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ایجاد کانال برای انتقال پول به بانک های ایرانی

جزییات تازه بسته اروپا
چند روز پس از نشست برجامی وین، گمانه زنی های گسترده ای درباره بسته  پیشنهادی اروپا انجام شده است. 
ایران و س��ه کش��ور اروپایی به طور مشخص در دو حوزه بانکی و همچنین فروش نفت با یکدیگر مذاکره کرده اند. 
اروپایی ها  در حوزه بانکی به دنبال ایجاد کانالی هستند که از طریق آن امکان ارتباط بانکی فراهم شود و با توجه 
به تحریم های آمریکا، کانال طراحی شده باید به نحوی باشد که از طرف این تحریم ها مورد تهدید قرار نگیرد. به 
همین دلیل، اروپا در پی ایجاد یک حساب مخصوص است که بر مبنای آن بتواند درآمد های ایران را به صورت...

 سوء استفاده کنندگان
 از کارت های یکبار مصرف

در بخش صادرات هم فعال شدند
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رده بندی نوآورترین اقتصادهای جهان

ایران دومین اقتصاد نوآور آسیای جنوبی

پیش فروش خودروی خارجی ممنوع است

ترسیم چشم اندازی برای آینده سازمان
چگونه لبرون جیمز و NBA به ما درس کسب وکار می دهند؟ 
خطاهای بازاریابی، برندسازی و تبلیغات در اینستاگرام

15 مهارت ضروری برای بازاریابی محتوا
5 تغییر تاثیرگذار روی تبلیغات دیجیتالی

جام جهانی روی بیلبوردهای شهر

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 علت ساخت زیردریایی
»بی فایده« ماسک برای نجات 

فوتبالیست های تایلندی چه بود؟

3
 بازار مسـکن در ایـران ماه هـای خاصی را تجربـه می کند.

از اسفند 96 تا خرداد 97 در بازه زمانی چهار ماهه، 
این بازار شاهد افزایش 6۰درصدی قیمت ها بود...

چراغ سبز دولت؛ کشش بازار

 ساخت و ساز خانه
دوباره رونق می گیرد؟

یادداشت
خروج از بن بست 

اقتصادی

خروج از بن بست اقتصادی

طی ش��ش هف��ت م��اه اخیر 
از ۴۰۰۰  دالر  ب��ازاری  قیم��ت 
تومان آذرماه ۹۶ به باالی ۸۰۰۰ 
توم��ان در تیرم��اه ۹۷ افزای��ش 
یافته و موجب ش��ده ارزش پول 
ملی ح��دود ۱۰۰ درصد کاهش 
پی��دا کند و به تناس��ب افزایش 
نرخ ارز شاهد نوسانات و افزایش 
قیمت در بازارهای مختلف بویژه 
بازارهای س��فته بازی و غیرمولد 
از جمله س��که، خودرو، مس��کن 
و بازار ثانویه بورس هس��تیم. این 
دومی��ن بح��ران ارزی در اقتصاد 
ای��ران ط��ی س��ال های دهه ۹۰ 
می باش��د، به طوری که در بحران 
ارزی اول متوس��ط قیمت دالر از 
۱۰۹۰ تومان سال ۸۹ به متوسط 
۱۹۰۰ تومان س��ال ۹۰ و سپس 
ب��ه متوس��ط ۳۵۷۳ توم��ان در 
س��ال ۹۱ جهش یافت. حتی در 
مقاطعي از انتهاي سال ۹۱ قیمت 
ارز به نزدیکي کانال ۴ هزار تومان 
نیز رسید. به عبارت دیگر در سال 
۹۱ قیمت ارز به یک باره نزدیک 
به ۲۰۰۰ تومان باالرفت. درضمن 
قیم��ت دالر طی س��ال هاي ۹۰ 
 ۲۴۶ افزای��ش  مجموع��اً   ۹۱ و 

درصدي را ثبت کرد.
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه
 ب��ا این حال بعد از ش��روع مذاکرات در دولت یازدهم و تزریق افق روش��ن 
اقتص��اد ایران از قبال بهبود روابط بین الملل و رفع تحریم های نفتی، متوس��ط 
قیم��ت بازاری دالر در س��ال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ ب��ه ترتیب ۳۰۲۶ تومان، 
۳۳۹۳ تومان، ۳۴۶۶ تومان و ۳۷۷۱ تومان و با نوسانات بسیار اندک همراه بود. 
لذا مش��اهده می شود طی دو سال ۹۰ و ۹۱ حدود ۲۴۶ درصد ارزش پول ملی 
کاهش یافت و در هفت ماهه اخیر نیز حدود ۱۰۰ درصد مجدد شاهد کاهش 
ارزش پول ملی بودیم. تصمیمات و سیاست های اشتباه تیم اقتصادی دولت طی 
س��ال ها و ماه های اخیر که موجبات کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی 

هفت ماه اخیر و نوسانات ارزی شده است: 
به رغم تجربه بحران ارزی س��ال های ۹۰ و ۹۱ و نیز ابالغ سیاس��ت های کلی 
اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه ۱۳۹۲ در راس��تای افزایش تاب آوری و مقاومت 
اقتصاد ایران در برابر تکانه های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه ها و سال های 
اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات 
کاهش ۱۰۰ درصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر ش��د و به نوسانات 
لحظه ای دالر در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهمترین سیاست های اشتباه 

اتخاذ شده اشاره می کنم: 
1- افزایش نرخ سود بانکی )در قالب طرح گواهی سپرده( از 15 درصد 
به 2۰ درصد در اواخر بهمن ماه 96: طبق شواهد و اطالعات منتشره طی دو 
هفته از اجرای این سیاست، حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی 
جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابه جایی 
سپرده های سنوات گذشته مردم از سپرده های مشمول نرخ سود ۱۵ درصد به 
۲۰ درصد بوده است. لذا به رغم تحمیل زیان ۱۲ هزار میلیارد تومانی به دولت، 

تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دالر نداشت. 
2- اعالم دالر 42۰۰ توسط دولت در اردیبهشت ماه 97: یکی از بدترین 
سیاس��ت های ارزی اتخاذ ش��ده، اعالم دالر ۴۲۰۰ توسط دولت بود که بعد از 
گذش��ت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد 
فساد و رانت عظیم ارزی درکنار اتالف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده 
منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بی تدبیری 
در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی سابقه ثبت سفارش 
واردات ب��ا بی��ش از ۲۵.۹ میلیارد دالر )تا ۲۰ خرداد ۹۷( ، ظهور ش��رکت های 
ص��وری و کاغذی واردکننده، واردات کاالهای غیرض��رور و لوکس، دریافت ارز 
یارانه ای توسط برخی شرکت های واردکننده و احتکار یا فروش کاالها در بازار به 
قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان 
برآورد می کنند و باالخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاه های اجرایی ذیربط 
همگی حکایت از سوء مدیریت ارزی است. متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد 
اتالف منابع ارزی نیز بودیم و ضعف مدیریت در دستگاه های اقتصادی - اجرایی 
کاماًل مش��خص اس��ت و قوه قضائیه به عنوان نهاد نظارت��ی و مبارزه کننده با 
فس��اد و از جایگاه مدعی العموم بایست به این موضوع ورود نماید و مسئولیت 
سوءمدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعالم شود. 
3- بازار ثانویه ارز و تداوم مشـکالت: پافش��اری بر دالر یارانه ای ۴۲۰۰ 
تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده ها حکایت از این دارد که قرار است 
ارز حاصل از صادرات کاالهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه قیمت گذاری شود 
و ارز حاصل از مابقی گروه کاالها نظیر پتروشیمی ها و مشتقات نفتی همچنان 
به صورت یارانه ای قیمت گذاری گردد. لذا مجدد ش��اهد تصمیم اش��تباه ارزی 
هس��تیم به طوری که درنهایت از حدود ۵۰ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات 
غیرنفتی، حداکثر ۱۰ میلیارد دالر ارز حاصل از صادرات گروه کاالیی دسته سوم 
)۲۰ درصد صادرات غیرنفتی( در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت 

همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی ۴۰ میلیارد دالری خواهیم بود. 
4- یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه: تفاوت فاحش نرخ ارز 
یارانه ای و ارز بازار آزاد، موجب ش��ده س��فرهای خارجی افزایش یافته و س��فر 
برای کشورهای همسایه رایگان باشد. به عبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی 
دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار ۹۷ 
حداقل ۶۰۰ هزار با دریافت یارانه ارزی به صورت رایگان به ترکیه سفر کرده اند. 
سوال این است که در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی 
رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل ۳ هزار میلیارد 
تومانی دولت برای انجام س��فرهای خارجی است. قطعاً تداوم یارانه ارزی سفر 
موجب خروج بیش��تر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماه های 

آینده خواهد شد. 
5- منفی شـدن حساب سرمایه کشور: در س��ال های ۸۹ و ۹۰ میزان 
حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال ۹۲ تا ۹۴ این حساب همواره مثبت بود. 
اما از سال ۹۵ مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال ۹۶ به ۲۷ میلیارد 
دالر رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامه ریزی و مدیریت بهینه ارزی، 

دلیل منفی شدن حساب سرمایه ای کشور شده است. 
6- خلق نقدینگی لجام گسیخته در نظام بانکی: حجم نقدینگی در پایان 
س��ال ۱۳۸۴ معادل ۶۴ هزار میلیارد تومان بود. در پایان دولت دهم نقدینگی 
به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از ۱۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانک ها به خلق مداوم نقدینگی در کنار 
پرداخت نرخ های س��ود س��پرده باال و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش 
شدید حجم نقدینگی ش��ده است. درضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص 
داخلی طی س��ال های بعد از انقالب، همواره بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در نوس��ان 
بوده ولی هم اکنون بالغ بر ۱۱۰ درصد ش��ده اس��ت. رشد اسمی تولید جاری 
طی س��ال های اخیر کاهش یافته، به طوری که در س��ال ۹۰ رشد اسمی تولید 
مع��ادل ۴۸ درصد بوده درحالی که در س��ال های ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب 
۱۵.۷ درص��د، ۱.۲- درصد، ۱۴.۳درصد و ۱۵.۶ درصد بوده اس��ت. رکود تولید 
در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این 
درحالی است که رشد نقدینگی طی سال های اخیر بین ۲۲ تا ۲۵ درصد بوده 
اس��ت. به این دلیل نیز نس��بت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود 
گرفته و به عدد بی سابقه ۱۱۰ درصد رسیده است. لذا به صورت خالصه طی 
سال های اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی 
و افزایش بی رویه معوقات بانکی موجب بهم ریختگی و گسس��ت شاخص های 

بخش پولی شده است. 
7- تفاوت اندک نرخ سود سپرده های کوتاه مدت با بلندمدت: بیش 
از ۸۸ درصد نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به صورت ش��به پول نزد نظام 
بانکی اس��ت. در سال ۹۱ سهم شبه پول در نقدینگی معادل ۷۵.۳ درصد بوده 
که این شاخص روند صعودی گرفته و در سال های ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به 
 ترتیب ۸۱.۳ درصد، ۸۴.۶ درصد، ۸۶.۶ درصد، ۸۷ درصد، ۸۸.۳ درصد ش��د و
به ۸۸ درصد کنونی رس��یده اس��ت. به عبارت دیگر طی پنج شش سال اخیر 
حدود ۱۳ درصد به سهم شبه پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر 
نرخ س��ود سپرده های بلندمدت )از س��ه سال بیشتر( در مقایسه با سپرده های 
کوتاه مدت یکساله و روزشمار افزایش معنا داری ندارد، به طوریکه هم اینک برای 
س��پرده های کوتاه مدت روزشمار نرخ س��ود ۱۰ درصد، سپرده های کوتاه مدت 
یکس��اله نرخ س��ود ۱۵ درصد و برای س��پرده های بلندمدت س��ود ۱۸ درصد 
پرداخت می ش��ود. شایان ذکر اس��ت طی سال های اخیر از طریق صندوق های 
س��رمایه گذاری بانک ها برای س��پرده های کوتا ه مدت و روزشمار نرخ سودهای 
۱۹ درصد به باال نیز پرداخت ش��ده اس��ت. به عبارت دیگر عدم تفاوت معنا دار 

بین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت 
سپرده گذاری کوتاه مدت بیشتر باشد که بسیار خطرناک و فاجعه آفرین است و 

هر لحظه می تواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود. 
8- عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی: شنیده های بنده حکایت از این دارد 
که با گذشت بیش از ۱۰ سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه ها 
و بانک های اطالعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه ها و 
بانک ها و دیگر س��امانه ها به صورت آنالین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و 
ضعف بانک اطالعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان 
ش��اهد فرار مالیاتی گس��ترده و عدم توانایی در تعریف پایه های مالیاتی جدید 

همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.
پیشنهادهای خروج از بن بست اقتصادی

1- آزادسـازی بازار ارز: دولت باید اج��ازه دهد ارز به صورت آزادانه در بازار 
قیمت گذاری ش��ود. با توجه به حج��م دالری اندک بدهی های خارجی اقتصاد 
ایران )نهایتاً ۱۱ میلیارد دالر(، افزایش قیمت دالر در صورت آزادسازی آن قطعاً 
تا یک سقف پیش خواهد رفت و سپس متوقف خواهد شد. این افزایش خود به 
خود موجبات کاهش واردات غیرضروری، کاهش مسافرت های خارجی و مانعی 
برای خروج ارز گردشگر و کنترل قاچاق را در پی خواهد داشت. درحال حاضر 
متوس��ط حدود ۵۰ میلیارد واردات ساالنه، حدود ۱۰ میلیارد کسری تراز ارزی 
گردشگری و حداقل ۱۵ میلیارد دالر قاچاق کاال وجود دارد که قطعاً با آزادسازی 
ارز ای��ن چالش ه��ا و ترازهای منفی به خودی خود کاه��ش پیدا خواهند کرد. 
درضمن وضعیت ارزی فعلی رانت عظیم و نابس��امانی شدیدی بر اقتصاد ایران 
تحمیل کرده و خواهد کرد و چنانچه دولت دیر بجنبد، شاهد تشدید چالش های 
دالر ۴۲۰۰ خواهیم بود. لذا دولت باید فوراً رانت عظیم ارزی برای واردکنندگان 
را ح��ذف و قیمت گ��ذاری ارز را ب��ه بازار واگذار کند. همچنین پیمان س��پاری 
گسترده ای ایجاد کند که در آن واردکنندگان و صادرکنندگان خرد هم بتوانند 
ارز خرید و فروش کنند. درضمن اجازه فعالیت آزاد به صرافی ها مشروط به ثبت 
همه معامالت در سامانه سنا )سیس��تم نظارت ارزی بانک مرکزی( داده شود. 
اختصاص ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات کاالهای سنتی به بازار ثانویه کفایت 

و عمق الزم و کافی را ندارد و اشتباه مجدد ارزی است. 
2- ملی کردن واردات کاالهای اساسـی و داروهای حیاتی: با توجه به 
اینکه در ش��رایط فعلی نظام حکمرانی و سامانه های نظارت دقیق و قوی برای 
کنترل قیمت ها در سررشته های توزیع نداریم، درضمن به منظور رصد و پایش 
مک��رر امنیت غذایی و دارویی کش��ور و اقدامات بهن��گام در تامین و توزیع به 
قیمت های مناسب، پیشنهاد بنده این است که واردات کاالهای اساسی ملی شود 
و صرفاً در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار گیرد، به نحوی که واردکنندگان 
خصوصی فعلی به حق العمل کاری شرکت بازرگانی دولتی تبدیل شوند یا با ارز 

آزاد واردات کنند. 
3- اصالح نظام مالیاتی: با توجه به گستره عظیم سفته بازی در اقتصاد ایران 
و درجهت جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه، مهمترین ابزار، اصالحات جدی و 
سریع در نظام مالیاتی و تدوین و اجرای سریع پایه های مالیاتی جدید است که 
مانع فعالیت های داللی شوند. تعریف و اجرای هرچه سریع تر پایه های مالیاتی 
)۱( مالیات بر مجموع ثروت و درآمد )۲( مالیات بر عایدی سرمایه )۳( مالیات 
بر خانه های خالی )۴( مالیات بر ثروت و دارایی مهاجرین )۵( مالیات بر واردات 
کاالهای لوکس )۶( مالیات بر اضافه واردات )۷( مالیات بر س��ود س��پرده های 
بانکی باالی یک میلیارد تومان؛ هم امکان پذیر و هم ضروری اس��ت. دولت باید 
به س��رعت چتر مالیاتی خود را بر بازارهای سفته بازی گسترش دهد و ضمن 
کنترل فعالیت های افراطی سوداگرانه، به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند. 
4- افزایش یارانه دهک های درآمدی پایین: با حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ 

تومان��ی و نیز اصالح نظ��ام مالیاتی به طور قطع گس��تره فعالیت های افراطی 
سوداگری کنترل شده و درآمدهای دولت افزایش قابل توجه خواهد یافت. تولید 
ناخال��ص داخلی اقتصاد ایران معادل ۴۲۵ میلیارد دالر اس��ت، لذا چنانچه ۱۵ 
درصد مالیات-که میانگین جهانی اس��ت- از تولید ناخالص داخلی اخذ ش��ود، 
رقمی حدود ۶۰ میلیارد درآمد مالیاتی خواهد ش��د که با دالر ۸۰۰۰- ۷۰۰۰ 
تومان فعلی بازار، رقمی ما بین ۴۸۰ - ۴۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. به 
عبارت دیگر درآمد مالیاتی دولت باید بین ۴۸۰-۴۲۰ هزار میلیارد تومان باشد 
درحالی ک��ه در بودجه ۹۷ معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اس��ت. لذا با تعریف 
پایه های مالیاتی جدید هفت گانه بند ۳ و دریافت درآمدهای مالیاتی بیشتر باید 
حساب ویژه ای گشایش و درآمدهای مالیاتی اخذ شده از پایه های جدید مالیاتی 
در آن حساب ویژه نزد دولت واریز شود. لذا با افزایش درآمدهای مالیاتی می توان 
 یارانه دهک های پایی��ن را افزایش داد. حداقل یارانه دهک های پایین درآمدی

)۵ دهک جامعه( باید به ۱۵۰ هزار تومان برس��د که بخش��ی از این افزایش را 
می توان از حذف یارانه س��ه دهک باال و بخش عمده را از درآمدهای حاصل از 
افزایش ارز و حذف یارانه ارزی ۴۲۰۰ تومان و توسعه چتر مالیاتی بر بازارهای 
س��فته بازی حاصل کرد. دولت در حال حاضر دو نوع یارانه ارزی ارائه می دهد، 
یاران��ه تفاوت ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ و نیز یارانه تف��اوت ارز ۴۲۰۰ با ارز بازار آزاد. 
لذا با آزادس��ازی ارزی، درآمد ریالی از این کار عاید دولت خواهد شد. درضمن 
با اصالح و توس��عه چتر مالیاتی و نیز حذف یارانه دو یا سه دهک درآمدی باال، 
امکان افزایش پلکانی یارانه برای ۵ دهک درآمدی جامعه مقدور خواهد ش��د. 
پیشنهاد بنده بر این است که یارانه ۳ دهک اول به ۲۰۰ هزار تومان و یارانه ۲ 
دهک بعدی به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یابد تا این گروه های درآمدی از اثرات 

تورمی آزادسازی ارز مصون بمانند. 
5- پرداخـت بدهی های دولت: از محل بخش��ی از درآمدهای حاصله از 
ح��ذف یارانه ارزی دولتی و نیز افزای��ش درآمدهای مالیاتی، دولت می تواند به 
تسویه بدهی های داخلی بپردازد. دولت چیزی درحدود ۶۴۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی داخلی دارد. بدهی دولت به بانک مرکزی، نظام بانکی، پیمانکاران و تامین 
اجتماع��ی به ترتیب: ۱۶۲ هزار میلیارد تومان، ۱۹۲ هزار میلیارد تومان، حدود 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان و ۱۵۵هزار میلیارد تومان اس��ت و درصورتی که دولت 
با توسعه چتر مالیاتی خود بتواند بخشی از بدهی های خود را تسویه کند، باعث 
تحرک اقتصادی و رفع مشکالت اجتماعی خواهد شد. با وجود بدهی های اشاره 
شده شاهد تش��دید فضای رکود اقتصادی و تعمیق مشکالت خواهیم شد لذا 
باید پرداخت بدهی های داخلی و ساماندهی آن در دستورکار جدی دولت باشد.

6-ترمیم و تقویت تیم اقتصـادی دولت: اجرای کلیه اصالحات فوق 
نیازمند انسجام و هماهنگی در تیم اقتصادی، بهره گیری از مدیریت کارآمد 
و توانمند و نیز س��المت اقتصادی مجریان اس��ت. به دلیل پدیده ذی نفعان 
و مقاومت های متعدد، ش��اید برخی تصمیمات و اصالحات اقتصادی باید در 
س��طحی فراتر از مدیریت اقتصادی دولت اتخاذ شده و اجرایی شوند. قطعاً 
بدون یک تیم اقتصادی هماهنگ، توانمند، با جرات و جس��ور، پاکدس��ت و 
با س��المت اقتصادی امکان پیش��برد طرح های فوق الذکر وجود ندارد. بنده 
معتق��دم و ایمان قلبی دارم عمده مش��کالت فعلی اقتص��اد ایران از درون 
اقتصاد اس��ت و س��هم تحریم های بیرونی اندک اس��ت. ب��ا این حال ضعف 
مدیریت اقتصادی، تصمیمات اشتباه پی درپی اقتصادی و چالش های موجود 
اقتصاد ایران موجب ش��ده اند تحریم های خارجی اث��رات مخرب بر اقتصاد 
ایران داش��ته باش��ند. لذا چنانچه اصالحات اشاره شده توسط تیم اقتصادی 
هماهنگ و توانمند صورت گیرد، می توان به اجرای اصالحات اقتصادی فوق 
امیدوار بود و قطعاً می توان از بن بس��ت کنونی اقتصادی خارج شده و حتی 

تحریم ها را به فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران تبدیل کرد.
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ش��هرها را می توان اکوسیس��تم هایی برای توس��عه تجارت و افزایش 
س��طح نوآوری و خالقیت در دنیا دانس��ت؛ مراکزی که می توانند بستر 
ایجاد کار، رشد اقتصادی و توسعه زیرساختی را فراهم کنند و به تدریج 
فرصت های ش��غلی زیادی را در اختیار فع��االن اقتصادی قرار دهند. در 
واقع، برترین ش��هرها در دنیا، ش��هرهایی هستند که باالترین فرصت را 
برای رش��د در اختیار مردم و فعاالن اقتصادی قرار می دهند و امکانات 
اقتصادی و ش��بکه های ارتباطی خارجی زیادی را برای بازرگانان فراهم 

می کنند. 
 به همین دلیل مؤسس��ه مطالعاتی »اِی تی کرنی« مطالعه ای در مورد 
اثرگذارترین ش��هرهای دنیا انجام داده اس��ت و در بخش دیگری از این 
مطالعه به معرفی ش��هرهایی پرداخته است که در عرصه جهانی اهمیت 
بیش��تری پیدا خواهند کرد. این مؤسسه از سال ۲۰۰۸ میالدی تاکنون 
همواره برترین شهرها را معرفی و این گزارش را ساالنه ارائه کرده است. 
این مؤسسه مطالعاتی برای مقایسه شهرها شاخصی با عنوان شاخص 
»ش��هرهای جهانی« معرفی کرده اس��ت و بر مبنای این ش��اخص شهر 
نیوی��ورک در ابتدای فهرس��ت ق��رار دارد. در واقع نیوی��ورک به عنوان 
ش��هری که برترین جایگاه را در میان ش��هرهای دنیا برای تجارت دارد 
معرفی ش��ده اس��ت. ولی سان فرانسیسکو شهری اس��ت که نقشش در 
عرص��ه اقتصادی و تجاری در دنیا با س��رعت رش��د می کند. این مرکز 
مطالعاتی از نیویورک به عنوان اثرگذارترین شهر دنیا نام برده است ولی 
سان فرانسیسکو را ش��هری می داند که با گذشت زمان اهمیت بیشتری 

در عرصه تجارت و اقتصاد بین المللی پیدا می کند. 
به گزارزش آینده نگر، در بخش��ی از گزارش س��ال ۲۰۱۸ آمده است: 
با توجه به اهمیت اس��تارتاپ ها در اقتصاد امروز دنیا، در گزارش س��ال 
۲۰۱۸ شهرهایی که بهترین بستر را برای استارتاپ ها فراهم می کنند به 
عنوان برترین ش��هرهای سال جاری معرفی شدند؛ شهرهایی که فرصت 

نوآوری و خالقیت را در اختیار فعاالن اقتصادی قرار می دهند. 
شاخص رتبه بندی شهرهای دنیا چگونه محاسبه می شود؟ 

ش��اخص ش��هرهای جهانی بر مبنای ۲۷ فاکتور در پنج بعد مشخص 
تهیه می ش��ود. ابعاد مهمی را که برای ارزیابی عملکرد ش��هرها در نظر 
گرفته می ش��ود می توان فعالیت های تجاری در ش��هر، سرمایه انسانی، 
تبادل اطالعات، تجربه فرهنگی و در نهایت مشارکت های سیاسی مردم 
دانس��ت. سهم هر یک از ابعاد سازنده این شاخص بر مبنای اهمیت آن 
 تعیین ش��ده بود. در س��ال قبل س��هم فعالیت های تجاری در شاخص
۳۰ درصد، س��هم سرمایه های انس��انی ۳۰ درصد، سهم تبادل اطالعات 
۱۵ درصد، س��هم تجربیات فرهنگی ۱۵ درصد و س��هم مش��ارکت های 
سیاس��ی ۱۰ درصد بوده است. در مجموع شاخص در بازه صفر تا ۱۰۰ 
تهیه ش��ده است و هرچه به ۱۰۰ نزدیک تر باشد به این معناست که در 

دنیا اثرگذارتر است. 
 در بخش افق پیش روی شهرهای جهانی هم به ارزیابی پتانسیل های 
پیش روی ش��هرهای مختلف برای رش��د پرداخته ش��ده است. در این 
بخش چهار بعد مش��خص و ۱۳ فاکتور مهم در نظر گرفته ش��ده است 
 و اهمی��ت ه��ر یک از ای��ن ابعاد در ش��اخص نهایی تهیه ش��ده برابر با

۲۵ درصد اعالم شده است. این شاخص هم بین صفر تا ۱۰۰ قرار دارد. 
این ابعاد را می توان س��المت فردی، شرایط اقتصادی، سطح خالقیت و 
نحوه اداره ش��هر و عملکرد شهرداری دانست. با توجه به این شاخص ها 
می توان وضعیت سرمایه گذاری در بلندمدت و میزان موفقیت پروژه های 
س��رمایه گذاری و اقتصادی را مشخص کرد. با اس��تفاده از این شاخص 
مشخص می ش��ود که کدام یک از ش��هرها در آینده از اهمیت بیشتری 
برخوردار خواهند بود و کدام یک از ش��هرها باالترین پتانس��یل را برای 

رشد در اختیار دارند. 
تهران در کجای این فهرست قرار دارد؟ 

برای این مطالعه ۱۲۸ ش��هر دنیا انتخاب شده است که تهران هم در 

میان این ش��هرها قرار دارد. در میان ۱۲۸ ش��هر اثرگذار در دنیا، تهران 
در گزارش س��ال ۲۰۱۸، جایگاه ۹۸ را به خود اختصاص داده است که 
نس��بت به سال ۲۰۱۶ پنج پله تنزل جایگاه داشته است. این شهر تنها 
طی س��ه س��ال اخیر در مطالعه در نظر گرفته شده اس��ت و در فاصله 

سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵ در رده بندی جایگاهی نداشت. 
ش��اخص ش��هری جهانی برای تهران در س��ال ۲۰۱۸ تقریباً معادل 
ش��هرهای آدیس آبابا، پونه، تونس و کازابالنکا اس��ت. طبق این گزارش، 
ته��ران در میان ش��هرهای مهم و اثرگذار در دنیا ق��رار ندارد و اهمیت 
این ش��هر در حال افول است. طبق این گزارش شاخص افق پیش روی 
ش��هرهای جهان که اهمیت ش��هرهای دنیا در س��ال های آتی را مورد 
ارزیاب��ی قرار می دهد، در حدی اس��ت ک��ه در میان ۱۲۸ ش��هر دنیا، 
تهران جایگاه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده اس��ت. یعنی در رده بندی 
ش��هرهایی که در آینده اهمیت شان بیشتر می شود، تهران جایگاه ۱۱۸ 
را دارد و این جایگاه نس��بت به سال ۲۰۱۶ تغییری نکرده است. تهران 
در این رده بندی جایگاهی شبیه شهرهای کراچی، الهور و بغداد دارد. 

تأثیرگذارترین شهرهای دنیا کدامند؟ 
 در گزارش سال جاری که بر مبنای اطالعات سال ۲۰۱۷ تهیه شده 
اس��ت، نیویورک به عنوان تأثیرگذارترین ش��هر دنیا انتخاب شده است. 
این ش��هر سال گذش��ته جایگاه دوم فهرست را داش��ت و هم اکنون به 
جایگاه اول ارتقا یافته اس��ت. ش��هر لندن در سال جاری جایگاه دوم را 
دارد و ش��اخص شهرهای جهانی برای لندن با ۰.۳ واحد کاهش نسبت 

به نیویورک برابر با ۶۲.۹ است. 
سومین شهر اثرگذار دنیا در سال جاری پاریس، چهارمین شهر توکیو 
و پنجمین ش��هر هنگ کنگ اس��ت. در س��ال ۲۰۱۸ شاخص شهرهای 
جهانی برای س��نگاپور برابر با ۳۹.۱ بود و این ش��هر به عنوان ششمین 
ش��هر اثرگذار دنیا معرفی شد و ش��یکاگو و لس آنجلس در جایگاه های 
هفتم و هشتم بودند. پکن نهمین شهر این فهرست و واشنگتن دهمین 

شهر بود. 
در پای��ان باید گفت که طی پنج س��ال گذش��ته ش��هرهای ملبورن، 
اس��تانبول، برلین و میامی بیشترین پیش��رفت را در شاخص شهرهای 
جهانی تجربه کردند که اصلی ترین دلیل آن را می توان سرمایه گذاری در 
توس��عه تبادل اطالعات در این شهرها، سرمایه گذاری روی سرمایه های 

انسانی و در نهایت تقویت فضای کسب و کار و تجارت دانست. 
در انتهای این فهرس��ت که شامل ۱۲۸ شهر است، شهرهای گرانگزو 
و دانگوان کش��ور چین و در نهایت خارطوم س��ودان و مسقط پایتخت 

عمان قرار دارند. 
شهرهایی که اهمیت شان در اقتصاد دنیا بیشتر می شود

در میان ش��هرهایی که اهمیت شان در فضای اقتصادی و تجاری دنیا 
هر روز بیش��تر می شود، شهر سان فرانسیس��کوی آمریکا جایگاه اول را 
دارد. طی دو سال گذش��ته سرمایه گذاری خارجی در این شهر افزایش 
چش��مگیری پیدا کرد و زیرساخت های شهر مدرن شد. در جایگاه دوم 
شهر نیویورک قرار دارد که با وجود اینکه اثرگذارترین شهر دنیا در سال 
۲۰۱۸ اس��ت، ولی پیش بینی ها این است که همچنان جایگاه قدرتمند 
خود را در س��اختار اقتص��ادی دنیا حفظ کند و در همین س��طح باقی 
بماند. شهرهای پاریس، لندن و بوستن در این رده بندی جایگاه سوم تا 
پنجم را دارند و ملبورن، مونیخ، هیوستن و استکهلم در رده های بعدی 

قرار گرفته اند. 
 طبق این گزارش ش��هرهایی که باالترین نرخ رشد را در شاخص افق 
پیش روی ش��هرهای جهانی تجربه کرده اند، شهرهای پاریس، ملبورن، 
مس��کو و س��نت پترزبورگ بودند. دلیل اصلی ارتقای جایگاه دو ش��هر 
پاریس و مسکو را می توان در رشد اقتصادی و افزایش ورود سرمایه های 
خارجی در این ش��هرها دانست، درحالی که سنت پترزبورگ و مسکو هم 
پیش��رفت های زیادی در کاهش فعالیت های بوروکراتیک تجربه کردند. 

