های این 
حوزه گفت: بخشی از اقداماتی که ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری عهده دار اس��ت 
حمای��ت جدی از کس��ب و کار حوزه صنایع 

خالق و فرهنگی اس��ت. س��تاری با بیان اینکه فرهنگ سازی این حوزه و 
توس��عه اس��تارتاپ های حوزه فرهنگی و خالق از اولویت های اصلی سال 
جاری معاونت علمی و فناوری به شمار می رود، اظهار کرد: مجموعه پیک 

برتر یکی از صدها شرکت فعال در حوزه صنایع خالق و فرهنگی به شمار 
می رود و از ایجاد چند استارتاپ در حوزه  تولید و تحلیل محتوا حمایت 
می کند، اما نمونه های موفق و اشتغال آفرین این چنینی کم نیستند و رشد 
فزاینده این دس��ت کس��ب و کارها در سال 
جاری نی��ز همچنان ادام��ه می یابد. معاون 
علم��ی و فناوری رئیس جمه��وری، نیروی 
انس��انی خالق و تحصیلک��رده را به عنوان 
اس��تارتاپ های صنایع  مهم ترین س��رمایه 
خالق فرهنگی ارزیابی کرد و گفت: ویژگی 
استارتاپ های خالق و فرهنگی این است که 
می توانن��د نیاز به تولید و تحلیل محتوا را با 
توانمندی داخلی و بر بس��تر اپلیکیشن های 
ایران ساخت با تکیه بر خالقیت و توانمندی 
جوانان تحصیلکرده تامین کنند. وی با تاکید 
بر ضرورت ایجاد زیرس��اخت مس��اعد برای 
تولیدات استارتاپی ایران ساخت افزود: به طور 
مثال در حوزه نمایش تصویر، استارتاپ های موفقی در کشور رشد یافته اند 
که روزانه بیش از ۷5 میلیون بازدید را دارند. اگر از این استارتاپ ها حمایت 

نشود باید میدان را به نمونه های خارجی واگذار کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهران گفت: رشد مالیات ستانی در 
ابتدای امسال در تهران نشان از رونق تولید و کسب و کار دارد.

نعمت اهلل ترکی روز گذشته در نشستی خبری در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر درخصوص تخصی��ص اعتبارات عمرانی 
گفت: در سال 9۷ برای اولین بار در سه ماهه 
ابتدایی س��ال، 65درصد اعتبارات عمرانی به 
مبلغ ۱8۰۰ میلی��ارد تومان تخصیص یافت. 
وی اف��زود: هم��واره در نیمه دوم س��ال این 
اتفاق می افتاد اما امس��ال خوشبختانه شاهد 
تخصیص زودهنگام بودیم. این مقام مسئول 
گفت: پرداخت ۱2۰۰ میلیارد تومان اعتبار به 
پروژه های عمرانی به دلیل رشد مالیات ستانی 
از واحدهای تولیدی در ابتدای سال جاری بوده 
و این موضوع نش��ان می دهد رونق به تولید و 
کس��ب و کار کشور بازگشته است. وی تاکید 
کرد: این مساله نشان می د هد مالیات ستانی در 

استان تهران قوی بوده است. 
شناسایی 11 چالش اصلی در استان تهران

ترکی با بیان اینکه در کش��ور حدود ۷۰ هزار پروژه در دستور کار قرار 

دارد، اظهار داش��ت: باید این پروژه ها را اولویت بندی کرد و براس��اس این 
اولویت بندی بودجه را توزیع کرد. رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اس��تان تهران افزود: در اس��تان تهران این اولویت بندی انجام ش��د و ۱۱ 

چالش اصلی استان را مشخص کردیم.
وی ادام��ه داد: آب، حم��ل و نقل عمومی 
و ریلی، ترافی��ک، تصفیه خانه فاضالب های 
شهری و روس��تایی، آب رس��انی روستایی، 
س��اماندهی آب های سطحی جنوب تهران، 
بهداش��ت و س��المت، نوس��ازی م��دارس، 
حاشیه نش��ینی، آلودگ��ی ه��وا و بافت های 
فرسوده ش��هری و روس��تایی چالش هایی 
هس��تند که به عنوان اولویت های اس��تان 

تهران انتخاب شده اند.
ترکی اف��زود: در ح��وزه برنامه ریزی این 
موارد را مدنظر قرار داده ایم و در کنارش به 

مساله اشتغال خواهیم پرداخت.
وی در ادامه درخصوص التهابات بازار تهران گفت: تثبیت نرخ دالر اقدام 
مثبتی بود، اما به عنوان مثال خرید ۷ میلیون قطعه سکه در راستای رفع 

نیازهای اساسی نبود.

رشد مالیات ستانی امسال، نشان از رونق کسب و کار داردزیست بوم حمایت از صنایع خالق و فرهنگی مساعد می شود

چن��د وقتی اس��ت که میلیون ها نفر به تماش��ای مس��ابقات جام 
جهان��ی پرداخت��ه و تالش روزافزون بس��یاری از س��تارگان دنیا را 
مش��اهده می کنند. در این مسابقات، فوتبالیست هایی که میلیارد ها 
دالر درآمد دارند، برای س��ربلندی کشورش��ان تالش بسیار زیادی 

کرده و سعی دارند با پیراهن کشور خود افتخارآفرینی کنند. 
البته آن چیزی که از پشت قاب تلویزیون و در زمین فوتبال قابل 
مشاهده  نیس��ت، تالش ها و عادت های منحصر به فرد این بازیکنان 
اس��ت که میان میلیارد ها نفر، آنه��ا را به افرادی موفق تبدیل کرده  

است. 
باید توجه داشت که این افراد دیگر تنها ستارگان فوتبال نیستند، 
بلک��ه مدیرانی موفقند و تنها بخش کمی از درآمدش��ان را از طریق 
فوتبال ش��ان کس��ب می کنند. درآمد کلی آنها ب��ه تبلیغات و برند 
ش��خصی خودشان وابسته است که به خصوصیت های منحصربه فرد 

و عملکرد عالی آنها در داخل و خارج زمین بستگی دارد. 
حال با بررسی چهار عادت انکارناپذیر برخی ستارگان جام جهانی 
متوجه می ش��ویم که کدام خصوصیت آنها باعث ش��ده به باالترین 
درجه موفقیت دست یابند و به اسطوره  های کشورشان تبدیل شوند. 

1- نظم و رعایت کردن برنامه  زمانی دقیق
اولی��ن و آخری��ن تفاوت افراد موف��ق با دیگران، نظم آنهاس��ت. 
ش��ما هر چقدر هم که توانمند بوده یا از خصوصیات و ویژگی های 
منحصر به فردی بهره مند باشید، باز هم اگر منظم نباشید و هر کار 
را در وقتی معین به پایان نرس��انید، نخواهید توانس��ت به موفقیت 

برسید. 
این مسئله برای ورزش��کاران حرفه ای و به خصوص فوتبالیست ها 
از اهمی��ت فوق العاده ای برخوردار اس��ت. آنه��ا مجبورند در تمامی 
س��اعت های زندگی ش��ان، برنامه معینی را رعایت کرده و استاندارد 

باالیی برای خود در زمینه های مختلف به ارمغان آورند. 
حف��ظ رژی��م غذایی، تنظیم زمان تمرینات ش��خصی، پوش��یدن 
لباس های مناس��ب و مهم تر از همه خواب کافی از مسائلی است که 

افراد موفق باید همیشه به آن توجه کنند. 
2- خستگی ناپذیری و ممارست

بسیاری از مربیان زمانی که از بازیکنان موفق یا اسطوره ها صحبت 
می کنند، همواره به این مطلب اشاره دارند که آنها نه تنها از تمرین 
خس��ته نمی ش��دند، بلکه پس از رفت��ن همه بازیکنان، س��اعت ها 
ب��ه تمرین خصوص��ی می پرداختن��د. دیوید بکه��ام معروف ترین و 

خوش تیپ ترین فوتبالیست دنیا می تواند مثالی در این باره باشد. 
او پیش از این که در زمینه های مختلف س��رمایه گذاری کند و به 
یک چهره سرش��ناس در زمینه مد و کارآفرینی تبدیل ش��ود، یک 
پس��ربچه کوچک بود که س��اعت ها در زمین فوتبال تنها می ماند و 

زیر باران به تمرین ضربات آزاد و کاشته می پرداخت. 
به گفته س��ر آلکس فرگوسن که او هم یکی از موفق ترین مربی ها 
و مدیران جهان اس��ت، بکهام همواره بع��د از رفتن همه به تمرین 
ضربات آزاد می پرداخت و به همین دلیل بود که بهترین کاش��ته زن 
دنیا لقب گرفته بود. چندین سال پیش زمانی که بکهام پشت  ضربه 
آزاد یا کرنر می ایس��تاد، تمامی طرفداران منچس��تریونایتد از جای 
خود بلند می ش��دند چرا که به احتمال قوی گل دیگری در کار بود.  
بکه��ام پس از اتم��ام دوران فوتبالی خود در بس��یاری از تبلیغایش 

نقش کاشته زن را ایفا کرده و به گفته او هنوز افرادی پیدا می شوند 
ک��ه در خیاب��ان به وی برخورد کرده و از او می خواهند پش��ت یک 

ضربه کاشته بایستد. 
3- اعتماد به نفس و امید به آینده

بس��یاری از فوتبالیس��ت  ها و مهاجمان نمی توانند به توانایی های 
خود اطمینان کرده و پس از خراب کردن چندین موقعیت، به کلی 
اعتماد به نفس ش��ان را از دس��ت می دهند. به باور بسیاری از مردم 
شکس��ت مقدمه پیروزی است و اگر با تجربه یک شکست، دست از 
فعالیت مان بکشیم، مسلماً در تمامی زندگی خود با موفقیت مواجه 

نخواهیم شد. 
یک باور درونی خاص نظی��ر اعتماد به نفس، خصوصیت منحصر 
به فرد اش��خاص موفق به ش��مار می رود. گفته شده انسان ها زمانی 
دس��ت از ت��الش خود برمی دارند که بس��یار به موفقی��ت نزدیکند. 
چه بس��ا در همان لحظه که دیگر روحیه ای برایت��ان نمانده بتوانید 
بهترین عملکرد را از خود نشان داده و موفق شوید.  همین چند روز 
پیش بود که نیمار با ممارس��ت هر چه تمام تر در دقیقه 9۷ بازی با 
کاستاریکا موفق شد اولین گل خود در جام جهانی را به ثمر برساند. 
او پس از پایان بازی بر زمین نشست و گریه سر داد. وی بعداً اشاره 
کرد که برخالف تصور همگان زندگی ش��خصی، کاری و فوتبالی او 
در حالت خوبی نیس��ت. به نظر می رسد اینکه او توانسته اعتماد به 
نفس��ش را حفظ کرده و تا پایان بازی ناامید نش��ود موجب شده تا 

امیدی تازه به کالبد وی و تیمش تزریق شود. 
4- اشتهای سیری ناپذیر برای موفقیت

آخرین عادتی که به آن اشاره می شود، عادت اسطوره های بی بدیل 
اس��ت، چراکه بس��یاری از بازیکنان پس از رسیدن به دستاورد های 
معمول��ی، دیگر تالش قبلی خود را به کار نمی بندند و پس از مدتی 
نزول می کنند.  به گفته بس��یاری از کارشناسان، دستاورد هایی که 
به سختی به دست فرد می رسد، موجب می شود آن شخص آبدیده 

شده، قدر موفقیت را دانسته و سراغ دستاورد بعدی برود. 
بس��یاری از اف��راد موف��ق، بس��یار س��ختی کش��یده اند و بعد از 
شکس��ت های فراوان موفق ش��ده اند یک فرصت ب��ه خصوص را از 
دس��ت نداده و قدم قدم به موفقیت نزدیک شوند. فوتبالیست  ها این 
مس��ئله را شاید راحت تر درک کنند. آنها ماه ها، روزها و ساعت ها به 
تمرین و بازی می پردازند تا ش��اید در پایان سال به موفقیت و یک 

جام دست یابند. 
در این موقعیت آنها به دو دس��ته تقس��یم می ش��وند؛ دسته  اول 
آنهای��ی هس��تند که این موفقی��ت را کافی می دانن��د و به تفریح و 
اس��تراحت می پردازند، اما دس��ته دوم نمی توانند به دس��تاورد های 
کوچک بس��نده کنند و به تالش خود ادامه می دهند چرا که آنها از 
ساختن چالش  برای خود لذت می برند.  درباره این موضوع می توان 
به زیدان اش��اره کرد. او س��ال گذش��ته تمام��ی افتخاراتی که یک 
بازیکن یا یک مربی می توانس��ت به آنها دس��ت یابد را کسب کرد. 
این مس��ئله نه تنها موجب نشد که او از تالشش کم کند بلکه باعث 
شد پس از کسب تمامی این افتخارات، رکورد  بی نظیر قهرمانی  سه 
دوره پی درپی جام قهرمانان اروپا را ثبت کند که ش��اید دیگر هیچ 

انسانی نتواند به آن دست پیدا کند. 
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نگــــاه

در راس��تای توس��عه آموزش های برون مدرس��ه ای ویژه دانش آموزان مستعد، 
طرح دوس��ت علمی خالقیت و کارآفرینی پس��ران برگزار شد. به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راستای توسعه آموزش های برون مدرسه ای 
ویژه دانش آموزان مس��تعد، طرح دوس��ت علمی خالقیت و کارآفرینی پسران در 
دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی قرچک برگزار شد. این رویداد با 
حضور جمعی از دانش آموزان برگزیده مناطق ری، ورامین و قرچک و با همکاری 
مجموعه ای از مس��تعدا ن برتر فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. 
در این طرح، فرآیند تصمیم گیری در زمینه رش��د تخصصی و آینده ش��غلی به 
دانش آموزان آموزش داده ش��ده و دانش آموزان ب��ا تفاوت میان آنچه که افراد به 
عنوان مش��اغل حرفه ای به آن مشغول می شوند و آنچه که در دانشگاه به عنوان 

دانش تخصصی می آموزند، آشنا شدند.