از طرف دیگر افزایش سطح نوآوری و افزایش شمار استارتاپ ها در این 
شهرها اثر زیادی در ارتقای جایگاه آنها داشت. 

در انتهای این فهرست ش��هرهای خارطوم سودان، داکای بنگالدش، 
لواندای آنگوال، الئوس نیجریه و آدیس  آبابای اتیوپی قرار دارند. 

در این بخش بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
به این معنا که ش��هرهای معرفی ش��ده تا س��ال ۲۰۲۱ اهمیت شان در 
دنیا چ��ه تغییری خواهد کرد. طبق این گزارش در اغلب این ش��هرها، 
مسئله ساز ترین عامل تنش ها و ریسک های ژئوپلیتیکی و سیاسی است. 
این تنش ها می تواند بحران های بس��یار بزرگی ایجاد کند و با گذش��ت 
زمان ممکن اس��ت بر ش��دت این بحران ها افزوده ش��ود. از طرف دیگر 
افزایش موج و دیدگاه های پوپولیس��تی در کش��ورهای در حال توسعه 
هم مس��ئله دیگری اس��ت که می تواند به تدریج زمینه را برای عقب گرد 
اقتصادی و سیاس��ی این کشورها فراهم کند. افزایش پوپولیسم در دنیا 
به عنوان مانعی در مس��یر رشد س��رمایه گذاری و افزایش بی ثباتی های 
اقتصادی و سیاسی نام برده شده است.  معرفی این شهرها از این جهت 
اهمی��ت دارد که س��رمایه گذاران می توانند با ارزیاب��ی بهتری در مورد 
آینده این ش��هرها و تأثیرگذاری اقتصادی آنها در مورد فعالیت تجاری 
 و اقتصادی خود تصمیم گیری کنند. س��رمایه گذاری در ش��هرهایی که
به تدریج اهمیت ش��ان در اقتصاد دنیا بیشتر می ش��ود، می تواند حاشیه 
س��ود باالتری ایجاد کند ولی در ش��هرهایی که در آین��ده اقتصاد دنیا 

جایگاهی نخواهند داشت، سرمایه گذاری کار سودآوری نیست. 
 نکته دیگری که در این زمینه باید مد نظر قرار بگیرد این اس��ت که 
ش��هرهایی در آینده دنیا بهترین جایگاه را خواهند داش��ت که فعالیت 
استارتاپ ها در آنها بیش از دیگر شهرها باشد؛ شهرهایی که بستر برای 
کار خالقانه و ش��روع کارهای جدید در آنها فراهم باشد زیرا این مسئله 
می تواند هم فرصت های ش��غلی را بیشتر کند و هم بر میزان درآمدزایی 
در این ش��هرها بیفزاید. سان فرانسیس��کو را می توان یکی از نمونه های 

بسیار موفق این شهرها دانست. 
 برترین شهرها در ابعاد اصلی شاخص شهرهای جهانی

پنج بعد اصلی که برای ایجاد ش��اخص شهرهای جهانی اهمیت داشت، 
فعالیت های اقتصادی، س��رمایه های انس��انی، تبادل اطالع��ات، تجربیات 
فرهنگی و در نهایت مش��ارکت های سیاسی بود. طبق این گزارش برترین 
شهر دنیا از نظر فعالیت های اقتصادی شهر نیویورک بود و برتری این شهر 
از نظر س��رمایه های انسانی هم در دنیا اثبات شد. پاریس برترین شهر دنیا 
از نظر تبادل اطالعات - هم س��رعت و هم کیفیت تبادل اطالعات- بود و 
لندن به عنوان برترین شهر از نظر تجربه های فرهنگی در دنیا انتخاب شد. 
واشنگتن برترین شهر دنیا از نظر مشارکت های سیاسی – از نظر مشارکت 

سیاسی شهر در تحوالت جهانی – معرفی شد. 
 در بخش ش��اخص افق پیش روی ش��هرهای جهانی یا شاخصی که 
مهم ترین ش��هرهای آینده را معرف��ی می کند هم چهار بعد اصلی و ۱۳ 
زیربخ��ش در نظر گرفته ش��د. اولین بعد س��المت فردی بود که ش��هر 
ملبورن اس��ترالیا به عنوان برترین ش��هر این رده معرفی ش��د. در بعد 
اقتصادی باز هم نیویورک صدرنشین بود و در بخش خالقیت و نوآوری 
سان فرانسیس��کو صدرنش��ین بود. اما ژنو و زوریخ که هر دو ش��هرهای 
بزرگ کش��ور س��وئیس هس��تند به عنوان ش��هرهایی که بهترین اداره 

شهری را تجربه می کنند معرفی شدند. 
عالوه بر معرفی برترین شهرها از نظر ابعاد اصلی سازنده شاخص، این 
مرکز مطالعاتی برترین ش��هرهای دنیا از نظر فاکتورهای س��ازنده ابعاد 
اصلی ش��اخص را نیز معرفی کرده اس��ت. مثاًل در س��ال ۲۰۱۸ برترین 
ش��هر دنیا از نظر تعداد کنسولگری ها و س��فارت های فعال در شهر که 
یک فاکتور سازنده فاکتور مشارکت سیاسی است، شهر بروکسل انتخاب 
شده است و از نظر حجم حمل و نقل هوایی در سال ۲۰۱۸، هنگ کنگ 

برترین شهر انتخاب شده است. 

رتبه بندی تأثیرگذارترین شهرها بر اساس شاخص »شهرهای جهانی« توسط مؤسسه »اِی تی کرنی«

برترین شهرهای دنیا در سال 2018
دریچه

رده بندی نوآورترین اقتصادهای جهان
ایران دومین اقتصاد نوآور آسیای جنوبی

ب��ر اس��اس تازه ترین گ��زارش س��ازمان جهان��ی مالکیت فکری 
)WIPO(  درباره رتبه بندی کش��ورها در شاخص جهانی نوآوری، 
ایران در سال ۲۰۱۸ جهش ۱۰پله ای داشته و پس از هند به عنوان 
دومین اقتصاد نوآور منطقه آس��یای جنوبی و مرکزی و ش��صت و 

پنجمین اقتصاد نوآور جهان معرفی شده است. 
به گزارش ایسنا، رده بندی شاخص نوآوری جهانی به طور مشترک 
توس��ط دانشگاه کورنل، سازمان »اینساد« و سازمان مالکیت فکری 
جهانی اعالم ش��ده است. شاخص جهانی نوآوری نام گزارشی است 
  )WIPO( که هر س��اله توس��ط س��ازمان جهانی مالکیت فک��ری
منتش��ر می  ش��ود و در آن به رتبه بندی کش��ورها از منظر نوآوری 
می  پردازد.  طبق این شاخص، سوئیس برای هشتمین سال متوالی 
به عنوان نوآورترین اقتصاد جهان معرفی شد. پس از سوئیس، هلند، 
سوئد، انگلیس، س��نگاپور، آمریکا، فنالند، دانمارک، آلمان و ایرلند 
در رده های دوم تا دهم این رده بندی قرار گرفته اند. کشورهای کره 
جنوبی، ژاپن، هنگ کنگ، لوکزامبورگ، فرانسه، چین، کانادا، نروژ 
و اس��ترالیا نیز به ترتیب در رده های بعدی نوآورترین کش��ورهای 
جهان قرار گرفته اند. چین برای نخس��تین بار موفق ش��ده است در 
جمع ۲۰ کش��ور برتر نوآور قرار گیرد که موفقیتی برای دولت این 

کشور محسوب می شود. 
فرانس��یس گوری، دبیرکل س��ازمان مالکیت فکری گفت: صعود 
سریع چین در رده بندی نشان دهنده مسیر استراتژیک تعیین شده 
توس��ط مقامات عالی این کشور برای توس��عه ظرفیت های نوآورانه 
در این کش��ور و حرکت به س��مت تغیی��رات بنیادی در بخش های 
اقتصادی و صنایع دانش بنیان تر برای حفظ مزیت های رقابتی است. 
ای��ران پس از هند به عنوان دومین اقتصاد نوآور منطقه آس��یای 
جنوبی و مرکزی و ش��صت و پنجمی��ن اقتصاد نوآور جهان معرفی 
شده است که در مقایسه با سال گذشته حاکی از صعود ۱۰ پله ای 
کشورمان است. پس از هند و ایران، قزاقستان سومین اقتصاد نوآور 

این منطقه است. 
در آمری��کای جنوب��ی و مرکزی، ش��یلی، کاس��تاریکا و مکزیک 
صاح��ب نوآورترین اقتصادها هس��تند و در منطقه ش��مال آفریقا و 
خاورمیان��ه، ام��ارات و قبرس در رده های اول قرار دارند. در ش��رق 
آس��یا نیز س��نگاپور، کره جنوبی و ژاپن رده های اول تا سوم را در 

اختیار دارند. 
این هش��تمین سال متوالی است که سوئیس به عنوان نوآورترین 
اقتص��اد جه��ان معرفی می ش��ود. ای��ن کش��ور در رده اول یا دوم 
ش��اخص های این رده بندی چون ش��اخص های مرتبط با » ای پی«، 
تولی��دات با تکنولوژی باال و متوس��ط، مخارج تحقیق و توس��عه و 

کیفیت دانشگاه های داخلی قرار دارد. 
جهش 1۰ پله ای ایران در شاخص نوآوری

به گفته سازمان مالکیت فکری، ایران توانسته است در شاخص های 
رشد بهره وری و فارغ التحصیالن علمی و مهندسی رتبه مطلوبی را 
کس��ب کند و مزیت رقابتی در زمینه های سرمایه گذاری، انتشارات 
علمی و فنی و تولیدات فنی داش��ته باش��د. بر اساس این گزارش، 
ایران در س��ال جدید میالدی، جهش ۱۰پله ای داش��ته اس��ت و با 
جهش��ی قابل توجه از رتبه ۷۵ در س��ال ۲۰۱۷ ب��ه جایگاه ۶۵ در 
س��ال ۲۰۱۸ رسیده است. این در حالی است که رتبه ایران در این 

شاخص در سال ۲۰۱۵ نیز ۱۰۶ بوده است. 
این رشد قابل توجه مرهون رشد در ابعادی همچون خروجی های 
دان��ش و فناوری )از جایگاه ۹۰ در س��ال ۲۰۱۵ به جایگاه ۴۱ در 
س��ال ۲۰۱۸( و خروجی های خالق )از جایگاه ۱۱۶ در سال ۲۰۱۵ 
به جایگاه ۵۹ در س��ال ۲۰۱۸( است که بی  شک توسعه زیست بوم 
ن��وآوری و کارآفرینی و همچنین توس��عه اس��تارتاپ های فعال در 
بخش های مختلف اقتصادی نقش بی بدیلی در کس��ب این جایگاه 

داشته است. 
ارائه خروجی های نوآورانه مطلوب

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان جهانی مالکیت فکری، ایران 
با رش��دی ۱۰ پله  ای یکی از بیشترین رشدها را در میان کشورهای 
همتراز خود داش��ته است. نکته قابل توجه اینکه جایگاه کشورمان 
 ،)Innovation Efficiency Ratio( در شاخص کارایی نوآوری
از رتبه ۵۶ در س��ال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۱ در س��ال ۲۰۱۸ رس��یده 
است. این امر بیش��تر مرهون وضعیت مناسب شاخص  های مربوط 
به ابعاد خروجی است و نشان از این موضوع دارد که ایران توانسته 
اس��ت علیرغم ضعف در برخی ش��اخص های مرب��وط به ورودی  ها، 

خروجی  های نوآورانه بسیار مطلوبی را ارائه دهد. 
بر اس��اس گ��زارش مذکور، ای��ران در میان ۳۴ کش��ور با درآمد 
متوس��ط به باال )upper-middle-income countries( در 
رتبه ۱۶ و در میان ۹ کش��ور آس��یای مرکزی و جنوب غربی آسیا 

در رتبه دوم قرار دارد. 
رشد سرمایه انسانی و پژوهش در ایران

رتبه کش��ورمان از جایگاه ۱۰۶ در سال ۲۰۱۵ به جایگاه ۶۵ در 
س��ال ۲۰۱۸ رسیده اس��ت؛ همچنین از نظر بعد سرمایه انسانی و 

پژوهش در رتبه ۴۵ بین کشورهای مورد بررسی قرار دارد. 
بعد زیرساخت در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷ با ۱۲ رتبه بهبود 
از جای��گاه ۹۹ به جایگاه ۸۷، پیچیدگی کس��ب وکار با ۷ پله بهبود 
از رتب��ه ۱۱۵ به رتبه ۱۰۸، پیچیدگی ب��ازار با ۶ پله بهبود رتبه از 
جای��گاه ۱۱۲ به جایگاه ۱۰۶، در آخر بع��د نهادها با ۴ رتبه تنزل، 
از جای��گاه ۱۰۶ به جایگاه ۱۱۰ در بین کش��ورهای مورد بررس��ی 

رسیده است. 
لزوم توجه جدی تر به ورودی های نوآوری

ب��ه گزارش معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، یکی از 
ویژگی  ه��ای گزارش ش��اخص جهان��ی نوآوری، ن��گاه همه جانبه و 
متوازن به همه ابعاد اثرگذار بر نوآوری است و مرور داده های جدول 
جدید رتبه بندی کش��ورها در سازمان جهانی مالکیت فکری نشان 
از این دارد که رشد شاخص های کشور، چه در بازه های چهار ساله 
)از س��ال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸( و چه در مقایس��ه با س��ال گذشته، در 
اغلب قریب به اتفاق ابعاد، با رش��د همراه بوده اس��ت. اما نکته قابل 
توجه اینکه علیرغم رشد رتبه کلی کشور در سال های اخیر، برخی 
از ابعاد که به ورودی های ن��وآوری برمی گردد رتبه مطلوبی ندارند 
و این ضعف و عدم توازن در رتبه ابعاد، نباید با رش��د قابل توجه و 
رتبه بس��یار خوب ابعاد دیگر که منتج به بهبود در رتبه کلی ش��ده 

است، نادیده گرفته شود. 
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بازار مس��کن در ایران ماه های خاصی را تجربه می کند. از اسفند ۹۶ تا 
خرداد ۹۷ در بازه زمانی چهار ماهه، این بازار شاهد افزایش ۶۰درصدی 
قیمت ه��ا ب��ود؛ افزایش ۶۰درصدی ک��ه ۳۰درصد آن تا اس��فند ۹۶ و 
۳۰درص��د دیگر از اس��فند ۹۶ تا روزهای آخر اردیبهش��ت ۹۷ رخ داد 
و ش��اهد هجوم کم سابقه ای ش��د، اما اینکه چرا بازار مسکن ایران طی 
چهار ماه شاهد این افزایش شده، تحلیل های متعددی درباره آن صورت 
گرفته اس��ت. گروهی معتقدند بازار مسکن به واس��طه رکود چند ساله 
مانند فنری فش��رده هر لحظه آماده  آزادشدن بود و همزمان تکان های 
ارزی در ای��ران و تاثیر افزایش قیمت ها در بازاره��ای موازی مانند ارز، 
طال و بورس زمینه ساز افزایش قیمت ها شد و هیجان جا ماندن از رشد 
قیمت ه��ا خریداران را با افزای��ش ۳۰ تا ۴۰درصدی معامالت در دو ماه 
نخست امسال مواجه کرد. از آن طرف، گروهی دیگر هجوم تقاضا، رشد 
نقدینگی و سرمایه های سرگردان در بازار مسکن را دلیل نابسامانی چند 

ماه اخیر در این حوزه می دانند.
به گزارش خبرآنالین، حاال با رکود نس��بی که بر بازار مس��کن حاکم 
ش��ده است، پیش بینی ها از آینده مسکن در ایران نقل محافل اقتصادی 
ش��ده و همزم��ان متخصص��ان و فعاالن ای��ن حوزه نس��خه هایی برای 
برون رفت از این وضعیت را دارند. در این میان، یکی از نس��خه هایی که 
مورد توجه اقتصاددانان، دولت و فعاالن حوزه مسکن قرار گرفته، ایجاد 
مشوق هایی برای افزایش عرضه مسکن برای مدیریت هجوم تقاضاست. 
متعادل شدن عرضه و تقاضا همواره جزو آرزوهای اقتصاددانان در حوزه 
س��اخت و ساز بوده اس��ت؛ اتفاقی که در ایران آنطور که باید رخ نداده 
و حاال در هجوم تقاضا و باالرفتن هزینه ها برای اجاره نش��ین ها بیش از 

قبل به چشم می آید.
نیاز بازار مسکن: خانه های ارزان و کوچک

اما نکته ای که در رابطه با بهم خوردن نس��بت عرضه و تقاضا در بازار 
مس��کن مطرح اس��ت، عطش این بازار برای خانه ه��ای ارزان و کوچک 
اس��ت. بررس��ی معامالت مس��کن در بهار ۹۷ نش��ان می دهد بیش از 
۷۶درصد از معامالت مس��کن در زمانی که هج��وم تقاضا رخ داده بود، 
مربوط به خانه های زیر ۱۰۰ متر و بیش از ۵۷درصد از معامالت مربوط 
به خانه های زیر ۸۰ متر بوده اس��ت؛ مس��ئله ای که به تایید مشاور وزیر 
راه و شهرسازی نیز رسیده و واقعیت امروز بازار مسکن ایران است که به 
گفته حسین عبده تبریزی »مقدار قابل مالحظه ای خانه های گران قیمت 
خال��ی داریم ولی خانه ه��ای ارزان قیمت به ویژه در تهران و ش��هرهای 
بزرگ بس��یار کم اس��ت. باید تالش ش��ود حمایت از تولی��د واحدهای 

کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تسهیالت در دستور کار قرار گیرد.«
نشانه های میل به افزایش عرضه

این مس��ئله یعنی چراغ س��بز برای افزایش عرضه در بازار مسکن در 

اظه��ارات دو هفته اخیر دولتی ها و فعاالن این حوزه به چش��م می آید. 
اولین اظهارنظر مربوط به وزیر راه و شهرس��ازی اس��ت. عباس آخوندی 
هفته  گذش��ته از راهکارهای تعادل بخش��ی به بازار مس��کن در شرایط 
اقتصادی و سیاس��ی جاری رونمایی کرد و در یکی از مهم ترین بند های 
این راهکارها عنوان کرد: »یکی از مهم ترین سیاس��ت های ما این است 
ک��ه  موجبات عدم قطعی��ت و بی ثباتی در بازار را به وجود نیاوریم، این 
کار را با هدف تداوم سرمایه گذاری و افزایش عرضه در بخش مسکن پی 
بگیریم.« او همچنین در یادداش��تی در این باره نوش��ت: »یکی دیگر از 
این راه ها تسریع در عرضه زمین های وابسته به دولت به منظور افزایش 

عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف است.«
اظهارنظ��ر دوم در این باره که نش��ان دهنده میل دولت برای افزایش 
عرضه مسکن است، مربوط به حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و مشاور 
تامین منابع مالی وزارت راه و شهرسازی است که درباره یکی از راه های 
برون رف��ت از اوضاع کنونی می گوید: باید تالش ش��ود حمایت از تولید 
واحده��ای کوچک و ارزان قیمت با پرداخت تس��هیالت در دس��تور کار 
قرار گیرد. اظهارنظر س��وم، اما مربوط به حس��ن محتش��م، عضو هیأت 
مدیره انجمن انبوه سازان تهران است که درباره راه های برون رفت از این 
وضعیت می گوید: »متعادل ش��دن عرضه و تقاضا همواره جزو آرزوهای 
کش��ور در حوزه ساخت و س��از بوده اس��ت، بنابراین چنانچه عرضه از 
مس��کن عقب بماند قطعا رش��د قیمت ها به دلی��ل عقب ماندن عرضه از 
تقاضا اجتناب ناپدیر خواهد بود. باید س��اخت و س��از تس��هیل شود، لذا 
دولت با اعطای تس��هیالت به بخش عرض��ه و تقویت تقاضا می تواند به 

متعادل کردن عرضه و تقاضا کمک کند.
دست  فرمان افزایش عرضه

اما برای رسیدن به افزایش عرضه و متعادل کردن عرضه و تقاضا برای 
واکسینه کردن بازار مسکن از تاثیر نگرفتن بازارهای موازی و خاکستری، 
دولت و بازار چند راهکار کلی دارد. دست فرمان اول این است که دولت 
با عدم دخالت در قیمت گذاری مس��کن، ب��ازار را بهم نریزد، چراکه در 
هفته های اخیر موضوع قیمت گذاری برای مس��کن با تصور جلوگیری از 
رش��د قیمت ها از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ پیشنهادی 
که مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و شهرسازی، 
آن را منجر به رش��د غیرقابل کنترل قیمت مسکن دانست. علی چگنی 
گفت: تجربه دنیا نش��ان داده که تعیین قیمت، به خصوص برای مسکن 
ک��ه کاالی��ی ناهمگن، غیرقاب��ل جابه جایی و منحصر به فرد اس��ت، نه 
مقدور اس��ت و نه خاصیتی دارد. اگر قیمت تعیین ش��ود و تولیدکننده 
از قیمت راضی نباش��د، دیگر وارد بازار نخواهد شد. در نتیجه با کمبود 
عرضه مواجه می ش��ویم. کمبود ش��دید عرضه قیمت ها را به شدت باال 
خواه��د برد. دس��ت فرمان دوم مرب��وط به سیاس��ت های مالیاتی برای 

خانه های خالی ا س��ت. آمارهای رسمی نشان می دهد در ایران، بیش از 
۲ میلی��ون خانه خالی وجود دارد و همزم��ان، بیش از ۲۰درصد از این 
خانه های خالی در تهران قرار دارد. دولت سعی دارد با اعمال مالیات بر 
خانه های خالی، مالکان را تش��ویق به آوردن این خانه ها به بازار مسکن 
کند. دس��ت فرمان دوم، ایجاد مش��وق هایی برای مالکان در زمینه عقد 
قراردادهای بلندمدت یا سه س��اله با مس��تاجران است که در این رابطه 
حامد مظاهریان معاون راه و شهرسازی  از معافیت مالیاتی مالکانی خبر 

داد که مدت قرارداد اجاره آنها با مستاجران دو یا سه ساله است.
دس��ت فرمان س��وم و مهم ت��ر مربوط ب��ه افزایش عرضه مس��کن از 
طریق مشوق هاس��ت که بیش��تر مربوط به حوزه ساخت و ساز می شود؛ 
مش��وق هایی ک��ه بخش��ی از آن مربوط ب��ه واگذاری هرچه س��ریع تر 
زمین های دولتی برای س��اخت و ساز اس��ت و از سوی دیگر مربوط به 

چراغ سبز دولت به فعاالن حوزه ساخت و ساز است.
چراغ سبز بانک مسکن

نکته دیگر درباره میل دولت برای افزایش عرضه در حوزه بازار مسکن 
به تحرکات جدید بانک مس��کن برمی گردد، به طوری که هفته گذشته 
مدیر امور اعتباری بانک مس��کن از مس��ئولیت ش��عب بانک در سراسر 
کش��ور برای تامین منابع تسهیالت بدون س��پرده ساخت مسکن خبر 
داد و گفت: این تس��هیالت متناس��ب با مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه 

ساختمانی، در چند مرحله پرداخت می  شود.
محمدحس��ن علمداری، مدیر امور اعتباری بانک مسکن با بیان اینکه 
اس��تقبال از تسهیالت بدون سپرده س��اخت مسکن در بین سازنده  ها و 
فعاالن س��اختمانی در س��طح گس��ترده رو به افزایش است، اعالم کرد: 

منابع مورد نیاز این نوع تسهیالت از دو محل مالی تامین می  شود.
براساس این طرح بانک مسکن، سقف تسهیالت بدون سپرده ساخت 
در ته��ران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز اس��تان و ش��هرهای با جمعیت 
بیش��تر از ۲۰۰هزار نفر ۶۰ میلیون، در س��ایر ش��هرها ۵۰میلیون و در 
مناطق کمتر توس��عه  یافته ۴۰ میلیون تومان اس��ت. این تس��هیالت به 
س��ازنده های دارای صالحیت حرفه ای و پروانه انبوه س��ازی نیز در چهار 
گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون 
توم��ان پرداخ��ت خواهد ش��د. س��ازندگان حرفه ای در صورت��ی که از 
تکنولوژی های نوین س��اخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای 
س��اخت و ساز اس��تفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیالت، در تهران 
۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر ۱۰۰ میلیون، در س��ایر ش��هرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته 
۸۰ میلیون تومان تسهیالت بدون س��پرده دریافت خواهند کرد ضمن 
آنکه نرخ سود تسهیالت برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته 

دیگر خواهد بود. 

چراغ سبز دولت؛ کشش بازار

ساخت و ساز خانه دوباره رونق می گیرد؟

اخی��را ب��ا توجه ب��ه افزای��ش برخ��ی کااله��ای س��رمایه ای، برخی 
سوءاستفاده کنندگان فضای مجازی با طراحی و ایجاد سایت های جعلی 
و پیش فروش کاالهایی نظیر سکه و خودرو به قیمت پایین تر از بازار به 

کالهبرداری از شهروندان اقدام می کنند.
ب��ه گزارش ایس��نا، کالهب��رداران با دریاف��ت بیعانه از مش��تریان به 
جمع آوری مبالغ هنگفتی در حساب های بانکی جعلی اقدام کرده و پس 
از مدتی مشتری متوجه می شود خبری از کاالی خریداری شده نیست.
اخیرا گزارش هایی درباره کالهبرداری هایی که در راستای پیش فروش 
برخ��ی از کاالهای س��رمایه ای در فضای مجازی اتفاق افتاده، منتش��ر 
ش��د و از ش��هروندان خواسته شده زنگ خطر س��ایت های پیش فروش 
کااله��ا را جدی بگیرند و برای هرگونه خرید در فضای مجازی حتما از 

فروشگاه های دارای ای نماد خرید کنند.
ب��ر این اس��اس درگاه های موجود در فروش��گاه های تبلیغ ش��ده در 
شبکه های اجتماعی احتمال فیشینگ بودن دارد و کاربران حتما مراقب 
باش��ند درگاه بانکی ارائه شده فیشینگ نباشد و کاربران برای جلوگیری 
از س��رقت اطالعات بانکی خود حتما از صفحه کلید مجازی جهت درج 

اطالعات بانکی استفاده کنند.
مجرم��ان س��ایبری ب��ا طراحی س��ایت های جعلی به دنبال س��رقت 

اطالعات بانکی کاربران هس��تند که پس از در اختیار داش��تن ش��ماره 
کارت، رم��ز دوم، cvv2 و تاریخ انقض��ای کارت از خریداران اینترنتی، 

کالهبرداری می کنند.
یکی از راه های جلوگیری از فیش��ینگ درج صحیح  کد امنیتی است؛ 
هن��گام واردکردن کد امنیتی باید دقت ش��ود که کد درج ش��ده عکس 
نباش��د و واقعی باش��د و برای اطمینان از اصالت ک��د، کلید رفرش که 
سمت چپ کد طراحی شده را کلیک کرده و در صورتی که کد امنیتی 

تغییری نکرد یقین داشته باشند که جعلی است.
در این راستا از کاربران اینترنتی خواسته شده که سعی کنند همیشه 
آدرس س��ایت های بانکی و سایر سایت های مهم را شخصا در آدرس بار 
تای��پ کرده و از رفتن به لینک هایی که در س��ایت های مختلف و یا در 
ش��بکه های اجتماعی ارائه ش��ده خودداری کنند و نسبت به استفاده از 

پروتکل https دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند.
ام��روزه ش��اهد تبلیغ��ات زیادی جهت ف��روش ان��واع محصوالت در 
فض��ای  مجازی هس��تیم. متاس��فانه بعضی مجرمین با سوءاس��تفاده از 
بس��تر ش��بکه های اجتماعی مانند تلگرام و یا اینستاگرام اقدام به ایجاد 
فروش��گاه های اینترنتی ک��رده و پس از فریب اف��راد و دریافت وجه ، از 
ارس��ال کاال خودداری می کنند لذا به ش��هروندان توصیه می کنیم برای 

خرید اینترنتی از سایت هایی استفاده کنید که نماد اعتماد الکترونیکی 
داشته باشند.

پلی��س فت��ا ب��ا اع��الم نمونه های��ی از کالهبرداری ها ک��ه از طریق 
فروش��گاه هایی در ش��بکه اجتماعی تلگرام انجام ش��ده اعالم کرده که 
خریداران مبلغ قابل توجهی را به ش��ماره کارت بانکی فروش��نده واریز 
کردند، اما پس از واریز وجه فروش��نده پاس��خگوی تعهدات خود نشده 
است. بر این اساس به خریداران توصیه شده به فروشگاه های موجود در 
ش��بکه های اجتماعی  اعتماد نکنند زیرا هیچ تضمینی برای ارسال کاال 
وج��ود ندارد. ب��رای خرید اینترنتی حتما از س��ایت های معتبر و دارای 
نم��اد اعتماد الکترونیکی یا ای نماد اس��تفاده کنند ت��ا گرفتار مجرمین 

سایبری نشوند.
گاه��ی کالهبرداران با س��اخت درگاه  جعلی بانک، اقدام به س��رقت 
اطالع��ات بانک��ی قربانیان می کنند. کاربران باید دقت داش��ته باش��ند 
که سیس��تم پرداخت الکترونیکی همه بانک ها از پروتکل ssl اس��تفاده 
می کنند، این پروتکل جهت انتقال داده ها بین سایت و کاربر به صورت 
رمزنگاری ش��ده اس��ت و با عبارت //:https  در کنار آدرس مش��خص 
می شود لذا ابتدا از وجود https  مطمئن شوند سپس اطالعات خود را 

در درگاه بانکی وارد کنند. 

زنگ خطر سایت های پیش فروش کاالها را جدی بگیرید

کالهبرداری در سایت های جعلی پیش فروش کاال

برق

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد داد
 افزایش قیمت برق خانگی

با تمرکز بر پرمصرف ها
مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با بحران تامین برق در زمان 
اوج بار در تابس��تان امسال پیشنهاد داد که قیمت برق بخش خانگی 
برای مشترکین پرمصرف که صرفا ۲۵درصد مردم هستند، در اوج بار 
افزایش یابد و درآمدهای حاصله میان مشترکین کم مصرف توزیع شود.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش��ی با عنوان »ارزیابی ابعاد بحران 
تامین برق تابس��تان و راهکارهای مقابله با آن« ضمن تاکید بر اینکه 
پیش بینی می شود کمبود تقاضای توان مصرفی برق در فصل تابستان 
امس��ال به طور متوس��ط بیش از ۵هزار مگاوات خواهد بود، به بررسی 
تجربی��ات جهان��ی برای مقابله با ای��ن بحران پرداخت��ه و راهکارهای 

کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در این زمینه ارائه داده است.
بررسی های این مرکز پژوهشی نشان می دهد که تمرکز بر مشترکین 
پرمصرف، تغییرات قیمتی محسوس در روزها و ساعات اوج بار، استفاده 
حداکثری از رسانه های عمومی و همچنین حمایت از توسعه تجهیزات 
کم مصرف، اصلی ترین راهکارهای مقابله ب��ا بحران تامین برق در اوج 

بار در دنیاست.
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس با اش��اره ب��ه اینکه با توجه به س��هم 
۵۰درصدی بخش خانگی در مصرف برق در زمان های اوج بار، کنترل 
مصرف بخش خانگی نس��بت به س��ایر بخش ها در اولویت است، این 
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت را برای کاهش اوج بار در این بخش، 
پیشنهاد داده است: »اصالح نظام تعرفه گذاری اوج بار و زیرساخت های 
قب��وض و کنتورها، اس��تفاده حداکثری از ظرفیت وس��ایل ارتباطی و 

همچنین توسعه تجهیزات کم مصرف سرمایشی.«
همچنین راهکارهای پیش��نهادی این مرکز پژوهش��ی برای اصالح 
وضعیت قیمت گذاری برق بخش خانگی عبارت است از: »تعرفه گذاری 
فعلی برق خانگ��ی در زمان اوج بار و کم باری غیرموثر و ناعادالنه بوده 
و مش��ترکین پرمصرف کمتر از مشترکین کم مصرف جریمه مصارف 
اوج بار خود را احس��اس می کنند. برای حل این معضل پیشنهاد شده 
است با تعیین »الگوی مصرف برق در اوج بار« برای اقلیم های مختلف، 
از مصارف باالتر از الگوی مصرف در زمان اوج بار جریمه اخذ ش��ود و 
طبق فرمول دقیقی، این جریمه میان مشترکین کم مصرف توزیع گردد. 
درنتیجه در این روش از آنجا که اکثریت مردم از تش��ویق ها بهره مند 
می شوند و تنها ۲۵ درصد از کل مشترکین، جریمه می پردازند، از سویی 
مش��ترکین پرمصرف به اصالح رفتار خود ترغیب می شوند و از سوی 

دیگر نارضایتی عمومی از تغییر تعرفه ها کاهش می یابد.«
مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر اینکه تاثیرگذاری تعرفه های 
اوج بار منوط به اصالح قبوض و همچنین اصالح برخی زیرس��اخت ها 
در رابطه با کنتورهاس��ت، پیش��نهاد داده است که با استفاده بهینه از 
ظرفیت رس��انه ای قبوض برق، مشترکین به صورت واضح اطالعاتی از 
قبیل س��اعت اوج بار، میزان مصرف نسبت به سایر ساکنین منطقه یا 
شهر، میزان جریمه اوج بار، میزان کاهش مبلغ قبض در صورت کنترل 

مصرف و . . . را در قالب قبوض دریافت کنند.
تعطیل��ی برنامه های تلویزیونی در برخی س��اعات خاص در روز های 
بحرانی و همچنین نش��ان دادن نمایش��گر وضعی��ت بحرانی در کنار 
برنامه های تلویزیونی مشترکین، دیگر پیشنهادهای این مرکز پژوهشی 
برای ترغیب مردم به کاهش مصرف برق به خصوص در ساعات بحرانی 

بوده است.
مرک��ز پژوهش های مجلس با تاکید بر ضرورت توجه جدی به نقش 
و اهمیت وسایل سرمایشی در کاهش مصرف اوج بار در فصل تابستان 
و اتخاذ مکانیزم هایی برای اس��قاط تجهیزات فرسوده و نوسازی آنها و 
همچنین حمای��ت از تولیدکنندگان و خریداران تجهیزات کم مصرف، 
اعالم کرده اس��ت: »ضروری اس��ت ب��ا اصالح تعرفه ها، روند ش��تابان 
گس��ترش اس��تفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی )غیرگرمسیر( 

هرچه سریع تر متوقف شود.«
توس��عه تجارت برق، گسترش ذخیره سازها، توسعه مصارف برق در 
بخش حمل ونق��ل و صنعت، کاهش تلفات، اصالح س��اختار مدیریت 
و تصدیگ��ری و همچنی��ن احیای اقتصاد ب��رق، راهکارهای بلندمدت 
پیش��نهادی این مرکز پژوهشی برای بهبود وضعیت بحران تامین برق 

بوده اند.
ابزارهای کاهش مصرف برق در جهان

همچنین تجربیات بین المللی نشان می دهد اکثر کشورها برای مقابله 
ب��ا بحران برق ب��ه یک روش اکتفا نکرده و بیش از یک ابزار اس��تفاده 
کرده اند. در صورتی که شرایط اوج بار به حالت بحرانی درآید، چاره ای 
جز سهمیه بندی برق وجود ندارد و در بسیاری از کشورهای جهان در 

طول مدت اوج بار، سهمیه بندی برق در دستور کار قرار گرفته است.
آنطور که مرکز پژوهش های مجلس گ��زارش داده، دولت برزیل در 
س��ال ۲۰۱۱ برای عبور از شرایط بحرانی اوج بار شبکه برق و با هدف 
کاه��ش ۲۰درصد از میزان مصرف برق خود تصمیم گرفت برنامه های 
صرفه جوی��ی انرژی را به ص��ورت اجباری برای هم��ه بخش ها به اجرا 

درآورد.
در نیوزیلند در بحران س��ال ۲۰۰۱، دولت ب��رای کاهش داوطلبانه 
۱۰درصد از مصرف برق در مدت ۱۰ هفته، یک فراخوان عمومی انجام 
داد. ب��ه دنبال این فراخوان برنامه های تلویزیون��ی و رادیویی با عنوان 
کمپین »۱۰ برای ۱۰« به تناوب به این موضوع پرداختند. این کمپین 
عالوه بر موفقیت در کاهش ۱۰درصدی مصرف برق، در بخش دولتی 

موجب صرفه جویی ۱۵درصدی برق شد.
در اس��تان اونتاریو کانادا، اگرچه در بیش��تر س��ال ها بخش صنایع 
به صورت داوطلبانه مصرف برق خود را در ایام اوج بار کاهش می دادند، 
اما در برخی س��ال ها هم دولت خواس��تار کاهش مصرف ۵۰درصدی 
برق در زمان اوج بار مش��تریان تجاری و صنعتی شد. برای رسیدن به 
این هدف، صنایع پرمصرف مانند خودرو، تولید خود را متوقف کردند. 

همچنین دولت فدرال تمام فعالیت های غیرضروری را تعطیل کرد.
در توکیو )ژاپن( در طول بحران برق برخی از کارخانه ها زمان تولید 
خود را به س��اعات کم باری و یا روزهای آخر هفته که میزان بار شبکه 
برق کمتر است، انتقال دادند. برخی دیگر از کارخانه ها نیز تولید خود 
را به صورت کامل متوقف کردند. بحران برق در کوبا نیز در س��ال های 
۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ موجب قطع برق شدید در سراسر کشور شد. در ژوئیه 
۲۰۰۵، شبکه دچار ۱۸درصد اضافه بار شد. در این حالت، سهمیه بندی 

برق ابزار حل بحران نبود، بلکه نتیجه ناتوانی سیستم در حل آن بود.
هم اکنون بحران برق در ایران از طریق همکاری صنایع و کشاورزان 
کنترل می ش��ود و ضروری است به بخش های پیک ساز مانند خانگی 

بیشتر توجه شود. 
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ریزش قیمت ارز در معامالت غیررسمی
مقاومت دالالن در برابر نرخ دالر شکست

ب��ا راه اندازی ب��ازار ثانویه ارز، اگرچه معام��الت هنوز وارد فضای 
عملیاتی نشده، اما نرخ در بازار غیررسمی رو به کاهش است؛ شاید 
وقت آن رسیده که معامله اسکناس ارز هم در صرافی ها آزاد شود.

به گزارش مهر، از روز سه شنبه بازار ثانویه ارز در کشور راه اندازی 
ش��ده است. آنگونه که مقامات مسئول بانک مرکزی اعالم کرده اند، 
ای��ن بازار محلی ب��رای تبادل دالر حاصل از صادرات آن دس��ته از 
صادرکنندگانی اس��ت که ارز حاصل از صادرات شان از شمول ارائه 
در سامانه نیما مستثنی شده است. البته این طرف گود، هم عرضه 
محدود است و هم تقاضا، چراکه دولت تصمیم گرفته که تنها اجازه 
دهد کاالهایی از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند که در اولویت 

سوم کاالیی قرار می گیرند.
روز سه شنبه که خبر آغاز به کار بازار ثانویه ارز اعالم شد، اگرچه 
معامالت به صورت آزمایشی در بازار ثانویه صورت گرفت و در عمل، 
معامله ای به ش��کل رسمی آنگونه که انتظار می رفت انجام نشد، اما 
همین انتش��ار خبر باعث ش��د که قیمت در بازار غیررسمی اندکی 
کاهش یابد و ب��ه کانال ۷۰۰۰تومانی برگردد. البته از روزهای قبل 
از راه اندازی بازار ثانویه و تنها با انتشار خبر آن، قیمت رو به کاهش 
گذاشت و برخی دالالن نگران شدند که مبادا طعم تلخ کاهش سود 
ناش��ی از سوداگری خود را بچشند، بنابراین وارد بازار شده و اندکی 

تزریق را بیشتر کردند.
بر این اس��اس، طی س��ه تا چهار روز، قیمت دالر حدود ۴۰۰ تا 
۵۰۰ تومان کاهش یافته است و نرخ اکنون در وضعیت متعادل تری 
به س��ر می برد. البته در روزهای اولی که خبر راه اندازی بازار ثانویه 
ارز اعالم شد، نرخ بین کانال ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومانی در نوسان بود، 
اما اکنون در همان کانال ۷۰۰۰ تومانی نیز نرخ رو به کاهش است.

بازار ارز در انتظار معامالت رسمی اسکناس
اکن��ون صرافی ها نیز مطابق با اعالم دول��ت، در معامالت مرتبط 
با بازار ثانویه فعال ش��ده اند و آنگون��ه که بانک مرکزی اعالم کرده، 
صرافی ه��ا ب��ا توجه به درخواس��ت های خرید، ارز موج��ود را بابت 
واردات ثبت س��فارش ش��ده، فقط به کاالهای اولویت سوم تحویل 

می دهند.
البت��ه پیش تر نیز صرافی ها مجاز به ورود ب��ه خرید و فروش ارز 
در س��امانه نیما ش��ده بودند، به این ترتیب ک��ه بانک ها ارز حاصل 
از ص��ادرات را برای فروش در اختی��ار صرافی ها قرار دهد تا آنها به 
واردکنندگان��ی که از دولت مجوز الزم ب��رای دریافت ارز دولتی را 
گرفته بودن��د، تخصیص دهند؛ موضوعی که البته هیچ گاه عملیاتی 

نشد.
اکنون اما بس��یاری از صرافان بر این باورن��د که اگر دولت اجازه 
دهد معامله رسمی اس��کناس نیز برای تامین نیازهای خرد و البته 
شناسنامه دار و تاییدشده از س��وی دولت اختصاص پیدا کند، بازار 
آزاد می توان��د وضعیت بهتری را تجربه ک��رده و نرخ های داللی در 
بازار بشکند. این در شرایطی است که اکنون بسیاری از مردم برای 
تامین نیازهای خرد خود، در تامین اس��کناس ارز با مش��کل مواجه 
هس��تند و مجبور به تهیه نیازهای خود از بازار داللی و غیررس��می 
آن هم با قیمت های گزاف هستند که به طور قطع، سود آن از جیب 

مردم مستقیم به جیب دالالن می رود.

روش های معامله ارز در بازار ثانویه
آنگون��ه که بان��ک مرکزی اع��الم ک��رده، س��از و کار الزم برای 
انجام معامالت ارز بین صادرکنندگان گروه ۲۰درصدی، براس��اس 
تقس��یم بندی وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، صراف��ان مجاز و 
واردکنندگان کاالهای دارای اولویت سوم وزارت صنعت نهایی شده 
و فعالیت بازار دوم ارز آغاز ش��ده اس��ت. این معامالت به دوطریق 
قابل انجام است؛ در روش نخست خرید و فروش ارز و امتیاز واردات 
ب��ه ص��ورت توافقی و در روش دوم نیز خرید و ف��روش ارز و امتیاز 

واردات در سامانه نیما انجام می شود.
 در روش اول ک��ه خرید و ف��روش ارز و امتیاز واردات به صورت 
توافق��ی اس��ت، صادرکننده به صورت توافق��ی، ارز و امتیاز واردات 
خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار 
می کند و واردکننده کاالهای اولویت س��وم پس از طی مراحل ثبت 
س��فارش، تش��کیل پرونده در بانک عامل و اظه��ار کاال به گمرک، 
نس��بت به واردات اق��دام می کند. این روش از روز چهارش��نبه ۱۳ 

تیرماه اجرایی شده است.
در روش دوم نیز که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه 
نیم��ا انجام می ش��ود، صادرکننده به عرض��ه ارز حاصل از صادرات 
خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه 
به درخواس��ت های خری��د ارز موجود بابت واردات ثبت س��فارش 
ش��ده با اولویت س��وم، به خرید ارز با نرخ اعالم  شده اقدام می کند. 
پس از خرید و تس��ویه با صادرکننده، صراف بایس��تی به فروش ارز 
خریداری ش��ده به متقاضی خرید ارز )واردکننده( برای واردات ثبت 
س��فارش ش��ده اولویت س��وم اقدام کند. این امکان نیز از دیروز در 

سامانه نیما فراهم شده است. 

دریچه

چند روز پس از نشس��ت برجامی وین، گمانه زنی های گس��ترده ای 
درباره بس��ته  پیش��نهادی اروپا انجام ش��ده اس��ت. ایران و سه کشور 
اروپایی به طور مش��خص در دو حوزه بانک��ی و همچنین فروش نفت 
ب��ا یکدیگر مذاکره کرده اند. اروپایی ه��ا  در حوزه بانکی به دنبال ایجاد 
کانالی هس��تند که از طریق آن امکان ارتباط بانکی فراهم ش��ود و با 
توجه به تحریم های آمریکا، کانال طراحی ش��ده باید به نحوی باش��د 
ک��ه از طرف ای��ن تحریم ها مورد تهدید قرار نگی��رد. به همین دلیل، 
اروپا در پی ایجاد یک حس��اب مخصوص است که بر مبنای آن بتواند 

درآمد های ایران را به صورت متمرکز در آن نگهداری کند.
به گزارش خبرآنالین، در حوزه نفتی اما دیدگاه های دو طرف فاصله 
دارد. درحالی که ایران به دنبال دریافت ضمانت کمی برای فروش نفت 
است، اروپا در بسته پیشنهادی به کمیت خرید نفت اشاره ای نداشته 
اس��ت. درحالی که چند روز از نشس��ت وزرای خارج��ه ۱+۴ در وین 
اتریش می گذرد، اتحادیه اروپا پس از نشس��ت کمیس��یون مش��ترک 
برجام بیانیه ای منتش��ر و در آن اعالم کرد، حف��ظ کانال های بانکی، 
ادام��ه صادرات نفت وگاز ایران و ایجاد جو س��رمایه گذاری مطلوب در 
ایران اولویت است. بسته ارائه شده از سوی اروپا پس از ارائه به وزارت  
خارجه در هیات دولت بررس��ی شده است. محور اول؛ به نقل وانتقال 
مالی و روابط بانکی اختصاص دارد و محور دوم بر پایه تجارت و به طور 

خاص فروش نفت ایران استوار است.
محور اول؛ نقل وانتقال

در ح��وزه نقل وانتقال مالی، اروپا به دنبال ایجاد کانالی اس��ت که از 
طری��ق آن امکان ارتباط بانکی فراهم باش��د. ب��ا توجه به تحریم های 
ای��االت  متح��ده و محرومی��ت ای��ران از نقل وانتق��ال دالری، کانال 
طراحی شده باید به گونه ای باشد که مشمول تحریم های آمریکا نشود. 
گفته می شود اروپا این کانال را از طریق یک حساب مخصوص ایجاد 

خواهد کرد.
حساب مخصوص چیست؟

حس��ابی است که نزد یک یا چند بانک مرکزی اروپایی ایجاد می شود 
و درآمدهای ایران در آن به صورت متمرکز نگهداری می ش��ود. در حوزه 

نقل وانتقال مالی و بانکی دیدگاه های طرف ایرانی و اروپایی تا حدودی به 
هم نزدیک اس��ت و مذاکرات رضایت بخش گزارش شده است. در همین 
ارتباط، وزیر خارجه روسیه از یک توافق مهم خبر داد. الوروف اعالم کرده 
که س��ه کش��ور اروپایی با تجارت با ایران بدون استفاده از دالر موافقت 
کرده اند. به گزارش راشا تودی، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه 
روز دوش��نبه اعالم کرد که سه قدرت اروپایی )آلمان، انگلیس و فرانسه( 
ب��رای ادامه تج��ارت خود با ایران بدون اس��تفاده از دالر موافقت کردند. 
بناب��ر گفته الوروف ای��ن تصمیم می تواند تاثی��ر قابل توجهی بر تجارت 
شرکت های کوچک و متوسط اروپایی برای تجارت با ایران داشته باشد. 
او همچنین اعالم کرد که اعضای برجام به توافقی رسیده اند تا اقداماتی 
برای جلوگیری از اعمال تحریم های آمریکا علیه شرکت هایی که با ایران 
به تجارت ادامه می دهند به کار بگیرند. وزیر خارجه روس��یه افزود: »همه 
درباره این موضوع اتفاق نظر دارند که )تحریم های آمریکا( کامال غیرقانونی 

و سیاستی غیرقابل قبول است.«
فروش نفت ایران

اروپا در بس��ته خود ضمانت کمی قرار نداده است، درحالی که ایران 
به دنبال دریافت ضمانت کمی است. اروپا در بسته پیشنهادی بر تعهد 
برای حفظ خرید نفت از ایران در س��طح کنونی موافقت کرده اس��ت. 
درحال حاضر اروپا حدود ۵۰۰ هزار بشکه خرید نفت از ایران دارد که 
با عقب نش��ینی توتال فرانسه و شرکت انی ایتالیا این رقم در ماه های 
آتی کمتر خواهد ش��د. برخی از صاحب نظ��ران نفتی خرید ۳۰۰هزار 
بشکه ای نفت ایران به اروپا را نوعی پیروزی برای دولت آمریکا قلمداد 
می کنند. براس��اس اولتیماتوم ترامپ، کش��ورهای عمده خریدار نفت 
ایران باید تا ماه نوامبر میزان واردات نفت از ایران را به صفر برسانند. 
ترامپ همچنین به عربس��تان فش��ار آورده تا با افزایش تولید نفت به 
۱۲ میلیون بشکه در روز، کسری موجود در بازار را برای جلوگیری از 
رش��د قیمت جهانی نفت جبران کند. در چنین فضایی، طرف ایرانی 

سه خواسته مشخص از اروپا دارد:
خواسته اول، روشن شدن سطح خرید کنونی و ضمانت آن، خواسته 
دوم، تضمین دسترس��ی ایران به پول حاصل از فروش نفت به س��ایر 

کش��ورها همچ��ون چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و خواس��ته س��وم، 
دسترسی به یک س��ری از پول های نفتی به صورت اسکناس است. در 
همی��ن خصوص، ایران تصمیم دارد ۳۰۰ میلی��ون یورو از دارایی های 
خود را از بانک تجاری ایران و اروپا به صورت نقد و با هواپیما به داخل 
کش��ور منتقل کند. دولت آلمان باید با درخواست ایران موافقت کند. 
محافل دولتی آلمان در گفت وگو با روزنامه پرتیراژ »بیلد« درخواست 
ایران برای انتقال ۳۰۰ میلیون یورو پول نقد از این کش��ور به مقصد 

تهران را تایید کرده اند.
ایران خواستار برداشت این پول از حساب های دولتی خود در بانک 
»تجارتی ایران و اروپا« در شهر  هامبورگ آلمان است. از قرار به دلیل 
تحریم های مالی یک جانبه آمریکا، دولت ایران خواس��تار برداشت این 
مبل��غ و انتقال آن به صورت نقد و با هواپیما به داخل کش��ور اس��ت. 
ای��ران گفته اس��ت که این مبلغ را برای تامین ارز س��فرهای خارجی 
ش��هروندان ایرانی نیاز دارد که به دلیل تحریم های آمریکا نمی توانند 
از کارت های اعتباری خود در خارج از کش��ور اس��تفاده کنند. حساب 
بانک »تجارتی ایران و اروپا« توسط بانک مرکزی آلمان اداره می شود. 
برداش��ت ۳۰۰میلیون یورو از حس��اب های ایران در ای��ن بانک باید 
توس��ط س��ازمان نظارت بر فعالیت های مالی آلمان تصویب شود. نوع 
درخواس��ت ارائه ش��ده از س��وی دولت آلمان برای بررسی درخواست 
ایران در س��ازمان نظارت بر فعالیت های مالی، به درخواست »بررسی 
انگیزه« منوط اس��ت. به گفته س��خنگوی مطبوعاتی این سازمان این 
نوع درخواس��ت برای دریافت »اطالعات کافی و روشن در مورد روند 

انجام یک معامله« مطرح می شود.
گفته می ش��ود در مذاک��رات فنی قرار ش��ده این مس��ائل بحث و 
بررسی شود. هرچند که طرف اروپایی در مذاکرات شفاهی وعده های 
زیادی داده، اما اذعان کرده به واس��طه برخی مصلحت ها و مالحظات 
سیاسی امکان مکتوب شدن آنها وجود ندارد. برخی ناظران می گویند 
رفتارهای ترامپ، ریس��ک همکاری ه��ا را تا حدود زیادی باال برده که 
ط��رف اروپایی نگران تحریم برخی موسس��ات خود از س��وی ایاالت 

 متحده است. 

ایجاد کانال برای انتقال پول به بانک های ایرانی

جزییات تازه بسته اروپا

نایب رئیس اتاق بازرگانی خبر داد
نرخ پایه برای دالر توافقی حذف شد

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران از حذف نرخ پایه برای دالر توافقی در 
واردات کاال خبر داد و گفت: مقرر شده نرخ پایه ای در این زمینه تعریف 
نش��ود و صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر توافق کنند، اما عرضه 

این نوع دالر در بورس بهتر و شفاف تر بود.
به گزارش ایس��نا، طی هفته ها و ماه های گذشته دولت سیاست گذاری  ها 
و تصمیم گیری هایی برای س��اماندهی منابع ارزی کشور انجام داده است و 
در این زمینه مقرر ش��د برای کاالهای گ��روه اول دالر ۳۸۰۰ تومانی برای 
کاالهای کاالهای گروه دوم دالر ۴۲۰۰ تومانی و برای کاالهای گروه س��وم 
دالر با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین ش��ود، در این 
زمینه مقرر شد نرخ پایه برای دالر توافقی اعالم شود و از طریق بورس کاال 
این دالر بین دو گروه دریافت کننده و عرضه  کننده مبادله شود، اما چندی 
بعد بورس کاال از گردونه خارج و سامانه نیما و صرافی ها جایگزین آن شدند. 
عالء میرمحمد صادقی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - در این باره گفت: 
براس��اس آخرین اطالعات و اخبار به دست آمده تعیین نرخ پایه برای دالر 
توافقی منتفی و مقرر ش��د این دالر بین صادرکنندگان و واردکنندگان به 
صورت توافقی مبادله ش��ود و عرضه و تقاضا در این میان حکمفرما باش��د. 
وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا این گونه سیاس��تگذاری باعث 
ایجاد نوس��ان و برهم خوردن تعادل نمی شود؟ گفت: به هیچ وجه این گونه 
نیست، چراکه صادرکنندگان نمی توانند به هر نرخی که بخواهند ارز خود 
را بفروشند. همچنین واردکنندگان باید با قیمتی این ارز را خریداری کنند 
که عرضه کاالی وارداتی شان در بازار به قیمت مناسب و منطقی تمام شود. 
در غی��ر این صورت برای آنها صرفه نخواهد داش��ت و ارز صادرکننده روی 

دستش می ماند.
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5 درصد از سهام پتروشیمی پارس عرضه شد
  »پارس« با 6۰۰ میلیارد تومان سرمایه

به بورس آمد
عرضه اولیه یکی از بزرگ ترین شرکت های پتروشیمی دیروز در بازار 
سهام انجام شد و به سرعت در صدر خبرهای بازار سرمایه قرار گرفت. 
بر این اساس، شرکت پتروشیمی پارس با سرمایه اسمی ۶۰۰ میلیارد 
تومان وارد بورس تهران ش��د ک��ه ۵ درصد از آن معادل ۳۰۰ میلیون 
سهم در بورس تهران عرضه شد.  اما در نشست خبری که روز گذشته 
به مناس��بت عرضه اولیه ۵ درصد از سهام این شرکت در بورس تهران 
برگزار شد، مسعود حس��نی مدیرعامل پتروشیمی پارس از مهم ترین 
برنامه ه��ا برای جلوگیری از خام فروش��ی و مقابله با تحریم ها و تأمین 
مالی مناس��ب سخن گفت و علی حسینی، معاون برنامه ریزی و تولید 

هلدینگ خلیج فارس نیز از جزییات بیشتر این عرضه حرف زد. 
به گزارش س��نا، در ابتدای این نشست، مسعود حسنی، مدیرعامل 
پتروش��یمی پارس با اش��اره به افزایش ارزش بازار شرکت گفت: ظرف 
م��دت کوتاه��ی ارزش ش��رکت از ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلی��ارد تومان به 
حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این برنامه ریزی در جهت 
حفظ منافع سهامداران شرکت صورت می گیرد تا سهامداران با کسب 
سود های مطلوب همراه شوند.  او در ادامه از مهم ترین برنامه های این 
شرکت برای جلوگیری از خام فروشی، مقابله با تحریم ها و تأمین مالی 
مناس��ب از طریق ورود ارز مناس��ب حاصل از صادرات سخن گفت و 
افزود: برای مقابله با تحریم ها تالش داریم تا حد ممکن از منابع داخلی 
و مواد اولیه ای که در داخل اس��ت، اس��تفاده کنیم. در این زمینه برای 
ورود محصوالت اولیه مورد نیاز که تولید داخلی ندارد، با خریداری مواد 
مورد نیاز تا شش سال آتی، هیچ مشکلی در خصوص تحریم ها نخواهیم 
داشت.  مدیرعامل پتروشیمی پارس در پایان گفت: شرکت پتروشیمی 
پارس، LPG و استایرن مونومر تولید می کند که »پارس« ۳۰ درصد از 
LPG کشور را صادر می کند. همچنین میزان صادرات استایرن مونومر 
پارس نیز ۹۵درصد کل استایرن مونومر کشور بوده و ارزش گذاری این 

شرکت با دالر ۴۲۰۰ تومان صورت گرفته است. 
بازار گردانی به خوبی صورت می گیرد

در ادامه این نشس��ت، علی حسینی، معاون برنامه ریزی و تولید هلدینگ 
خلیج فارس نیز گفت: مطمئناً ش��رکت تقسیم سود مناسبی خواهد داشت 
و به روال س��ال های قبل، ۹۰ درصد از س��ود ش��رکت تقسیم خواهد شد. 
همچنین این سود تا یک هفته بعد از برگزاری مجمع به حساب سهامداران 
واریز می شود.  به گفته حسینی، صندوق اختصاصی بازارگردانی »پارس« در 
حال تأسیس است و با این وجود، به دلیل اینکه این مراحل تا حدودی زمانبر 
است، دو سهامدار عمده شرکت به بازارگردانی می پردازند.  او در این زمینه 
توضیح داد: ش��رکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد و شرکت سرمایه گذاری 
هامون س��پاهان تا زمان تأس��یس و آغاز به کار صندوق مزبور، بازارگردانی 
»پارس« را بر عهده دارند.  معاون برنامه ریزی و تولید هلدینگ خلیج فارس 
در خصوص عرضه سهام این شرکت بیان کرد: تصمیمی برای عرضه بیشتر 

نداریم و سیاست شرکت بر مبنای عرضه همین ۵ درصد است. 

رویداد

روند کاهش قیمت ها در بورس تهران دیروز هم ادامه یافت و اکثریت 
س��هم ها با کاهش قیمت همراه شدند. این موضوع در حالی اتفاق افتاد 
که بعد از مدت ها بورس تهران شاهد یک عرضه اولیه بود و با این حال، 
این عرضه اولیه نیز نتوانس��ت ش��رایط غیرقابل پیش بینی این روزهای 
بورس تهران را نس��بت به روز گذش��ته مس��اعدتر کند. بر این اساس، 
شاخص بورس روز چهارش��نبه تحت تأثیر افت بهای شرکت های فلزی 
و معدن��ی یک هزار و ۳۴۳ پله کاهش یافت و به رقم ۱۰۹ هزار و ۵۰۵ 
واحدی رس��ید.  به گ��زارش ایرنا، ادامه روند افت قیم��ت کامودیتی ها 
)م��واد پایه و معدنی( در بازاره��ای جهانی همچنان در حال وارد کردن 
فشار منفی بر ش��اخص بورس است، به طوری که روز چهارشنبه نیز به 
علت کاهش مواد فلزی و معدنی، نماگر بازار س��رمایه کاهش زیادی را 

تجربه کرد. 
کاهش شدید قیمت مس در بازارهای جهانی سبب شد که نماد فملی 
)ملی صنایع مس( به تنهایی ۵۷۸ واحد ش��اخص بورس تهران را پایین 
بکش��د. بورس ایران با بازارهای کامودیتی در عرصه بین المللی ارتباط و 
وابستگی نزدیک دارد؛ یعنی با رشد بهای کامودیتی ها، بورس ایران نیز 
رونق گرفته و با افت نرخ کامودیتی ها روندی نزولی را تجربه می کند. 

به تازگی »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا با کشورهای مختلف 
به ویژه چین، اروپا و کانادا یک جنگ تعرفه ای و تجاری را آغاز کرده که 
سبب افت قیمت این مواد پایه و معدنی در بازار های جهانی شده است. 
ترامپ در روزهای اخیر برای ورود صدها قلم کاال و محصول چینی به 
آمریکا تعرفه های سنگینی را وضع کرد که واکنش تند پکن را به دنبال 
داش��ت و آنها نیز به وضع تعرفه برای واردات برخی کاالهای آمریکایی 

اقدام کردند.   »ش��ی جین پین��گ« رئیس جمهوری چی��ن، آمریکا را 
به آغ��از بزرگ ترین جنگ تج��اری در تاریخ اقتص��اد و قلدری تجاری 
متهم کرد.  جنگ تجاری و افزایش تعرفه ها، به سرعت بازارهای بورس 
کشورهای مختلف مانند شرق آسیا را تحت تأثیر قرار داد و ارزش سهام 

در بورس های چین، ژاپن و کره جنوبی دچار ریزش شد. 
ب��ا توجه به اینکه چین بزرگ ترین مصرف کنن��ده مواد پایه و معدنی 
در جهان به ش��مار می رود، این جنگ تج��اری باعث کاهش تولید این 
کش��ور و ب��ه تبع آن کاهش نی��از پکن به مواد پایه و معدنی می ش��ود. 
بر این اس��اس، حجم خرید و واردات مواد پایه و معدنی چین از س��ایر 
کشورها کاهش می یابد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این مواد پایه 
که بخش عمده ای از آنها ش��رکت های بورس��ی ایرانی  هس��تند، با افت 

فروش محصوالت خود روبه رو می شوند. 
مبادله 2 هزار و 916 میلیارد ریال سهم در بورس

در معامالت روز چهارش��نبه، ۸۷۰ میلیون س��هم ح��ق تقدم و اوراق 
به��ادار به ارزش ۲ هزار و ۹۱۶ میلیارد ریال در ۱۰۳ هزار و ۲۶۶ نوبت 
دادوستد شد.  بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نیز نشان می دهد 
ش��اخص قیمت )وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های 
بزرگ اثر بیش��تری بر شاخص می گذارد، ۴۰۶ واحد و شاخص کل )هم 
وزن( ک��ه در آن ارزش و وزن هم��ه ش��رکت های ب��زرگ و کوچک در 
محاس��به شاخص کل یکسان در نظر گرفته می شود، ۱۹۵ واحد کاهش 

یافت. 
شاخص قیمت )هم وزن( نیز ۱۴۰ واحد افت کرد؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته شده در بورس است. 