طرح دوست علمی کارآفرینی و خالقیت 
برگزار شد



تبلیغات چگونه عمل می کند؟ این، س��والی بس پیچیده اس��ت. تنها 
چیزی که می دانیم آن است که تبلیغات ممکن است تعدادی از پیام ها 
را در تع��دادی از حوزه ها به ط��ور همزمان، با ایجاد ارتباط منتقل کند. 
تاثیر پیام، هم بر حوزه دانسته ها و هم عالیق، می تواند همزمان صورت 
گیرد. هرگاه چیزی ادراک شود، پیام ثبت شده است. یکی از چالش های 
بزرگ تبلیغ کنندگان، تنها این اس��ت ک��ه مصرف کنندگان به پیام های 
آن��ان توجه کنند. این امر بیش از آنکه به نظر می آید، مش��کل اس��ت. 
مصرف کنندگان نه تنها بیش از نیمی از پیام هایی را که به س��مت آنها 
جهت گیری ش��ده است از دس��ت می دهند، بلکه بقیه پیام ها نیز پیاپی 

برای جلب توجه با یکدیگر در رقابتند. 
با این حال نخس��تین گام در ادراک یک پیام تبلیغاتی، درمعرض قرار 
گرفتن است. در معرض قرار گرفتن نخستین مشکل خرید رسانه هاست. 
اول آنکه پیام باید در رسانه ای جای گذاری شود که مخاطب هدف شما، 
آن را بخواند، تماش��ا کند، یا به آن گوش کند. بنابراین، در معرض قرار 
گرفتن، کمترین ش��رایط برای ادراک چیزی اس��ت. اگر مخاطب ش��ما 
هرگز آگهی را نبیند یا نشنود یا صفحات را به سرعت ورق زند یا کانال 
را تغیی��ر ده��د، پس پیام، هر اندازه که عالی هم باش��د، ادراک نخواهد 
ش��د. پس از آنک��ه مخاطب در معرض پیام قرار گرف��ت، گام بعدی آن 
اس��ت که توجه وی جلب ش��ود. توجه، یعنی ذهن، درگیر و بر چیزی 
متمرکز ش��ده اس��ت. توجه را یک جرقه بر می انگیزد، یعنی چیزی که 
عالقه مخاط��ب هدف را جلب می کند. جرقه می تواند چیزی در پیام یا 
در درون خواننده یا بیننده آگهی باش��د که او را وادار کند در برابر یک 
پی��ام معین میخکوب ش��ود. در عین حال جلب توج��ه، بر چیزی فراتر 
از متوج��ه ک��ردن بیننده یا خواننده دالل��ت دارد. وقتی در حال روبش 
هس��تید، توجه کامل نیازمند نوعی قدرت توقف دهی است. آگهی هایی 
که روبش را متوقف می کنند، معموال از قدرت تحمیل، اصالت یا مربوط 

بودن زیادی برخوردارند. 
نکته مهم این اس��ت که تبلیغات برای جلب توجه، طراحی می شوند. 
این بدان معناست که باید گاهی خود را تحمیل کنند. به عبارت دیگر، 
آنها توجه مخاطب را می طلبن��د. خود تحمیل کنندگی به ویژه در مورد 
محصوالتی اهمیت بیش��تری می یابد که س��هم ذهنی آنها اندک است، 
یعن��ی محصوالت��ی که ی��ا چندان مع��روف یا خیلی جال��ب و ضروری 
نیس��تند. در بسیاری از موارد، بین نام های تجاری رقیب، تفاوت اندکی 
وج��ود دارد. بنابراین، ایجاد عالقه نس��بت به محص��ول، تنها از طریق 
پیام تبلیغاتی، محقق می ش��ود. با این حال س��وال پیش آمده این است 
که چگونه می توانیم چنین تاثیری ایجاد کنید؟ بس��یاری از آگهی های 
تحمیل��ی، با اس��تفاده از تاثیر حروف درش��ت یا ص��دای بلند، توجه را 
جلب می کنند. آنه��ا از طریق فریاد زدن عمل می کنند. برخی دیگر، از 
ایده های چشمگیر یا تصاویر مسحور کننده استفاده می کنند. برای مثال 

در م��ورد آگهی های چاپی، تحقیقات ثابت کرده اس��ت که کنتراس��ت، 
می تواند توجه بیننده را جلب کند. اگر تبلیغات دیگر مندرج در رسانه، 
بزرگ و با حروف ویژه چاپ ش��ده باش��ند، پس آگهی م��ورد نظر باید 
کوچک کم مطلب و س��اده باش��د. در فضای وسیع سفید اگر همه چیز 
کوچک و بی رنگ اس��ت، نظیر حروف تایپی، پس باید از حروف ویژه و 
س��یاه رنگ استفاده کرد. اگر همه چیز رنگی است، پس باید از سیاه یا 
س��فید استفاده کرد. در این مرحله باید ویژگی های حال و هوای رسانه 
را پیدا و متفاوت با آن عمل کنیم. پس از ادراک یک پیام و جلب شدن 
توجه، فرآیند ادراک مصرف کننده می تواند وارد مرحله بعدی ش��ود که 
ب��ه آن، آگاهی از پیام یا محصول گفته می ش��ود. آگاهی، داللت بر آن 
دارد که پیام تاثیری بر بیننده یا ش��نونده گذاش��ته است و آنان، بعد از 
این می توانند تبلیغ کننده را شناس��ایی کنند. توجه داش��ته باش��ید که 
گرچه آگاهی از تبلیغ��ات، در وهله اول قرار می گیرد، ولی هدف نهایی 
نیست. تا آنجا که به تبلیغ کننده مربوط می شود، هدف نهایی، آگاهی از 
محصول اس��ت نه آگاهی از تبلیغات. توجه، یک مسئله در طراحی پیام 
است. پیام تبلیغاتی می تواند و باید با پیام های دیگر در یک رسانه واحد، 
رقابت کند. س��طوح نسبتا پایین توجه، می تواند به حداقل سطح آگاهی 
منجر ش��ود. اگر هدف، صرفا یادآوری نام تجاری محصول باش��د، پس 
سطح توجه چندان باالیی در مقایسه با هدفی که برای درک یک نکته 
تبلیغاتی تدوین شده است، الزم ندارد. اکثر مردم می خواهند درباره خود 
و چیزهای مورد توجه ش��ان مطالبی بشنوند یا بخوانند. بنابراین، زمانی 
به تبلیغات توجه خواهند کرد که از این نظرها برایش��ان ارزش داش��ته 
باش��د. مردم با تبلیغ کننده، معامله ای می کنند:»اوقات من را ارزشمند 
کن تا به تبلیغات تو تا آنجا که موجب کس��الت من نش��ود توجه کنم«. 
ادراک انتخابی ناشی از مربوط بودن یا ربط داشتن است. ما به تبلیغاتی 
توجه می کنی��م که با ارائه اطالعات در م��ورد چیزهایی صحبت کنند. 
نظیر کار، س��رگرمی ها، نقش ها و روابط ما، یعنی آنچه ما می خواهیم و 
به آنها احتیاج داریم. انتخاب، عالقه مند شدن به چیزی و نه چیز دیگر، 
نیز ناش��ی از شرایط در حال تغییر است. برای مثال هنگامی که گرسنه 
یا تشنه ایم، به تبلیغات مربوط به غذا و نوشیدنی توجه می کنیم. ممکن 
اس��ت مصرف کننده به محصول تبلیغ شده با برخی از عناصر موجود در 
آگهی عالقه مند باش��د. عناوین گوناگون، طبقات محصول و محصوالت 
متفاوت، در ایجاد عالقه، سطوح مختلفی دارند. برخی از محصوالت ذاتا 
جالب ت��ر از برخی دیگرند. برخی از محصوالت برای گروه های معینی از 
م��ردم جالبند. در عین حال عالق��ه معموال با یکی از این دو چیز ایجاد 
می ش��ود: درگیری فردی یا کنج��کاوی. مصرف کننده یک حالت پیش 
آمادگی فردی دارد که بر آنچه مورد عالقه اوس��ت واقع می ش��ود و اثر 
می گ��ذارد. اگر یک پیام به هر یک از این عناصر مربوط ش��ود، به طور 
ش��خصی بر مصرف کننده اثر می گذارد و پیام دارای ربط شخصی است. 
کنجکاوی موجب اش��ارتی شناختی می ش��ود که ذهن مصرف کننده را 
به خود مش��غول می دارد. هر کجا که با چیز تازه ای مواجه ش��ود، دوره 
کنجکاوی آغاز و معموال با شک و با نوعی سوال کامل می شود. اطالعات 
تازه، غالبا با اطالعاتی نظیر )می توانید آن را باور کنید؟( مورد استقبال 

قرار می گیرد. این رویارویی کنجکاوی با ش��ک، به معنای آن اس��ت که 
مصرف کننده وارد حالت عالقه مندی ش��ده اس��ت. مصرف کننده از آن 
جهت عالقه مند ش��ده اس��ت که پیام ممکن است شخصا به وی مربوط 
باش��د. تبلیغ کنندگانی که س��عی دارند پیام جذابی را برای برانگیختن 
عالقه تهیه کنند، روی سخن خود را به سمت عالیق شخصی مخاطبان 
ه��دف ب��ر می گردانند و نی��ز کاری می کنند که کنج��کاوی برانگیخته 
ش��ود. آگهی هایی که با س��واالت و اظهارات تردیدآمیز آغاز می ش��وند 
برای ایجاد عالقه و کنجکاوی طراحی ش��ده اند. جل��ب توجه، به عنوان 
قدرت متوقف کننده یک آگهی نیز محسوب می شود، حفظ توجه، قدرت 
کشش��ی یک آگهی است. این قدرت، خواننده یا بیننده را تا پایان پیام 
با خودمی کش��اند. نکته قابل توجه این است که عالقه یک امر لحظه ای 
است. با تغییر توجه، به سهولت از بین می رود. یکی از چالش های عمده 
تبلیغ کنن��دگان آن اس��ت که عالقه را تا دریافت نکت��ه مورد نظر پیام، 
حفظ کنند. به دلیل توجه سرس��ری و رفتار جسته گریخته بسیاری از 
خوانندگان و بینندگان، حفظ عالقه، از ایجاد آن، مش��کل تر اس��ت. اگر 
حفظ عالقه در یک آگهی برای تبلیغاتچی مهم باش��د، پس باید قدرت 
کشش��ی پیامش را در اولویت قرار دهد. این امر بخش��ی از یک مشکل 
چند مرحله ای اس��ت: آیا متن تبلیغاتی، خواننده و بیننده را تا پایان به 

همراه خود می برد؟ پیام باید چگونه و با چه روشی تهیه شود؟ 
مربوط بودن، عامل کلیدی در مفهوم درگیر ش��دن است که معطوف 
به ش��دت عالق��ه مصرف کننده به یک محصول، رس��انه یا پیام اس��ت. 
درگیری باال یعنی اینکه یک محصول یا اطالعات مربوط به آن، اهمیت 
دارد و به طور ش��خصی به فرد مربوط اس��ت. درگیر ش��دن کم، یعنی 
اینکه محصول یا اطالعات، کم اهمیت به نظر رس��یده اس��ت. نوعا افراد 
در وضعیت درگیر ش��دن ب��اال مثال خرید یک اتومبی��ل یا خانه جدید 
ی��ا رفتن به اروپا در تعطیالت، به دنبال اطالع��ات و ارزیابی نقادانه آن 
خواهند بود. معموال تبلیغات مربوط به محصوالتی که متضمن درگیری 
باالست، انبوهی از اطالعات را در مورد محصول فراهم می آورد. برعکس، 
خریده��ای متضم��ن درگیری کم، مانند خرید آدام��س، خمیردندان و 
دس��تمال کاغذی، بدون جس��ت وجوی اطالعات و با کمترین تالش از 
حی��ث تفکر نقادانه درب��اره تصمیم، صورت می گی��رد. تبلیغ برای این 
نوع از محصوالت، معموال بر ش��عارهای س��اده یا تصاویر ساده متمرکز 
می ش��ود. کلمه درگیری ب��رای توصیف یکی از روش ه��ای تبلیغات به 
کار می رود که به موجب آن س��عی می ش��ود مخاطب در چگونگی تهیه 
و پروران��دن پیام مش��ارکت کند. وادار کردن خوانن��دگان یا بینندگان 
ب��ه درگیر ش��دن در پیام، اع��م از درگیری ذهنی یا جس��می، یکی از 

تکینک های قوی ترغیبی است. 
در آخر: برخی از آگهی ها با سوالی آغاز می شوند تا افراد را به ساختن 
پاس��خ بکش��انند. برای مثال تبلیغ یک ش��رکت نفتی، تصویر بزرگی از 
ی��ک جنگل زیب��ا را نمایش می دهد و از خوانن��دگان می خواهد که در 
می��ان درختان، چاه نفت را پیدا کنند، با ای��ن هدف که حفر چاه نفت 
می تواند با حفظ محیط طبیعی انجام شود. هر اندازه درگیری بینندگان 

یا خوانندگان در تولید پیام بیشتر باشد، تاثیر پیام بیشتر است. 

 به کارگیری تبلیغات بومی
برای ارتباط با مشتریان

تبلیغات بومی به نام های تجاری فرصت ارتباط با مشتریان را در قالب فضایی 
راح��ت و در دس��ترس ایجاد می کنند.  در دنی��ای گیج کننده تبلیغات بومی، 
به جای اس��تفاده از تاکتیک های بیش ازحد ملموس، روش های تبلیغاتی بومی 
و نامحس��وس، به نمایش محتوای ارزش بنیان می پردازند. در اینجا می توانید 
برای آغاز و بهره وری هرچه بیشتر از برنامه تبلیغات بومی خود از رهنمودهای 

زیر استفاده کنید. 
چیستی تبلیغات بومی دلیل اهمیت آن

تبلیغ��ات بومی درواقع تبلیغاتی در جهت بازاریابی هس��تند که پش��ت نقاب 
»مقاله« پنهان ش��ده اند. برای مثال، وب س��ایت فوربز در تابستان گذشته اساسا 
تبدیل به محلی برای تبلیغات ریاس��ت جمهوری شد، اما این موضوع برای کاربر 
عادی وب س��ایت امری محسوس نیس��ت. از طریق پوشاندن نقاب »مناظره ها یا 
عقاید سیاس��ی« به تبلیغات، این قطعات از تبلیغ��ات بومی به خوبی با قطعات 
وب س��ایت میزبان در هم آمیخته و خود را اس��تتار کردند. شرکت های کوچک و 
بزرگ درحال استفاده از تبلیغات بومی جهت جذب مشتریان هستند. به نقل از 
وب سایت بیزنس اینسایدر، تا سال 2۰2۱ تبلیغات بومی تقریبا سه چهارم تمامی 
س��ودهای تبلیغاتی را تش��کیل خواهند داد و تبلیغات بوم��ی صنعتی به ارزش 
2۱میلیارد دالر خواهند رسید. بزرگ ترین بخش مخارج در زمینه تبلیغات بومی 
به رس��انه های اجتماعی تعلق دارد، اما دیگر بخش ها نیز درحال رش��د هستند، 
به طوری که انتظار می رود تا دو  سال آینده صفحات بومی شکل تا 2۰۰درصد رشد 