همچنین شاخص آزاد شناور ۲ هزار و یک واحد افت کرد؛ این شاخص 
بخش��ی از س��هام قابل معامله ش��رکت ها در بورس را نش��ان می دهد. 
شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری 
و درصد س��هام آزاد ش��ناور( یک هزار و ۲۹۷ واحد و شاخص بازار دوم 

بورس نیز یک هزار و ۹۲ واحد کاهش یافت. 
فلزی ها صدرنشین بازار

گروه فلزات اساس��ی در معامالت بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 
۱۰۸ میلیون س��هم به ارزش ۴۰۷ میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. گروه 
ش��یمیایی به ارزش ۲۳۷ میلیارد ریال و کانی های فلزی به ارزش ۱۹۷ 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند. همچنین در 
رده چهارم معامالت چهارش��نبه، گروه فرآورده های نفتی با دادوستدی 
به ارزش ۱۶۳ میلیارد ریال قرار گرفت و گروه خودرو نیز با معامالتی به 

ارزش ۱۶۱ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد. 
در ای��ن معام��الت، نمادهای فملی )ملی صنایع م��س(، فوالد )فوالد 
مبارک��ه(، ف��ارس )هلدینگ خلیج ف��ارس( و فخوز )فوالد خوزس��تان( 

بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند و آن را پایین کشیدند. 
افت هشت واحدی فرابورس

ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز در معامالت روز گذشته بیش از ۱۱ 
واحد افت کرد و در جایگاه یک هزار و ۲۲۵ واحدی قرار گرفت. در بازار 
فرابورس، بیش از ۵۴۵ میلیون س��هم و اوراق بهادار به ارزش بیش از ۲ 
هزار و ۶۵۳ میلیارد ریال دادوستد شد. نمادهای هرمز )فوالد هرمزگان 
جنوب(، زاگرس )پتروشیمی زاگرس( و ذوب )ذوب آهن( بیشترین فشار 

منفی را بر بازار فرابورس وارد کردند. 

ریزش 1343 واحدی شاخص بورس

معدنی ها و فلزی ها بورس را پایین کشیدند
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چرا با وجود دالر 42۰۰ تومانی، قیمت ها باال 
می رود؟

نایب   رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است فاصله زیاد نرخ ارز دولتی 
و آزاد در بازار عامل افزایش قیمت کاالها و خدمات است. به گفته وی 
اختصاص یارانه نقدی برای اقش��ار آسیب پذیر می تواند بسیاری از این 

مشکالت را حل کند.
به گزارش ایس��نا، چندی پیش دولت اختصاص دالر دولتی به نرخ 
۴۲۰۰ تومان را در دس��تور کار خود قرار داد و مس��ئوالن دولتی اعالم 
کردن��د به همه کاالهای وارداتی، ارز با ای��ن نرخ تعلق می گیرد، اما با 
وج��ود اختصاص این ارز که به گفته دولتم��ردان به ۲۱ میلیارد دالر 
تخصیصی و ۱۲ میلیارد دالر پرداختی تا هفته نخس��ت تیرماه امسال 
می رس��د، قیمت انواع کااله��ا طی ماه های اخیر رو ب��ه افزایش بود و 

نوسانات در بازار همچنان برقرار.
در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کرده اند. پدرام 
س��لطانی – نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران - در پاس��خ به این س��وال 
که چرا با وجود تخصیص دالر ۴۲۰۰ تومانی همچنان ش��اهد افزایش 
قیمت ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این گونه 
توضیح داد: هنگامی که فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار 
وجود دارد، قاعدتا قیمت ها به س��مت باال چسبندگی پیدا می کند؛ به 
ای��ن معنا که در صورت دو یا چند نرخی ش��دن ارز، بازار باالترین نرخ 
را در نظر می گیرد که دالیل آن مش��خص اس��ت و می توان به افزایش 
تقاضا برای کاالها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می شود قیمت 
آنه��ا افزایش یابد. به همین دلیل اس��ت که گفته می ش��ود اگر دولت 
مابه التفاوت آن را برای اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش 

آن جبران کند، بهتر است.
وی افزود: بهترین کاری که دولت می تواند برای جلوگیری از رش��د 
نقدینگ��ی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و 
تعیین  تکلیف هرچه سریع تر موسسات مالی و اعتباری است که در این 
زمینه دولتمردان هرچه س��ریع تر باید همه موسسات مالی و اعتباری 

غیرمجاز را تعطیل کنند.
نایب رئی��س اول اتاق بازرگانی ای��ران همچنین درخصوص عملکرد 
تی��م اقتصادی دولت همچون وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، وزارت 
اقتصاد، بانک مرکزی و . . . گفت: قطعا مسئوالن اقتصادی بهتر از امروز 
می توانستند عمل کنند، اما نمی توان همه مشکالت و چالش های حوزه 
اقتصاد را به پای تیم اقتصادی گذاشت، چراکه بسیاری از این تصمیم  ها 
از سوی برخی از اعضای دولت یا شاید با موافقت شخص رئیس جمهور 
اتخاذ و اجرایی می ش��ود. به عنوان مثال اختصاص دالر ۴۲۰۰ تومانی 
و تخصی��ص آن برای همه کاالها نظ��ر اقلیتی در تیم اقتصادی دولت 
بوده اس��ت و به نظر می رسد رئیس جمهور نظر آنها را ترجیح داده، اما 
تصمیم گیری های اخیر برای ساماندهی منابع ارزی بخشی از مشکالت 
گذشته در این حوزه را جبران خواهد کرد و به نظر می رسد اوضاع در 

حال اصالح شدن است.

بازار به نفع طالی سفید چرخید
رئیس صندوق پنبه ایران از افزایش قیمت پنبه وارداتی خبر داد 
و گف��ت: پنبه ایرانی کیلویی ۲۰۰۰توم��ان از پنبه وارداتی ارزان تر 
اس��ت. ایران که روزگاری از صادرکنندگان پنبه به شمار می رفت بر 
اثر بی توجهی به پنب��ه کاران، امروزه نه تنها با توقف صادرات مواجه 
ش��ده بلکه سال هاست که برای تامین بخشی از نیاز صنایع نساجی 
نیازمند واردات اس��ت، به طوری که س��ال گذش��ته ۶۶ هزار تن از 
ای��ن محصول وارد ش��ده، اما باتوجه به نگرانی ها نس��بت به تامین 
محص��ول از بازار جهانی، وزارت جهاد کش��اورزی به دنبال افزایش 
تولید است. در این باره محمدحسین کاویانی - رئیس صندوق پنبه 
ایران - در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: پارسال حدود ۱۷۰ هزار 
تن پنبه وش برداش��ت و حدود ۵۵هزار تن پنبه تصفیه شده تولید 
شده و در اختیار صنایع نساجی قرار گرفته است. وی با بیان اینکه 
صنعت نس��اجی س��االنه به ۱۲۰ هزار تن پنبه نیاز دارد، افزود: در 
شرایط فعلی حدود ۵۰درصد از نیاز صنایع نساجی از تولید داخل و 
۵۰درصد نیز از طریق واردات تامین می ش��ود. کاویانی واردات پنبه 
از فروردین تا اسفند پارسال را ۶۶ هزار تن اعالم کرد و گفت: طبق 
آمار گمرک تا پایان اردیبهش��ت امس��ال ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن پنبه 
وارد ش��ده اس��ت. رئیس صندوق پنبه قیم��ت واردات هر کیلوگرم 
پنبه تصفیه ش��ده را ۱۱ ه��زار و ۲۰۰ تومان اعالم کرد و گفت: این 
در حالی است که هر کیلوگرم پنبه وش در داخل ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ 
تومان قیمت دارد که پس از تصفیه کیلویی ۹۰۰۰ تومان می شود.
کاویانی همچنین اظهار کرد: امس��ال نیز با برنامه هایی که وزارت 
جهاد کشاورزی داش��ته، تولید پنبه بین ۵۰ تا ۵۵ هزار تن خواهد 

بود که باید حدود ۶۰ هزار تن از کشورهای دیگر وارد کنیم.
رئیس صندوق پنبه ایران درباره افزایش تعرفه واردات پنبه گفت: 
این موضوع در اختیار وزارت جهاد کش��اورزی است و اگر بنا باشد 
تعرفه ای گذاش��ته ش��ود حتما با وزارت صنع��ت هماهنگ و اعالم 

می شود، اما در حال حاضر واردات پنبه تعرفه ندارد.
وی افزود: در شرایط مختلف، وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی 
وزارت صنع��ت تصمیماتی درباره تعرف��ه واردات می گیرد. به طور 
نمونه در زمان برداشت محصول )از مهر تا پایان اسفند( وزارت جهاد 
کش��اورزی تعرفه برای واردات در نظر می گیرد و از اول فروردین تا 
شهریور هر سال تعرفه حذف می شود، اما در سال گذشته که تعرفه 
برداشته ش��د دیگر برقرار نشد. کاویانی یادآور شد: پنبه هایی که از 
ازبکس��تان وارد می ش��وند از تعرفه ترجیحی برخوردارند و تخفیف 
 ۵۰درصدی دارند، اما این نگرانی وجود دارد که این کشور دیگر به 
ما پنبه ندهد و به جای آن نخ یا پارچه یا حتی لباس آماده بفروشد.
رئیس صندوق پنبه ایران درباره میزان کشت پنبه در سال آینده 
با توجه به کم  آبی گفت: برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که 
س��طح کش��ت پنبه را به حدود ۸۰ هزار هکتار برساند و بهره وری 
در ه��ر هکت��ار را افزایش دهد. ای��ن کار را با تهیه بذر مناس��ب و 
پرمحصول برای کش��اورزان صورت می گی��رد. همچنین یافته های 

جدید تحقیقاتی در مزرعه پیگیری می شود.
ب��ه گفته وی، پنبه محصول زراعی نیس��ت که آب زیادی مصرف 
کند و در ش��رایط سخت هم محصول مناسب تولید می شود. با این 
وجود موسسه تحقیقاتی پنبه هم به نوبه خود واریته هایی که مقاوم 
به کم آبی باشند را تولید می کند و در اختیار کشاورزان قرار می دهد 

که در شرایط کم آبی هم بتوانند محصول مناسب برداشت کنند.

اخبـــار

رئیس کل گمرک ایران با اش��اره به استفاده حداکثری از ظرفیت های 
گم��رک برای حمایت از تولید و صادرات در ش��رایط تحریم از احتمال 

سوء استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف در صادرات خبر داد.
به گزارش تس��نیم، رئی��س کل گمرک ایران اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت های گمرک برای رفع مش��کالت واحدهای تولیدی و تس��هیل 
صادرات در ش��رایط تحریم را مهم ترین اولویت گمرکات خواند و تاکید 
کرد: در شرایط فعلی احتمال سوء استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای 
در ص��ادرات نیز وجود دارد با اینکه تاکن��ون از این کارت ها در واردات 
اس��تفاده می شد، اما اکنون احتمال استفاده در صادرات نیز وجود دارد.  
فرود عس��گری در نشس��ت مدیران س��تادی و اجرایی گمرکات سراسر 
کش��ور اظهار داش��ت: با توجه به اینکه ه��دف از تحریم های اقتصادی 
علیه ایران، تولید و اش��تغال است باید گمرکات اجرایی بیشترین تالش 
خود را برای کمک به رفع مش��کالت ناش��ی از تحریم از طریق تسهیل 
فرآیند گمرکی، ترخیص س��ریع و آسان کاالهای واحدهای تولیدی به 

کار بگیرند.
وی توضیح داد: نبای��د ترخیص کاالهای واحدهای تولیدی در پیچ و 
خ��م فرآیندهای اداری گیر کند. همه از گمرک انتظار کمک دارند و ما 

با تمام قوا و حتی خارج از نوبت آماده کمک هستیم.
عس��گری با قدردان��ی از زحمات تمامی کارکنان گم��رک به ویژه در 
مناطق س��خت و محروم گفت: بهبود معیش��ت کارکن��ان از برنامه های 
اولویت دار گمرک اس��ت و از معاونت توسعه مدیریت و منابع برای حل 
مشکالت معیش��تی و رفاه کارکنان درخواست رسیدگی کرده ایم و این 
موض��وع در اولویت برنامه های کاری این معاونت قرار دارد و من به طور 

منظم اقدامات انجام شده در این حوزه را شخصا پیگیری می کنم.
وی با اش��اره به آمار تجارت خارجی در س��ال ۹۶ گفت: در ۹۶ سال 
خوبی را پش��ت سر گذاش��تیم، حجم عملیات گمرکی در ارائه خدمات 
بسیار باال بود، به طوری که گمرک برای ۱۰۰ میلیارد دالر کاال، خدمات 

گمرکی در بخش تجارت خارجی ارائه داد .
وی اف��زود: در س��ال گذش��ته  ۴۷ میلی��ارد دالر ص��ادرات با رش��د 
 ۶.۵درص��د،۵۴ میلی��ارد دالر واردات ب��ا رش��د ۲۴.۳درص��د و حدود
۱۰ میلیون تن ترانزیت با رش��د ۲۸درصدی داشتیم و توانستیم یکی از 

دستگاه های پیشتاز باشیم.
عس��گری گفت: گمرک در اخذ حقوق ورودی و تامین منابع درآمدی 
دولت پیشرفت داش��ته و از سوی رئیس جمهور و سایر مسئوالن مورد 

تقدیر قرار گرفته است.
ب��ه گفته رئی��س کل گمرک ایران در س��ال ۹۶ در مجموع ۲۲ هزار 
و ۳۰۰ میلی��ارد تومان درآمد از محل حق��وق ورودی، ۱۲ هزار و ۲۰۰ 
میلی��ارد تومان درآمد حاصل از مالیات ارزش افزوده و عوارض کاالهای 
واردات��ی و ۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد توم��ان معافیت به واحدهای تولیدی 
اعطا ش��ده است که امیدواریم در س��ال ۹۷ بتوانیم تسهیالت بیشتری 

را جهت ارائه معافیت های گمرکی به واحدهای تولیدی داشته باشیم.
رئی��س کل گمرک در ادامه گفت: س��ال ۹۷ را خ��وب آغاز کردیم و 
به خص��وص در ص��ادرات وضعیت خوبی داری��م و در واردات هم به رغم 

کاهش واردات خودرو تنها با رشد منفی ۲درصد روبه رو بوده ایم.
وی گفت: در سه ماهه اول سال ۹۶، ۲۷ هزار دستگاه خودرو وارد شد 

که این رقم امسال به ۷هزار دستگاه رسیده است.

عس��گری با تاکید بر بهره گیری مناس��ب از تجربیات گذشته از جمله 
در زمان جنگ و تحریم های س��ال ۹۰ و ۹۱ افزود: امیدواریم بتوانیم با 
استفاده از این تجربیات از تمام ظرفیت های گمرک برای کمک به پشت 

سر گذاشتن شرایط خاص و کنونی استفاده کنیم.
رئی��س کل گم��رک در مورد تف��اوت نرخ ارز ب��رای واردات کاالهای 
اساس��ی و  دارو به وجود زمینه هایی جهت احتمال بیش اظهاری اش��اره 
ک��رد و گفت:  گم��رکات اجرایی توجه جدی به موض��وع بیش اظهاری 

درباره واردات دارو و کاالهای اساسی داشته باشند.
وی توجه دقیق و کامل گمرکات به سیستم های الکترونیکی ارزش و 

تعرفه به منظور جلوگیری از بیش اظهاری کاال را مورد تاکید قرار داد.
رئی��س کل گمرک همچنی��ن گفت: کاالها باید حداق��ل توقف را در 

انبارها داشته باشند.
وی یکی از ابزارهای کنترلی در این زمینه را سامانه ها و سیستم های 
الکترونیکی موجود در گمرک دانست و گفت: در شرایط مشابه در سال 
۹۰ و ۹۱، گمرک فاقد سیس��تم های پیش��رفته کنونی بود، اما در حال 
حاضر با کمک سامانه های الکترونیکی و  با استفاده از تصاویر ایکس ری 

می توانیم دقت و کنترل بیشتری داشته باشیم.
رئی��س کل گمرک ایران در مورد سوء اس��تفاده از کارت های اجاره ای 
هش��دار داد و گفت: احتمال استفاده از کارت های اجاره ای در صادرات 
نیز وجود دارد، تاکنون از این کارت ها در واردات اس��تفاده می ش��د، اما 
اکنون احتمال اس��تفاده در صادرات نیز وجود دارد. البته خوش��بختانه 
وزارت صنعت در حال کنترل و بررسی همه کارت های اجاره ای است تا 

جلوی تخلفات ناشی از این کار گرفته شود.

سوء استفاده کنندگان از کارت های یکبار مصرف در بخش صادرات هم فعال شدند

رئی��س مرکز تجارت ایران، افزایش بیش از پیش صادرات غیرنفتی را 
یکی از راه های تحقق بخشیدن به صرفه جویی ارزی دانست.

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت ایران در گفت وگو با باشگاه 
خبرن��گاران جوان، درباره راهکارهای صرفه جوی��ی ارزی در بحران های 
اقتص��ادی، اظه��ار کرد: برای به ثمر رس��یدن این ام��ر در ابتدا باید به 
موضوع  ارزآوری از طریق رش��د و توس��عه صادرات غیرنفتی س��رعت 
بخش��ید.وی اف��زود: در واقع  بای��د تا آنجایی که مقدور اس��ت  از ورود 
کاال های غیرض��روری با فرهنگ س��ازی و افزای��ش تعرفه های گمرکی 
جلوگیری کرد. )البته هرگز نباید واردات را ممنوع کرد، زیرا ممنوعیت 

واردات، زمینه قاچاق کاال را بیش از پیش گسترش می دهد(.

 رئی��س مرکز تجارت ایران در ادامه با اش��اره به  رونق بخش��یدن به 
تولیدات ملی، گف��ت: باید زمینه تولید کاال های باکیفیت و اس��تاندارد 
داخل��ی را  به وجود آورد تا ضمن افزایش اش��تغال و توس��عه صادرات، 
ب��ه کاه��ش واردات و صرفه جویی ارزی کمک ک��رد.وی افزود: افزایش 
درآمد های ارزی کش��ور از طریق صادرات غیرنفتی ش��دنی اس��ت که 
می توان به یکی از  اصلی ترین اهرم های این امر یعنی ممنوعیت واردات 
غیرضروری اشاره کرد که  منجر به تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا به توان 
داخلی خواهد شد. سبزعلیپور ابراز کرد: صرفه جویی ارزی و راهکار های 
آن به طور علمی و عملی هم اکنون در کش��ورهای  پیش��رفته و در حال 

توسعه،  اجرایی و با نتایج بسیار خوبی رو به رو است.

 وی  اضافه کرد: در نهایت هراسی برای اجرای سیاست های ارزی در 
راس��تای کاهش مصرف ارز وجود ندارد، اما زمانی متولیان این امر برای 
اجرای آن ش��انه خالی خواهند کرد که  هدفی جز رانت  و کسب منافع 

چند هزار میلیاردی در سر نداشته باشند.
 رئی��س مرکز تجارت جهانی ایران در پایان با اش��اره به اهداف دولت 
در ای��ن زمینه گفت: اگر س��وء نیتی از طرف دولتمردان وجود نداش��ته 
باشد در کوتاه ترین زمان ممکن می توان در مصرف ارز صرفه جویی کرد 
و ورود ارز به خزانه بانک مرکزی را ش��تاب بخشید. راهکارهای مناسبی 
برای صرفه جویی ارزی در اقتصاد کش��ور دارم که نیازمند جلسات مکرر 

با دولت و تیم اقتصادی است.

با اینکه زعفران یکی از محصوالت اس��تراتژیک کش��ورمان محسوب 
می ش��ود، اما مس��ائل مختلف با س��د راه توس��عه صادرات، از س��رخی 

روزافزون آن کاسته است.
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، زعفران یک��ی از محصوالت 
استراتژیک کشاورزی در کشورمان محسوب می شود که توسعه صادرات 
آن می تواند ارزش افزوده مناس��بی را نصیب کش��ور کند، این درحالی 
اس��ت که مس��ائل و موضوعات مختلف با  س��د راه صادرات از س��رخی 

روزافزون آن کاسته و آتشی بر جان تولیدکنندگان انداخته است.
آمارها نش��ان می ده��د به رغم آنکه زعفران جزو س��ه محصول عمده 
صادراتی در بخش کشاورزی است، اما همچنان بیشترین حجم صادرات 
این محصول به زعفران فله ای اختصاص دارد که به این ترتیب با وجود 
تولید بیش از ۹۰درصد زعفران دنیا در ایران، سهم چندانی از بازارهای 
جهانی نداریم، چراکه پس از صادرات فله به کشورهای اروپایی به ویژه 
اسپانیا و همچنین افغانستان، این محصول  پس از فرآوری و بسته بندی 
مجدد به عنوان تولیدات داخلی به دیگر کش��ورها صادر می شود که این 
امر موجب ش��ده ن��ام زعفران ایرانی در بازارهای جهانی بر س��ر زبان ها 

نباشد.
البت��ه ماجرا تنها به اینجا ختم نمی ش��ود، چراکه قاچاق پیاز زعفران 
در س��ایه غفلت مسئوالن در حال خروج از مرزهای کشور است که این 
امر برای بزرگ ترین تولیدکننده زعفران یک خطر به ش��مار می رود. اگر 
متولیان این صنعت توجهی به این موضوع نداش��ته باشند، در آینده ای 

نه چندان دور با افزایش س��طح زیرکش��ت محصول در کشورهای رقبا، 
دیگر جایی در بازارهای هدف نخواهیم داشت.

بر این اس��اس به سراغ یکی از مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین 
وضعی��ت صادرات فله، قاچاق پیاز زعفران و دیگر مش��کالت پیش روی 

تولیدکنندگان باخبر شویم.
رضا نوران��ی، رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ب��ا انتقاد از 
صادرات فله ای طالی س��رخ ایرانی اظهار کرد: با توجه به آنکه بیش از 
۹۰درصد زعفران دنیا در ایران تولید می شود، اما متاسفانه این محصول 
ارزش��مند ایرانی به اسم سایر کشورها ناشی از صادرات فله به بازارهای 

هدف صادر می  شود.
وی افزود: بسیاری از کش��ورهای توسعه یافته روی برند و بسته بندی 
محص��والت خود کار می کنند در حالی که تجار ایرانی اقدام به صادرات 
فل��ه ای محصوالت نظیر کش��مش، پس��ته، زعف��ران و . . . می کنند که 

درنهایت این امر موجب سوءاستفاده بسیاری از رقبا می شود.
نورانی با اش��اره به اینکه در ایران چند شرکت به صورت محدود روی 
بس��ته بندی صادراتی محصوالت خود کار می کنن��د، بیان کرد: این امر 
کافی نیس��ت، چراکه بس��یاری از کشورهای پیش��رفته برای هر یک از 
صادرکنندگان خود ،کد شناس��ه ای روی محص��ول درج می کنند تا در 

صورت بروز مشکل، صادرکننده مربوط مورد انتقاد قرار گیرد.
این مقام مس��ئول با انتقاد از ج��دی نگرفتن بحث برندینگ در ایران 
گفت: با وجود آنکه این امر ضرر و زیان هنگفتی به محصوالت باارزش و 

منحصر به فرد ایرانی وارد کرده است، اما تاکنون در هیچ یک از رسانه ها 
تبلیغات وس��یعی برای کاالهای ایرانی صورت نگرفته است و از آنجا که 
بس��یاری از صادرکنندگان خرده پا و جزء هس��تند، نتوانس��ته اند برای 
تبلیغات نشان تجاری خود در دنیا هزینه های بازاریابی را پرداخت کنند. 
درنهای��ت این امر منجر به سوء اس��تفاده افغان ها و دیگر رقبا از زعفران 

ایرانی و بسته بندی و صادرات مجدد آن به بازارهای هدف شده است.
وی ادام��ه داد: با وجود آنکه بی��ش از ۹۰درصد زعفران دنیا در ایران 
تولید می ش��ود، اما متاس��فانه آم��ار صادراتی کمتر از اسپانیاس��ت در 

حالی که تولید زعفران در اسپانیا یک دهم ایران نیست.
به گفته نورانی توزیع زعفران با برند اس��پانیا به بازارهای دنیا موجب 

شده که ترنول آن کشور بیش از ایران باشد.
رئیس اتحادیه ملی محصوالت کش��اورزی ب��ا بیان اینکه گرفتن ضرر 
در هر زمانی منفعت اس��ت، اظهار کرد: این گونه نیس��ت که مس��ئوالن 
و صادرکنن��دگان ایران��ی بگویند که دیگر نمی توان ب��رای جلوگیری از 
سوء اس��تفاده رقب��ا کاری را انج��ام داد، چراکه نب��ود متولی صادرات و 
هدف گ��ذاری برای این امر یک��ی از دالیل اصلی سوء اس��تفاده رقبا در 

بازارهای هدف به شمار می رود.
وی در پایان تصریح کرد: در گذشته سازمان توسعه صادرات داشتیم 
که هم اکنون این س��ازمان به توس��عه تج��ارت تغییر یافته اس��ت، اما 
بیش��ترین ح��رف و حدیث ها متوجه واردات ب��وده و همواره از صادرات 

غافل شده ایم.

کلید صرفه جویی ارزی با افزایش صادرات غیرنفتی

زعفرانی ایرانی با برند سایر کشورها! 

 چرا طالی سرخ ایران سهمی در بازار جهانی ندارد؟
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6۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان پول مردم کجاست!؟ 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی گفت باید مشخص 
ش��ود که ۶۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداختی دولت از بیت المال به 
ش��رکت های واردکننده خودرو، کجا رفته و چه سرنوش��تی داشته 

است. 
به گزارش صبحانه، امراهلل امینی اظهار کرد: متأس��فانه در شرایط 
جنگ اقتصادی که حتی واردات خودرو با ارز آزاد نیز نادرست است 
ش��اهد بودیم که ارز یارانه ای ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو به 

واردکنندگان این محصول پرداخت شد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ن ۶۰۰ میلیارد تومان رانتی اس��ت که به 
ش��رکت های واردکننده خودرو داده شده است، خاطرنشان کرد: در 
این ش��رایط دولت باید موضوع را پیگیری و از واردکنندگان خودرو 

سؤال کند که ارز یارانه ای اختصاص یافته را چه کرده اند. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی ادامه داد: حال که 
پ��ول بیت المال ص��رف واردات خودرو ش��ده و کاری هم نمی توان 
ک��رد حداقل وظیفه دولت این اس��ت که نظارت کند ش��رکت های 
واردکننده، خودروهای وارد ش��ده با ارز یاران��ه ای دولتی را به نرخ 

ارز آزاد نفروشند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه می توان پیش بینی کرد که ش��رکت های 
واردکنن��ده خ��ودرو طبق روال گذش��ته، خودروهای وارد ش��ده با 
ارز دولت��ی را با ن��رخ ارز آزاد فروخته و ۶۰۰ میلی��ارد تومان یارانه 

پرداختی را تصاحب کرده اند. 
امینی تصریح کرد: وظیفه دولت اس��ت که از این اتفاق جلوگیری 

و نظارت کند که این پول کجا رفته است. 
به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی چندی پیش لیست شرکت های 
واردکننده خودروی دریافت کننده ارز ارزان دولتی را منتش��ر کرد. 
بر این اس��اس با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، حدود ۶۰۰ 
میلی��ارد توم��ان یارانه در قالب ارز دولتی ب��ه واردکنندگان خودرو 

پرداخت شده است. 
ش��رکت های رامک خ��ودرو، بهمن  موتور، یاران خ��ودروی الوند، 
ابراهیمی ش��ادمان محمد، ای��ران خودرو دیزل، جه��ان نوین آریا، 
ایرتوی��ا، نادران کار موتور، کوش��ا خودرو نگین، آری��ن موتور پویا، 
نگین خودرو، نوش��ه تجارت سپهر، پاکرو سبز قشم، ماموت خودرو، 
ایم��ن تجارت ج��ام جم، آرین موت��ور تابان، آپام خ��ودروی الوند، 
نگی��ن خودرو، آژمان نگین کارا، ملین��ا تجارت آرکا و کرمان موتور 

دریافت کننده ارز دولتی برای واردات خودرو هستند. 
طبق اعالم رئی��س انجمن واردکنندگان خودرو، برند خودروهای 
وارد ش��ده با ارز دولتی شامل برندهای نیس��ان، میتسوبیشی، رنو، 
س��انگ یانگ، دی اس، هیوندای، تویوتا، ه��اوال و فولکس واگن بوده 

است. 

خادمی: دولت تاکنون برای سهمیه بندی 
بنزین تصمیمی نگرفته است

یک عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت که دولت تا به امروز در 
خصوص س��همیه بندی بنزین تصمیمی نگرفته اس��ت و همه چیز 

بستگی به شرایطی دارد که در آینده ایجاد می شود. 
 ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو«، هدای��ت اهلل خادمی با 
اش��اره به امکان سهمیه بندی ش��دن بنزین، بیان کرد: در خصوص 
س��همیه بندی ش��دن بنزین تاکنون دولت تصمیمی نگرفته اس��ت 
اما ای��ن امکان وجود دارد که این اتف��اق بیفتد. در مجلس نهم دو 
نرخی بودن و اس��تفاده از کارت های س��وخت هوش��مند به منظور 
شفاف س��ازی و جلوگیری از فساد مصوب ش��ده بود، اما وزیر نفت 

فعلی کار را به این شکل انجام نداد. 
وی در ادامه گفت: در بودجه امس��ال نیز افزایش نرخ حامل های 
ان��رژی و بنزین مطرح ش��ده بود که مجلس ب��ا آن مخالفت کرد. با 
توجه به ش��رایطی که امروز ایجاد شده است و امکان دارد به سمت 
تحریم ها پیش برویم و ش��اهد مش��کالتی در زمینه بنزین باش��یم، 
امکان دارد دوباره به س��مت س��همیه بندی بنزی��ن برویم اما امروز 
هیچ مش��کل خاصی در این زمینه وجود ن��دارد و تصمیمی گرفته 

نشده است. 
خادمی در پایان گفت: در مجلس و در بین کمیسیون ها و گاه در 
بین وزرا صحبت هایی در خصوص س��همیه بندی انجام می شود اما 
تاکنون تصمیمی گرفته نشده است و همه چیز بستگی به شرایطی 

دارد که در آینده پیش می آید. 

مردم از کارت های سوخت خود در پمپ 
بنزین ها استفاده کنند

مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی با بیان اینکه 
کارت ه��ای س��وخت جایگاهداران همچن��ان فعال اس��ت از مردم 

خواست از کارت های سوخت خودشان استفاده کنند. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، محمدرضا موس��وی خواه 
افزود: برای همه خودروها از جمله خودروهای وارداتی و خودروهای 
باالی هزار و ۸۰۰ سی س��ی از سال ۸۶ تاکنون کارت سوخت صادر 
شده اس��ت، اما در زمان س��همیه بندی بنزین به خودروهای باالی 

هزار و ۸۰۰ سی سی سهمیه سوخت تعلق نمی گرفت. 
وی گف��ت: از س��ال گذش��ته ت��الش کردی��م کارت خوان ه��ای 
جایگاه های س��وخت به روز ش��وند و امروز این طرح به بهره برداری 

رسید. 
موسوی خواه افزود: ۶۰ سال بود که نظام کارمزدی در جایگاه های 
س��وخت اعمال می ش��د اما این نظام را به حق العم��ل کاری تغییر 
دادی��م و جایگاه��داران زمانی که از نازل جایگاه س��وخت را تحویل 
مشتری می دهند کارمزد خود را به صورت نقدی دریافت می کنند. 
وی با بیان اینکه اجرای این طرح به هیچ وجه در پرداختی مردم 
تغیی��ری ایجاد نمی کن��د، گفت: به عنوان نمونه ف��رآورده ای را که 
پیش از این ه��زار تومان به جایگاهدار می فروختیم پس از یک ماه 
کارم��زد آن را به وی پرداخ��ت می کردیم، اما اکنون این فرآورده را 
با قیمت ۹۶۰ تومان ب��ه جایگاهدار می دهیم و ۴۰ تومان الباقی را 
جایگاهدار به صورت نقدی از مشتری می گیرد.  موسوی خواه افزود: 
این موضوع موجب افزایش چشمگیر نقدینگی جایگاهداران می شود 
و مشکالتی  را که برای دولت در تأمین یکصد و ۴۰ میلیارد تومان 

کارمزد آخر ماه جایگاهداران ایجاد می شد رفع می کند. 

 

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت خودروس��ازان گارانتی 
تعمیر تا س��ه ماه و تعویض قطعات تا شش ماه را باید جدی بگیرند تا 

حق و حقوق مشتریان و مصرف کنندگان رعایت شود. 
به گ��زارش »عصرخودرو«، س��یدمحمود نوایی با اش��اره به نظارت 
س��ازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر ح��وزه خودرو و عرضه 
محص��والت کارخانه ه��ا به ب��ازار اظه��ار کرد: م��ا قان��ون حمایت از 
مصرف کنن��دگان خ��ودرو مصوب س��ال ۱۳۸۵ را داریم، اما در س��ال 
۱۳۹۱ آیین نامه ای نه چندان خوب در این زمینه ابالغ شد که به دنبال 
آن در سال ۱۳۹۵ نیز دولت قانون اصالح شده را ابالغ کرد که در آن 

تمام حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو دیده شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: براس��اس ای��ن قانون مصوب اگ��ر خریدار از 
سیستم هایی نظیر جعبه دنده، گیربکس و... نارضایتی داشته باشد بعد 
از دو بار مراجعه و در صورت تعمیر نشدن و رفع نشدن معایب خودرو 
می توان��د خودروی خود را به کارخان��ه داده و تعویض کند که در این 

زمینه در سال های اخیر اقداماتی نیز انجام شده است. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تالش خودروسازان برای ارتقای 

کیفی خودروی تولید شده و توجه به گارانتی ها و حفظ قانون حمایت 
از مصرف کنن��ده را یادآور ش��د و گفت: قرار اس��ت در ای��ن قانون اگر 
خودرویی بیش از حد اس��تاندارد در تعمی��رگاه بماند کارخانه موظف 

است پول خواب خودرو را نیز به مشتری بدهد. 
نوایی، گارانتی تعمیرات را تا س��ه ماه و تغییر قطعات را ش��ش ماه 
اع��الم و تصریح کرد: قبال این گارانتی ها در این حد و اندازه نبوده و با 
توجه به وجود ۱۷میلیون خودرو در کش��ور ما با تنوع مراجعات برای 

بهره مندی از گارانتی ها و تعویض و تغییر قطعات روبه رو هستیم. 
وی در م��ورد نظ��ارت بر قیم��ت خودروهای عرضه ش��ده از طریق 
کارخان��ه و نمایندگی ها بیان کرد: ما بر خودروی دس��ت اول و فروش 
آن از طری��ق نمایندگی نظارت داریم اما هیچ دخالتی بر بازار دس��ت 
دوم خودرو نداریم.  رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و 
تولیدکنن��دگان گفت: در خودروهای وارداتی نیز به ویژه نحوه ترخیص 
و عرض��ه آن در ب��ازار نظارت داری��م و قطعاً با متخلفی��ن در افزایش 
بی رویه قیمت برخورد می کنیم، اما به دلیل آنکه خودروی دست دوم 
در مالکیت افراد اس��ت ما دخالتی در این حوزه نداریم و دستگاه هایی 

همچون مالیات می توانند در این حوزه ورود پیدا کنند. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در بخش دیگری از س��خنان 
خود اظهار کرد: در حوزه قاچاق کاال بیشترین تخلفات در حوزه لوازم 
آرایش��ی – بهداش��تی، تجهیزات مخابراتی، دخانیات، البسه و پوشاک 
اس��ت که ما س��عی بر جمع آوری این کاالهای قاچ��اق از بازار عرضه 

داریم. 
نوایی بیشترین تخلفات صنفی را مربوط به عدم درج قیمت و صدور 
فاکتور رسمی اعالم کرد و افزود: متأسفانه این تخلف در کشور نهادینه 

شده و در همه واحدهای صنفی به نوعی ساری و جاری است. 
وی بیان کرد: بیش��ترین تخلفات در حوزه تعمیرگاه ها، پارکینگ ها 
و میوه فروش��ی ها گزارش می ش��ود ولی در حوزه تولید، تخلفات ما به 

مراتب کمتر است. 
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه داد: تع��داد واحدهای 
تولیدی کش��ور ۸۴ هزار واحد اس��ت که در مقایسه با تعداد واحدهای 
صنفی به تعداد ۳ میلیون واحد شرایط متفاوت تری را دارند، به طوری 
که ۷۰۰هزار واحد صنفی در کشور نیز بدون پروانه فعالیت می کنند. 

خودروسازان گارانتی تعمیر و قطعات را جدی بگیرند

طبق ای��ن ابالغیه از ابتدای تیرماه ثبت س��فارش و واردات کاالهای 
لوکس و غیرضروری از جمله خودرو ممنوع شده است. 

وزی��ر صنعت، مع��دن و تج��ارت در پای��ان خردادماه مصوبه س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی مبنی ب��ر ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ 

قلم کاال را به سازمان توسعه تجارت ابالغ کرد. 
طبق ای��ن ابالغیه از ابتدای تیرماه ثبت س��فارش و واردات کاالهای 
لوک��س و غیرضروری از جمله خ��ودرو ممنوع ش��ده و همچنین ثبت 
س��فارش های پیش��ین انجام ش��ده برای واردات این محصوالت نیز در 
صورتی که تا تاریخ ۳۰ خردادماه ارز آنها تخصیص نیافته باشد، ممنوع 

است. 
به این ترتیب با مصوبه دولت از ابتدای تیرماه امکان ثبت س��فارش و 
واردات خودروهای خارجی وجود نخواهد داشت و واردات این خودروها 

تا اطالع ثانوی ممنوع است. 
این در حالی اس��ت که براس��اس آیین نامه اجرای��ی قانون حمایت از 
حق��وق مصرف کنندگان خودرو، تنها ش��رکت های رس��می واردکننده 
خ��ودرو که دارای نمایندگی از خودروس��ازان خارجی هس��تند پس از 

کس��ب مج��وز از وزارت صنع���ت، معدن و تج��ارت؛ مج��از به عرضه 
خودروهای وارداتی به روش »پیش فروش« خواهند بود. 

طبیعت��ا با ممنوع ش��دن واردات خ��ودرو از این پس ای��ن وزارتخانه 
مجوزی برای پیش فروش خودروهای وارداتی صادر نخواهد کرد و عماًل 

پیش فروش خودروهای خارجی از ابتدای تیر ماه غیرمجاز است. 
این در حالی اس��ت که شنیده می ش��ود برخی شرکت ها همچنان به 
پیش فروش خودروهای وارداتی مش��غول هس��تند، درحالی که طبیعتا 
از ای��ن به بعد ام��کان واردات خودروی خارجی وجود نخواهد داش��ت، 
بنابرای��ن مصرف کنن��دگان باید دقت کنن��د تا ب��ه دام کالهبرداران و 

سودجویان بازار خودرو نیفتند. 
ای��ن وضعیت پلیس را نیز به واکنش واداش��ته اس��ت. در این زمینه 
سرپرس��ت پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به 

شرکت های واردکننده خودروهای خارجی هشدار داد. 
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر 
ممنوعیت ورود هرگونه خودروی خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات 
آن ب��ه ش��هروندان توصیه کرد که از پرداخت پول به ش��رکت هایی که 

همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری کنند. 
یاراحمدی تصریح کرد: »بررس��ی های به عمل آم��ده در بازار کنونی 
خودروی کش��ور ب��ه ویژه در کالنش��هر تهران حکای��ت از آن دارد که 
برخی ش��رکت های فعال در زمینه واردات خ��ودرو همچنان به ثبت نام 
غیرقانونی سفارش از ش��هروندان برای خرید خودرو ادامه می دهند که 
ب��ا توجه به مصوبه اخیر دول��ت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و 
ع��دم اختصاص ارز به این موضوع، قطعاً انجام تعهدات مبنی بر تحویل 

خودرو برای این گروه از شرکت ها وجود نخواهد داشت.« 
به گفته سرپرس��ت پلیس آگاهی تهران بزرگ، »این موضوع در حالی 
اس��ت که عمده ثبت سفارش های اخیر برای فروش خودرو، از سوی آن 
دسته از شرکت ها در حال انجام و پیگیری است که فاقد هرگونه مجوز 
قانون��ی و الزم از س��وی وزارت صنعت، معدن و تج��ارت برای فعالیت 

قانونی در زمینه واردات خودرو هستند.«
وی ثبت س��فارش برای واردات خودرو را در ح��ال حاضر غیرقانونی 
برش��مرد و گفت که این اقدامات به احتمال زیاد منجر به کالهبرداری 

خواهد شد. 

آمار ها از افزایش میزان مصرف بنزین در کش��ور حکایت دارد؛ رشدی 
که با افزایش گرمای هوا رابطه مس��تقیمی دارد و این روز ها سرنشینان 
خودرو های شخصی برای خالصی از گرما با روشن کردن کولر خودروی 

خود بر میزان مصرف بنزین افزوده اند. 
به گزارش صبحانه، آمار های رس��می شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران در خردادماه س��ال جاری حکایت از رش��د ۱۱.۲ درصدی 
مصرف بنزین نس��بت به مدت مشابه سال قبل آن دارد. این آمار نشان 
می دهد که مجموع مصرف بنزین در خردادماه امسال با میانگین مصرف 
روزان��ه ۸۳،۶ میلی��ون لیتر، به بیش از ۲ میلی��ارد و ۵۰۰ میلیون لیتر 
رس��ید. این آمار ها زمانی مورد توجه کارشناسان نفتی قرار می گیرد که 
گزینه هایی همچون افزایش گرمای هوا و سفر های تابستانی را به عنوان 
دو عامل افزایش دهنده مصرف در تابس��تان به شتاب دهنده های مصرف 

بهار اضافه کنیم. 
آمار در س��ه ماهه بهار سال جاری با توجه به رکوردزنی مصرف بنزین 
در ۱۳ روز ن��وروز به ط��ور میانگین روزانه ۸۵ میلی��ون و ۱۰۰ هزارلیتر 
رسیده است که باز هم در مقایسه با رقم ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتری 
مدت مشابه پارس��ال، ۱۰درصد رشد داشته اس��ت؛ آمار های که نشان 
می دهد نباید از کنار احتمال رکوردزنی بنزین در تابس��تان سال جاری 
به راحتی گذش��ت و همین میزان مصرف اس��ت که برنامه های مدیریت 
مصرف بنزین را ضروری تر از قبل می کند. کارشناسان نفتی عوامل ذکر 
ش��ده را دلیلی بر پیش بینی افزایش میزان مصرف بنزین به حدود ۱۰۰ 
میلیون لیتر در روز در روز های گرم تابستان قلمداد می کنند و خواهان 
مدیریت مصرف بنزین از هم اکنون هستند؛ مدیریتی که تجربه سنوات 

گذشته را نیز با خود همراه کرده است.
 این گروه اگرچه افتتاح پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس را به عنوان هاب 
اصلی تولید بنزین کش��ور عاملی بر رف��ع نگرانی های مصرف بنزین عنوان 

می کنن��د، اما تأکید می کنند که ای��ن نگرانی ها تا زمانی که بنزین تولیدی 
این پاالیش��گاه طبق زمان اعالم ش��ده -پاییز س��ال جاری - به پیک خود 
رسیده و وارد چرخه سوخت رسانی شود، همچنان وجود دارد و گزینه های 
مدیری��ت مصرف را علنی تر از همیش��ه به رخ می کش��د؛ روالی که به نظر 
می رسد به خوبی روی میز دولتمردان نفتی قرار دارد و نخستین پالس آن 
با رونمایی کارت های سوخت جدیدی که روز گذشته از سوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی انجام شد، منعکس شده است. کارت های سوخت 
جدید طبق اعالم شرکت نسل جدید کارتخوان های عرضه سوخت با هدف 
اس��تفاده از کارت س��وخت خودروها، تس��هیل در پرداخت هزینه از سوی 
مشتریان و کاهش هزینه های دولت است، اما برخی آگاهان نفتی گام های 
اولیه برای مدیریت مصرف سوخت و بازگشت به سهمیه بندی سوخت است. 
البته کارشناس��ان نفتی همچنان بر گزینه های خود اصرار دارند و به 
دولت پیش��نهاد می کنند این روز هایی که مصرف س��وخت هنوز به اوج 
خود نرسیده است با مدیریت صحیح کنترل مصرف بنزین را در اختیار 
خود گیرد. این گروه پیش��نهاداتی را هم برای دولت دارند و گزینه هایی 
همچون بازگش��ت به دوران کارت های س��وخت و سهمیه بندی بنزین، 
دونرخی ش��دن بنزین که باز هم به مدد کارت های س��وخت امکان پذیر 
است و قیمت سوخت در محدوده مجاز هزار تومان و بعد از آن به هزار 

و ۵۰۰ تومان خواهد رسید. 
گزینه دوم که بنزین چندنرخی اس��ت و مجددا ضرورت اس��تفاده از 
کارت ه��ای س��وخت را نیز در خود مس��تتر دارد. در ای��ن روش ظاهراً 
قیمت س��وخت در محدوده هزار و ه��زار و ۵۰۰ تومان و قیمت واقعی 
بنزین تعیین و عرضه ش��ود. راهکاری که به نظر می رس��د برنامه قبلی 
دولت برای رسیدن قیمت به فوب خلیج فارس را نیز در خود دارد؛ و در 
نهایت سومین گزینه بحث آزادسازی قیمت بنزین است که با واگذاری 

جایگاه ها که از برنامه های قدیمی دولت است، همراهی دارد. 

تجربه های گذشته
هر چند که بنزین یکی از فرآورده های نفتی است که شاید کمتر نقشی 
در اقتصاد بازی کند، اما در کش��ور ما و در س��نوات گذشته توانسته است 
هر نوع تصمیم گیری در این حوزه دماس��نج اقتصاد را حرکت دهد. شاید 
یکی از دالیلی که این روز ها نیز مسئوالن نفتی کشور برای تصمیم گیری 
مدیریت مصرف بنزین دس��ت به عصا تر از قبل حرکت می کنند نیز تکیه 
ب��ر تجربه های گذش��ته دارد و موجب ش��ده تا پیش از اعالم رس��می هر 
تصمیم��ی برای این بخش ابتدا میزان تأثیر پذیری اقتصاد از تصمیم نفتی 
دولت س��نجیده شود. در سال های گذش��ته و زمانی که مصرف بنزین در 
کش��ور رکوردزنی های کوتاه مدتی را ثبت می کرد و دولت مجبور بود برای 
رکوردزنی مصرف یارانه بیش��تری را هزینه کند، نخس��تین تصمیم نفتی 
بعد از وقفه ای طوالنی دوباره به اجرا گذاش��ته ش��د و افزایش ۱۵درصدی 
قیمت س��االنه بنزین که از دولت ششم آغاز شده و در اواخر دولت هشتم 
با دس��تور مجلس��ی ها متوقف ش��ده بود، به یکباره با اج��رای هدفمندی 
یارانه ه��ا ب��ه ش��کلی جدید آغاز ش��د. دولت وق��ت با توزی��ع کارت های 
س��وخت و س��همیه بندی بنزین تصمیم گرفت مصرف را بهینه کرده و با 
در اختیار گی��ری میزان مصرف به صورت ش��فاف گام های بعدی مدیریت 
ای��ن ف��رآورده نفتی را فراهم کن��د؛ تصمیمی که اگرچه اج��رای آن فراز 
و فرود ه��ای زیادی داش��ت و بنا به گفته عده ای موفق نبود، اما توانس��ت 
برای وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی، داده های اطالعاتی از 
میزان دقیق مصرف در استان ها و شهر های مختلف را فراهم کند. هر چند 
این اقدام در اجرا کاستی های زیادی را به همراه داشت، اما حداقل قیمت 
بنزین را به فوب خلیج فارس نزدیک کرد و س��همیه بندی ها هم توانس��ت 
کم��ی مص��رف را مدیریت کند. این روال از خردادماه س��ال ۹۴ و پس از 
اینکه قیمت بنزین معمولی در سطح هزار تومان ثابت ماند و بنزین سوپر 

نیز با قیمت هزار و ۳۰۰ تومان عرضه شد، تغییری نکرد. 

پیش فروش خودروی خارجی ممنوع است

سهمیه بندی و بنزین دونرخی بازمی گردند؟ 
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کسب و کارامـروز8

رئی��س مرکز مطالعات و پژوهش های ش��ورای ش��هر هم��دان گفت 
فرهنگسرای کسب وکار و کارآفرینی در شهر همدان راه اندازی می شود.

به گزارش مهر، حمید بادامی نجات روز سه ش��نبه در جمع خبرنگاران 
گفت: فرهنگسرای کسب وکار و کارآفرینی در 

شهر همدان راه اندازی می شود.
وی با تأکید بر اینکه امروزه مدیریت شهری 
نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا می کند، 
گفت: مرکز مطالعات و پژوهش های ش��ورای 
شهر به استناد قوانین کشور و با در نظر گرفتن 
عوامل��ی چون منبع مح��وری، محله محوری، 
فرهن��گ کارآفرین��ی، اس��تراتژی محوری و 
س��اختار مدیریت��ی مبتنی بر ش��اخص های 
کارآفرینی شهری نسبت به تدوین این طرح، 

اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه انتظار می رود ش��هرداری 
همدان برای ارتقای فرهنگ کار و اش��تغال و 

حمایت از توسعه کسب وکارها عالوه بر راه اندازی فرهنگسرای کسب وکار 
شهر همدان، در مراحل آتی براساس طرح تفصیلی، فرهنگسراهایی را در 
س��ایر نقاط شهر تأسیس کند، گفت: کارآفرینی و کسب وکارهای شهری 

به عنوان یک رویکرد اساسی، پایه ای برای تقویت بخش خصوصی و تأمین 
زیرساخت های مناسب این بخش محسوب می شود.

بادامی نجات افزود: ارائه فرصت و امکانات اولیه و کم هزینه به شهروندان 
برای ب��روز ایده های کس��ب وکار خالقانه و 
کارآفرینانه، از رویکردهای مدیریت شهری 
همدان در نقش تسهیلگر حوزه کارآفرینی 

است.
ظرفیت ه��ای  از  اس��تفاده  گف��ت:  وی 
محلی برای توس��عه فرهن��گ کارآفرینی و 
توانمندس��ازی افراد محلی به منظور ارتقا و 
توسعه خدمات همه جانبه و هم راستایی برای 
تبدیل شهرداری همدان از سازمان خدماتی 
به نهاد اجتماعی از رویکردهای اساسی این 

طرح است.
وی محور فعالیت فرهنگسرای کسب وکار 
»والیت« ش��هر همدان را آم��وزش، ترویج، 
مش��اوره، پژوهش، حمایت، توانمندس��ازی و مهارت آموزی برای رشد و 
توسعه خالقیت در ش��غل و زمینه سازی کارآفرینی و اشتغال حداکثری 

و بهره ور دانست.

مع��اون س��اماندهی ام��ور جوانان با اش��اره به فعالیت ۷۰س��ازمان 
مردم نهاد جوانان در حوزه گردش��گری گفت ش��بکه ملی گردشگری 

جوانان می تواند به صنعت توریسم کل کشور کمک کند.
محمدمه��دی تندگوی��ان در گفت و گو با 
مهر، با بیان اینکه ۲ هزار سازمان مردم نهاد 
جوانان در سراسر کش��ور داریم، افزود: این 
س��من ها هر کدام در یک حوزه مش��خص 
فعالی��ت می کنند و همین مس��ئله نیاز به 
هماهنگی بین این سازمان های مردم نهاد را 

بیش از پیش مشخص می کند.
ش��بکه های  تش��کیل  داد:  ادام��ه  وی 
ب��ه  مردم نه��اد  س��ازمان های  تخصص��ی 
صورت آزمایشی ش��روع شده و شبکه ملی 
گردشگری س��ازمان های مردم نهاد جوانان 

تشکیل شده است.
مع��اون وزی��ر ورزش و جوان��ان ب��ا بیان 

اینکه حدود ۷۰تش��کل جوانان فعال در کش��ور در زمینه گردشگری 
و بوم گردی فعال هس��تند، تاکید کرد: با ایجاد شبکه و تخصصی شدن 
این اقدامات، مش��تری و گردش��گر خارجی و داخلی بیش��تر می شود. 

همچنین با هماهنگی س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری و گرفتن 
شناس��ه ثبت، تمام سمن های فعال در حوزه گردشگری به یک شبکه 
تبدیل می شوند که می توانند بحث گردشگری در کل کشور را هدایت 

کنند.
تندگویان گفت: با ای��ن اقدام، از لحظه 
ورود ی��ک توریس��ت می توانی��م ش��بکه 
بوم گردی را که در تمامی اس��تان ها فعال 
است معرفی کنیم و پس از توانمندشدن، 
این ش��بکه می توان��د در اختی��ار میراث 
فرهنگ��ی قرار گیرد و به گردش��گری کل 
کشور چه توریست خارجی و چه گردشگر 

داخلی کمک کند.
مل��ی  ش��بکه  دبیرخان��ه  اف��زود:  وی 
گردشگری جوانان در تبریز شکل گرفته و 
همه تشکل ها در این شبکه ثبت می شوند. 
در ادامه در کشور هفت پهنه تعریف شده 
اس��ت و هفت نفر از دبیران تش��کل های مرتبط، مس��ئول این پهنه ها 
ش��ده اند و موظفند تمامی اس��تعدادهای گردشگری منطقه را رصد و 

نظم گردشگری کشور را با ایجاد شبکه تخصصی ایجاد کنند.

جوانان صنعت توریسم را هدایت می کنندراه اندازی فرهنگسرای کسب وکار و کارآفرینی در شهر همدان

رکود کس��ب وکار یا متوقف ش��دن رشد، ش��رکت ها را با ریسک 
سقوط روبه رو می کند. برای غلبه کردن بر این چالش، به چه ابزارها 

و استراتژی هایی نیاز داریم؟ 
در دنی��ای اس��تارتاپ ها، رش��د مهم ترین اولویت همه محس��وب 

می شود. اگر رشد نکنید، از بین می روید. 
مهم نیس��ت که شما به عنوان یک کارآفرین، تیم عالی و محصول 
فوق العاده ای داش��ته باش��ید و روابط��ی خوبی با مش��تریان برقرار 
کنید. بدون رشدی که درواقع س��نگ بنای موفقیت است، شرکت 
ش��ما مدت زمان زی��ادی دوام نمی آورد. طبق آم��ار تقریباً نیمی از 
کسب وکارهای جدید پس از پنج سال تعطیل می شوند. هرچه یک 

صنعت رقابتی تر باشد، رشد در آن اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
اما رش��د ب��اال از زوایای دیگ��ری نیز یک فاکتور مهم محس��وب 
می شود: شرکت هایی که از رشد خوبی برخوردارند، از جریان نقدی 
س��ریع تری لذت می برند. پول بیش��تر به معن��ی پروژه های جدید، 
اس��تخدام های باکیفیت و مش��تریان خشنودتر اس��ت. رشد سریع 
به ویژه برای صنایع نوظهور و ش��رکت هایی ک��ه زودتر به بازار قدم 
نهاده ان��د )البته با محصوالت خوب( و می خواهند مزایای بیش��تری 

نسبت به شرکت های دیگر به دست آورند، ضروری تر است. 
بااین حال زمانی که رشد متوقف می شود، آینده شرکت به توانایی 
بنیان گ��ذار در راه اندازی مجدد موتور محرکه کس��ب وکار بس��تگی 
دارد. ام��ا بنیان گ��ذار به تنهای��ی نمی تواند این وظیف��ه را به انجام 
برس��اند. رهبران هوشمند می دانند که افزایش سرعت رشد، تنها به 

کمک یک تیم عالی از کارمندان امکان پذیر است. 
نکات زیر به شما کمک می کند این چالش را پشت سر بگذارید و 

رشد بلندمدت شرکت را شاهد باشید: 
همدلی را به شرایط استخدام اضافه کنید

همدلی یکی از ویژگی های اصلی یک تیم موفق اس��ت. طبق آمار 
س��ال ۲۰۱۶ مؤسسه کس��ب وکار هاروارد، ارزش ۱۰ شرکتی که از 
بیشترین میزان همدلی بین اعضای تیم برخوردار بودند در یک بازه 
زمانی مطالعاتی، دو برابر بیشتر از سایر شرکت ها افزایش یافته بود. 
ای��ن آمار برای کارآفرینان به این معناس��ت ک��ه همدلی نه یک 
کاالی لوک��س، بلکه یک کاالی ضروری اس��ت. هنگامی که اعضای 
یک شرکت، همکاران خود را در سطح شخصی می شناسند و درک 
می کنند، با پیش بینی بهت��ر نیازها و ملزومات، بهره وری را افزایش 
می دهند. ابن پروس��ه سریع تر و هوشمندانه، به طور حتم به افزایش 

نرخ رشد منجر می شود. 
 سباس��تین بریرز، مدیر ارش��د فناوری و سرپرس��ت رشد شرکت
Ora Organic، در مصاحبه ای که با مؤسس��ه گلسدور داش��ت، 
روی ای��ن نکته تأکی��د کرد. او گفت: باره��ا و بارها اعضای تیم من 
با گفت وگو، درک و اصالح رویکرد، راه صعود و پیش��رفت شرکت را 
هموار کرده اند. آنها لزوماً بهترین مهندسان یا فروشندگان نیستند، 
ولی خوب درک می کنند که چگونه باید به راه حلی رس��ید که برای 

همه طرفین نتیجه مثبتی داشته باشد. 
همدل��ی به آنها کمک می کند از افق باالتر به مس��ائل نگاه کنند، 
برنامه های دیگران را ارزیابی و مسیری را انتخاب کنند که نیاز همه 

ما را برطرف می کند. 
ش��ما با اس��تخدام بهترین نیروه��ای متخصص ول��ی خودخواه، 

نمی توانید انتظار داش��ته باشید که تیمی عالی در کنار خود داشته 
باشید. در طول پروسه استخدام، همدلی متقاضیان را محک بزنید و 
مطمئن ش��وید که نیروهای جدید باعث می شوند شرکت شما بیش 

از مجموع کارکنانش ارزشمند باشد. 
 رویکرد جدید و بهتری

برای به کارگیری داده ها انتخاب کنید
داده ها، پادش��اه هستند، اما زمانی که پادش��اه به زبانی متفاوت با 

اطرافیان خود صحبت کند، حتماً به یک مترجم نیاز دارد.
  SuperDataScience کریل ارمنکو، بنیان گذار و مدیرعامل شرکت 
می گوید: گرچه ابزارهای جدیدی برای تس��هیل علوم داده توس��عه 
 یافته ان��د، ولی بازهم کارای��ی این ابزارها، ب��ه متخصصان حرفه ای 
وابس��ته است. البته همه می توانند از تکنیک های علم داده استفاده 
کنن��د، ولی کس��ب وکارها ب��ه کم��ک دانش��مندان داده که درک 
عمیق ت��ری از این تکنیک ها دارند و ارزش آنه��ا را درک می کنند، 

مزایای بیشتری کسب می کند. 
اس��تخدام متخصصان علم داده به ش��رکت ش��ما کمک می کند 
بهترین فرصت ها را شناس��ایی کند، ولی نبای��د خودتان را به آنچه 
آمار و ارقام می گویند محدود کنید. بهتر اس��ت تیم هایی تش��کیل 
دهید که می دانند چگونه داده ها و اطالعات را به اهداف کسب وکار 
مرتبط کنند. در این صورت شرکت شما به جای گرفتار شدن در دام 

داده، آن را به عنوان یک مزیت رقابتی به کار می گیرید.
 ارمنک��و می گوید: درحالی ک��ه ماش��ین ها و نرم افزارها می توانند 
داده ها را آماده سازی و تجزیه وتحلیل کنند، ولی حضور متخصصین 
و دانشمندان داده برای شناسایی سؤاالت مرتبط و همچنین تفسیر 

نتایج و تبدیل آنها به راه حل های مناسب ضروری است. 
روی روابط سرمایه گذاری کنید، نه فروش

ف��روش ب��ه درآمدزایی منجر می ش��ود و درآمد، رش��د را تقویت 
می کند. آیا شما باید فروش را نخستین اولویت خود بدانید؟ 

پاس��خ منفی اس��ت. مخاطبان امروزی می توانند بوی فروش را از 
فاصله یک کیلومتری حس کنند و اغلب آنها به این موضوع اهمیتی 
نمی دهند. مصرف کنندگان مدرن، مش��تاق »اصالت« هس��تند و از 
برندهایی استقبال می کنند که هویت واقعی شان را نشان می دهند. 
ش��ما نباید به صرف اینکه ی��ک رویکرد بازاریابی، ب��رای دیگران 
بازدهی خوبی داشته، روی آن س��رمایه گذاری کنید. به عنوان مثال 
ممکن اس��ت ارس��ال توییت های طنز از حس��اب توییتر شرکت، با 
فرهنگ برند شما سازگاری نداشته باشد. هر تکنیکی که به سایرین 
خوب ج��واب داده، لزوماً برای ش��ما نتیجه فوق الع��اده ای نخواهد 

داشت. 
در عوض روی بخش هایی از ش��رکت متمرکز شوید که مشتریان 
فعل��ی به آن عالقه مندن��د. ارتقای محتوا در رس��انه های اجتماعی، 
فروش ش��ما را افزایش نمی دهد ولی باعث می شود مردم با شرکت 
شما رابطه بهتری برقرار کنند. به یاد داشته باشید که برند شما باید 
برای مش��تریان نقش آینه ای را داشته باشد که بهترین »خود« آنها 
را به نمایش می گذارد. هنگامی که ش��ما بخشی از هویت مشتریان 
می ش��وید، آنها برند ش��ما را به دوس��تان همفکر و هم سلیقه خود 

معرفی می کنند و رشد، به خودی خود اتفاق می افتد. 
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ایالن ماسـک، مدیرعامل تسـال، اسـپیس اکس و بورینگ کمپانـی به خاطر خساسـت خاصش در صرف هزینه بـرای تبلیغات 
شـناخته می شود. در عوض اما آنطور که سوشوان بج )مشـاور بازاریابی( می گوید شرکت های تحت مدیریت ماسک با خبرآفرینی 
باعث می شـوند که شـما »در موردشـان حرف بزنید، از عملکردشان گالیه کنید، از آنها متنفر شـوید یا حتی به تمجید و تقدیر از 
خودروهای الکتریکی تسال بپردازید« و با این کار نقش نوعی کاتالیزور را در کمپین های تبلیغاتی هوشمندانه این شرکت ایفا کنید.
بـه گزارش دیجیاتو، به همین خاطر اسـت که ماسـک طی چهار روز اخیـر تمام تمرکز و توجه خود را بـه توییت کردن در مورد 
تالش های اسـپیس اکس و بورینگ کمپانی به منظور سـاخت یک زیردریایی مناسب برای اطفال و نجات فوتبالیست های تایلندی 
محبوس در غار سـپری کرده. این کارآفرین خالق با انتشـار عکس هایی از غارهای زیبا و انتشار به روزرسانی های مستمر در مورد 
سـاخت این زیردریایـی اعالم کرد که مقامات تایلندی می توانند از زیردریایی مورد بحث بـرای نجات 12 نوجوان گرفتار در غار و 

مربی شان استفاده کنند.
زمانی که ماسـک ایده خود را عملیاتی کرد و برای تسـت آن عازم تایلند شد افسـران نیروی دریایی این کشور تعداد زیادی از 
فوتبالیسـت های تایلندی را نجات داده اند. روز گذشـته نیروی دریایی تایلند اعالم کرد که بعد از روزها کار سخت موفق شده کل 
تیم و مربی شـان را از غار بیرون بیاورد. هرچند ماسـک در این عملیات نجات نقشی نداشـت، اما تعدادی از کاربران در توییتر به 

قدردانی از وی به خاطر تالش هایش پرداختند.
امـا مقامات رسـمی تایلند به خبرنگاران گفته اند به رغم قدردانی مردم از ماسـک، زیردریایـی وی چندان کاربردی نبوده. دیگر 
غواصان محلی نیز خاطرنشـان کرده اند زیردریایی ماسـک که از توان راکت بهره می برد احتماال برای حرکت از داخل قسمت های 
باریک غار با مشـکل روبه رو می شـده )در برخی قسمت ها فضایی به اندازه 35 سـانتی متر برای عبور زیردریایی وجود داشته( و 

درنتیجه نمی توانسته فوتبالیست های تایلندی را نجات دهد.
اما دالیل اصلی ماسک برای تبلیغات در مورد زیردریایی اش چه بود؟

آیا قصد این مدیرعامل نابغه صرفا جلب توجه رسـانه ها به ایده های هوشـمندانه اش بوده؟ یا قصد منحرف کردن افکار عمومی از 
خبرهای بدی را داشـته که این اواخر در مورد نابرابری در پرداخت حقوق ها به کارکنان تسـال مطرح شـده یا حتی اخراج گسترده 
کارکنان این شرکت بعد از بدبیاری های مالی اش؟ شاید هم ماسک قصد داشته با این کار نتیجه تالش جهانی برای نجات کودکان 

را به نام خودش ثبت کند یا نامش را به عنوان یک ناجی در سطح جهانی مطرح کند.
اما این اولین بار نیسـت که ماسـک از توییت هایش نفع می برد. آنطور که نشـریه CNN گزارش داده در سـال 2۰14 

میالدی و درست یک هفته بعد از آنکه ماسک توییت کرد زمان رونمایی از D و محصولی تازه فرا رسیده، سهام تسال 
رشدی 6درصدی را تجربه کرد و مجموعا به رقم 2 میلیارد دالر رسید. آن توییت می توانست به نسخه چهارچرخ 

یا دوچرخ محرکه از مدل اس اشاره داشته باشد یا حتی به یک تکنولوژی خودران تازه مربوط باشد و ابدا خبری 
از یک محصول کامال جدید و متفاوت در میان نبود.