داشته باشند. 
چرا توجه ها به تبلیغات بومی جلب شده است؟ 

دلیل اوج گرفتن تبلیغات بومی س��اده اس��ت؛ افراد از تبلیغات مجازی که 
ناگهان صفحه ای را در مقابل آنها باز می کنند، متنفرند. مواردی که توجه ها را 

به تبلیغات جلب کرده اند، از قرار زیر هستند: 
  ترویج تلفن های همراه

از منظر مقدار زمانی که افراد در فضای اینترنت به سر می برند، تلفن های همراه 
از رایانه های ش��خصی پیشی گرفته اند. تبلیغات بومی به زودی جای مدل های 
س��نتی بازاریابی را خواهند گرفت، زیرا تبلیغات با استفاده از صفحه هایی که 
ناگهان جلوی روی مخاطب باز می شوند، هیچ گاه در تلفن های همراه کاربردی 
نبوده اند. این پلتفرم به مخاطب امکان درگیر شدن را می دهد که دیگر مدل ها 

این ویژگی را ندارند. 
  واقعیت مجازی

تکنولوژی واقعیت مجازی به لطف قیمت های پایین تر و امکاناتی مانند بسط 
واقعیت از طریق اضافه کردن ش��اخصه های مجازی، به اس��تفاده انبوه در بازار 
رسیده است. زمانی که واقعیت مجازی با تبلیغات بومی همگام شود، بازاریابان 

قادر به تولید برنامه های هرچه طبیعی تر و درگیر کننده تر خواهند بود. 
  تبلیغات روایی

تبلیغات به جای اینکه تنها بر فروش متمرکز باشند، بیشتر در پی نقل روایی 
هستند. این شیوه صادقانه برای تبلیغ نام تجاری، کارکنان بیشتری را نسبت به 

مدل های سنتی جذب می کند. 
انواع تبلیغات بومی

گونه های مختلفی از تبلیغات بومی وجود دارند که شامل موارد زیر می شوند: 
  تبلیغات بومی در شبکه های اجتماعی

این تبلیغات ممکن است شامل پس��ت های فیس بوکی و دارای اسپانسر یا 
توییت های تبلیغاتی باشند که در کنار خروجی های رایج رسانه های اجتماعی 

قرار گرفته اند و مانند یک پست »معمولی« جلوه می کنند. 
  تبلیغات بومی در قالب ویدئو

جالب است بدانید گونه ویدئویی تبلیغات بومی با قرار گرفتن پس از محتوای 
متنی در این عرصه، مقام دوم را بر دوش می کشد. اسنپ چت اخیرا با دستیابی 
به روزانه ۱5۰ میلیون کاربر فعال، از فیس بوک پیشی گرفت. حال به نظر می آید 
فیس بوک و اسنپ چت در حال جنگ بر سر به دست آوردن بزرگ ترین سهم از 

بازار محتوای ویدئویی هستند. 
  تبلیغاتی که در کنار محتوای اصلی سایت میزبان به نمایش در می آیند

ش��اید شما یکی از این نوع تبلیغات را در پایان یک مقاله یا در کنار صفحه 
دیده باش��ید. در یک وب س��ایت خبری، این تبلیغات ممکن اس��ت خود را به 
شکل خبرهای واقعی درآورند، اما درحقیقت به وب سایت دیگری متصل باشند. 

چگونه از تبلیغات بومی استفاده کنیم
درحال حاضر، کسب وکارهای معدودی از تبلیغات بومی استفاده می کنند. 

برای شروع استفاده از این نوع تبلیغات، این گونه می توانید اقدام کنید: 
  مخاطب خود را شناسایی کنید

مخاطبان ش��ما به چه وب س��ایت هایی س��ر می زنند؟ از اطالع��ات آماری 
برای شناس��ایی مخاطب خ��ود و اینکه در چه مکان هایی با نام تجاری ش��ما 
بیش��ترین برخورد را دارند، استفاده کنید. اینکه مخاطب شما خواهان مطالعه 
چه چیزی اس��ت، کدام بخش از کسب وکار ش��ما او را جذب می کند و چگونه 

می توانید مشکالت او راحل کنید را مورد بررسی قرار دهید. 
  از محتوایی که درحال حاضر در دست دارید، استفاده کنید

اگر به دنبال تأثیر گذاش��تن بر مش��تری خود بدون مخارج اضافی هستید، 
به سراغ محتوایی که در دسترس دارید بروید. اینها معموال بیشتر از پست های 
معمولی تأثیرگذار خواهند بود و چون از قبل آماده ش��ده اند، می توانید همین 

حاال در زمینه تبلیغات بومی دست به کار شوید. 
  اهداف خود را مشخص کنید

مخاطبان از اینکه بر روی نوشته ای جالب کلیک کنند و سپس متوجه شوند 
آن نوشته تبلیغ بوده، ممکن است ناراحت شوند. بنابراین، صریحا این را برسانید 

که مخاطب در حال مطالعه محتوای اسپانسرشده است. 
  عجله نکنید

احتماال زمان زیادی را صرف ساخت وب سایتی مملو از محتوای جالب توجه 
کرده اید. برنامه تبلیغات بومی نیز از این قاعده مس��تثنا نیست. انتظار نداشته 
باشید یک شبه پایه ای قوی برای برنامه تبلیغات بومی خود بسازید و بالفاصله 
به نتیجه برس��ید. با محتوایی که در دست دارید شروع کنید و از تحلیل های 
آماری جهت پیگیری نتایج اس��تفاده کنید. س��پس می توانید به برنامه خود 
ش��اخ و برگ دهید و یا گونه های دیگری از محتوا را به آن اضافه کنید. در این 
مرحله تمرکز خود را بر استفاده از دیگر گونه های محتوا مانند اینفوگرافیک ها 
یا ویدئوها بگذارید. اگر کس��ب وکار شما کوچک است، می توانید این کار را به 
ش��رکتی تبلیغاتی واگذار کنید. چراکه س��اخت ویدئویی بااستفاده از امکانات 
بی کیفیت و افراد غیرماهر به تبلیغات ش��ما رنگ و ب��وی حرفه ای نخواهد داد. 
درضمن شرکت های تبلیغاتی ممکن است روش هایی نیز جهت جمع آوری و 

تحلیل داده به شما ارائه دهند. 
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امروزه نابرابری های دستمزدی جنسیتی یا قومیتی در اکثر سازمان ها 
وجود دارد، اما این نابرابری ها همیش��ه عمدی نیستند. به همین دلیل 
برای رهبران س��ازمانی حائز اهمیت است که توجه دقیقی به هر یک از 
کارکنان و درآمد آنها مبذول دارند و از نبود تبعیض و نابرابری اطمینان 

حاصل کنند. 
گاهی اوقات کارمندان برای افزایش دس��تمزد چانه زنی نمی کنند، اما 
وظیفه ش��ما به عنوان یک کارفرما این اس��ت که حقوق مناسبی برای 
کارمن��دان در نظ��ر گرفته و ارزش افزوده ناش��ی از کار ه��ر کارمند را 
به دقت محاس��به کنند. برای اینکه بدانید آیا در س��ازمان شما مشکل 
نابرابری دس��تمزدی وجود دارد یا خیر، می توانید این چهار س��ؤال را از 

خودتان بپرسید. 
1- آیا کارمندان متخصص بیش از کارمندان نیمه متخصص 

درآمد دارند؟ 
کارمندان متخصص معموال دانش بیشتری در مورد کسب وکار دارند و 
به همین دلیل مادامی که دانش خود را به سازمان وارد و در کار از آن 

استفاده می کنند، باید درآمد بیشتری نیز داشته باشند. 
ترنت بالنچ��ارد )Trent Blanchard(، معاون��ت فرهنگ و روابط 
 )SecurityScorecard( عمومی ش��رکت س��کیوریتی اس��کورکارد
می گوید: تخصص موضوعی چندبعدی بوده و تنها به س��ال های س��ابقه 
کاری فرد مربوط نمی ش��ود. عالوه بر سابقه کاری، تبحر در مهارت های 

مرتب��ط با کار، تخصص در زمینه موضوع کار، و عمق و وس��عت تجربه 
فرد، عوامل تعیین کننده میزان تخصص هستند. 

اگ��ر کارمندی دارای گواهینامه ها و تحصیالت اضافی یا دارای تجربه 
کاری بیش��تر باش��د، دس��تمزد او باید قاعدتا بیش از شخصی باشد که 
به تازگی فارغ التحصیل ش��ده و س��ابقه ای در ب��ازار کار ندارد. یک فرد 
متخصص برای پیشرفت تالش کرده و مستحق دستمزد بیشتر است. 
2- آیا حقوق پرداختی شما با تعرفه های پرداختی سازمان های 

هم صنف شما تناسب دارد؟ 
هر صنف و صنعتی یک طیف میانگین دس��تمزد دارد و دستمزدهای 
پرداختی سازمان ش��ما باید با این میانگین مطابق بوده یا دست کم به 
آن نزدیک باش��د. عدم تطابق با میانگین پرداختی صنف نه تنها به روند 
استخدام و نگهداری نیروها لطمه می زند، بلکه ممکن است باعث ایجاد 
یک فرهنگ س��ازمانی منفی و افزایش روحی��ه تخاصم و کینه توزی در 

بین کارمندان شود. 
ب��ه گفته بلنپارد، برای به دس��ت آوردن اطالع��ات در مورد میانگین 
پرداختی صنف شما، می توانید از منابع اطالعاتی سرمایه گذاران عمده، 
واحدهای آماری وزارت کار و بس��ترهای اطالعاتی برخط نظیر گلسدور 

)Glassdoor(  استفاده کنید. 
3- آیا دستمزد پرداختی با میزان کار انجام شده تناسب دارد؟ 

پرداخت حقوق هر کارمند به کیفیت کار او بس��تگی دارد. صرف نظر 
از مهارت، تجربه، تحصیالت، جایگاه سازمانی یا سابقه کاری هر کارمند، 
هر فرد باید متناس��ب با عملکردش حقوق دریافت کند و اگر کارمندی 
بهتر از زیردس��تش کار نمی کند، دلیلی ندارد که حقوق بیشتری داشته 

باش��د.  نیت مترس��ون )Nate Materson(، مدیر بازاریابی ش��رکت 
میپل هالیس��تیکز )Maple Holistics(  توصی��ه می کند که حقوق 
اف��راد را بر مبن��ای عملکرد آنها در س��ازمان تعیین کنی��د، و نه صرفا 
موقعیت ش��ان.  او می گوی��د: اگر یک کارمند متخص��ص به اندازه کافی 
وق��ت و انرژی صرف کارش نمی کند، دلیلی ن��دارد که بیش از کارمند 

نیمه متخصص حقوق دریافت کند. 
4- آیا کارمندان فارغ از جنسیت و قومیت شان در محیط کار به 

فرصت های برابری دسترسی دارند؟ 
کریس��تین هال )Kristin Hull(، مؤس��س و مدیرعامل شرکت نیا 
ایمپک��ت کپیت��ال )Nia Impact Capital( می گوید مردان و زنان 
فارغ از پیش��ینه اجتماعی و دینی و قومیتی ش��ان بای��د از فرصت های 
برابری برای پیش��رفت ش��غلی و افزایش حقوق بهره مند باش��د. معموال 
حصول اطمینان از اینکه هر کارمندی در سازمان امکان پیشرفت داشته 

باشد، به عهده مدیریت سازمان است. 
ه��ال اضافه می کند که باید در ارتباط با کارمندان ش��فاف باش��ید تا 
ارتباط دوجانبه و فرصت مذاکره در مورد افزایش دس��تمزد یا پیشرفت 

شغلی را در اختیار کارمندان قرار دهید. 
بالنچارد می گوید: برای هر سطح شغلی در سازمان میانگین دستمزد 
مشخصی وجود دارد و هر سطح شغلی با تخصص های کلیدی مشخصی 
تعریف می ش��ود. این سطوح شغلی و تعاریف هر یک از آنها می تواند در 
تعیین جایگاه ش��غلی افراد و ایجاد و حفظ فرصت های برابر س��ازمانی 

مورد استفاده قرار گیرد. 
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همه افراد نمی توانند مش��تریان بالقوه کسب وکار شما باشند. هر قدر 
هم که بازار هدف شما بزرگ و نامعین به نظر برسد، همیشه راهی برای 
دقیق ت��ر کردن محدوده هدف گذاری وجود دارد. با محدود کردن حوزه 
بازار هدف به سه تا پنج گروه، می توان شناخت بهتری از مخاطبان پیدا 
کرده و محتوایی مناس��ب آنها تولید کرد. همخوانی محتوا با شخصیت 
مخاطبان باعث اعتمادسازی شده که به نوبه خود منجر به فروش بیشتر 

می شود. 
معین کردن مخاطبان

برای تعیین بازار هدف، این سؤاالت را از خودتان بپرسید: 
۱ - کس��ب وکار من به کدام نیاز یا خواس��ته مردم پاس��خ می دهد؟ 
اگر محصوالت متنوعی می فروش��ید به پر فروش تری��ن آنها فکر کنید. 
ب��رای فهم بهتر این روند، در کل این مقاله از مثال فروش یک محصول 

استفاده می شود. 
2 - محصول یا خدمات من چه مشکلی را حل می دهد؟ هنگامی که 
کس��ب وکارتان را آغاز کردید، احتماال مشکالتی وجود داشته که شما از 

طریق ارائه محصول یا خدمات مشخص آنها را حل کرده اید. 
3 - چه کس��انی در حال حاضر خریدار شما هستند؟ چند سال دارند 

و کجا زندگی می کنند؟ دس��ته بندی کردن خریداران بر اس��اس محل 
زندگی ش��ان یکی از آسان ترین روش های معین کردن بازار هدف است. 
دس��ته بندی بر اس��اس س��ن نیز انتخاب روش های بازاریابی محصول و 

خدمات را آسان تر می کند. 
4 - کدام کسب وکارها بزرگ ترین رقبای من هستند و چرا؟ فهرستی 
از حداقل س��ه رقیب اصلی خود بنویسید و محتوای تولیدی این رقبا را 
بررسی کنید. نقاط قوت و ضعف این رقبا را بررسی کنید و خألهایی را 
که کسب وکار ش��ما می تواند پر کند شناسایی کنید. با بررسی عملکرد 
رقب��ا در ش��بکه های اجتماعی، می توانید به ش��ناخت بهت��ری از بازار 

هدف تان برسید. 
5 - کسب وکار من چه مزیتی نسبت به سایر رقبا دارد؟ پس از بررسی 
عملکرد رقبا، نقاط قوت و مزیت کس��ب وکارتان را مشخص کنید و آنها 

را بیش از پیش ارتقا دهید. 
6 - چه کس��انی در مورد کلمات کلیدی مربوط به خدمات یا کاالی 
شما صحبت می کنند؟ به بررسی شبکه های اجتماعی و سایر بسترهای 
گفت وگ��وی برخط بپردازی��د یا جمعیت های عالقه من��د به محصول یا 
خدمات تان را شناسایی کرده و بفهمید که اوقات شان را بیشتر در کدام 

شبکه های اجتماعی سپری می کنند. 
۷ - کس��ب وکار من بیش��تر مناس��ب کدام گروه از مخاطبان است؟ 
بنا به توصیه نش��ریه هاب اس��پات )HubSpot(، در نظر گرفتن سن، 

الگوهای رفتاری، انگیزه ها و اهداف مخاطبان می تواند به تیپ شناس��ی 
خریداران کمک کند. 