حاال چطور؟ دنیا احتماال هیچ گاه اسـم افسـران نیـروی دریایی آمریکا را که جان ایـن بچه ها را نجات 
داده اند به یاد نخواهد آورد، اما مردم قطعا همیشه به یاد تالش های ماسک برای بیرون آوردن نوجوانان 

محبوس در غار خواهند افتاد.
 

راهکارهایی برای غلبه بر توقف رشد شرکت

علت ساخت زیردریایی »بی فایده« ماسک 
برای نجات فوتبالیست های تایلندی چه بود؟

رادی��و تهران با ویژه برنامه »بر بلندای هم��ت« میزبان کارآفرینان برتر و مدیران 
موفق حوزه اقتصادی در سال حمایت از کاالی ایرانی است. به گزارش مهر، مهدی 
رادفر، تهیه کننده برنامه »بر بلندای همت« در مورد ویژگی  های این برنامه گفت: در 
این برنامه تالش می کنیم با کارآفرینان برتر حوزه های اقتصادی گفت وگو کنیم و به 
عنوان مثال با رضا حسنی، مدیر مجموعه ایران پرتال که در جذب سرمایه و بازاریابی 
محصوالت ایرانی در کش��ورهای همسایه فعال است به تازگی صحبت داشتیم. وی 
در پایان عنوان کرد: در این برنامه به موضوعاتی همچون قطعه س��ازی خودرو، طال 
و جواهر و س��نگ های قیمتی، مشاوره و کارآفرینی، حوزه مبلمان و صنایع چوبی، 
نش��ر دیجیتال و ش��رکت های فرهنگ بنیان و دانش بنیان پرداختیم و قصد داریم 
در برنامه های آتی کارآفرینانی از حوزه مهندس��ی معکوس، پرینترهای سه  بعدی و 
اشتغال در بخش مجسمه سازی و المان های شهری و ماکت ها و. . . را دعوت کنیم.

دعوت از کارآفرینان برتر به رادیو تهران

دریچــه

پنجشنبه
21 تیر 1397

شماره 1109
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معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری گفت: فعالیت شرکت های دانش بنیان در بورس شرایط پیشرفت 
و ارتق��ای آنه��ا را فراهم خواهد ک��رد. به گزارش ایرن��ا از معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری، علیرضا دلیری در 
نشست تبیین و بررسی مشکالت صندوق های 
جسورانه، سال ۱۳۹۷ را سال سرمایه گذاری از 
طریق بستر بازار سرمایه خواند و گفت: تالش 
خواهیم کرد که جامعه س��رمایه داری کش��ور 
را با س��رعت بیشتری به س��مت بازار سرمایه 
حرکت دهیم. وی با اشاره به چگونگی فعالیت 
صندوق ه��ای جس��ورانه گفت: ش��رکت های 
دانش بنیان، صندوق های جس��ورانه می توانند 
ب��ا ورود به ش��رکت های خدمات فن��اوری و 
ش��رکت های خدمات تجاری س��ازی تقاضای 
تبدیل به دانش بنیان ارائه دهند که در صورت 
اس��تفاده از بس��تر فراهم ش��ده دانش بنیان از 

حمایت های معاونت بهره مند می ش��وند. معاون توس��عه مدیریت و جذب 
سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: هدف این است که 
از طریق فعالیت این صندوق ها بستری برای سرمایه گذاری در شرکت های 

دانش بنیان از طریق بورس ایجاد شود، چراکه با فعالیت شرکت ها در بورس 
شرایط برای ارتقای معقول و منطقی آنها فراهم خواهد شد. وی درخصوص 
وضعیت فعلی و میزان سرمایه صندوق های جسورانه گفت: با پیگیری های 
جدی در چند سال اخیر برای تحقق اجزای 
زیس��ت بوم کارآفرین��ی و ن��وآوری، ایجاد و 
پذیره نویس��ی صندوق های س��رمایه گذاری 
جسورانه با همکاری س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار عملیاتی ش��د که تاکنون ۱۵ صندوق 
مجوز دریافت کردند. معاون توسعه مدیریت 
و جذب س��رمایه معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری افزود: این روند به طور قطع 
نشان دهنده اقبال سرمایه گذاران و صاحبان 
سرمایه برای حضور در حوزه سرمایه گذاری 
خطرپذیر است. وی با تأکید بر ایجاد سرعت 
در فرآیند ثبت صندوق های جسورانه گفت: 
پیشرفت کار نیازمند سرعت بیشتری از باب 
راه اندازی صندوق های جسورانه است، لذا نیازمند تعریف مسیر جدیدی در 
مسیر فعالیت ش��رکت های دانش بنیان هستیم تا با بررسی حل مشکالت 

شرکت های دانش بنیان فرآیند ثبت صندوق های جسورانه سرعت گیرد.

براساس تازه ترین گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( در 
رتبه بندی کشورها در شاخص جهانی نوآوری، جمهوری اسالمی ایران در 

سال جدید میالدی، جهش ۱۰پله ای داشته است.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، در رتبه بندی شاخص جهانی نوآوری 
در س��ال ۲۰۱۸، جمهوری اس��المی ایران با 
جهشی قابل توجه از رتبه ۷۵ در سال ۲۰۱۷ 
به جایگاه ۶۵ در سال ۲۰۱۸ رسیده است. این 
در حالی اس��ت که رتبه ایران در این شاخص 

در سال ۲۰۱۵، ۱۰۶ بوده است.
ش��اخص جهانی نوآوری نام گزارشی است 
که هرس��اله توسط س��ازمان جهانی مالکیت 
فکری )WIPO( منتشر می شود و در آن به 
رتبه بندی کشورها از منظر نوآوری می پردازد 
که خوش��بختانه با اقدامات معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری اس��المی ایران در 

تعامل با وایپو و نیز دس��تگاه ها و نهادهای مرتبط علم و فناوری کش��ور، 
زمینه ارتقای جایگاه ایران در  این گزارش فراهم شده است.

 این رشد قابل توجه مرهون رشد در ابعادی همچون خروجی های دانش 

و فناوری )از جایگاه ۹۰ در س��ال ۲۰۱۵ به جایگاه ۴۱ در س��ال ۲۰۱۸( 
و خروجی ه��ای خالق )از جایگاه ۱۱۶ در س��ال ۲۰۱۵ به جایگاه ۵۹ در 
سال ۲۰۱۸( است که بی شک توس��عه زیست بوم نوآوری و کارآفرینی و 
همچنین توس��عه اس��تارتاپ  های فعال در 
بخش های مختلف اقتصادی نقش بی  بدیلی 

در کسب این جایگاه داشته است.
 براس��اس گزارش س��ال ۲۰۱۸ سازمان 
جهان��ی مالکیت فک��ری، ایران با رش��دی 
۱۰ پل��ه ای یک��ی از بیش��ترین رش��دها را 
در می��ان کش��ورهای همتراز خود داش��ته 
اس��ت. نکت��ه قاب��ل توج��ه اینک��ه جایگاه 
 کش��ورمان در ش��اخص کارای��ی ن��وآوری

)Innovation Efficiency Ratio(، از 
رتبه ۵۶ در سال ۲۰۱۷ به رتبه ۱۱ در سال 

۲۰۱۸ رسیده است.
این امر بیش��تر مرهون وضعیت مناسب 
ش��اخص های مربوط به ابعاد خروجی است و نش��ان از این موضوع دارد 
که ایران توانس��ته است به رغم ضعف در برخی ش��اخص های مربوط به 

ورودی ها، خروجی های نوآورانه بسیار مطلوبی را ارائه دهد.

جهش 1۰ پله  ای ایران در رتبه بندی شاخص جهانی نوآوریشرکت های دانش بنیان با ورود به بورس پیشرفت می کنند

مشکل اساسی کسب وکارتان چیست؟ قیمت های پایین، هزینه های 
جاری بیش از حد یا سودآوری ناپایدار... 

برای تبدیل شدن به یک فرد کارآفرین دالیل بسیاری وجود دارد، 
اما فرقی نمی کند که دالیل ش��خصی شما چه باشد یا اینکه ثروتمند 
ش��دن در فهرست اهداف تان باش��د یا نه، به هر حال هر کسب وکاری 

باید به نقطه سودآوری برسد. 
بدون س��ودآوری نمی توانید درها را به روی خود و دیگران باز نگه 
دارید و قادر به ادامه دادن کاری که قلبا دوس��تش ندارید، نخواهید 

بود. 
متأسفانه اکثر کسب وکارها در اولین سال های تأسیس شان شکست 
می خورند. بخش عمده ای از این شکس��ت ها به خاطر عدم توانایی در 
ایجاد س��ودآوری اس��ت، اما بزرگ ترین کس��ب وکارها ه��م از فقدان 

سودآوری رنج می برند. 
پ��س چه چیزی عامل اصلی ممانعت از س��ودآوری کس��ب وکارها 
است؟ در اینجا هفت مشکل اساسی  که مانع سودآوری هستند، مورد 

بررسی قرار گرفته است. 
1- قیمت های پایین

تنظی��م قیمت ها یک��ی از اولین و مهم ترین تصمیماتی اس��ت که 
در حوزه کس��ب وکارتان اتخاذ می کنید. نح��وه تنظیم قیمت کاالها 
و خدمات تان، به طور مس��تقیم موفقی��ت آینده تان را دیکته می کند. 
بس��یاری از کارآفرین��ان در ابتدای کار س��عی می کنند تا حد ممکن 
قیمت ه��ا را باال نبرند؛ اگر کاالی ش��ما نس��بت ب��ه رقبایتان قیمت 
تمام شده باالتری دارد، پس باید بازار هدف تان را به کلی تغییر دهید. 
هرچند که اگر قیمت ها را بسیار پایین در نظر بگیرید، میزان صرف 
هزینه های تولید از بازگش��ت سرمایه پیش��ی می گیرد. مارژین سود 
خ��ود را با دقت بررس��ی کنید و نگران پول گرفت��ن در ازای کیفیت 
نباشید، چراکه مش��تریان هدف و مخاطبان محصوالت شما باهوش 
هس��تند و نقطه تمایز کیف��ی را درک می کنند. اگر زمان بیش��تری 
را صرف تولید محصول��ی باکیفیت کنید، مصرف کنندگان نیز تمایل 

خواهند داشت تا مبلغ بیشتری بپردازند. 
2- هزینه های عملیاتی بسیار باال

کس��ب وکارتان برای دوام آوردن در بازار ب��ه المان هایی نیاز دارد. 
هرچند ممکن اس��ت در برخی مس��ائل، نیازهای شرکت تان را دست 
باال بگیرید. برای مثال، وقتی تنها دو کارمند دارید، واقعاً داشتن دفتر 
کار ۳۰۰۰ متری واجب اس��ت؟ آیا سرمایه گذاری روی ماشین آالتی 
که تنه��ا یک مقدار کم ب��ه مارژین محصول نهای��ی اضافه می کند، 

عاقالنه است؟ 
در م��ورد هزینه ه��ای عملیاتی ت��ان خوب فکر کنی��د، اگر بیش از 
حد خرج کنید، ممکن اس��ت چاله ای بکنید ک��ه بیرون آمدن از آن 

غیرممکن باشد. 
3- هزینه های جاری بسیار باال

از دس��ت دادن کنترل هزینه های جاری کسب وکار چندان سخت 
نیس��ت و از آنجایی که این هزینه ها اَشکال مختلفی دارند، مشخص 
کردن یک بخش خاص که موجب هدررفت مالی می ش��ود، دش��وار 

اس��ت. به مس��ائلی همچون حقوق کارکنان تان، می��زان پرداخت به 
بانک ها و موسس��ات مالی، میزان خرج کرد الزم برای تولید محصول 

و متغیرهای ماهانه ای مثل هزینه ابزارآالت فکر کنید. 
برای تم��ام این هزینه های موجود، گزینه ه��ای کم هزینه تری هم 
وجود دارد، اما این گزینه ها نباید منجر به از دست دادن فرصت ها و 

مزیت های رقابتی تان بشوند. 
 4- هزینه های پنهان

ممکن است که میزان هزینه ها و خرج کرد خود را برنامه ریزی کرده 
و کنترل کنید، اما همیش��ه هزینه هایی وجود دارند که خود را برای 
مواجه��ه با آنها آماده نکرده اید و معم��والً هم با هزینه های عادی تان 
سرش��کن نمی ش��وند. برای مثال، اگر کس��ب وکارتان ب��ه تعمیرات 
اورژانس��ی نیاز پیدا کند، ش��اید نیاز باش��د که تمام س��ود ماه تان را 

خرج کنید. 
اگر به اندازه کافی برای هزینه های بیمه ای و مالیاتی آماده نباشید، 
این نوع خرج کرد ها هم می توانند تمام کس��ب وکارتان را نابود کنند. 
تمام چیزی که برای به خطر انداختن طرح سودآوری تان الزم است، 

هزینه های حساب نشده است. 
5- رقابت شدید

ش��اید هزینه ها و قیمت محصوالت تان تنظیم باش��ند، اما با رقابت 
شدیدی مواجه باشید. برای مثال، اگر رقبای شما محصوالتی را ارائه 
کنند که از لحاظ قیمت با محصوالت ش��ما برابر باش��ند اما کارکرد 
بهتری داش��ته باشند، ش��ما قادر نخواهید بود به میزان کافی فروش 

داشته باشید. 
 6- فقدان آگاهی کافی از اوضاع بازار

ممکن اس��ت از وضعیت بازار آگاهی درس��تی نداش��ته باشید؛ اگر 
کاالی تان هم برای مصرف کنندگان و هم برای خودتان قیمت ایده آلی 
دارد، تا وقتی که کس��ی از وجود آن خبر نداشته باشد نمی توانید به 
سودآوری برس��ید. بزرگ ترین ابزار شما برای فائق آمدن بر این مانع 
بازاریابی و تبلیغات است. این استراتژی ها هزینه هایی را در پی دارند، 

اما به خاطر سودآوری شان ارزش سرمایه گذاری را دارند. 
7- عدم پیوستگی و استمرار

ممکن است که ش��ما برای رسیدن به سودآوری طرح ریزی خوبی 
داشته باش��ید، اما به خاطر عدم استمرار نتوانید پاداش تان را دریافت 
کنید. برای مثال، هزینه ها ماه به ماه تغییر می کنند، یا ممکن اس��ت 

تیم فروش تان بر مبنای متغیرهای فردی کار کند. 
مواردی از این دس��ت را به س��رعت شناس��ایی کرده و کنترل کنید. 
ممکن است شناسایی نقاط ضعف استراتژی هایتان مشکل باشد، اما اگر 
می خواهید س��ودآوری پایداری داشته باشید، این کار به شدت ضروری 
اس��ت.  مسائل مذکور بخشی از مشکالتی هس��تند که توانایی مسدود 
کردن مسیر سودآوری کسب وکارتان را دارند. شاید از زوایای گوناگونی با 
مشکل روبه رو شوید، یا اینکه به کل با مقوله های دیگری از قبیل هدف 
قرار دادن بازار اش��تباه یا عدم توانایی در رش��د، س��روکار داشته باشید.  
اگر در ایجاد س��ودآوری پایدار دچار مشکل هستید یا اینکه نمی توانید 
جزییات طرح کسب وکارتان را مشخص کنید، در هر بازه زمانی یکی از 
این مشکالت را مورد بررسی قرار دهید، چراکه همیشه راه حل یا حداقل 

راهی برای ارتقای رویه های پیشین وجود دارد. 
entrepreneur :منبع

7 مشکلی که از سودآوری کسب وکارتان جلوگیری می کنند

یادداشـت

طرح مهارت افزایی دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانشگاه عالمه طباطبائی 
با هدف ارتقای مهارت های عمومی و تخصصی دانش��جویان و فارغ التحصیالن 
این دانشگاه از سال گذشته به اجرا درآمد و تاکنون بیش از ۳۵۰۰ دانشجو در 

دوره های آموزشی عمومی و تخصصی این مرکز شرکت کرده اند.
به گزارش ایسنا، دانشگاه عالمه طباطبائی به عنوان دانشگاه تخصصی کشور 
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از سال ۱۳۹۶ با تاسیس دفتر مهارت افزایی، 
آم��وزش مهارت های تخصصی دانش��جویان را با هدف توانمندس��ازی و آماده 
س��اختن دانشجویان و فارغ التحصیالن، س��رلوحه فعالیت های خود قرار داد و 
تالش خ��ود را کمک به تامین نیروی متخصص جامعه و اقبال بازار کار برای 

جذب و به کارگیری فارغ التحصیالن این دانشگاه معطوف کرد.

حضور بیش از 35۰۰ دانشجو در 
طرح مهارت افزایی دانشگاه عالمه

AudienceBloom کارآفرین و مدیرعامل Jayson DeMers
مترجم: علی اکبری



درست به مانند هر صنعتی در عصر دیجیتال فعلی، حوزه تبلیغات نیز 
تحت فش��ار قرار گرفته است. با توجه به گزارش های متعدد آژانس های 
مختلف که از کاهش س��ود برندهای تبلیغاتی حکایت دارد، چش��م انداز 
انطب��اق کس��ب وکار تبلیغ��ات با پلتفرم ه��ای جدید مانند ش��بکه های 
اجتماعی و رس��انه های تعاملی بس��یار تاریک به نظر می رسد. تبلیغات 
س��نتی از مدت ها پیش کارایی خود را از دست داده است. اگرچه هنوز 
هم بیلبوردهای تبلیغاتی بخش جدایی ناپذیری از گزینه های ش��رکت ها 
برای انجام تبلیغات بصری هس��تند، با این حال حوزه تبلیغات س��نتی 

دیگر جذابیت چندانی را بر نمی انگیزد. 
به لطف موتورهای جست وجوگر و نرم افزارهای تحلیل آمار، بازاریابی 
اکنون م��ا فرصت بازآفرینی فرآیند بازاریابی و بازس��ازی ارتباط مان با 
مخاطب ها را داریم. با این حال باتوجه به اختصاص نزدیک به ۸۰درصد 
ترافیک اینترنت به فایل های ویدئویی تا سال ۲۰۱۹، حوزه تبلیغات باید 
توجه ویژه ای به کیفیت های بصری داشته باشد. در کار اینها نیم نگاهی 
به س��ایر اولویت ها و فاکتورهای بنیادی نیز ضروری است. در این مقاله 
به بررس��ی پنج تغییر مهم و تاثیرگذار روی تبلیغات دیجیتال خواهیم 

پرداخت. 
1- رشد ویدئو

در اینجا تعدادی آمار گیج کننده را برای ش��ما آم��اده کرده ام. براین 
اس��اس روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون س��اعت ویدئو در یوتیوب مشاهده 
می شود. همچنین این پلتفرم بیش از یک میلیارد کاربر را به خود جلب 
کرده اس��ت. باتوجه به محبوبیت پلتفرم های ویدئویی اکنون ۸۷درصد 
بازاریاب ها از محتوای ویدئویی اس��تفاده می کنند. به عالوه یک سوم کل 
زمان کاربران در اینترنت به مشاهده فایل های ویدئویی اختصاص دارد. 
ب��ا وجود مش��تریانی که الگوی مصرف ش��ان به طور متن��اوب تغییر 
می کند، دس��ت اندرکاران تبلیغات باید اهمیت ابزار مورد استفاده ش��ان 
ب��رای انتق��ال پی��ام تبلیغات��ی خ��ود را درک کنند. بخ��ش مهمی از 
مصرف کنندگان جدید ش��امل نسل جوان، معروف به نسل Z، می شود. 
ای��ن گروه س��نی براس��اس آمارهای رس��می اعالم کرده ان��د که بدون 
یوتیوب نمی توانند زندگی کنند. براین اساس اگر محصوالت خود را در 
فرمت مورد عالقه مش��تریان تان بارگذاری نکنید، نمی توان به موفقیت 

کمپین های تبلیغاتی تان امیدی داشت. 
2- دموگرافی های مخاطب ها

به لطف ش��رکت هایی نظیر فیس بوک و گوگل، اکنون ما دسترس��ی 
عمیق ت��ری ب��ه آماره��ای مخاطب های مان به نس��بت گذش��ته داریم. 
برای��ن اس��اس ما به خوب��ی از فرهنگ و س��لیقه آنها به همراه ش��یوه 
تغییر عالیق ش��ان آگاه می ش��ویم. براس��اس آمارهای به دست آمده از 
اطالعات این دو شرک بزرگ عصر تبلیغات یگانه، یک تبلیغ برای تمام 
مخاطب ها، تمام ش��ده است. درست به همین علت برخی برندها مانند 

تویوت��ا با اس��تفاده از دموگرافی های مخاطب ها در حال توس��عه حوزه 
تبلیغات به عرصه کامال تازه ای هستند. 

کمپی��ن تبلیغاتی جدید تویوتا برای مدل جدید خودروهای کمری با 
خلق الگوهای تازه ای از تبلیغات همراه ش��د. تبلیغ آفریقایی- آمریکایی 
در ش��بکه ABC که گروه مخاطب بیش��تری از این نژاد دارد به نمایش 
درآمد، درحالی که نس��خه هیس��پانیک، اس��پانیایی، آگهی روی شبکه 
اسپانیایی زبان NBC پخش شد. عالوه بر این مسئوالن تبلیغات تویوتا 

به فکر تقسیم تبلیغات شان برای گروه های کوچک تر نیز بوده اند. 
در حقیق��ت تویوتا به خوب��ی به اهمیت نمایش هوی��ت مخاطب در 
ویدئوهایش پی برده اس��ت. به عالوه آنها نس��بت به پرهیز از همانندی 
نس��خه های مختلف تبلیغ ش��ان نی��ز آگاهی دارند. براین اس��اس جک 
هولیس، نایب رئیس گروه و مدیر ارش��د برند تویوتا، این گونه اظهارنظر 
کرده است: »مردم عالقه مند به مشاهده کاراکترهایی از تمام گروه های 
نژادی و قومی در تبلیغات بصری هس��تند. دلیل این عالقه نیز ضرورت 

همانندی عرصه تبلیغات با زندگی روزمره افراد است.« 
3- کانال های توزیعی جدید

تغییرات در حوزه تبلیغات فقط مخصوص محتوای ویدئویی نیس��ت. 
توزیع نس��ل جدید از ش��بکه های نمایش��ی نیز می توان��د موجب تولید 
عمی��ق در ح��وزه تبلیغات ش��ود. پلتفرم های ت��ازه ای مانند فیس بوک 
ام��کان تولید محتوای بصری را برای بازاریاب ها و اهالی تبلیغات فراهم 
می کنند. تفاوت عمده چنین پلتفرمی با س��ایر رس��انه های نمایشی در 
امکان شخصی س��ازی ویدئوها برای هر گروه مخاطب هدف است. براین 
اس��اس می توانیم از طریق فیس بوک به افراد مناس��ب با کسب وکارمان 
دسترسی پیدا کنیم. دس��ته بندی این افراد نه تنها براساس معیارهایی 
نظیر جنسیت، س��ن و محل سکونت صورت می پذیرد، بلکه با توجه به 
پسندهای ش��ان در فیس بوک از طریق سبک زندگی نیز اعمال می شود. 
ب��ه این ترتی��ب اهالی حوزه تبلیغ��ات به بهترین ش��کل توانایی انتقال 

پیام شان به مخاطب هدف را خواهند داشت. 
4- محتوای ارزشمند برای مشتری

س��ازندگان تبلیغات اکنون بیش از هر زمان دیگری به س��وی تولید 
محت��وای ارزش��مند برای مش��تریان حرک��ت می کنند. براین اس��اس 
موسسه هایی نظیر Just Doung  به دلیل توانایی باالی شان در درک 
خواسته های مشتریان از تبلیغات روز به روز بر شهرت خود می افزایند. 
برنام��ه The Verge نیز به عنوان یک��ی از محبوب ترین برنامه های 
 Just نمایش��ی موج��ود در فیس بوک یک��ی از کاره��ای منحصر به فرد
Doung محس��وب می ش��ود. ای��ن برنامه ب��ا تمرکز روی مش��تکالت 
گروه های جمعیتی آس��یایی در کش��ورهای اروپایی و آمریکای شمالی 
موفق به جذب مخاطب های پرش��ماری شده  است. عالوه بر جلب توجه 
مخاطب های معمولی، چنین برنامه هایی نظر تولیدکنندگان تبلیغات را 

نیز به خود جذب کرده است. 
 Disney- Acquired راون اریکسون، یکی از موسس های استودیو
Maker و مدی��ر فعلی برند تبلیغاتیThe Machine، در مورد چنین 

برنامه هایی این گونه اظهارنظر کرده اس��ت: »اکن��ون در حوزه محتوای 
ارزش��مند برای مشتریان و مخاطب ها یک جای خالی قابل توجه وجود 
دارد. خوشبختانه برنامه ای نظیر Just Doug  به خوبی موفق به جلب 
رضایت مخاطب و پر کردن این فضای خالی ش��ده است«. وی در ادامه 
اظهارنظر خود این گون��ه می افزاید: »چنین کار خارق العاده ای به صورت 
کامال مس��تقل انجام شده اس��ت. نکته جالب کیفیت باالی محصول در 
عین بودجه اندکش اس��ت. براین اس��اس ما باید منظر محتوای بس��یار 
باکیفیت تر تبلیغاتی در ماه های پیش رو باشیم. این گونه عرصه تبلیغات 
س��نتی به فضایی پویا و سرگرم کننده تر از گذشته برای مخاطب تبدیل 

خواهد شد.« 
5- افراد تاثیرگذار کنترل همه چیز را در دست می گیرند

باتوجه به اعالم فیس بوک مبنی بر اقدام در جهت کاهش نمایش محتوای 
مرتبط با کسب وکار برای کاربران، بازاریابی تاثیرگذاری بیش از پیش امکان 
توسعه و رشد یافته است. چنین الگویی از بازاریابی امکان نمایش و انتقال 
پیام را به صورتی که مخاطب احس��اس مشاهده محتوای تبلیغاتی نکند، 
فراهم خواهد کرد. براین اس��اس مخاطب ها با افراد تاثیرگذار ارتباط برقرار 
ک��رده و ب��ه آنها اعتماد می کنن��د. به این ترتیب فرصت عال��ی برای افراد 
تاثیرگذار به منظور اعمال نفوذ و تاثیرگذاری روی مخاطب فراهم می شود.  
نای��ک اخیرا نس��بت به اهمیت اف��راد تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی 
حس��اس تر شده است. ماجرا از جایی شروع شد که چارلی جابالی، یکی از 
افراد مشهور در شبکه های اجتماعی، ویدئویی با استفاده از کفش های نایک 
تولید کرد. براین اس��اس وی به بیان تاثیر کفش های نایک روی عالقه اش 
به ورزش پرداخت. به این ترتیب چارلی، برند نایک را اسپانسر ایجاد تحول 
در زندگی اش خطاب کرد. جلب میلیون ها بازدید به این پست چارلی نگاه 
بس��یاری از اهالی حوزه تبلیغات را به مقوله بازاریابی تاثیرگذار تغییر داد. 
ب��ه این ترتیب اکنون بیش از هر زمانی افراد تاثیرگذار در حال همکاری با 

برندهای بزرگ و کوچک هستند. 
تاثیر فوق العاده جابالی روی کاربران شبکه های اجتماعی در نهایت موجب 
دیدار رسمی وی با مسئوالن برند نایک در پورت لند شد. به این ترتیب فصل 
تازه ای در همکاری نایک با وی و به طور کلی افراد تاثیرگذار در شبکه های 
اجتماعی باز شد. شیوه انتقال پیام های تبلیغاتی از سوی این افراد عالوه بر 
اینکه مورد اعتراض پلتفرم هایی نظیر فیس بوک نیست، براساس آمارهای 

رسمی تاثیرگذاری بیشتری نیز به همراه دارد. 
نکات کلیدی

ش��ما نیازی به بودجه ای برابر با یک برن��د بین المللی تولید اتومبیل 
برای ایجاد تغییر در الگوی تبلیغاتی تان ندارید. به جای صرف هزینه باال 
روی فرمت ویدئو، فهم درس��ت مخاطب، شناسایی کانال های ارتباطی 
محب��وب آنها و تحلی��ل بازخورد کمپین های تان س��رمایه گذاری کنید. 
همچنی��ن آماده همکاری با افراد تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی یا 
حداقل توجه به توصیه های شان باشید. سپس در پایان آماده تغییرات و 

تحوالت تازه در دنیای تبلیغات باشید. 
entrepreneur :منبع

 جام جهانی روی بیلبوردهای شهر
بیلبوردهای تهران در زمان برگزاری مس��ابقات جام جهانی فوتبال، 
لحظه به لحظه همگام با تیم ملی کش��ور و ش��ور و هیجان طرفداران 
رویدادها را به نمایش گذاشتند.  تبلیغات فرهنگی بخشی از فعالیت های 
س��ازمان زیباس��ازی ش��هرداری تهران را شامل می ش��ود. این رسانه 
تاثیرگذار در تمام شهر تابلوهایی با طرح و شعار فوتبالی در حمایت از 
تیم ملی کشورکه به رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه راه یافته بود 

به نمایش گذاشت. 
تقریبا می توان گفت پایتخت به خصوص در ایام برگزاری مس��ابقات 
تیم ملی ایران با س��ه کش��ور مراکش، اس��پانیا و پرتغال رنگ و شکل 
فوتبالی به خود گرفت و هیجانی که در بین مردم نس��بت به نتایج به 
دست آمده در این رقابت ها وجود داشت کامال در خیابان ها و اتوبان های 
شهر به چشم می آمد و حس می شد، پوستر بزرگ نصب شده در میدان 
ولیعصر تهران در واکنش به انتقادات مخاطبان تعویض می شود و برد 
ایران در مقابل تیم مراکش صبح روز بعد از مس��ابقه با درج پیام های 
تشکر و قدردانی از تیم ملی روی بیلبوردهای شهر جای می گیرد. بازی 
جانانه در مقابل تیم های اسپانیا و پرتغال با درج پوسترهایی از لحظات 
خاص مس��ابقه به نمایش حضور قدرتمندانه تی��م ایران پرداخته و به 
عبارتی می توان گفت گزارش کامل و تصویری از رویدادهای حضور تیم 

ایران در این رقابت ها در رسانه محیطی به مخاطبان ارائه شد. 
در پیام ها و طرح ها ۸۰میلیون ایرانی را یار و همراه تیم ملی نش��ان 
می دهد که در لحظات حس��اس بازی ضربان قلب ش��ان یکصدا برای 
موفقیت تیم ایران می تپد.  این بار سازمان زیباسازی با همکاری وزارت 
ورزش و جوانان همسو با تب و تاب فوتبالی حاکم بر جامعه کارگاه هایی 
را از هفته ها قبل در رابطه با طراحی و تدوین پوسترها و شعارهای آن 
برپا کرده بود و فضای شهر را در این رویداد بزرگ ورزشی با تصاویری 
از بازیکنان تیم ملی و حتی لحظه های به یاد ماندنی دوره های گذشته 

حضور تیم ملی دراین رقابت ها آراسته بود. 
 صادقی معاون تبلیغات سازمان زیباسازی به  ام بی ای نیوز گفت: از 
آنجا که تیم ملی فوتبال ایران با قدرت بیش��تری امسال در رقابت های 
جام جهانی حضور داش��ت از قبل برنامه پوشش دهی و اکران تبلیغات 
در این حوزه شکل گرفت و اقدامات مناسب نیز انجام شد، تا جایی که 
حتی پیش بینی هایی برای واکنش سریع در صورت موفقیت های تیم 
ایران مقابل تیم های حریف انجام ش��ده بود و برخی بیلبوردهایی که 
بازدید بیش��تری داشتند و در معرض دید مخاطبان بیشتری بودند، از 
قبل آماده شده بود و بعد از کسب نتایج بالفاصله تابلوهای مورد نظر با 

کمی تغییرات نصب شدند. 
او از اس��تقبال بس��یار زیاد و خوب مخاطبان درای��ن رابطه خبر 
می دهد و می گوید: نظرس��نجی های انجام شده نشانگر آن است که 
شهروندان از این اقدام س��ازمان بسیار راضی بودند و بازخوردهایی 
که دریافت کردیم تش��ویق کننده برای اقدامات مشابه بعدی بود و 
نش��ان داد مخاطبان و شهروندان نس��بت به همصدایی مسئوالن و 
مجریان امور شهری با هیجانات و احساسات شان واکنش نشان داده 
و برای ش��ان حائز اهمیت اس��ت. البته ش��عارها با همکاری سازمان 
ورزش و جوانان انتخاب ش��ده بود، اما در ش��ورای سیاست گذاری 
تالش کردیم از زحمات و دستاوردهای تیم های ملی قبل در دوران 

حضور درجام جهانی نیز قدردانی شود. 
وی در مورد انتخاب رسانه محیطی برای چنین رویکردی در سطح شهر 
افزود: همان طورکه در دوره های اکران تبلیغات فرهنگی طی سال های اخیر 
سیاست پرداختن به موضوعات مختلف و متنوع در بیلبوردها مدنظر قرار 
داشته است، از این ابزار به عنوان یک رسانه قدرتمند محیطی و عمومی تر 
برای انتقال پیام ها استفاده می شود و در کنار رسانه تلویزیون سعی می شود 
مخاطبان را همراهی کرده و نسبت به رویدادهایی که درحال رخ دادن است 
واکنش سریع تر و تاثیر گذارتر داشته باشیم، همچنان که حتی در برخی 
موارد امور آموزشی نیز در این رسانه در حوزه های فرهنگ سازی و اخالق 
و آداب اجتماعی و همچنین موضوعات مربوط به سالمت بهداشت روانی 
و اجتماعی افراد جامعه و. . . با همکاری بخش های مختلف مرتبط درسطح 

شهر اکران شده است.  

مارادونا؛ دنیای پرتالطم فوتبالیستی که 
می خواست یک سلبریتی باشد

مارلون براندو در خاطراتش نوش��ته بود که اگر بازیگر نمی شد )اگر 
بازیگری ناجی اش نمی ش��د(، معلوم نبود چه سرنوشتی پیدا می کرد و 

حتما در طول زندگی اش دیوانه می شد یا به کسی آسیب می رساند. 
سال ۱۹۶۰ بوینوس آیرس، شاهد تولد ستاره فوتبالش مارادونا بود. 
او در سه سالگی نخستین توپ فوتبالش را هدیه گرفت و رویایش آغاز 
شد. در سن خیلی کم وارد تیم ملی فوتبال آرژانتین شد و خیلی زود 
دنیا مارادونا را ش��ناخت. پوس��ترهای تمام قدش روی دیوار اتاق های 
جوان ها و حتی بزرگ ترهایی که این نابغه را دوس��ت داش��تند، نقش 
بس��ت.  برای خیلی ها آنقدر دوست داش��تنی بود که بتوانند ماجرای 
دس��ت خدا را فراموش کنند و به جایش نبوغ او را در پاس های دقیق، 
بازی س��ازی و ش��وت های پرقدرت به یاد بیاورند. هر چه بود او ناجی 
آرژانتی��ن بود.  ام��ا فوتبال تنها چیزی نبود ک��ه مارادونا را به مردم 
می شناس��اند؛ مواد مخدر و حاشیه س��ازی هایش عامل مهم دیگری 
بود که نامش را بر س��ر زبان ها می انداخت. بعد از فراز و نشیب های 
زی��اد، از بازی در فوتبال کناره گیری کرد، اما دردس��رهایش تمامی 

نداشت و نتوانست سمت مربیگری را هم ادامه دهد. 
حاال او به شغل حاشیه سازی مشغول است؛ شغلی که شاید حتی از 
فوتبال هم بیشتر مورد عالقه اش بوده است. حاشیه های مارادونا یادمان 
می اندازد که انسان، چیزی جز آن ورزشکاری است که در زمین فوتبال 
عرق می ریزد، می دود و افتخارآفرینی می کند یا گاه سرافکنده می شود. 
مارادونا به خاطرمان می آورد که شخصیت ها رنگی اند و ماهیت پیچیده 
انسان را مقابل چشمان مان می گذارد. آنها همیشه قرار نیست قدیس 
باشند و می توانند زیاد اشتباه کنند و به اشتباه های شان پشت نکنند، 

چرا که از لغزش های شان جان می گیرند و بر سر زبان ها می افتند. 
مارادونا و سینما

مارادونا هم مثل خیلی از سلبریتی های دیگر سوژه فیلم قرار گرفته 
اس��ت. امیر کوستوریکا مستندی از او س��اخت که در سال ۲۰۰۸ در 

جشنواره کن به نمایش درآمد. 
سورنتینو هم در سال ۲۰۱۵ در فیلمش تصویر مارادونای متکبری را 
به نمایش گذاشت که اضافه وزن عجیبی داشت؛ مردی که در فیلم هم 

می خواست جلوی چشم باشد. 

هرآنچه باید در مورد تحول عرصه تبلیغات بدانیمBRANDایستگاهتبلیغات

5 تغییر تاثیرگذار روی تبلیغات دیجیتالی

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

کنستانس آگویالر  
ترجمه: علی آل علی  

پنجشنبه
21 تیر 1397

شماره 1109



مهارت های الزم برای بازاریابی محتوا را دارید؟ امیدوارم که همین طور 
باش��د. چرا که کارکردن در زمینه بازاریابی محت��وا نیازمند تمامی این 
مهارت هاس��ت و ش��اید چند مورد از این مهارت ها را نداشته باشید. هر 
مهارتی را که اکنون نداش��ته باش��ید، در طول زمان می توانید به دست 
بیاورید.  مهارت هایی که باید هر بازاریاب محتوا داشته باشد، عبارتند از: 

1- توانایی یادگیری
بازاریابی محتوا، پویایی بسیار باالیی دارد. اگر عالقه ای به تغییر ندارید 
و نمی توانید به س��رعت خ��ود را با تغییرات وفق دهی��د، به عنوان یک 
بازاریاب محتوا، چندان ش��اد نخواهید بود. از سوی دیگر، اگر یادگیری 
چیزهای جدید را دوس��ت داشته باشید، کنجکاوی تان به مزیت رقابتی 
قدرتمندی تبدیل می شود. یادگیری مهارت های تازه، نرم افزاری جدید 
یا تاکتیک هایی نو برای بازاریابی محتوا ایده های فوق العاده ای هس��تند. 

بازاریابان باهوش پیوسته در حال پیشرفت اند. 
2- مهارت های نگارشی

اگ��ر برای موفقیت در زمینه بازاریاب��ی محتوا تنها به یک توانایی نیاز 
داش��ته باشید، آن توانایی مهارت های نگارش��ی است. حتی اگر بتوانید 
نویس��نده ای برای تولید محتوای مدنظرتان اس��تخدام کنید، باز هم به 
مهارت های ویراس��تاری و نگارش استراتژی و طرح های کسب و کار نیاز 

دارید. عالوه بر اینها، به نگارش ایمیل و توضیحات نیز نیاز دارید. 
3- مهارت های مدیریت پروژه

بازاریاب��ی محت��وا چرخ دنده ه��ای محرک بس��یاری دارد که از جمله 
آنها می ت��وان به تحلیل ها، خلق محتوا، ارتق��ای محتوا، ویرایش محتوا 
و هماهنگ س��ازی آن با س��ایر دپارتمان ها، هماهنگ س��ازی آن با افراد 

حرفه ای و تاثیرگذار خارج از شرکت، اشاره کرد. 
4- مهارت های فردی

تا به حال ش��نیده اید که می گویند: »این روزها همه چیز با رایانه کار 
می کند.« اینطور نیس��ت، هن��وز هم افراد اول و آخر هر کس��ب وکاری 
هس��تند. توانایی برقراری ارتباط با افراد، توانایی مهمی است و اگر افراد 
را مدیری��ت می کنید، قراردادن آنها در نقش های مناس��ب نیز بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت. در زمینه بازاریاب��ی محتوا هم به این مهم نیاز پیدا 

می کنید. 
5- مهارت های تحلیلی

ب��رای راه اندازی و پیش بردن دپارتمان تولید محتوا، الزم نیس��ت که 
متخصص تحلیل داده باش��ید، اما باید بتوانید ریز گزارش��ات را بررسی 
نم��وده و اهمیت اع��داد و ارق��ام را درک کنید. اگر تی��م کوچکی کار 
می کنید، احتماال ش��ما کسی هس��تید که بررس��ی های نهایی را روی 

گزارش��ات انجام می دهد. بر طبق گزارش��ات واصل��ه از مرکز تحقیقات 
Parse. ly و Ceros، »اف��راد حرفه ای در زمینه رس��انه های دیجیتال، 

باید در حوزه داده و اطالعات خبره باشند.«
6- بهینه سازی موتورهای جست وجو

بس��یاری از بازاریاب��ان محت��وا با مهارت ه��ای بهینه س��ازی ابزارها و 
موتورهای جس��ت وجو کش��مکش دارن��د. آنها می دانند ک��ه به چنین 
مهارت هایی نیاز دارند، اما جنبه فنی SEO موجب می شود افراد آن را 

سخت تر از چیزی که در واقعیت است، بپندارند. 
7- مهارت های گفت وگو و مذاکره

الزام��ا به مهارت های گفت وگو و مذاکره نیاز ندارید، اما خوب صحبت 
 B۲B  کردن در مصاحبه ها بس��یار مهم اس��ت. خصوصا اگ��ر در حوزه
فعالی��ت می کنید. توانایی گفتن »من به ش��دت به وبین��ار عالقه دارم« 
بسیار بااهمیت است. پس با این اوصاف اگر شرکت تان درصدد برگزاری 
وبینار باش��د، ش��ما میزبانی آن را برعهده خواهید گرفت. مگر اینکه با 
بازار محتوای گس��ترده ای طرف باشید و نیاز به استخدام افراد جدیدی 

برای مدیریت وبینار باشد. 
8- طراحی

بله، ممکن اس��ت بدون داش��تن این مهارت هم قادر به تولید محتوا 
باش��ید، زیرا منابع بسیاری وجود دارند که در ازای ۱۵ دالر در ساعت، 
کاره��ای گرافیکی بس��یاری را در اختیارتان ق��رار می دهند. اما توانایی 
طراحی و س��اخت سرتیترهای گرافیکی برای وبالگ و صفحات مجازی 

شرکت تان بسیار ارزشمند است. 
یکی دیگر از مهارت های قابل توجه و مهم، تجس��م داده اس��ت. این 

توانایی در انجام فعالیت های تحلیلی و طراحی به کمک تان می آید. 
9- داستان سرایی

توانایی داستان س��رایی در رس��یدن به ایده های ن��اب تولید محتوا و 
ارتقای محتوای فعلی کمک حال تان اس��ت. توانایی داستان س��رایی به 
ش��ما این امکان را می دهد که پروژه های مختلفی را به  همدیگر مرتبط 

و از ساخت محتوای کلیشه ای جلوگیری کنید. 
1۰- تحقیق

اگر می خواهید محتوای خالقانه ای تولید کنید، به ابزارهای پژوهشی 
نیاز دارید. این توانایی ش��امل جست وجوی اطالعات و محتوا در فضای 
اینترنت و پژوهش در مورد نحوه تفکر و تقاضای مخاطبان تان است. اگر 
توانایی پژوهش��ی خوبی نداشته باشید، محتوای  ضعیفی تولید می کنید 

که با مخاطبان تان ارتباط برقرار نخواهد کرد. 
11- شبکه های اجتماعی

ت��ا به ح��ال صفح��ه ای در فیس ب��وک ایج��اد کرده اید؟ ی��ا ۱۰۰۰ 
دنبال کننده یا بیش��تر، در توییتر دارید؟ این موارد نقطه های شروع در 
عرصه مهارت های شبکه های اجتماعی هستند. مدیریت برنامه بازاریابی 

محت��وا در ش��بکه های اجتماعی مقوله متفاوتی اس��ت. ابت��دا باید در 
شبکه های اجتماعی مهارت های اولیه را کسب کنید تا بتوانید بازاریابی 

محتوای تان را به ثمر بنشانید. 
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تقریب��ا هر برنامه بازاریابی محتوا یک وب��الگ مختص خود را دارد و 
عمده این وبالگ ها در WordPress اجرا می شوند. این بدان معناست 
که داش��تن مهارت های WordPress  بسیار ضروری است. حتی اگر 
توانای��ی کافی را در کارکردن با WordPress ندارید، داش��تن دانش 
الزم در زمینه فرمت سازی، دسته بندی و پست کردن مطالب بسیار مهم 
اس��ت و اگر همچنان به کمک نیاز دارید می توانید از خدماتی همچون 

WP Curve کمک بخواهید. 
13- بازاریابی با ایمیل

ایمیل یکی از ابزارهای پرکاربرد در زمینه بازاریابی اس��ت. در تحقیق 
کس��ب و کارهای کوچک WASP این طور نتیجه گیری ش��د که نیمی 
از کس��ب و کارهای کوچک از این ابزار اس��تفاده می کنند. این مس��ئله 
دلیلی دارد و آن هم این اس��ت که ایمی��ل کارایی دارد. در بین تمامی 
تاکتیک های بازاریابی، ایمیل بیش��ترین س��هم بازگشت سرمایه را دارد 
و البته مقرون به صرفه اس��ت. می توانید یک عم��ر این مهارت را مورد 
مطالع��ه قرار دهی��د، اما بهتر اس��ت چند هفته از وقت خ��ود را به آن 

اختصاص دهید و در زمینه حرفه ای خود به کار ببندید. 
14- توزیع و ارتقای محتوا

اکثر بازاریابان محتوا در این زمینه نیاز به کمک دارند! فرقی نمی کند 
ک��ه ب��ه چه دلیل محتوای ش��ان را ارتق��ا نمی دهند، ب��ه هرحال عمده 
محتواهایی که منتشر می شوند کیفیت مطلوبی نداشته و نیاز به اصالح 

و ارتقا دارند. 
پس چگون��ه باید این مهارت را فرابگیرید؟ ت��ازه کاران باید در زمینه 
رسانه های اجتماعی تجربه کسب کنند. سپس زیر و بم مربوط به توزیع 
و ارتق��ای محت��وا را فرا بگیرند و در نهایت میزان س��ودمندی و کارکرد 

مطالب فراگرفته شده خود را بررسی کنند. 
15- استراتژی

من مهم ترین مهارت را در آخر ذکر می کنم. اما شاید واژه »استراتژی« 
این مهارت را به درستی توصیف نکند. مطمئنا استراتژی مهم است، اما 
صرفا بیان چیزهایی که نیاز دارید و نوشتن آنها، یک مهارت به حساب 

نمی آید، بلکه یک تمرین فوق العاده است. 
مهارت، برخاسته از توانایی در استفاده از داده های تحلیلی، آگاهی از 
مخاطب، آگاهی از صنعت و اهداف کس��ب و کار است که همه این موارد 
در کنار هم به استراتژی کنش پذیری تبدیل می شوند. این نقطه، محل 

زایش تمام مهارت های دیگر است. 
allbusiness :منبع 

خطاهای بازاریابی، برندسازی و تبلیغات در اینستاگرام
4 اشتباه رایج در اینستاگرام که بازاریاب ها 

باید از آن اجتناب کنند)1(

درست مانند نگرانی پیش از پرواز در باند فرودگاه، فعالیت در اینستاگرام 
نیز برای بازاریاب ها اس��ترس خاص خود را به همراه دارد. هنگامی که در 
تالش برای ایجاد اعتبار و توس��عه برندتان هس��تید، آخرین کاری که باید 
انجام دهید، یکی از اشتباهات مذکور در این مقاله است. لطفا پیش از هر 

چیز به نکات زیر توجه کنید: 
- چهار اشتباه بزرگ که می تواند به شهرت برندتان لطمه بزند. 

- توصیه های کارشناس ها در زمینه جلوگیری از این اشتباه ها موثر است. 
- چگونه عادت های بدمان را به تمرین هایی سازنده تبدیل کنیم. 

1- خرید الیک و فالوور
این مورد به نظر باید برای بازاریاب ها کامال روشن باشد. با این حال خرید 
الیک و فالوور همچنان در میان اهالی کسب وکار گزینه ای محبوب به نظر 
می رس��د. از نظر کارشناسی هنگام خرید الیک و فالوور شما فقط در حال 

لطمه زدن به کسب وکار خود هستید. 
در مورد خرید الیک و فالوور به س��راغ ارین سوس��ا، بازاریاب دیجیتال 
س��اکن ونکوور و موسس برند Sparkle Media رفتیم. توضیحات ارین 
در این زمینه بس��یار روش��نگر به نظر می رس��د: »خرید الیک و فالوور در 
اینس��تاگرام ب��ه طور کامل معادل تقلب اس��ت. در واقع بس��یاری از افراد 
تاثیرگذار در اینس��تاگرام به پشتوانه تعداد فالوورهای شان به درآمدزایی و 
تبلیغ محصوالت مختلف می پردازند. به همین ترتیب هنگامی که برندها 
به فعالیت در اینستاگرام می پردازند، در حقیقت اقدامی مشابه اکانت های 
تاثیرگ��ذار انجام می دهند. در این می��ان برندهایی که به فعالیت همراه با 
تقلب از طریق خرید الیک و فالوور مشغول هستند، اعتبار و شهرت شان را 
به خطر می اندازند.« عالوه بر توضیح ارین، آمارهای رس��می از تاثیر منفی 
خرید الیک و فالوور روی توسعه برندها حکایت دارند. به این ترتیب چنین 
سرمایه گذاری هایی نتیجه ای معکوس به همراه دارند: »برای برندهایی که 
با اکانت های جعلی برخی از تاثیرگذارهای تقلبی اینستاگرام به برندسازی 
مش��غول می شوند، پس از چند هفته همه چیز روشن خواهد شد. مدیران 
ای��ن برندها به س��رعت متوجه ناکارآمدی همکاری ب��ا چنین اکانت هایی 
می ش��وند. دلی��ل آن هم واضح اس��ت، زیرا هیچ نتیج��ه مثبتی از چنین 
سرمایه گذاری دریافت نمی کنند«. سوسا در ادامه صحبت های خود به تاثیر 
منفی چنین اتفاقاتی روی دنی��ای بازاریابی دیجیتال نیز می پردازد: »این 
نوع از فعالیت های متقلبانه نه تنها افراد خاص، بلکه کس��ب وکار بازاریابی 
دیجیت��ال را نیز تحت تاثیر قرار می ده��د. برندها پس از عدم موفقیت در 
س��رمایه گذاری روی افراد تاثیرگذار از میزان بودجه ش��ان برای بازاریابی و 
به ویژه نوع دیجیتالی آن خواهند کاست. به این ترتیب عرصه فعالیت برای 

آژانس های واقعی بازاریابی دیجیتالی نیز تنگ می شود.«
عالوه بر همکاری با افراد تاثیرگذار تقلبی، استفاده از الیک و فالوور جعلی 
برای صفحه رسمی برندمان نیز نتیجه دلخواه را در پی نخواهد داشت. اگر 
به دنبال افزایش میزان محبوبیت برندتان در شبکه های اجتماعی هستید، 
فالوورهای تقلبی هیچ کمکی به شما نخواهند کرد. در حقیقت فعالیت در 
ش��بکه های اجتماعی مبتنی بر کیفیت پست ها و مطالب تان است. در این 
میان هر راهکاری به جز فعالیت صادقانه نتیجه مطلوبی برای کسب وکارمان 

به همراه نخواه داشت. 
به جای خرید الیک و فالوور اقدامات زیر را مدنظر قرار دهید: 

- ارتباط با افراد مناس��ب: زمان مناسبی را برای ایجاد ارتباط مناسب با 
افراد همسو با کسب وکارتان اختصاص دهید. به جای خرید کامنت های از 
پیش تعیین ش��ده، نگارش چند کامنت زیبا در زیر پس��ت سایر برندهای 
همکارت��ان ایده چندان بدی نخواهد ب��ود. به این ترتیب با کاربرانی که به 
کامنت های تان پاسخ می دهند، امکان برقراری رابطه ای بهتر خواهید داشت. 
- راه اندازی مس��ابقه: به لطف مس��ابقه های مختلفی که در اینستاگرام 
برگزار شده اس��ت، من با اکانت های جالب و زیبایی آشنا شده ام. به عنوان 
مثال راه انداز مسابقه ای با تقاضا از کاربران به منظور دنبال کردن اکانت تان 
و استفاده از هشتگی خاص یکی از نمونه های موفق مسابقات اینستاگرامی 
اس��ت. به این ترتیب با صرف هزینه ای بسیار اندک فرصتی مناسب برای 

جذب شمار باالیی از کاربران خواهید داشت. 
- توس��عه اکانت  رسمی شرکت: اینس��تاگرام در آپدیت های اخیر خود 
ام��کان ایجاد تبلیغات پولی را برای برندها فراهم کرده اس��ت. با این حال 
این تبلیغات از الگوریتم خاصی پیروی می کنند. به این ترتیب تبلیغات شما 
فقط برای کاربرانی که حداقل عالقه ای به عرصه کلی کسب وکارتان دارند، 
به نمایش در خواهد آمد. به زبانی ساده، هرکاری در اینستاگرام و شبکه های 
اجتماعی می کنید، مخاطب های آتی تان را برای یافتن اکانت تان به زحمت 
نیندازید. بر این اس��اس در پرداخت پول برای تبلیغات اینس��تاگرامی باید 

نمایش برندتان به مخاطب های هدف را مدنظر داشته باشید. 
2- استفاده از تصاویر با کیفیت پایین

هنگامی که یک مشتری بالقوه برای نخستین بار صفحه رسمی شما را 
مشاهده می کند، اکانت تان جه پیامی را به ذهن وی منتقل خواهد کرد؟ اگر 
پیام شما »تصاویر ویدئوهایی به شدت تار و نامفهوم« باشد، به احتمال زیاد 

باید در شیوه مدیریت شبکه های اجتماعی تان تجدیدنظر کنید. 
اس��تفاده از تصاویر بی کیفیت به س��رعت اعتبار برندتان در شبکه های 
اجتماعی را زیر س��وال خواهد ب��رد. به ویژه در اینس��تاگرام به عنوان یک 
پلتفرم عکس محور چنین کاری غیر حرفه ای به نظر می رس��د. در حقیقت 
هنگامی که یک برند در اینستاگرام از تصاویر بی کیفیت استفاده می کند، 
پیام کامال روش��نی برای کاربران مخابره می شود: دست اندرکاران این برند 
کسب وکارشان را جدی نمی گیرند.  در فضای مجازی بحث تاثیرگذاری در 
نخس��تین مواجهه بسیار مهم تر از سایر موقعیت هاست. برهمین اساس از 
ارائه بهترین نما از برندتان اطمینان حاصل کنید. چنین اقدامی لزوما هزینه 
بسیار باالیی را طلب نمی کند. فقط باید چند نکته بسیار مهم را مدنظر قرار 

داد. در اینجا به بررسی چند مورد از این نکات ضروری خواهیم پرداخت: 
- استفاده از ابزارهای مناسب: به عنوان مثال، من به تجربه دریافتم که بازی با 
نور تصاویر بیشترین تغییر را در آنها ایجاد می کند. به ویژه در اینستاگرام بازی با 
نور تاثیر باالیی روی کیفیت تصاویر دارد. برهمین اساس اگر تصویر من به طور 
طبیعی دارای نور کافی نباشد، به هیچ وجه پیش از ویرایش آن را پست نخواهم 
کرد. استفاده از اپ Adobe Lightroom CC یکی از گزینه های مطلوب 
برای تنظیم نور تصاویر اس��ت. به منظور آگاهی از ابزارهای بیش��تر در زمینه 
ویرایش تصاویر جست وجویی ساده در مارکت های بزرگ نرم افزار و سایت های 

مشهور کمک شایانی به شما خواهد کرد. 
ادامه دارد. . . 
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چگونه لبرون جیمز و NBA به ما درس هایی 
پیرامون آینده کسب وکار می دهند؟ 

اگر شما یکی از طرفدارهای بسکتبال و لیگ NBA نیستید، به احتمال فراوان 
اخیرا اخبار تازه بس��یاری را پیرامون این ورزش از دس��ت داده اید. مهم ترین این 
اخبار پیرامون فوق س��تاره این لی��گ یعنی لبرون جیمز می چرخد. این بازیکن 
افس��انه ای چندی پیش قرارداد تازه ای با تیم لس آنجلس لیکرز به امضا رساند. 
پیش از بیان رقم این قرارداد از ش��ما تقاضا دارم خونس��ردی تان را حفظ کنید. 
دستمزد جدید لبرون جیمز ۱۵۳ میلیون دالر برای چهار سال است.  این قرارداد 
رویایی برای س��ه سال تضمین شده است. به این ترتیب کسب ۳۸ میلیون دالر 
در سال یا به عبارت دیگر ۱۰هزار دالر در ساعت برای لبرون جیمز قطعی به نظر 
می رسد. به یاد داشته باشید که این بازیکن اکنون ۳۳سال سن دارد. با این حساب 
شاید همگی باید الگوی تازه ای برای اتخاذ تصمیم های سرنوشت ساز زندگی مان 
پیدا کنیم.  اجازه دهید اندکی بیشتر پیرامون دنیای ورزش و به خصوص بسکتبال 
صحبت کنیم. حتی اگر شما یکی از طرفدارهای پر و پا قرص مسابقات ورزشی 
نباشید، بیشتر اوقات تصاویری از لبرون جیمز در تلویزیون یا شبکه های اجتماعی 
 ،ESPN مشاهده می کنید. دارن ُروِل، خبرنگار بخش کسب وکار ورزشی شبکه
پیرامون قرارداد جدید لبرون جیمز به نکته جالبی اشاره کرده است. به گزارش 
وی در توییتر، بیش از ۵۵ هزار توییت پیرامون این قرارداد نوش��ته ش��ده است. 
این رقم هنگامی بیشتر به چشم خواهد آمد که بدانیم دقیقا پنج برابر هر قرارداد 
یا خبر بزرگ دیگری در دنیای NBA محس��وب می ش��ود.  پرس��ش اصلی در 
اینجا کامال مشخص است: چرا قرارداد لبرون جیمز اینقدر توجه برانگیز محسوب 
می ش��ود؟ فصل اخیر NBA در ماه ژوئن به پایان رس��ید. ب��ه عالوه خبری از 
مسابقات فصل جدید تا اواخر اکتبر نخواهد بود. با این حال همچنان ما با اخبار 
متعدد پیرامون بسکتبال NBA و بازیکنانش احاطه شده ایم. توجه داشته باشید 
که اکنون ما در بازه زمانی کم خبری سر نمی کنیم. اکنون مسابقات جام جهانی 
 MLB فوتبال در روسیه در حال برگزاری است. همچنین غوغای لیگ بیسبال
نیز بار دیگر به گوش می رسد. باز هم تاکید می کنم، ما اکنون در فصل تعطیالت 
لی��گ NBA  هس��تیم.  با توجه ب��ه آنچه در باال بیان ش��د، از این اتفاقات چه 
درس هایی می توان گرفت؟ بی تردید NBA یک کسب وکار است. درست مانند 
هر کسب وکار دیگری در این حوزه نیز رقابت بر سر مشتریان تعیین کننده طرف 
پیروز است. در این بخش به بررسی برخی از درس های مهم از شیوه جلب توجه 

و ساماندهی NBA خواهیم پرداخت. 
اهمیت برندسازی

اگرچ��ه NBA ی��ک برند اس��ت، با این حال ت��ا حد زی��ادی روی ویژگی های 
ش��خصیتی هرکدام از ورزشکاران مشهورش نیز تکیه دارد. در حقیقت بسیاری از 
کسب وکارهای دیگر در کنار برند NBA توسعه یافته اند. به عنوان مثال لبرون جیمز 
آژانس ورزشی خود با نام James’s Sport Agency  را راه اندازی کرده است. به 
همین ترتیب کوین دورانت، یکی دیگر از ستاره های NBA، نیز کسب وکار شخصی 
خود را مدیریت می کند. در حقیقت »شرکت دورانت« یکی از منابع اصلی درآمد 
این بازیکن حرفه ای به حساب می آید.  برند NBA نه تنها از توسعه کسب وکارهای 
وابس��ته به خود احساس خطر نمی کند، بلکه چنین اتفاقی را تقویت نیز می کند. 
دلیل اصلی این اقدام نیز کامال روشن است: طرفدارها تمایل بیشتری به برقراری 
رابطه عمیق با ورزشکاران محبوب شان دارند. براین اساس NBA توسعه برندهای 
مختلف در پیرامون خود را به بهترین شکل تقویت می کند. ماجرا در اینجا درست 
مانند تمایل مشتریان به ارتباط بیشتر با برندهای مورد عالقه شان است.  نکته مهم 
در این بخش ضرورت ساماندهی امور در سایر کسب وکارها به مانند NBA است. 
امروزه وفاداری به یک برند واحد در حال ناپدید شدن است. به معنایی دیگر، کمتر 
کسی امروزه به یک برند برای مدت طوالنی وفادار باقی می ماند. به عالوه گزینه های 
چندانی نیز پیش روی برندها به منظور جلوگیری از این اتفاق نیس��ت. به ویژه در 
مورد تعامل با نسل جوان این نکته به شدت به چشم می خورد. در این میان برندها 
به منظور ادامه فرآیند جذب مخاطب باید توجه ویژه ای به مشتریان  داشته باشند. 
این امر شاید به معنای اقدام به برقراری رابطه شخصی سازی شده با هرکدام از آنها 
نباشد، اما دقت و مراقبت بیشتر را طلب می کند. در واقع امروزه برندها باید تصویر 
روشنی از خود به مخاطب عرضه کنند. به این ترتیب افراد توانایی دنبال کردن برند 

موردنظر در محیط های متفاوت را خواهند داشت. 
توجه به شبکه های اجتماعی

ام��روزه تلویزیون همچن��ان پلتفرم میزبان قابل توجهی برای تیم های ورزش��ی 
ب��ه حس��اب می آید. در واقع ارائه ش��بکه های کابلی و دریاف��ت حق عضویت برای 
 NBA مشاهده مسابقات گزینه درآمدزایی برای تیم های ورزشی است. با این حال
راهکارهای تازه و خالقانه تری را جست وجو می کند.  شبکه های اجتماعی این فرصت 
را ب��ه NBA داده اس��ت تا لحظات نابی را برای طرف��داران خلق کند. گفت وگو با 
ورزشکاران مشهور، تشویق طرفداران به مشارکت در تهیه مطالب صفحات رسمی 
NBA و نمایش پشت صحنه مسابقات از جمله محبوب ترین این لحظات هستند. 
ب��ه این ترتیب می��زان تاثیرگذاری و جذب مخاطب این لیگ به طرز محسوس��ی 
 NBA به خوبی از استراتژی جدید NBA افزایش یافته است. ورزشکاران شاغل در
آگاه اند. برهمین اس��اس آنها نیز در تالش ب��رای افزایش جذب مخاطب برندهای 
شخصی ش��ان از طریق شبکه های اجتماعی هستند. فراهم کردن صحنه های مهم 
بازی ها برای طرفداران، تش��کر از حمایت آنها و پاسخ به پرسش های شان به صورت 
آنالین از جمله مهم ترین اقدامات س��تاره های دنیای NBA در این راس��تا اس��ت.  
درحالی که بی تردید تبلیغات و بازاریابی دیجیتال آینده کسب وکارها را رقم می زند، 
کسب وکارهای مختلف باید نسبت به ضرورت برقراری ارتباط نزدیک از طریق این 
ش��یوه جدید تکنولوژی اطمینان حاصل کنند. ب��ه این ترتیب تبلیغات و بازاریابی 
دیجیتال باید در زمینه ایجاد رابطه ای هرچه عمیق تر با مشتریان به کار گرفته شود. 