شناخت بازار هدف: تیپ شناسی خریداران
طبق تعریف نش��ریه هاب اسپات، تیپ شناس��ی خریدار عبارت است 
از »یک تصوی��ر نیمه خیالی از خریدار ایده آل که بر اس��اس تحقیقات 
بازار و داده های به دس��ت آمده از خریداران فعلی تهیه می شود.« یکی 
از آس��ان ترین و ارزان تری��ن روش های انجام تحقیقات مش��تری محور، 
نظرس��نجی است.  با اس��تفاده از پاسخ هایی که به سؤاالت فوق داده اید 
می توانید یک یا چند نمونه نظرس��نجی طراح��ی کنید و به کمک این 
نظرس��نجی ها به ذهن مشتریان راه پیدا کنید. ممکن است حس کنید 
که نیاز به انجام دو یا س��ه نظرسنجی متفاوت دارید، چراکه از هر کدام 
اطالعات جدیدی دریافت می کنید. نظرسنجی از هزاران نفر گران تمام 
می ش��ود، بنابراین می توانید با گروه های ۱۰۰ تا 25۰ نفره شروع کنید 
و به تدریج داده ها را گس��ترش دهید.  دقت و شفافیت نظرسنجی ها را 
در اولویت قرار دهید و س��عی کنید تعداد س��ؤاالت هر نظرسنجی از ده 
مورد تجاوز نکند تا توجه مخاطب کم نشود. ابزارهایی نظیر AYTM و 
SurveyMonkey همیش��ه داوطلبانی برای شرکت در نظرسنجی در 
اختیار شما قرار می دهند. سؤاالت و مخاطبان را مشخص کنید و سپس 

با استفاده از ابزارهای ساده تحلیلی، نتایج را بررسی کنید. 
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چگونه تأثیر اقدامات تجاری خود را در 
شبکه های اجتماعی افزایش دهیم

ش��بکه های اجتماع��ی محیط��ی مناس��ب ب��رای ارتقای س��طح 
کس��ب وکارها محسوب می شوند با این حال این موضوع تنها زمانی 
میس��ر خواهد بود که این اقدامات به خوبی صورت گرفته باشد. در 
واقع الزم اس��ت تا ش��ما اقدامات الزامی در ای��ن زمینه را به خوبی 
انجام دهی��د، تحت این ش��رایط موفقیت امری طبیعی محس��وب 
می ش��ود. در ادامه به بررس��ی ۱۰ راهکار مؤثر در راس��تای افزایش 

تأثیر اقدامات خود در شبکه های اجتماعی خواهیم پرداخت. 
1- درک درستی نسبت به اقدامات آتی خود داشته باشید 

به عقیده جردن اس��تون )مدیرعامل رس��انه های اجتماعی شرکت 
ودافون(، تمامی نتایج حاصل از نحوه عملکرد شما خواهد بود. به همین 
دلیل الزم اس��ت در ابتدا درک درستی نسبت به ویژگی های هریک از 
ش��بکه های اجتماعی مدنظر خود داش��ته و در تالش برای عملکردی 
حرفه ای باش��یم. با این حال عملکرد شما در سایه اهداف تعیین شده 
خواهد بود. به همین دلیل اهداف شما باید کامال مشخص و در راستای 
منافع شرکت باشد. با نگاهی به صفحات برندهای جهانی در شبکه های 
اجتماع��ی مختلف ب��ه این نکته پ��ی خواهید برد که هری��ک از آنها 
رویکردی مش��خص داشته و این موضوع باعث می شود تا اقدامات آنها 
ظاهری شایسته به خود گیرد. این موضوع در حالی است که بی برنامگی 

مخاطب را نیز سردرگم خواهد ساخت. 
2- برای هریک از شبکه های اجتماعی زمان کافی اختصاص 

دهید 
فعالی��ت حرف��ه ای و تج��اری در ش��بکه های اجتماع��ی نیازمند 
برنامه ریزی و آموزش دقیق اس��ت. به همی��ن دلیل نباید تا قبل از 
اطمین��ان از آمادگی خود، اقدام به معرفی صفحه رس��می ش��رکت 
کنید. در این زمینه اس��تفاده از مشاوره های س��ایرین نیز می تواند 

شما را در چارچوب عملکردی درست قرار دهد. 
3-تنها گوینده نبوده و شنونده خوبی نیز باشید 

درواقع ش��بکه های اجتماعی رس��انه هایی برای گفت وگو محسوب 
می شوند و به همین دلیل نباید ارتباطی یک طرفه برقرار سازید. درواقع 
بس��یاری از برندها امروزه به این شکل عمل کرده و اهمیتی به صدای 
مخاط��ب نمی  دهند که این خود نارضایت��ی را در آنها به همراه خواهد 
داش��ت. به همین دلیل الزم است شرایطی را فراهم آورید که مخاطب 

نیز بتواند هر آن چیزی را که مدنظرش است مطرح کند. 

4- گسترش بیش از حد نداشته باشید 
ام��روزه ش��بکه های اجتماعی و ارتباطی بی ش��ماری را می توانید 
بیابی��د ک��ه حضور در همه آنه��ا امری غیرممکن به نظر می رس��د. 
درواقع با نگاهی واقع بینانه به این نکته پی خواهید برد که هیچگونه 
الزامی برای این موضوع وجود نداش��ته و تنها ش��ما را بیش از حد 
درگی��ر خواهد س��اخت. به همین دلیل ضروری اس��ت ت��ا از میان 
گزینه های موجود بهترین ها را برای خود انتخاب کنید. این موضوع 
نیز کامال با توجه به نیاز ش��ما خواهد بود. برای مثال ممکن اس��ت 
حضور در ش��بکه ای نظیر اینس��تاگرام کامال برای ش��ما کافی باشد 
و ای��ن موضوع در حالی اس��ت که برندی دیگر نیازمند ش��بکه های 
دیگری نیز باشد. به همین دلیل بهتر است در این زمینه از مقایسه 

خود با سایرین جدا خودداری کنید. 
5- محدوده سرعت مشخصی داشته باشید 

وجود نظم به اقدامات ش��ما ش��کلی مطلوب خواهد بخش��ید. به 
همین دلیل الزم اس��ت تا تمامی اقدامات شما با این موضوع همراه 
باش��د. در این زمینه حتی کوچک ترین کارها نظیر دفعات ارس��ال 

مطالب نیز می تواند تعیین کننده باشد. 
6- از جاذبه های بصری غافل نشوید 

در راس��تای این موضوع که توجه مخاطب را به سمت خود جلب 
کنید، الزم اس��ت تمامی حواس افراد را ب��ه کار گیرید. اگرچه این 
موضوع کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن به نظر می رسد، با این 
حال الزم اس��ت که تا حد امکان در این زمینه تالش کنید. استفاده 
از موس��یقی، تصویر و متن های جذاب خود می تواند تأثیر پیام شما 
را افزایش دهد. به همین دلیل وجود تیم عکاسی حرفه ای از جمله 

الزامات کار شما در شبکه های اجتماعی خواهد بود. 
7- گرفتن الیک بیشتر را هدف اصلی خود قرار ندهید

اگرچه محبوبیت امری مطلوب محسوب می شود، با این حال این 
موضوع تنها زمانی مفید خواهد بود که ناش��ی از دیده شدن مطالب 
شما باشد. درواقع در صورتی که افراد با مطالب شما درگیر نشوند و 
تنها مطالب ارس��الی را الیک کنند به معنی هدر رفتن زحمات شما 
خواه��د بود. به همین دلیل اولویت را بر روی کیفیت کار خود قرار 
داده و در رابطه با تع��داد دنبال کننده ها و با حتی میزان الیک های 

خود به نحوی وسواسی عمل نکنید. 
8- اقدامات خود را مورد آزمایش قرار دهید 

در واقع هر اقدام شما باید با توجه به ویژگی های جامعه مدنظر باشد، 
در غیر این صورت حتی تالش های متعدد شما ممکن است بی نتیجه 
بماند. به همین دلیل توصیه می ش��ود تا هم��واره در رابطه با اقداماتی 
که نس��بت به آنها با شک و تردیدهایی همراه هستید، آزمایش هایی را 

ترتیب داده و از نتیجه بخش بودن آن اطمینان حاصل نمایید. 
9- صبور باشید 

درواق��ع هی��چ تضمینی وجود ن��دارد که اقدامات ش��ما از همان 
لحظه شروع با استقبال بی نظیر مواجه شود، به همین دلیل توصیه 
می شود صبر کافی داشته باشید و به اقدامات خود زمان کافی برای 

شکوفایی دهید. 
theguardian :منبع
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چگونه بازار هدف را شناسایی کنید

آیا سازمان شما دچار مشکل نابرابری دستمزد است؟ 
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 چطور به رهبری آگاه
تبدیل شویم

رهب��ران، با وج��ود پروژه ها، وظایف و کارمندان، گاهی احس��اس 
خس��تگی و س��ردرگمی خواهند ک��رد، ولی آخرین ب��ار چه زمانی 
عملکردی آگاهانه داش��تید؟ چه زمانی س��رعت خود را کم کردید، 
نفسی عمیق کش��یدید و تمرکز خود را بر روی یک مسئولیت قرار 

دادید؟ 
رهبری آگاهانه به معنای آگاهی از اتفاقات محیط پیرامون است. 
یعن��ی قدرت دقت به محیط، هم در س��ازمان و هم به طور کلی در 
محیط کس��ب وکار و تجارت، یعن��ی آگاهی از اتفاقاتی که در لحظه 
رخ می دهند و شنیدن حرف و نظر تمام افراد با دقت کامل و بدون 
قض��اوت و داوری. رهبران آگاه دارای روحیه مش��ارکت هس��تند و 
قدرت دس��ت و پنجه نرم کردن با س��طوح باالیی از شک و ابهام و 

پیچیدگی را دارند و در طول کار نیز دچار سردرگمی نمی شوند. 
کی��م باس��ت )Kim Bassett(، مدیرعامل بیمارس��تان نوروود 
)Norwood( معتقد اس��ت که قدرت مدیریت جریان های مزاحم 
پایدار در هر روز و س��اعتی، یک��ی از ویژگی های اصلی رهبران آگاه 

است. 
رهب��ران اطالعات زیادی را با حالت های مختلف دریافت می کنند 
و سپس باید از این اطالعات برای اتخاذ تصمیمات مهم بهره ببرند. 
ما دائما از طریق ایمیل و پیام با دیگران در ارتباط هستیم. رهبران 
آگاه اجازه نمی دهند که این امور، قدرت اولویت بندی آنها را کاهش 

دهد و مسائل مهم نادیده گرفته شوند. 
دلیل اهمیت آگاهی

تالش مس��تمر برای کسب آگاهی بیش��تر، یک روش مهم جهت 
مبارزه با پدیده ای به نام »بیماری عجله« اس��ت، »یک واکنش قابل 
درک ب��ه ی��ک دنیا که روز ب��ه روز بر پیچیدگی و آش��وبش افزوده 

می شود.« 
یک ویدئو که در وب س��ایت دانش��کده تجارت لندن منتشر شد، 
نش��ان داد ک��ه بیماری عجله تا حد زیادی ب��ا انجام چند وظیفه به 

صورت همزمان و دستیابی به اهداف مرتبط است. 
انجام ماموریت ها حس بس��یار خوبی اس��ت و مغز نیز با ترشح 
دوپامی��ن به ما پاداش می دهد. چیزی که مس��ئوالن متوجه آن 
نیس��تند، این اس��ت که چنانچه روش خ��ود را تغییر ندهند، در 
نهایت نه تنها شغل، بلکه سالمتی نیز در معرض خطر قرار خواهد 

گرفت. 
مبتالی��ان ب��ه این بیماری معموال خس��ته و مضطرب هس��تند و 
معموال نیز به موفقیت های چش��مگیری دس��ت پیدا نمی کنند. به 
همی��ن دلیل، رهبران باید از س��رعت حرکت خ��ود بکاهند، خوب 

شنیدن را تمرین کنند و سؤاالت باز بپرسند. 
هدف نهایی، تقویت تمرکز و اعتماد به نفس اس��ت. به این ترتیب 

روحیه همکاری و مقاومت افراد تقویت خواهد شد. 
کری��س میلپ��ورس )Kris Mailepors(، نویس��نده کتاب های 
رهب��ری و مدیری��ت، اضافه می کن��د: »مس��ئولیت های یک رهبر 
اس��ترس زا و دائما در حال تغییر هستند. آگاهی ما را به زمان حال 
باز می گرداند. آگاهی برای رهبران به عنوان یک عمل مداوم، راهی 
مناس��ب برای کنترل اثرات طوالنی مدت استرس بر سالمت روحی 

و فیزیکی آنها خواهد بود.«
ع��الوه بر این، رهبران باید هر روز با تیم خود ارتباط برقرار کنند 
و باید از لحاظ روحی آمادگی انجام این کار را داشته باشند. آگاهی 

آنها را درگیر گفت وگوها خواهد کرد. 
این یک فرصت برای حضور در زمان حال و توجه به مس��ائل روز 
بدون هیچگونه مزاحمت اس��ت. رهبران باید قدرت ایجاد فضا برای 
نیازهای کارمن��دان در لحظه را در خود پرورش دهند. این یک راه 

جدید برای حمایت و کمک به سایرین است. 
رهب��ر آگاه همچنین با تمرکز بر اس��تعدادهای اعضای تیم، باعث 

کاهش استرس مزاحمت های روزانه نیز خواهد شد. 
چنانچه هر یک از اعضای تیم از اس��تعدادهای خود آگاه باش��ند 
و از این اس��تعداد در کار نیز استفاده کنند، احتمال موفقیت بسیار 

بیشتر خواهد بود. 
چطور به رهبری آگاه تبدیل شویم

طبق ویدئوی دانش��کده تجارت لن��دن، بهترین راه برای کاهش 
س��رعت، ایجاد یک فضا برای فکر و سپس محافظت از آن خواهد 
ب��ود: »روی اولویت های کلیدی خود تمرکز کنی��د. قوانینی برای 
مدیریت ارتباطات در سطح سازمان داشته باشید. زمانی را به تفکر 

اختصاص دهید. هوشمندانه کار کنید. 
رهبران همچنین می توانند با نمایش اهمیت موارد واقعا حیاتی 

زندگی، مانند خانواده، الگوی خوبی برای کارمندان خود باشند. 
چنانچ��ه در لحظه برای این موارد آگاه باش��یم، افراد در زندگی 
ش��خصی خود نی��ز عملک��رد بهتری خواهند داش��ت. م��ا باید از 
کارمن��دان خود مراقبت کنیم و محیط کاری امن در اختیارش��ان 

قرار دهیم. 
با این حال، ما معموال آگاهی را بیش از اندازه پیچیده می کنیم و 
پیش از بررسی دقیق، از کنار به سادگی می گذریم. گرچه مطمئنا 
امکان انجام تمرینات یوگا در طول ساعات کاری دفتر وجود ندارد، 

ولی دستیابی به آرامش نیز کار چندان سختی نیست. 
اگر به این مس��ئله فکر کنید، آگاهی از این موضوع که در زمان 
حال نیستید شما را به زمان حال باز خواهد گرداند. آگاهی از این 
نظر بس��یار ساده است. ش��ما با کمک یک جرقه بالفاصله به زمان 

حال باز خواهید گشت. 
جهت افزایش این آگاهی، تنظیم چند زنگ هشدار روی گوشی، 
بر روی صفحه نمایش��گر رایانه و س��ایر موارد، بسیار مؤثر خواهد 
بود. س��پس می توانید به انجام فعالیت های س��اده ای مانند ماساژ 
مالیم دس��ت ها، انجام حرکات کشش��ی، بستن چش��م ها و خالی 
کردن ذهن، بپردازید. این موارد شما را به آرامش خواهند رساند. 
زنگ هش��دار باید رهبر را با فعالیت ه��ای افزایش دهنده مرتبط 
س��ازد. این فعالیت ها معموال شامل تمرکز بر روی تنفس، تفکر در 
مورد یک عضو خاص از بدن یا نگاه به یک شیء در اتاق می شود. 
زمانی که احس��اس می کنید در زمان حال نیستید، ذهن به صورت 
خودکار اق��دام به ایجاد یک فضا می کن��د و در نتیجه نگرانی ها و 

استرس تا حدی کاهش خواهند یافت. 
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اگر در تعطیالت تابس��تانی پس از سال تحصیلی به سر می برید یا از 
نشس��تن در دفتر کار خود خسته شده اید، تابستان زمان مناسبی برای 
شروع یک کسب وکار جدید است. در اینجا ۱۰ ایده از جمله مراقبت از 
من��ازل، هماهنگ کردن اجاره ام��الک در ایام تعطیالت، طراحی کارت 
دع��وت و راننده خانوادگی را برای راه اندازی کس��ب وکارهای جدید در 

فصل تابستان ارائه داده ایم. 
1- مراقبت از منازل در ایام تعطیالت

تابس��تان فصل تعطیالت است، اما بس��یاری از افراد برای آنکه منزل 
خ��ود را برای مدت زمانی طوالنی خالی بگذرانند دچار تردید هس��تند. 
ش��ما می توانید با ارائه خدمات مراقبت از منزل این مشکل را برای آنها 

حل کنید. 
خدماتی که ارائه می دهید بسته به نوع مسکن مورد نظر متفاوت بوده 

و موارد ذیل را شامل می شوند: 
- آب دادن به گیاهان و هرس کردن آنها

- برداشت گیاهان و چیدن گل ها
- دریافت مرسوالت پستی و روزنامه 

- نظ��ارت بر کارگران تعمی��ر و نگهداری یا پیمانکارانی که در محیط 
خانه یا حیاط آن مشغول به کار هستند

- اقامت شبانه در خانه مورد نظر به منظور نظارت بر موارد گوناگون 
چ��ه در آن خان��ه زندگی کنید و چه روزی یک بار به آن س��ر بزنید، 
ارائه مجموعه ای از خدمات گوناگون سبب می شود بزرگ ترین مجموعه 
ممکن از مش��تریان خواهان س��پردن منزل خود به شما باشند و حتی 
می توانی��د چندین هفت��ه و یا حتی چند ماه از س��ال را بدون پرداخت 

اجاره در آن منزل زندگی کنید. 
2- معلم خصوصی 

اگرچه بس��یاری از کودکان در فصل تابس��تان به مدرس��ه نمی روند، 
والدی��ن آنها عالقه دارند از مطالعه دور نش��وند، ب��رای آزمون های مهم 
آماده ش��وند یا مهارت های تازه ای را بیاموزند که پیش از ش��روع س��ال 
تحصیلی جدید، س��بب پیش��رفت آنها شوند. به عالوه، مشغول شدن به 

یادگیری سبب می شود کودکان از برخی مشکالت رهایی یابند. 
اگ��ر در حوزه موضوع خاصی دارای تخصص یا دارای مدرک مرتبطی 
هستید، می توانید در زمینه ویژه ای همچون نگارش، حساب دیفرانسیل 
و انتگرال یا تاریخ آمریکا به ش��کل خصوص��ی تدریس کنید. به عالوه، 
می توانید برای دانش آموزان دبیرس��تان یا کال��ج کالس های خصوصی 
کس��ب آمادگی برای آزمون ه��ای SAT، GRE و ی��ا LSAT برگزار 
کنید. اگر به زبان دیگری مس��لط هس��تید نیز می توانید گرامر پایه و یا 

مکالمه را تدریس کنید. 
3- مربی تخصصی

تابس��تان بهتری��ن زمان برای یادگی��ری مهارتی جدی��د نه تنها برای 
کودکان، بلکه برای بزرگس��االن اس��ت. اگر به سرگرمی یا حرفه خاصی 
مش��غول هس��تید که احتمال می دهید دیگران عالقه مند یادگیری آن 

هستند، تابستان امسال در اندیشه آموزش ساعتی آن باشید. 
درس های��ی که می توانید به کودکان و نیز بزرگس��االن آموزش دهید 

عبارت هستند از: 
- نحوه نواختن آالت موسیقی و یا آواز خواندن

- شنا و رانندگی
- رشته های ورزشی همچون تنیس و یا گلف
- نقاشی، طراحی یا دیگر مهارت های هنری 

- س��رگرمی ها و صنایع دس��تی همچون بافتن��ی، خیاطی و یا منبت 
کاری

4- هماهنگ کننده اجاره امالک در ایام تعطیالت 
همچنان ک��ه افراد زیادی بیش از پیش امالک خود را برای اجاره در 
سایت ها قرار می دهند، بازار اجاره ملک در ایام تعطیالت در حال توسعه 
اس��ت و در صورتی که اج��اره دهندگان قصد دارن��د زمانی که خارج از 
شهر هستند منزل خود را اجاره دهند، نیازمند فردی در نزدیکی محل 
س��کونت خود هستند که مدیریت تحویل منزل و کلیدهای آن و پاسخ 

به پرسش های مشتریان را بر عهده بگیرد. 
ش��ما به عن��وان هماهنگ کنن��ده اج��اره امالک در ای��ام تعطیالت 
می توانید تمامی امور ذکر شده را تنها در عرض چند ساعت یا در قالب 
روزانه چند پیام متنی مدیریت کنید. به عالوه، می توانید خدمات اضافه 
بر سازمانی همچون نظافت، تعویض ملحفه ها یا ذخیره مواد غذایی برای 
مس��تاجران را نیز انجام دهید. برخی هماهنگ کنندگان خدمات خود را 
به ش��کل مس��تقل و برخی دیگر خدمات خود را از طریق وب سایت ها 

ارائه می دهند. 
5- مراقبت از فضای سبز و باغ

چ��ه مخاطب بازاریابی ش��ما مالکان��ی که به خارج از ش��هر می روند 
باش��ند، چه اف��رادی که قصد ندارن��د در هوای گرم به خ��ارج از منزل 
بروند، تابستان زمان ایده آلی برای ارائه خدمات مراقبت از فضای سبز و 

باغبانی در قالب فعالیت های زیر است: 
- چمن  زنی 

- کوتاه کردن شاخه ها یا هرس کردن بوته ها
- کاشت گل ها، درختچه ها، گیاهان یا سبزیجات

- برداشت محصوالت باغ
- کوددهی به گیاهان

- بذرکاری
- وجین کردن

- آبیاری
می توانید از طریق آگهی های محلی و یا به شکل زبانی برای خدمات 

مراقبت از فضای سبز خود تبلیغ کنید. 
6- راننده خانوادگی

اگرچه تابس��تان به مفهوم نرفتن فرزندان به مدرسه است، اما والدین 
آنها همچنان در این فصل  س��ر کار می روند. این مس��ئله به مفهوم آن 
اس��ت ک��ه پدر و مادر به فردی نیاز دارند ک��ه فرزندان آنها را به کالس 
شنا، کمپ های تابستانی و محل قرار بازی های کودکانه ببرد یا فرزندان 

بزرگ تر را به محل کار ببرد و از محل کار بازگرداند. 
اگر ماشین شخصی و سابقه رانندگی خوبی دارید، می توانید به عنوان 
راننده خانوادگی مش��غول به کار شوید. این ش��غل متمایز از نگهداری 
کودکان اس��ت، چرا که مس��ئولیت مراقبت از ک��ودکان در طول روز بر 
عهده ش��ما نیست و تنها مسئولیت حمل و نقل فرزندان در مواقعی که 

والدین آنها سر کار یا مشغول هستند بر عهده شماست. برای انجام این 
کار الزم اس��ت بیمه ماش��ین خود را تمدید و اطمینان کسب کنید که 

ماشین شما مورد معاینه های محلی الزم قرار گرفته است. 
7- طراحی کارت دعوت

تابس��تان فصل مهمانی است. جشن عروسی، تولد، جشن سیسمونی، 
تجدی��د دیدارهای خانوادگی و پیک نیک های ش��رکتی اغلب در فصل 
تابس��تان برگ��زار می ش��وند و معموال اف��رادی که قصد برگ��زاری این 
مراس��م ها را دارند پول خوبی را به فرد دیگری که کارت دعوت را برای 

آنها طراحی کند، می پردازند. 
اگ��ر مهارت های تصویرگری قوی داری��د، می توانید طرح ها یا تصاویر 
سفارشی را به قیمت باالیی به فروش برسانید. با این حال، حتی اگر هیچ 
زمینه هنری نداشته باش��ید، نرم افزارهایی همچون Canva با قابلیت 
طراح��ی رایگان امکان ایجاد طرح ه��ای گوناگون تنها در زمانی کوتاه و 
هم��راه با کمی خالقیت را برای ش��ما فراهم می آورند. وب س��ایت هایی 
همچ��ون Etsy نیز ای��ن امکان را برای افراد فراه��م می آورند که فایل 
پ��ی دی اف طرح ه��ای خود را در این وب س��ایت بارگذاری کرده و به 
دفعات نامحدود، آن هم بدون دغدغه نس��بت به چاپ یا ارس��ال آنها را 

به فروش برسانند. 
8- تهیه غذا

مهمانی ه��ای مذکور همچنی��ن به فردی نیاز دارند ک��ه به تهیه غذا 
بپردازد. اگرچه میزبان های مهمانی های بزرگ تر ممکن اس��ت تهیه غذا 
را به رس��توران ها و یا رس��توران های زنجیره ای بس��پارند، تهیه غذا در 
حجم کمتر یا تهیه غذای محلی برای جش��ن تولدهای خانوادگی، میان 

وعده های خانوادگی یا جشن سیسمونی مناسب تر به نظر می رسد. 
اگر آش��پزی خالق یا شیرینی پزی ماهر هس��تید، برای ارائه دسرها، 
نوشیدنی های ویژه یا فینگر فود شیوه تبلیغات شفاهی را پیش بگیرید. 
در صورت��ی که خدمات خود را به افرادی جز خانواده و دوس��تان خود 
ارائه می دهید، الزم اس��ت قوانین محلی سالمت مواد غذایی و مقررات 

بیمه را رعایت کنید. 
9- برنامه های تفریحی در مهمانی ها

طبیعی اس��ت که چنین مراس��ماتی نیازمن��د فعالیت های تفریحی و 
بازی نیز هس��تند. بنابرای��ن، می توانید مهارت ه��ای خالقانه خود را در 
زمینه فراهم کردن س��رگرمی برای خانواده ها در جشن تولدها یا پیک 

نیک های شرکتی به کار بگیرید. 
مش��هورترین انواع س��رگرمی ها در مهمانی های تابستانی موارد زیر را 

شامل می شوند: 
- نقاشی صورت

- بادکنک های به شکل حیوانات
- تردستی

راهکار دیگر آن است که تجهیزات الزم را برای افرادی که قصد دارند 
به مهمانی بروند فراهم کنید تا این افراد خود را سرگرم کنند.

فارغ از نوع کس��ب وکاری که تابستان امس��ال آغاز می کنید، از چک 
کردن قوانین محلی به منظور کس��ب اطمینان از آنکه فعالیت های شما 
مطاب��ق با مالیات اجباری، مس��ئولیت قانونی و مقررات بیمه هس��تند، 

غافل نشوید. 
businessnewsdaily :منبع

کسب وکارهایی که می توانید تابستان امسال راه اندازی کنید

کاترین پالجوگ نویسنده بیزنس نیوز دیلی
مترجم: رضوان دریس پور
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اخبار

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای استان البرز اعالم کرد که با توجه به افزایش دمای هوای استان، 
برای پیشگیری ازاحتمال قطع برق مردم صرفه جویی را دراین بخش 
جدی بگیرند. ناصر اسکندری اظهار داشت: اکنون شرکت توزیع برق 
اس��تان هیچ برنامه ای برای قطع برق و خاموش��ی ندارد و این امر 
منوط به کاهش ۱۰ درصدی مصرف مردم اس��ت. وی با بیان اینکه 
تداوم افزایش دما را در اس��تان خواهیم داشت، خاطرنشان کرد: در 
صورتی که مشترکان البرزی، بار اوج مصر ف را کاهش دهند بدون 
هیچ مشکلی تامین برق خواهیم داشت . اسکندری با اشاره به اینکه 
اگر افزایش مصرف داشته باشیم ، ناخواسته سیستم های حفاظتی 
برق قطع می شود، گفت: روز گذشته یک هزارو8۰۰ مگابایت برای 
تهران، البرز و قم کسری برق ایجاد شده بود که به علت محدودیت 

۱5۰ مگابایت در البرز به صورت چرخشی مناطقی از استان در اوج 
مصرف قطع شد. مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق البرز اظهار 
داشت: مصارف غیرضروری مانند استفاده زیاد از ماشین لباسشویی، 

روش��ن ماندن چراغ های اضافی و سیس��تم سرمایشی باید کاهش 
یابد. اسکندری به مشترکان توصیه کرد در زمان استفاده از وسایل 
سرمایشی ضمن آنکه درجه س��رما را در 25 درجه قرار دهند از باز 
کردن درب و پنجره ها خودداری کنند. وی گفت: تالش می ش��ود 
که در زمان پیک مصرف سیس��تم سرمایشی ادارات را قطع کنیم 
. این مس��ئول افزود: کارخانه هایی که مول��د اضطراری دارند باید از 
این مولد ها اس��تفاده کنند. این مس��ئول، زمان اوج مصرف در البرز 
را از س��اعت ۱۱ صبح تا ۱6 و س��اعت ۱9 تا 23 هر روز اعالم کرد و 
بیان داشت: مشکل اوج مصرف االن بیشتر در ساعات ظهر است که 
نیازمند همراهی بیش از پیش مشترکان استان هستیم. اسکندری 
بیان داش��ت: برای کاهش مصرف هفته آینده تغییر ساعات کاری 

ادارات استان بررسی می شود.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- علی ذاکری 
رئی��س اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان میناب به 
همراه معاون عمرانی فرمانداری شهرستان میناب از روند عملیات پل 
ورودی هشتبندی بازدید کردند .علی ذاکری در خصوص پل ورودی 
هشتبندی گفت: این پل از نوع بتنی به مشخصات 3 دهانه 5 متری 
به ط��ول کل ۱5/4۰ و عرض ۱9 متر در محور میناب هش��تبندی 
در ورودی هش��تبندی با اعتبار بالغ ب��ر54۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حال 
اجرا میباش��د . وی افزود : این روند ۱۰۰ درصد پیش��رفت فیزیکی 
داشته و با ساخت این پل راه ارتباطی شهرستان میناب با شهرهای 

کرمان -منوجان تسهیل میگردد ایشان این نوید را به مردم شهرستان 
میناب داد که که با انجام این امر مهم روستاهای زیادی از راه مطلوب 
برخوردار خواهند شد . وی همچنین با اشاره به اینکه محور افقی در 
یکی از قطبهای کشاورزی استان قرار دارد با توجه به ترافیک سنگین 
مسیر در فصل رونق کشاورزی به عنوان یکی از پروژه های شاخص 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت که منجر به توسعه رونق کشاورزی 
و تسریع امن بودن سفر بین شهرستان میناب و مرکز استان خواهد 
بود در پایان این بازدید معاونت عمرانی فرمانداری شهرستان میناب از 

زحمات و تالشهای راهداران تقدیر و تشکر کرد.

اهـواز - شـبنم قجاوند- رئیس ش��وراهای ح��ل اختالف 
خوزس��تان از آزادی 53 زندانی با تالش و کوش��ش اعضاء خدوم 
ش��وراهای حل اختالف این اس��تان در سال گذش��ته خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی ش��وراهای حل اختالف اس��تان خوزستان 
عبدالعب��اس زبی��دی نیا مع��اون قضایی و رئیس ش��وراهای حل 
اختالف خوزس��تان در حاشیه دیدار رئیس کل دادگستری استان 
ب��ه همراه معاونین قضایی با زندانیان مرکزی اه��واز، از آزادی 53 
زندانی با تالش و کوشش اعضاء خدوم شوراهای حل اختالف این 
استان در سال گذشته خبر داد و گفت:با توجه به فرمایشات مقام 
معظم رهبری بر تأثیر ش��وراهای حل اختالف در ترویج فرهنگ 
صلح وسازش در جامعه و آسیب شناسی در افزایش نیافتن تعداد 

زندانیان،خوشبختانه با تالش و کوشش شبانه روزی اعضاء خدوم 
شوراهای حل اختالف این استان در سال گذشته 53 نفر از زندانیان 
محکومین مالی،قصاص و غیره از زندان رهایی یافتند و همچنین 

در 2 ماه نخس��ت امسال 5 نفر دیگر آزاد شدند. وی افزود:در حال 
حاضر 9 شعبه شورای حل اختالف ویژه زندانیان برای حل و فصل 
محکومین مالی،قصاص و غیره مس��تقر در زندانهای اس��تان می 
باشندکه در اهواز 4 شعبه و دیگر شهرستانها 5 شعبه فعالیت می 
کنند که در سال 96 تعداد بیش از 3۱۱ فقره پرونده به این شعب 
ارجاع داده شد که از این مجموع 2۰9 فقره پرونده مختومه و ۱26 
پرونده دیگر منتهی به صلح و سازش گردید. و در نظر داریم برای 
کاهش تعداد زندانیان طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این شعب 
را افزایش دهیم. زبیدی نیا در ادامه خواس��تار حمایتهای بیشتر و 
تقویت شوراهای حل اختالف در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش 

تعداد زندانیان از سوی مسئولین اجرایی و قضایی شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مسئول فرهنگی اوقاف ناحیه دو 
شهرستان قم گفت : طرح نشاط معنوی تابستان 9۷ در هفت بقعه 
متبرکه این ناحیه اجرایی می شود.   محمد شکری با اشاره به اجرای 
طرح »نشاط معنوی« تابستان 9۷ در سطح ناحیه دو اوقاف شهرستان 
قم اظهار کرد: بر این اساس در هفت بقعه متبرکه، شاهد اجرای طرح 
مذکور خواهیم بود. وی افزود: آس��تان مقدس امامزادگان احمد)ع( 
خاکفرج، شاه ابراهیم)ع(، جعفر شهید )ع(، سید معصوم)ع(، عبداهلل 
ابیض)ع(، عبداهلل)ع( قلعه چم و جعفر)ع( روستای زواریون، هفت بقعه 
متبرکه ای هستند که طرح نش��اط معنوی در آنها اجرایی می شود. 

مسئول فرهنگی اوقاف ناحیه دو شهرستان قم با بیان اینکه ثبت نام 
برای شرکت در کالس های این طرح ویژه خواهران و برادران از اوایل 
هفته جاری ش��روع شده اس��ت گفت: در حال حاضر امکان ثبت نام 
وجود دارد و گروه های سنی در سه مقطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه 
اول و متوسط دوم می توانند برای شرکت در طرح نشاط معنوی، به 
بقاع ذکر شده مراجعه می کنند. وی ادامه داد: امسال و در سطح ناحیه 
دو، برگزاری کالس هایی با محوریت سبک زندگی اسالمی با حضور 
اساتید حوزوی و دانشگاهی ویژه خانواده ها در دستور کار قرار گرفته 

که جزئیات آن به زودی اعالم خواهد شد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت 
شهرکهاي صنعتي قزوین گفت: بمناسبت هفته قوه قضاییه 
در راس��تاي حمایت دستگاه قضایي از س��رمایه گذاران در 
جهت رونق بخشیدن به بخش تولیدي وایجاد اشتغال پایدار 
تور صنعتي قضات در ش��هرک صنعتي لیا برگزار شد. بنابر 
گزارش روابط عمومي ش��رکت ش��هرکهاي صنعتي استان 
قزوین ، " حمید رضا خانپور " حاشیه برگزاري تور صنعتي 
تعالي قض��ات در جمع بی��ش 2۰ نفر از قض��ات و مدیران 
دستگاههاي قضایي استان قزوین اظهار داشت : به مناسبت 
هفته گرامیداشت قوه قضاییه و با هدف ایجاد تعامل بیشتر 
حوزه صنعت و آش��نایي قضات محاکم قضایي با مش��کالت 
پیش روي صنعت و تولید کنندگان شهرک صنعتي لیا این 
تور صنعتي برگزار ش��د. وي اظهار داشت: حضور مسووالن 
قضایي در شهرک هاي صنعتي و در کنار واحدهاي تولیدي 

را نشان دهنده نگاه مثبت دادستان قزوین و محاکم قضایي 
شهرستانها دانس��ت. در این بازدید یک روزه حجت االسالم 
والمس��لمین صادقي نیارکي دادستان قزوین گفت: مشکل 
برخي از واحدهاي تولیدي یاد ش��ده در زمینه حقوق هاي 
معوقه، مالیات و تامین اجتماعي بوده و تعدادي نیز با وضعیت 
بحراني روبرو هس��تند. وي ادامه داد: خوشبختانه در قزوین 
ع��زم و اراده ج��دي براي برطرف کردن مش��کل واحدهاي 
تولیدي شکل گرفته اما همه دستگاه ها ضمن پرهیز از نگاه 
هاي سطحي و جزیره اي باید براي حل مشکالت آنها اقدام 
کنند. این مسئول قضائي مشکل اندکي از واحدهاي تولیدي 
را مربوط به سیاست و تصمیمات کشورهاي خارجي دانست 
و گفت: بخش اعظمي از مش��کالت صنایع و تولیدات ما به 
داخل کش��ور باز مي گردد که در ص��ورت اراده جمعي مي 
توان آنها را مرتفع ساخت. دادستان قزوین با بیان اینکه همه 

باید براي حمایت از تولید و اشتغال در سال حمایت از کاالي 
ایراني اقدام کنند زیرا اشتغال هر فرد در یک واحد تولیدي از 
گسترش آسیب هاي اجتماعي جلوگیري کرده و در نهایت 
نیز منجر به تقویت اقتصاد کشور مي شود، افزود: در راستاي 
حمایت از صنایع داخلي به دستگاه هاي خدمات رسان مانند 
آب، برق، گاز و تلفن اعالم ش��ده تا براي رفع موانع موجود، 
بدون هماهنگي از قطع انشعابات خود در واحدهاي تولیدي 
خودداري کنند. گفتني اس��ت در حاشیه بازید از واحدهاي 
تولیدي آس��یاناما، مهیا گاز و شیمیایي بهداش ، کلنگ آغاز 
عملیات اجرایي مدول دوم تصفیه خانه ش��هرک صنعتي لیا 
با سرمایه گذاري بالغ بر ۷2 میلیارد ریال با حضور دادستان، 
معاون اقتصادي اس��تاندار، مدیر کل ثبت اس��ناد و امالک ، 
مدیر عامل ش��رکت شهرکهاي صنعتي اس��تان و جمعي از 

مدیران دستگاه قضایي استان به زمین زده شد.

ایالم- هدی منصوری- مش��اور بانوان مدیرعامل شرکت توزیع 
برق ایالم از برگزاری همایش مدیریت مصرف برق ویژه بانوان با شعار 
" زن محور تحول اقتصادی " در شهرس��تان های مهران و دهلران 
خبر داد. مهندس زینب پور صفر در همین باره افزود: انتخاب جامعه 
هدف از بین بانوان برای تحول در شیوه مصرف به دلیل نقش مهم و 
کلیدی ایشان به عنوان مدیران اقتصاد خانواده بود و به همین دلیل 

این همایش برای آش��نایی هر چه بیشتر بانوان ساکن در شهرستان 
های مهران و دهلران برگزار شد. وی افزود:در حال حاضر و در تابستان 
پیش رو اگر در مصرف برق صرفه جویی نشود ممکن است با اعمال 
خاموشی علی رغم میل شرکت مواجه شویم و این مقوله در صورت 
مصرف بی رویه اجتناب ناپذیر اس��ت. پورصفر تصریح کرد: اولین و 
به نوعی مهمترین گام درجهت نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی 

به ویژه در مصرف برق آگاهی و آموزش مس��تمر اس��ت و برگزاری 
این چنین همایش ها می تواند نقش به س��زایی در راستای آشنایی 
و آگاهی اجتماعی داش��ته باشد. مشاورامور بانوان شرکت توزیع برق 
ای��الم بیان کرد: شهرس��تان های آبدانان و دره ش��هر مقصد بعدی 
برگزاری همایش مدیریت مصرف با محوریت بانوان است و امیدواریم 

با مجموعه اقدامات فرهنگی بتوانیم از بحران پیش رو عبور کنیم.

سـاری - دهقان - به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ و به نقل 
روابط عمومی آب منطقه ای مازندران مهندس هادی رستمیان مدیر 
دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده از مرمت و بهسازی 
۱6 قطعه آب بندان استان در سطح 62۰ هکتار تا پایان سالجاری 
خبرداد.   وی با اشاره به اهمیت نقش آب بندان ها به ویژه در تامین 
آب زراعی اس��تان، گفت: مرمت و بهسازی آب بندان ها در اولویت 
طرح های کوچک تامین آب استان قرار دارند که با مرمت و بهسازی 
آن ها ضمن حفظ این ابنیه های ارزش��مند تاریخی، حجم مخازن 
ذخیره آب این تاسیسات افزایش می یابد. رستمیان میزان سرمایه 
گذاری انجام ش��ده در این پ��روژه ها را 3۰ میلیارد ریال اعالم کرد 
و افزود: بطور میانگین پیش��رفت عملیات اجرایی این طرح ها 8۰ 

درصد می باشد که امیدواریم با اختصاص ۱2 میلیارد ریال دیگر تا 
پایان س��الجاری مرمت و بهسازی این ۱6 قطعه آب بندان به اتمام 
برسد. مدیر دفتر مشارکت های مردمی و طرح های زودبازده اراضی 

تحت پوش��ش آب بندان های مذکور را ۱8۰۰ هکتار اعالم کرد و 
افزود: با بهس��ازی و مرمت این آب بندان ها ضمن رفع مش��کالت 
بهره برداری این س��ازه ها از جمله آبگی��ری ورودی و خروجی این 
تاسیسات و مرمت دیواره ها، گل و الی ناشی از انباشت رسوبات  در 
طی سال های بهره برداری برداشت و حجم ذخیره  هر یک از آب 
بندان ها نیز افزایش می یابد ش��ایان ذکر است در استان مازندران 
8۰۰ قطعه آب بندان با سطح بالغ بر ۱6۰۰۰ هکتار وجود دارد که 
س��االنه قادرند 3۷۰ میلیون آب را در فصل غیرزراعی ذخیره و در 
اختیار کشاورزان قرار دهند که در صورت بازسازی و مرمت کلیه این 
آب بندان ها میزان ذخیره آب از 3۷۰ میلیون متر مکعب به 55۰ 

میلیون مترمکعب خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای استان البرز اعالم کرد:

مشترکان برق البرز صرفه جویی را جدی بگیرند

   بهره برداری ازورودی پل هشتبندی در آینده نزدیک

آزادی 53 زندانی در سال 96 توسط شوراهای حل اختالف خوزستان

اجرای طرح نشاط معنوی تابستان 97 در هفت بقعه ناحیه 2

برگزاري تور صنعتي تعالي قضات در شهرک صنعتي لیا

شهرستان های مهران و دهلران میزبان های همایش مدیریت مصرف ویژه بانوان

آب منطقه ای مازندران  خبر داد : 

اتمام مرمت و بهسازی 16 آب بندان استان در سطح 620 هکتار تا پایان سالجاری 

گلستانی ها هفته آینده دمای باالی 45 درجه را تجربه می کنند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- محمدهادی رحمتی در نشس��ت خبری با بی��ان اینکه روزهای گرمی در هفته آینده برای 
استان پیش بینی می شود، اظهار داشت: براساس پیش بینی های هواشناسی در هفته آینده 3 تا 4 روز بسیار گرم را در استان خواهیم 
داشت و دمای هوا در گرگان به بیش از 44 درجه و در گنبدکاووس به بیش از 46 تا 4۷ درجه سانتی گراد خواهد رسید.وی بر لزوم 
صرفه جویی آب تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط منابع آبی که در کشور و به تبع آن در استان داریم، مصرف بهینه و بجا از آب 
یک ضرورت جدی اس��ت.مدیرعامل آب و فاضالب ش��هری استان با بیان اینکه 22 شهر تحت پوشش این شرکت قرار دارد، افزود: 
گرگان و گنبدکاووس بیشترین تعداد مشترک را دارند و منابع تأمین آب در همه شهرها از محل منابع آب های زیرزمینی است.وی 
خاطرنشان کرد: گلستان از معدود استان هایی است که از آب های سطحی و سدها برای شرب بی بهره است و از چاه ها برای تأمین 
آب استفاده می شود. این شرایط فشار مضاعفی به منابع آب های زیرزمینی استان می آورد زیرا از همان منابعی که برای شرب استفاده 
می شود، برای کشاورزی و صنعت نیز برداشت می شود.رحمتی در ادامه با بیان اینکه 95 درصد آب شهرهای استان از منابع زیرزمینی 
تأمین می شود، گفت: تنها 5 درصد از تأمین آب شرب شهرها از محل چشمه ها و رودخانه )آب های سطحی( است.وی در پاسخ به 
این پرسش که چرا از آب ذخیره شده پشت سدهای استان برای رفع نیازها در بخش شرب استفاده نمی شود، اظهار داشت: در استان 
چند سد در حال بهره برداری داریم اما هیچ کدام تخصیص شرب ندارند و برای کشاورزی احداث شده اند. عالوه بر این آزمایشاتی هم 
بر روی کیفیت آب این سدها انجام دادیم که رضایتبخش نبود و کیفیت آن به گونه ای نیست که بتوان برای شرب از آن استفاده کرد.

مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان گلستان: 
برای نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی نیازمند یاری رسانه ها هستیم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل آب و فاضالب شهری گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: برای 
نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در جامعه نیازمند یاری رسانه ها هستیم.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان 
گلستان، مهندس محمدهادی رحمتی به مناسبت هفته صرفه جویی در مصرف آب با خبرنگاران دیدار کرد و افزود: با استفاده از 
ظرفیت رسانه ها می توان دیدگاه مردم را نسبت به هدررفت آب تغییر داد.وی صرفه جویی در مصرف آب را به معنای بهینه و بجا 
مصرف کردن این ماده حیاتی عنوان کرد و افزود: در فصل تابستان پیک برداشت هاي آب کشاورزي با پیک مصرف آب شرب در 
استان همزمان مي باشد که این خود منجر به افت شدید آب چاه ها می شود.مهندس رحمتی ادامه داد: آب به عنوان یک کاالي 
استراتژیک و حیاتي محسوب مي شود که با توجه به شرایط کنوني، حفظ این منبع حیاتي جز با مدیریت مصرف امکان پذیر نمي 
باشد.وی با بیان اینکه 8۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی استفاده می شود، تصریح کرد: ۱۰ درصد این منابع در بخش صنعت 
و ۱۰ درصد در بخش شرب مورد استفاده قرار می گیرد ولی بدلیل مسائل اجتماعی اثرگذاری کمبود منابع آب در بخش شرب بسیار 
بیشتر از دیگر موارد می باشد.مدیرعامل آب و فاضالب شهری گلستان با اشاره به استفاده بی رویه آب گفت: بطور متوسط سرانه 
مصرف آب در دنیا ۱2۰ تا ۱3۰ لیتر در روز می باشد که این آمار در شهر گرگان 22۰ تا 23۰ لیتر در روز می رسد.وی در بخش 
دیگری از س��خنان خود به وضعیت منابع آبی اش��اره کرد و افزود: 95 درصد آب استان گلستان از منابع زیرزمینی و 5  درصد آب 

مصرفی از طریق منابع سطحی، رودخانه ها و چشمه ها تامین می شود.

35مرکز ترک اعتیاد بدون مجوز در لرستان تعطیل شد
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- دبیر ش��ورای مبارزه با مواد مخدر اس��تان لرستان گفت: 
35 مرکز ترک اعتیاد بدون مجوز امسال در لرستان تعطیل شد. مجتبی بیرانوند اظهار داشت: برای 
نخستین بار در استان پس از 4 سال توانستیم با برگزاری دو مزایده 2۰۰ خودرو در شهرستان های 
تابع که در پارکینگ های بخش خصوصی جمع آوری و با فروش این خودروها پولی را به حساب خزانه 
واریز کنیم. وی با بیان اینکه با فعال کردن کمیسیون شناسایی اموال قاچاقچیان، جهت ضبط اموالشان 
اقدام کرده ایم، افزود: با فعال کردن کمیس��یون مراقبت بعد از خروج، چتر حمایتی شورای مبارزه با 
مواد مخدر را بر سر کسانی که ماده ۱6 خارج می شوند گسترده کرده ایم.  دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با اشاره 
به برگزاری کارگاه های آموزشی سازمان های مردم نهاد غرب کشور برای نخستین بار در  لرستان عنوان کرد:  با توجه به استیجاری 
بودن ساختمان شورای مبارزه با مواد مخدر استان با پیگیری های انجام گرفته توانستیم ۱۰۰۰متر زمین جهت ساختمان این شورا 
تملک کنیم. وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار کالس های ضمن خدمت و آموزشی توسط دستگاه های اداری برای کارکنان و 
خانواده هایشان  برگزار شده است، بیان کرد: اتاق های فکر از میان کارشناسان و اهل فن جهت مقابله، پیشگیری و مبارزه با موادمخدر 
تشکیل داده ایم و برای نخستین بار بیش از 35کمپ یا مرکز ترک اعتیاد بدون مجوز که فعالیتشان تنها درآمد زایی بود تعطیل شد.  
بیرانوند تصریح کرد: در شورای مبارزه با مواد مخدر استان طی 6ماه گذشته توانستیم از صدور مجوز کلینیک های ترک اعتیاد که 
صرفا به دنبال متادون فروشی بودند جلوگیری کنیم.  وی به تهیه وتدوین سند خرده فروشی اشاره و خاطرنشان کرد: فرمانداران از 
ابتدای سال 9۷ یک منطقه آلوده را مشخص و بر اساس این سند مداخله کرده اند که پس از بازدید چنانچه آرامش کامل به منطقه 

آلوده مورد نظر برگشته باشد منطقه بعدی مشخص شود.

تجلیل شهردار رشت از قضات در کمیسیون ماده 100 شهرداری رشت
 رشت- زینب قلیپور- دکتر مسعود نصرتی شهردار رشت به مناسبت هفته قوه قضاییه از جمعی از قضات در کمیسیون ماده 
۱۰۰ شهرداری رشت تجلیل کرد.در این مراسم سید محمد احمدی فرماندار شهرستان رشت، رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران 
و توسعه شهری شورای اسالمی شهر رشت، اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسالمی شهر رشت، 
فاطمه شیرزاد سخنگو و رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر رشت، فرهام زاهد رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر رشت، حامد عبداللهی عضو شورای اسالمی شهر رشت، محمد حسن علیپور عضو 

شورای اسالمی شهر رشت و فاطمه مهاجر دبیرکمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رشت حضور داشتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی در دیدار با مدیرکل بانک مهر اقتصاد:
نهال کاری در استان خوزستان توسط بانک مهر کار باارزشی است

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز  : عبدالرحیم دشمن زیاری- مدیرکل بانک مهر 
اقتصاد استان بوشهر – به همراه  معاونان خود با  افضلی نیا مدیر کل تعزیرات حکومتی 
استان بوشهر به مناسبت هفته گرامیداشت قوه قضاییه دیدار و گفتگو کردند. در ابتدای 
این دیدار،دشمن زیاری مدیرکل بانک مهر اقتصاد ضمن  ارائه گزارشی از عمکرد بانک، 
از فعالیت های انجام شده بانک در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی سخن گفت. 
وی همچنین به  کاش��ت ۱8۰ هکتار نهال در زمین های استان خوزستان اشاره کرد 
و بیان داشت: هجوم ریزه گردها که در استان بوشهر هم شاهد آن هستیم، مشکالتی برای سالمتی و زندگی مردم  به وجود آورده 
است، و درهمین راستا بانک مهراقتصاد  با حذف هزینه چاپ سررسید در سال گذشته،  توانست این گام را بردارد. افضلی نیا مدیر 
کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در این دیدار گفت: تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی ، نظارت بر بازار و گران 
فروشی و بازار ارز در دستور کار خود دارد.  وی  با تشکر از مدیرکل بانک مهراقتصاد  جهت توجه به مسائل اجتماعی وکاشت درخت 
در استان خوزستان، گفت:  این کار جدید و باارزشی است و باعث امیدواری است  که بانک مهر اقتصاد عالوه بر فعالیت اقتصادی  به 

این  کار بزرگ اقدام کرده است.

ارایه مقاله مدیر HSE نیروگاه شهید رجایی در همایش بین المللی انرژی 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مقاله علمی مدیر HSE نیروگاه شهید رجایی، از سوی کمیته ی داوران دوازدهمین همایش 
بین المللی انرژی مورد پذیرش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی رضا کیان بخش، 
مدیر HSE نیروگاه با ارائه مقاله با عنوان »امکان سنجی و استفاده مجدد از پساب واحدهای نمونه گیری نیروگاه« در دوازدهمین 
همایش بین المللی انرژی، موفق به دریافت لوح تقدیر این همایش شد. این مقاله با رویکردی عملی و با تمرکز بر کاهش اتالف انرژی 
و مواد، به اهمیت منبع حیاتی آب و استفاده از روشی موثر در احیای دوباره این ماده در صنعت نیروگاهی پرداخته است. نویسنده 
در این مقاله با ارائه روش عینی و عملی نشان داده است استفاده از دورریزهای بی خطر واحدهای نمونه گیری در سیکل آب و بخار 

نیروگاه که هم اکنون در حال اجرا است، موجب صرفه جویی روزانه 35۰ متر مکعب آب مقطر، شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران :
414 طرح صنعتی در شهرکهای صنعتی مازندران، در مرحله ساخت و ساز است

ساری - دهقان - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران گفت: 4۱4 طرح صنعتی در 
شهرکها و نواحی صنعتی استان، در مرحله ساخت و ساز قرار دارند که با تکمیل این واحدها، پیش 
بینی می شود برای9936 نفر اشتغال ایجاد گردد. به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ و به نقل روابط 
عمومی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران، سید مصطفی موسوی با اشاره به اهمیت صنایع کوچک 
در کشور اظهار داشت: حمایت از طرح رونق اقتصادی، رفع موانع تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کمک به 
راه اندازی واحدهای های راکد و غیر فعال، از اولویت ها و سیاست دولت در این بخش است. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود: هم اکنون 4۱4 طرح صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی 
استان، در مرحله ساخت و ساز قرار دارند که با تکمیل این طرحها، برای 9936 نفر اشتغال ایجاد مي شود و شاهد افزایش ظرفیت 
اش��تغال در ش��هرکها و نواحی صنعتی خواهیم بود. موسوی تصریح کرد: از مرحله تخصیص و واگذاری زمین تا ساخت و ساز و به 

بهره برداری رسیدن یک واحد تولیدی، به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد می شود.



تا به حال فکر کرده اید در هوش هیجانی چه نقاط ضعف 
و قوتی دارید؟ پاسخ مثبت به هر یک از این هشت پرسش 
نش��ان می دهد که خیلی بیش��تر از حد تصورتان از هوش 

هیجانی برخوردارید.
درب��اره موضوع محبوب و پرطرف��دار هوش هیجانی کم 
کار نشده است؛ همه جا می شود درباره اش خواند یا شنید و 
یکی از مطلوب ترین ویژگی ها برای رش��د فردی و حرفه ای 

به شمار می رود. 
اما هوش هیجانی )EQ( موضوع داغ مش��اجرات رهبران 
فکری سرشناس نیز بوده است که تأثیرگذاری آن به عنوان 
عاملی در موفقیت شغلی را تأیید می کردند. در گذشته، دو 
کارشناس به نام های آدام گرنت و دنیل ُگلمن، جر و بحث 
بسیاری در این مورد داشتند؛ گرنت معتقد بود IQ برتر از 

EQ است و گلمن این نظر را مردود می دانست. 
در مطالعات و مشاهداتی که من در طول سالیان طوالنی 
داش��ته ام، آشکار اس��ت که کارمندان نمونه ای که از هوش 
هیجانی بهره مندند به دلچس��ب تر شدن محیط کار کمک 
می کنند. نگاهی به نمونه های زیر می تواند برای اس��تخدام 
نیروهای صاحب هوش هیجانی انگیزه بیش��تری به ش��ما 

بدهد. 
اینجا هشت دلیل خودم را برای جذب نیروهای برخوردار 

از EQ بیان کرده ام. 
بهبود کار گروهی

افرادی که EQ باالتری دارند در مقایس��ه با کس��انی که 
EQ ضعیف��ی دارند ارتب��اط بهتری با اعض��ای تیم برقرار 
می کنند. آنها نظرات خود را با دیگران در میان می گذارند و 
پذیرای نظرات دیگران هم هستند. خیلی کم پیش می آید 
پیش از جویا شدن و در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران، بر 
اوضاع مسلط شوند و زمام امور را به دست بگیرند. این امر 
ب��ا ایجاد فضایی ب��رای کار گروهی بین اعضای تیم موجب 

اعتماد بین آنان می شود. 
بهبود خدمات رسانی به مشتری

وقتی همتایان و همکاران��ی در محل کار خود دارید که 
رابط��ه خوبی با ه��م دارند و به یکدیگ��ر کمک می کنند و 

احت��رام می گذارن��د، کار لذت بخش تر می ش��ود و فرهنگ 
سازمان تان قوت بیش��تری می یابد. چنین شرایطی به نوبه 
خود منجر به بهتر ش��دن تجربه مش��تری از خدمات شما 

خواهد شد. 
پذیرش تغییرات

طبیعی است که تغییر برای کارمندان امری چالش برانگیز 
باش��د. تغییر می تواند با ترس، اضطراب و آش��فتگی همراه 
باش��د. با این هم��ه، کارمندانی که ه��وش هیجانی باالیی 
دارن��د به راحتی خود را با تغییرات تطبیق داده و آنها را در 

راستای اهداف شرکت می پذیرند. 
استقبال از بازخوردها

وقتی مدیران بازخورد س��ازنده ارائ��ه می دهند، اغلب با 
کارمندانی مواجه می ش��وند که در برابر این بازخورد دافعه 
دارند، این وضعیت می توان��د برای هر دو طرف آزاردهنده 
باش��د. چنانچه کارمندان از هوش هیجانی خوبی برخوردار 
باش��ند، بازخوردها را می پذیرند و از آنها در جهت مثبت و 

به منظور پیشرفت و ارتقای خود بهره می گیرند. 
رسیدگی بهتر به موقعیت های دشوار

اف��رادی که از هوش هیجانی باالیی برخوردارند می دانند 
چط��ور ب��ا موقعیت ه��ای چالش برانگیز احتمال��ی، مانند 
نارضایت��ی مش��تریان، بدخلق��ی همکاران یا ناخش��نودی 
مدیران از کار افراد دس��ت و پنجه نرم  کنند. س��طح باالی 
هوش هیجانی خود را به صورت حفظ آرامش و مثبت نگری 
در گفت وگوهای دشوار و قاطعیت و تعیین حد و حدود به 
هنگام مخالفت، کشمکش یا اعمال انضباطی )در مدیران( 

نشان می دهد. 
ارتباط و پشتیبانی بهتر بین افراد

ه��وش هیجانی با ابراز ش��فقت و هم��دردی به دیگران 
نمایان می ش��ود، مثال کمک در انج��ام وظایف یک همکار 
در برهه ای که به دالیل شخصی نیاز به کمک به دارد. ابراز 
همدردی بین همکاران و بین رهبران و کارمندان، همگان 
را گ��رد هم آورده، روحیه را باال می برد و حس��ن ش��هرت 

سازمان را ارتقا می دهد. 
تحقق یکپارچه سررسیدها و اهداف کاری

تیمی با هوش هیجانی باال اس��تخدام کنید تا ببینید در 
مقایسه با افرادی که EQ پایینی دارند، با چه مهارتی زمان 
خود را برای تکمیل پروژه ها و رس��یدن به سررس��یدهای 

مهم مدیریت می کنند. این برای رؤس��ا به معنی نیاز کمتر 
به مدیری��ت ذره بینی اس��ت. افراد دارای ه��وش هیجانی 
می دانن��د چطور وظای��ف خود را اولویت بن��دی کرده و به 

موقع به پایان برسانند. 
افزایش خودانگیزشی افراد

اف��رادی ک��ه EQ باالیی دارن��د از طرز فک��ر بالنده ای 
برخوردارن��د. آنها ذات��ا خوش بین هس��تند، در مواجهه با 
موانع منعطف ترند )به آس��انی ناامید نمی شوند( و از امیال 
و محرک ه��ای درونی خود برای حرکت به س��وی بهبودی 

و توفیق، نوآوری و استفاده از فرصت ها انگیزه می گیرند. 
8 پرسش برای سنجش هوش هیجانی

اگر کنجکاو ش��ده اید که بدانید ه��وش هیجانی خودتان 
چقدر اس��ت، راهی سریع برای س��نجش ظرفیت خود در 

بروز هوش هیجانی را به شما پیشنهاد می دهم. 
دنیل ُگلمن، به عنوان یکی از نخستین متخصصان حوزه 
هوش هیجانی، پرس��ش های زی��ر را برای کمک به ارزیابی 
هوش هیجانی گرد هم آورده است و شما را به تفکر درباره 

نقاظ ضعف و قوت خود در EQ وامی دارد: 
۱ - آی��ا معموال احساس��ات خ��ود و علت ب��روز آنها را 

می شناسید؟ 
2 - آی��ا از محدودیت ه��ا و نی��ز نقاط ق��وت فردی خود 

آگاهید؟ 
3 - آی��ا می توانید احساس��ات تنش زای خود را به خوبی 
مدیریت کنید- مثاًل پس از ناراحتی یا اضطراب به سرعت 

بهبودی یابید؟ 
4 - آیا می توانید به راحتی با تغییر واقعیت ها کنار بیایید؟ 
5 - آی��ا تمرکز خود را روی اه��داف اصلی می گذارید و 

مراحل رسیدن به آنها را می دانید؟ 
6 -آیا معموالً می توانید احساس��ات افرادی که با آنها در 
تعام��ل هس��تید را درک کرده و به مس��ائل از دریچه نگاه 

آنها بنگرید؟ 
۷ - آی��ا می توانی��د یک مذاکره را به س��مت یک تواقف 
رضایت بخش هدایت کرده و به حل وفصل مجادالت کمک 

کنید؟ 
8 - آیا اس��تعداد متقاعدساختن دیگران و استفاده مؤثر 

از نفوذ خود را دارید؟ 
inc :منبع

هوش هیجانی شما در چه محدوده ای قرار دارد؟ 

انواع جاذبه در پیام های تبلیغاتی
پیام های تبلیغاتی برای جذب مش��تریان از جاذبه هایی اس��تفاده می کنن��د. رایج ترین جاذبه هایی ک��ه در پیام های تبلیغاتی 
مورداستفاده قرار می گیرند جاذبه منطقی، جاذبه احساسی، جاذبه طنز، جاذبه ترس، جاذبه جنسی و جاذبه اخالقی را دربرمی گیرد. 
۱ - جاذبه منطقی: جاذبه منطقی به دلبستگی های شخصی مخاطبان هدف مربوط می شود. جاذبه منطقی نشان می دهد 
که کاال، منافع و مزایای مورد انتظار را در بردارد. پیام هایی که کیفیت، صرفه جویی، فایده و کاربرد کاال را نش��ان می دهد 
ازجمله پیام هایی هستند که در آنها از جاذبه منطقی استفاده  شده است. در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح مزایای 
کاال، خود کاال و ویژگی مای آن بیان می شود و از پرداختن به مسائل و موضوعات حاشیه ای خودداری می شود. درواقع در 
این نوع تبلیغ مهم ترین دغدغه ارائه کننده تبلیغ این است که ذهن مخاطب را به خود کاال و خدماتی که فراهم می آورد 
جلب کند و از پرداختن به حواشی و برانگیختن احساسات افراد خودداری ورزد. در مورد کاالهایی که خریدار عالقه مند به 

دانستن جزییات فنی و نحوه کارکرد آن است، این نوع جاذبه مناسب به نظر می رسد. 
2 - جاذبه احساسی: در تبلیغ با جاذبه احساسی برخالف جاذبه منطقی سعی در برانگیختن احساسات فرد و رسیدن به 
مقصود از این روش است. هدف تبلیغ با جاذبه احساسات عبارت است از ایجاد برقراری ارتباط میان کاالها و مصرف کننده 
که این استراتژی را استراتژی اتصال نیز می گویند. تبلیغ با جاذبه احساسات احتمال درک بهتر پیام را برای مخاطب فراهم 
می آورد و بیشتر در ذهن مخاطب حک شده و باقی می ماند و بیشتر فرد را با کاال درگیر می کند. تبلیغات موزیکال همراه با 

تصاویر دریا، طبیعت، غروب و ... ازجمله تبلیغاتی است که با استفاده از جاذبه احساسات ساخته می شوند. 
3 - جاذبه خنده و طنز: تبلیغات با محتوای طنز بیشتر شهرت می یابد، در یاد می ماند و در مورد آن صحبت می شود. 
متخصصان تبلیغ برای استفاده از تبلیغ با محتوای طنز دالیلی دارند. ازجمله از این پیام های مفرح و خنده آور در جلب و 
جذب توجه مشتری و ایجاد تمایل در او نسبت به تبلیغات جدی، اثربخش تر به نظر می رسند. این نوع تبلیغ با تغییر نگرش 
و ایجاد احساس مثبت در مخاطب اثربخشی پیام را افزایش داده و در پایان این که ازآنجایی که خنده ذهن افراد را به خود 
متوجه می سازد احتمال اینکه مخاطب را به انتقاد در مقابل تبلیغ بکشاند، کمتر می شود، اما گروهی از متخصصان در کنار 
انتقاد از این نوع تبلیغات معتقدند با این که تبلیغ با محتوای خنده در جلب نظر مشتری به پیام تبلیغاتی بسیار اثربخش 
اس��ت اما این جلب نظر به بهای از دس��ت رفتن محتوای پیام تمام می شود. همواره این نگرانی وجود دارد که عامل خنده 
ممکن است ذهن مخاطب را از نشان کاال، خود کاال و ویژگی های موردنظر مبلغ دور سازد و توجه او را به موقعیت خنده 

یا فردی که عامل خنده است جلب کنند. 
4 - جاذبه ترس: اصوال عملکرد تبلیغ یا جاذبه ترس به صورت سلبی است. به این ترتیب که نشان می دهد استفاده کردن 
یا استفاده نکردن از کاال یا خدمات خاص و یا عدم تغییر رفتار یا نگرش نسبت به موضوعی خاص ممکن است انواع خطرات 
اعم از خطرات مالی، اجتماعی، ایمنی و ... را برای فرد به همراه داشته باشد. نتایج تحقیقات نشان می دهد تبلیغ با محتوای 
ترس هنگامی که گیرنده پیام از اعتمادبه نفس خوبی برخوردار است و کم تر دستخوش نگرانی ها می شود، مناسب و اثربخش 
است. همچنین روی افرادی که ترجیح می دهند به جای گریز از خطرات با آنها روبه رو شوند و از پس آنها برآیند، مفید به 
نظر می رس��د. افزون بر این تبلیغ با جاذبه بر روی آن گروهی از افرادی که مصرف کننده کاال یا خدمات موردنظر نیس��تند 

اثربخش تر از کسانی است که مصرف کننده آن کاال یا خدمات هستند. 
5 - جاذبه اخالقی: جاذبه اخالقی بر تشخیص مخاطبان درباره درست یا نادرست بودن چیزی تکیه می کند. گفتنی است از 
جاذبه اخالقی هنگامی استفاده می شود که هدف، وادار کردن مردم به حمایت و طرفداری از پاره ای از مسائل اجتماعی مانند 
hormond :محیط زیست پاک تر، مناسبات نژادی برابر، رعایت حقوق شهروندی و کمک به سالمندان است.        منبع
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3 راه جذب فارغ التحصیالن جدید برای مشاغل

کم کم به پایان سال تحصیلی نزدیک می شویم و به زودی موج تازه ای از استعدادها وارد بازار کار خواهند شد. از یک طرف 
فارغ التحصیالن جدید اضطراب یافتن شغل را دارند و از طرف دیگر مشاغل هم برای جذب بهترین ها در پست های خود 
تحت فشار باالیی هستند.  البته امروزه به لطف فراگیر شدن سایت های کاریابی و استخدامی، مشاغل به راحتی می توانند 
آگهی های استخدامی خود را در سطح گسترده منتشر کنند. اما متأسفانه در این شرایط، رقابت هم تنگاتنگ تر می شود و 
به سادگی نمی توان از میان رقبا سر برآورد. مطمئنا مشاغل برای جدا کردن خود از رقبا با چالش هایی روبه رو هستند، اما 
استخدام افراد سرآمد و ممتاز از میان فارغ التحصیالن اخیر، هدفی دست یافتنی است. در ادامه بر مبنای نظرسنجی ها و 

گزارشات اخیر، راه هایی برای جذب فارغ التحصیالن جدید در پست های خالی مشاغل مطرح می شود. 
 1- پرس و جو از کارکنان حاضر

بهترین منبع برای یافتن کاندیداهای شغلی مناسب، پیش روی شما نشسته است. شرکت نرم افزاری منابع انسانی سیلک رود 
)SilkRoad(  از ۱۰۰۰ شرکت مختلف داده هایی در خصوص روند استخدام جمع آوری و تفسیر کرده که نشان می دهد منبع 
اصلی استخدامی ها، کاندیداهایی هستند که کارکنان معرفی می کنند. در واقع این کاندیداها 54درصد استخدامی های جدید را 
در میان ۱۰۰۰ شرکت مورد بررسی تشکیل می دهند. این شرکت ها به طور میانگین ۱48 تقاضای استخدام لینکدین را برای هر 
پست بررسی می کنند تا یک گزینه نهایی را انتخاب کنند. اما همین رقم وقتی که از معرفی های کارکنان استفاده شده، به هفت 

تقاضا برای هر استخدام رسیده است. بر مبنای گزارش سیلک رود، مؤثرترین شیوه استخدام، کارگزینی درونی است. 
2- ذکر مزایا در کنار حقوق

پول حرف آخر را در انتخاب یک شغل نمی زند، اما نمی توان تأثیر آن را نادیده گرفت. طبق نظرسنجی 
National Association of Colleges and Emplo - )ننجمن ملی دانشگاه ها و مشاغل آمریکا 

ers( از دانش��جویان س��ال آخر ورودی 2۰۱۷، عامل تعیین کننده در انتخاب یک گزینه از میان دو شغل 
با ویژگی های یکس��ان، حقوق اس��ت )نزدیک به ۱4 درصد پاس��خ دهندگان(.  البته با این وجود، از نظر 
دانش��جویان مهم ترین جنبه یک ش��غل این اس��ت که مجال پرورش مهارت های شغلی مربوطه را فراهم 
آورد. در واقع حقوق پایه باال در بین ۱8 جنبه ش��غلی، رده چهاردهم را از آن خود کرد و حتی از مزایای 
خ��وب و کارفرمای واقف به ناهمگونی ها )Diversity-conscious(  نیز پایین تر بود. حقوق پایه خوب 

اهمیت خود را دارد، اما برای جذب فارغ التحصیالن جدید فقط رقم باالی فیش حقوقی کافی نیست. 
3- رواج فرهنگ سالم محیط کاری 

Millen - )ررهنگ هم در استخدام فارغ التحصیالن جدید مؤثر است و هم در حفظ کارکنان حاضر. نسل هزاره 
als( Review(  منتشر شده، مهم ترین خصلتی که نسل هزاره به دنبال آن است، تناسب فرهنگی و جمعی است. 
بهترین شانس سازمان ها برای جدا کردن خود از رقبا، ترویج فرهنگ محیط کاری است.  شرکت های تازه تأسیس 
یا کس��ب وکارهای کوچک بدون اینکه پول پارو کنند هم می توانند بهترین فارغ التحصیالن جدید را جذب خود 

کنند. الزمه این کار ترویج فرهنگ سالم محیط کاری، مزایای خوب و سیستم کارگزینی درونی است. 
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