تمرکز روی مخاطب نسل جوان
 Sports Business Journal(،( باتوجه به گزارش ژورنال کس��ب وکار ورزشی
NBA  دومی��ن برن��د موفق در زمینه جذب مخاطب جوان محس��وب می ش��ود. 
میانگین سنی مخاطب های این لیگ ۴۲ سال است. به این ترتیب فقط لیگ فوتبال 
 )NHL( را باالت��ر از خود می بیند. در میان آمارهای این ژورنال لیگ هاکی MLS
با ۴۹، لیگ فوتبال آمریکایی )NFL(  با ۵۰ و لیگ MLB با ۵۷ سال در رتبه های 
بعدی هستند. نکته جالب اینکه بس��یاری از این کسب وکارها میانه چندان خوبی 
با دنیای دیجیتال و دس��تاوردهای آن ندارند. اگرچه کس��ب وکارها نباید نسبت به 
مخاطب های بزرگسال بی توجه باشند، اما امروزه مخاطب نسل جوان به دلیل تاثیر 
باالیی که بر س��ایر گروه های هدف دارد، بس��یار مهم به نظر می رس��د. در حقیقت 
این نس��ل از مخاطب ها قدرت خرید بس��یار باالیی دارند، به عالوه فرهنگ آنها به 
سرعت در سراسر دنیا به خرده فرهنگ مسلط تبدیل می شود.  تاکید و بزرگ نمایی 
ورزشکاران مورد عالقه نسل جوان یک استراتژی تبلیغاتی موفق محسوب می شود. 
در واقع هر کس��ب وکاری می تواند از این موقعیت به نحو مطلوب استفاده کند. در 
این زمینه توجه به نحوه عملکرد NBA  بسیار راهگشا خواهد بود. براین اساس این 
لیگ معتبر تا حد زیادی روی تاثیرگذاری ستاره های خود برای جذب مخاطب، اعم 
از جوان و مسن تکیه دارد. دلیل مشاهده مداوم هرکدام از ستاره های بسکتبال در 
inc :نیز دقیقا به همین دلیل است.      منبع NBA رویدادها و برنامه های جانبی

کلید
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فعالیت هدایت شده ای که اعضا می خواهند سازمان به آن شبیه شود 
یا به آن برسد چشم انداز نامیده می شود. این فعالیت یکی از مشهورترین 
فعالیت های مدیریت است که از همه کمتر درک شده است. چشم انداز 
به طور کلی ارزش ها و اهدافی را توصیف می کند که سازمان را هدایت 
می کند و نشانگر دورنمای آینده و هدف از برنامه های تحول، نیل به آن 
است. چشم انداز جهت ارزش گذاری شده طراحی، پیاده سازی و بررسی 
تحوالت س��ازمانی را ارائه می دهد. همچنین می تواند از طریق مشخص 
ک��ردن هدف برای اعضا و ذکر دالیل��ی قانع کننده  برای ضرورت تحول 
و توجیه با ارزش بدون تالش برای تحول، س��بب ایجاد تعهد نسبت به 
تحول شود. اگر چشم انداز غیر ممکن به نظر برسد یا نشان دهنده تحولی 
باشد که سازمان نمی تواند با آن برسد می تواند سبب کاهش انگیزه اعضا 
شود. برای مثال »هزار نکته روشن« که جورج بوش به عنوان چشم انداز 
مش��خص کرد از نظر احساسی جالب، اما بسیار مبهم بود و منافع ذاتی 
کمی در بر داشت. چشم انداز جان. اف. کندی یعنی »قرار دادن شخص 
در ماه و بازگش��ت سالم وی به زمین«، در حیطه مسائل مهندسی و از 
نظر فنی امکان پذیر بود. در بافت دهه ۱۹۶۰، این چش��م انداز برجسته، 
فریبن��ده و واض��ح بود و نه تنه��ا هدف بلکه جهت ارزش��ی را نیز بیان 
می کرد. تحقیقات اخیر نش��ان می دهد، شرکت هایی که چشم انداز خود 
را ب��ا دقت طراحی کرده اند قادرند بازار س��رمایه را در درازمدت نصیب 

خود کنند. 
ترسیم چشم انداز، عنصر کلیدی بیشتر چارچوب های رهبری به شمار 
می رود. رهبران س��ازمانی یا رهبران زیرواحدهای س��ازمان، مسئول اثر 
بخش��ی بوده و باید نقش��ی فع��ال در توصیف آینده مطل��وب و تقویت 
تعه��دات نس��بت به آن ایفا کنند. در بس��یاری از م��وارد، رهبران برای 
جلب حمایت افراد، آنها را تش��ویق می کنند تا در ترس��یم چش��م انداز 
ش��رکت کنند. این افراد می توانند در مجموعه ها و دیگر افرادی باش��ند 
که در تحول س��هم دارند. رهبران مش��هوری که از دیدگاه رس��انه ها به 
تجهیز و تمرکز تحول س��ازمانی کمک کرده ان��د عبارتند از: کاواموتو از 
هوندا و جک ولش از جنرال الکتریک. اهمیت توصیف آینده ای مطلوب 
برای رهبران تحول در دپارتمان ها و گروه های کاری کوچک، از اهمیت 
این امر برای مدیران ارش��د کمتر نیس��ت. در سطوح پایین تر سازمانی، 
فرصت های واضحی برای مش��ارکت مس��تقیم افراد در فرآیند ترس��یم 
چشم انداز وجود دارد. ترسیم چشم انداز ناشی از ارزش و ارجحیت افراد 
در این مورد اس��ت که س��ازمان باید چه ش��کلی داش��ته و کارکرد آن 
چگونه باش��د. متاس��فانه رویابافی آینده در بس��یاری از سازمان ها منع 
ش��ده اس��ت، زیرا مس��تلزم فرآیندهای تفکر خالق و بصیرت است و با 
روش های تحلیلی و منطقی رایج در سازمان ها در تعارض است. رهبران 
نیازمند ایجاد ش��رایط خاصی نظیر کارگاه های آموزش��ی فوق برنامه و 
فعالیت هایی هس��تند که تفکر خالق را تحریک ک��رده و از این طریق، 

آین��ده مطلوب را توصی��ف می کنند. تحقیقات کالینز و پوراس نش��ان 
می ده��د که چش��م انداز مطلوب دو بخ��ش دارد: ۱. ایدئولوژی محوری 
نس��بتا ثابت که ارزش های اساس��ی و منظور اصلی س��ازمان را توصیف 
می کند، ۲. آینده تصویر شده ای که اهداف در آن برجسته بوده و حالت 
مطلوب آینده به طور ش��فاف توصیف شده باش��د، به گونه ای که بیانگر 

تحوالت خاصی باشد که باید در شرایط ویژه اتخاذ شود. 
توصیف ایدئولوژی محوری در تحول سازمانی

پایه اساسی ترسیم چشم انداز تحول، ایدئولوژی محوری سازمان است 
که توصیف کننده ارزش های اساس��ی و منظور اصلی سازمان است و در 
طول زمان نسبتا ثابت است. ارزش های اساسی)core values( شامل 
س��ه تا پنج مفهوم یا عقیده هس��تند که با گذر زمان س��رپا مانده و به 
بهترین شکل، نش��انگر فلسفه وجودی سازمان است. اگرچه چشم انداز، 
آینده مطلوب را توصیف می کند، اما باید ریش��ه های تاریخی س��ازمان، 
ارزش ه��ای اساس��ی با معن��ا و مفاهیم هدایت کننده در ط��ول زمان را 
مدنظر قرار دهد. ارزش های اساس��ی ارزش های تعیین شده ای نیستند، 
بلک��ه ارزش های کاربردی به ش��مار می روند که به اعضا آگاهی می دهد 
ت��ا موارد مهم را در س��ازمان بیابند. برای مثال ش��رکت نوردس��تروم، 
ارزش های ش��فافی پیرامون اهمیت خدمات رس��انی به مش��تری دارد. 
ش��رکت عروسک س��ازی لگو ارزش های برجس��ته ای در م��ورد اهمیت 
خانواده دارد و کمپانی دیس��نی ارزش های واضحی در مورد تصورات و 
س��المت دارند. این ارزش ها، تعریف کننده ماهیت واقعی این سازمان ها 
بوده و از آن جداناپذیر اس��ت. بنابراین ارزش های اساس��ی، مشخص و 
مطرح نمی ش��وند، بلکه از طری��ق فرآیند پرس وجو، توصیف و کش��ف 
می شوند. اعضا با مباحث طوالنی پیرامون تاریخچه سازمان، رویدادهای 
کلی��دی، عقاید موسس��ان، کار واقعی افراد و عناصر نگ��ه دارنده بافت 
کلی س��ازمان، می توانند زمان و انرژی قابل مالحظه ای را صرف کش��ف 
ارزش های اساس��ی سازمان خود کنند. در بس��یاری از موارد سازمان ها 
ارزش های اساس��ی خود را چیزی تعریف می کنند که با واقعیت سازگار 
نیس��ت. برای مثال بسیاری از س��ازمان های آمریکایی دوست دارند که 
کار تیمی، ارزش اساس��ی آنان باش��د، در حالی که هنجارهای فرهنگی 
آنان و فعالیت های س��ازمانی که براس��اس فردگرایی است با این ارزش 

سازگار نیست. 
منظ��ور اصلی ه��دف بنیادی��ن)core purpose(  س��ازمان، دلیل 
وجودی س��ازمان و انگیزه ایده آلی اس��ت که افراد را ه��ر روز به کار وا 
می دارد. منظ��ور اصلی، راهبرد نیس��ت. منظور اصل��ی، توصیف کننده 
دلیل وجود س��ازمان است. راهبرد )Strategy(، نحوه رسیدن به هدف 
)Objective(  را بی��ان می کند. س��ازمان ها، اغلب دلیل واقعی حضور 
خود را در کس��ب وکار به صورت شعار یا استعاره ای بیان می کنند. برای 
مثال شرکت دیسنی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مکان خود را توسعه 
داد و منظور اصلی آن را »ایجاد مکانی که افراد بتوانند در آن احس��اس 
بچه بودن کنند« ذکر کرد. چش��م انداز اولیه اپل نیز »تغییر روش انجام 
کارها توس��ط افراد« اس��ت و مزایایی را که سازمان به مشتریان خود و 

جامعه ارائه می دهد به خوبی توصیف می کند. بس��یاری از کارکنانی که 
اکنون در شرکت اپل فعالیت می کنند، از پیش تجربه کارهای پرزخمت 
خس��ته کننده، رؤسای بداخالق با محیط کاری نامناسب را دارند و کار 
آنها در این شرکت که چالش زاتر، خالقانه تر و رضایت بخش تر می نمود، 
فریبن��ده بود. قدرت واقعی ایدئولوژی محوری س��ازمان در ثبات آن در 
طول زمان و روش��ی اس��ت که به س��ازمان ها کمک می کند تا متحول 
شوند. ارزش های اساسی و منظور اصلی، راهنمایی را نشان می دهند که 
به سازمان ها در گزینش راهبردهایی که جواب می دهد و باید اجرا شود 
و نی��ز راهبردهایی که به علت تعارض با ماهیت واقعی هویت س��ازمان، 
جواب نمی دهند کمک می کند. آینده تصویر شده صرفا زمانی می تواند 
برای اعضا مهیج و از نظر احساس��ی قدرتمند باش��د ک��ه از ارزش های 

اساسی و اصلی سازمان حمایت کرده و با آن متناسب باشد. 
ترسیم آینده تصویر شده در تحول سازمانی 

ایدئولوژی محوری، ارائه دهنده آینده تصویر ش��ده است. آینده تصویر 
ش��ده برخالف ارزش های اساس��ی و منظور اصلی ک��ه جنبه های ثابت 
س��ازمان هستند و باید کشف ش��وند، مختص پروژه تحول است و باید 
ایجاد شود. حوزه و پیچیدگی آینده تصویر شده برحسب تحوالت مورد 
نظر متفاوت اس��ت. ارتقای نسبتا ساده نرم افزار پردازش داده گروه های 
کاری مس��تلزم آینده تصویر شده ای است که پیچیدگی آن را دگرگونی 
س��اختار بوروکراتیک دولت کمتر است. آینده تصویره شده اغلب شامل 
نتایج انس��انی و عملکرد ویژه ای است که سازمان یا واحد مایل است به 
آن دس��ت یابد. این خروجی های ارزشمند می تواند هدف فرآیند تحول 
یا استانداردهایی برای بررسی پیشرفت سازمان باشد. برای مثال اهداف 
 BHAG )Big. Hairy. Audaciousبمب بزرگ، مهیج، بی باکان��ه
Goals(، اهدافی ملموس، ش��فاف و مهیج هستند که می توانند اعضا را 
تحریک کنند تا به اهدافی ش��فاف از نظر رش��د فروش یا جلب رضایت 
مش��تری برس��ند، بر رقبای کلیدی غلبه کنند، تبدیل ب��ه مدلی برای 
صنعت ش��وند و س��ازمان را متحول کنند. برای مثال در ۱۹۹۰، بیانیه 
هدف فروشگاه والمارت به این صورت بود »تبدیل شدن به یک سازمان 
۱۲۵ میلی��ارد دالری تا س��ال ۲۰۰۰«. )فروش خالص این ش��رکت در 
سال ۱۹۹۹ بیشتر از ۱۳۷ میلیارد دالر بود( در پی کاهش بودجه ارتش 
آمریکا، راک ول، هدف از تالش های تحول خود را نیل به چنین نتایجی 
بیان کرد: »تبدیل ش��دن این ش��رکت از پیمان��کاری دفاعی به بهترین 

سازمان متنوع یا فناوری باال در جهان.«
در آخر: عنصر آینده تصور شده با جزئیات واضح مشخص می کند که سازمان 
باید چه شکلی باشد تا به نتایج ارزشمند و برجسته برسد و بیانیه ای است که 
هدف آن کش��اندن اعضای سازمان به آینده است. مشخصه های سازمانی که 
در بیانیه توصیف می شوند کمک می کنند تا از حالت مطلوب آینده تعریفی 
انجام شود که فعالیت های تحول از طریق آن شکل گیرد. این جنبه از فرآیند 
افق گذاری، مهیج و جذاب بوده و به دنبال ایجاد تصویری کالمی اس��ت که 
از نظر احساسی برای اعضا قوی بوده و انگیزه تحول را در آنها ایجاد می کند. 

ادامه دارد. . . 

رهبری تحول سازمانی )3(

ترسیم چشم اندازی برای آینده سازمان
به قلم: پیتر گاسکا  

ترجمه: علی آل علی   
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پدیده ایمیل زدگی و راه های پیشگیری آن

ما بازاریابان همگی ایمیل های زیادی ارس��ال می کنیم. طبیعی است 
که برخ��ی از این ایمیل ها مخاطب را با خ��ود درگیر می کند و خوانده 
می ش��ود، برخی نه. اما حتی وقتی یک ایمیل یکس��ان را به مخاطبانی 
که خصوصیات و مقتضیات س��نی یکس��انی هم دارند ارسال می کنیم، 

واکنش ها متفاوت است. 
دلیلش چیست؟ 

مخاطب��ان حتی اگ��ر در نتیجه بروز رفتارهای بازاریابی مش��ابه عضو 
بخش های )Segment(  یکس��انی از فهرس��ت ایمیل شما قرار گرفته 

باشند، باز هم عادت های ایمیلی متفاوتی خواهند داشت. 
برخی اگر هر روز یا هر هفته هم برایشان ایمیل بفرستید، می خوانند، 
برخی دیگر ترجیح می دهند ماهی یک بار برای شان ایمیل ارسال کنید. 
وقت��ی در ارس��ال ایمیل به دس��ته خاص��ی از مخاطب��ان زیاده روی 
می کنید، باعث ب��روز پدیده ای به نام ایمیل زدگی یا خس��تگی ایمیلی 
)Email Fatigue( در آنه��ا می ش��وید و در نتیجه آن مخاطبان را از 

دست خواهید داد. 
برای مقابله با این پدیده باید مناس��ب ترین بس��امد ارس��ال ایمیل را 

پیدا کنیم. 
آیا در ارس��ال ایمیل حد مناسبی را رعایت کرده ایم یا داریم بیشتر یا 

کمتر از حد نیاز می فرستیم؟ 
چطور می توان این حد تعادل را پیدا کرد؟ اندازه ای که بتوان بدون ایجاد 
خس��تگی و زدگی در مخاطب، برای او محتوای مطلوبش را ارس��ال کرد؟ 
چطور می توان عوض اینکه مدام دغدغه زیاده روی نکردن در ارسال ایمیل 

را داشت، کاری کرد که مخاطبان تشنه ایمیل های بیشتر باشند؟ 
در این مقاله با زیر و زبر پدیده ایمیل زدگی آش��نا خواهیم شد، علت 
بروز این پدیده در مخاطبان را بررس��ی می کنیم و پیش��نهادهایی برای 

ایجاد انگیزه در مخاطبان مبتال به ایمیل زدگی ارائه می کنیم. 
اول از هم��ه کمی مفصل تر در خصوص پدی��ده ایمیل زدگی صحبت 

خواهیم کرد. 
ایمیل زدگی چیست؟ 

ایمیل زدگی حالتی اس��ت که در نتیجه دریافت ایمیل های متعدد، به 
مخاطب و مصرف کننده دس��ت می دهد. کم کم پیام های شما را نادیده 
می گیرند، حذف ش��ان می کنند، اشتراک شان را لغو می کنند، یا بدتر از 

همه، ایمیل های شما را در فهرست اسپم )Spam(  قرار می دهند. 
ایمیل زدگ��ی در همه اتفاق می افتد و از آنچه که ش��ما فکر می کنید 
رایج تر اس��ت. طبق یک نظرسنجی در آمریکا، تقریبا ۷۵ درصد شرکت 
کنن��دگان از تع��داد ایمیل هایی که برای آنها ارس��ال می ش��ود، کالفه 

هستند. 
ش��رپا  مارکتین��گ  پژوهش��ی  مؤسس��ه  ه��م  گذش��ته  س��ال 
)MarketingSherpa( گ��زارش داده بود که تنها ۱۵درصد کاربران 
ایمیل، پیام های دریافتی از بازاریابان را مفید می دانند و این رقم پایینی 

است. 
نه تنها باید از این رقم یکه خورد، بلکه باید نگران نرخ تحویل پذیری 
)Deliverability Rate( ایمیل ه��ای خود بود، چرا که ش��اید دارید 
بیشتر از آنچه مورد پسند مخاطب است برایش ایمیل ارسال می کنید. 

علل ایمیل زدگی
ایمیل زدگ��ی اغلب در نتیجه ارس��ال مطالب نامرتبط یا زیاده روی در 

ارسال ایمیل رخ می دهد. 
به زبان س��اده اگر در زمان نامناس��ب ایمیل نامناسبی برای مخاطب 
نامناس��ب ارس��ال کنید، رفته رفته مخاطبان از دریافت ایمیل از طرف 

شما خسته می شوند. 
البته این بدان معنا نیس��ت که تنها راه پیش��گیری از ایمیل زدگی و 

خستگی مخاطب، ارسال ایمیل های کمتر باشد. 
هنوز هم س��ه چهارم مصرف کنندگان بر این باورند که شیوه ارتباطی 
مطلوب برای برندها، ایمیل اس��ت، منتها خوش ش��ان نمی آید اطالعات 

نامربوط برای شان ارسال شود. 
ایمیل زدگی می تواند باعث واژگونی کمپین تبلیغاتی شما شود

اگر ایمیل ها را مطابق با مشترکان خود شخصی سازی نکنید، فهرست 
مش��ترکان خود را بخش بندی نکنید، یا ب��دون اینکه کاربر کار خاصی 
کرده باشد برایش ایمیل بفرستید، زودتر از آنکه فکرش را بکنید پایگاه 

داده خود را دچار ایمیل زدگی می کنید. 

فقط مخاطب مذکور نیست که در نتیجه این رفتار از دست می دهید. 
لغو اشتراک یا قرارگیری در فهرست اسپم می تواند اثرات منفی کالنی 
بر درآمد ش��ما بگذارد، به خصوص هرچه ایمیل های بیشتری در فیلتر 

اسپم گیر کنند. 
آمار ذیل نشان می دهد ایمیل های مرتبط، درگیری مخاطبان با برند 

شما را تقویت می کند: 
- ایمیل های بخش بندی ش��ده در مقایسه با ایمیل هایی که فهرست 
مشترکانشان بخش بندی نشده باشد ۱۴.۳۱ درصد بیشتر باز می شوند. 
- کلیک خوری ایمیل های بخش بندی ش��ده ۱۰۰.۹۵ درصد بیشتر 

است. 
- نرخ لغو اش��تراک در فهرس��ت های بخش بندی ش��ده ۹.۳۷ درصد 

کاهش می یابد. 
مطمئن��ا خودت��ان می توانید حس��اب کنید این اعداد ت��ا چه حد به 
ات��الف درآمدها منجر خواهد ش��د. طبق پژوهش��ی در همین خصوص 
شرکت های غیرانتفاعی)Nonprofits(  به طور میانگین ساالنه حدود 
۱۵۰۰۰ دالر درآمد در نتیجه فیلتر های اس��پم و ایمیل زدگی از دست 

می دهند. 
حسابش را بکنید چه بالیی بر سر سازمان های انتفاعی خواهد آمد؟ 

مقابله با ایمیل زدگی
اگر منش��ا اصلی ایمیل زدگی را پیدا کنی��د، می توانید آن را در نطفه 
خف��ه کنید. عل��ل اصلی ایمیل زدگی ش��امل: ۱. اطالع��ات نامربوط ۲. 

اطالعات بیش از حد می شود. 
ب��رای مقابله ب��ا آن، قدم اول افزای��ش ارزش دریافتی مش��ترکان از 
ایمیل های شماست. پس از آن می توانید بسامد مناسب برای هر بخش 
از فهرست مشترکان خود و شخصیت های مختلف آنان را معین کنید. 

اندازه گیری میزان ایمیل زدگی مشترکان
برای جلوگیری یا ریشه کن کردن ایمیل زدگی، باید بدانید ایمیل زدگی 

در میان مشترکان شما در چه سطحی قرار دارد. 
اگ��ر از ابزارهایی نظی��ر هاب اس��پات )HubSpot(  یا میل چیمپ 
)MailChimp(  اس��تفاده می کنی��د، می توانی��د در داده های آنها به 

دنبال آثار ایمیل زدگی بگردید. 
درگیری نزولی: کلیک ها، بازکردن ها، و ...

یک��ی از آثار رایج ایمیل زدگی، س��یر نزولی تدریجی در آمار درگیری 
ایمیل هاس��ت. مواردی مثل تعداد بازشدن ها به خصوص در بخش هایی 

از مخاطبان که سابقه درگیری باال دارند باید به دقت بررسی شوند. 
نرخ کلیک یکی دیگر از مواردی است که باید لحاظ کرد. 

اگ��ر از کف )Baseline(  نرخ کلی��ک خود اطالع دارید، می توانید با 
نوش��تن ایمیل های مرتبط تر و شخصی سازی شده، نوسانات نرخ کلیک 

را بررسی کنید. 
وقتی کف نرخ کلیک را داش��ته باش��ید، می توانید نرخ ماهانه ارسال 
ایمیل خود را افزایش یا کاهش دهید. بیش��تر شرکت ها به تناسب نرخ 
کلیک خود دو یا س��ه ایمیل در ماه ارس��ال می کنند، اما مخاطبان هر 

شرکتی منحصر هستند و باید مطابق با آنها باشد. 
مش��خص ک��ردن محتوای موردعالقه مش��تریان چندان هم س��خت 

نیست. 
با بررس��ی دقیق صفحاتی که بیش��ترین بازدید را ن��زد مخاطبان تان 
دارند، س��ابقه کلیک های آنان و یا زمانی که در وب س��ایت ش��ما سپری 
کرده اند، اطالعات ارزش��مندی به دس��ت خواهید آورد ک��ه می تواند به 
تقویت ن��رخ درگیری در کمپی��ن بازاریابی ایمیلی بعدی ش��ما کمک 

شایانی بکند. 
با ابزارهای تحلیلی مانند سونث سنس )SeventhSense(  به راحتی 
می توانی��د میزان ایمیل زدگی در پای��گاه داده خود را ارزیابی کنید. این 
ابزار با بس��تر هاب اسپات نیز ادغام می شود و می تواند بر مبنای سابقه 

عادت های ایمیلی مخاطبانتان، فهرست هایی برای شما تهیه کند. 
اول شناخت مشتری، سپس تدوین راهبرد

هرچه مخاطب خود را بیشتر بشناسید، کمتر باعث ایمیل زدگی آنان 
خواهید شد و مشتریان وفادارتری جذب خواهید کرد. 

در ادامه چند توصیه عنوان می شود. 
بخش بندی دانه ای )Granular(  فهرست مشترکان

چیزی به آنها بدهید که خودشان می خواهند. 
اگر فهرس��ت خود را بخش بندی کنید، فقط مرتبط ترین محتوا را که 
مطابق با بخش های مختلف شخصی سازی و سفارشی شده است ارسال 

خواهید کرد. 

هرچه بخش بندی های جزئی تر باش��د، محتوای ارس��الی ش��ما هم با 
عالیق آنان همخوانی بیش��تری خواهد داشت و در صندوق ورودی آنان 

جایی برایش محفوظ خواهد بود. 
)Pillar Content( نقشه محتوا/محتوای رکن

پس از اینکه فهرست ها و بخش های مختلف آن را به خوبی شناسایی 
و درب��اره آنها اطالعات کس��ب کردید، بر اس��اس رفتارها و عادت های 
آنان یک نقش��ه راه برای ارس��ال محتوا متناس��ب با مس��یر خرید آنان 

)Buyer’s Journey(  تهیه کنید. 
محت��وای خود را بر اس��اس اینکه چه مخاطبی چ��ه محتوایی را در 
چه زمانی دریافت می کند مرتب کنید. به این طریق محتوای مناس��ب 
زمانی ک��ه خوانندگان آمادگی ذهنی آن را پیدا کرده اند به دست ش��ان 

خواهد رسید. 
زمان ارسال

در کنار تعیین بس��امد مناسب ارس��ال ایمیل به مخاطب، باید زمان 
مناسب ارسال را هم مشخص کنید. 

هر مخاطبی بر اساس روال شخصی فعالیت های خود، ایمیل هایش را 
در زمان خاصی می خواند. با ابزار س��ونث س��نس می توانید از زمان های 
مش��خصی که مخاطبان تان ایمیل های ش��ما را باز ک��رده و می خوانند 
مطلع ش��وید، در نتیجه می توانید راندمان را باال برده و احتمال کلیک 

کردن آنها را افزایش دهید. 
برخ��ی ایمیل های خودکار مثل اعالنیه های وبالگ یا خبرنامه ها بهتر 

است در یک موعد مشخص ارسال شوند. 
اگ��ر ایمیل های ش��ما از ارزش واقعی برخوردار باش��ند، مخاطبان به 
دریافت آنها در زمان مشخص عادت کرده و از آنها استقبال می کنند. 

از همان ابتدای کار این نوع ایمیل ها را در یک زمان مش��خص ارسال 
کنید تا انتظارات مطلوب را ایجاد کنید. 

برای تش��خیص زمان مناس��ب هم می توانید ب��ه بخش های مختلف 
فهرست در زمان های مختلف ایمیل بزنید تا زمان مناسب را پیدا کنید. 
فقط حواس��تان باشد که زمان ارس��ال ایمیل برای هر کدام از بخش ها، 

ثابت باشد. 
زمان بارگیری ایمیل ها را بررسی کنید

یک��ی از بخش ه��ای مه��م ه��ر کمپین��ی بررس��ی نح��وه بارگیری 
)Loading( و نمای��ش ایمیل ها در کالینت های مختلف ایمیل اس��ت. 
بای��د اطمینان حاصل کنید کاربران چه از جیمیل اس��تفاده کنند، چه 
اپل میل، چه آیفون یا اندروید، تجربه ای منس��جم و آنگونه که مد نظر 

شما بوده، داشته باشند. 
از تصاویر سنگین و بزرگ استفاده نکنید، یا المان هایی که در صفحه 
گوشی چشمنواز نخواهد در طراحی ایمیل به کار نگیرید. ایمیل ها را به 

گونه ای بسازید که هر مخاطبی از خواندن آن لذت ببرد. 
پذیرای انتقاد سازنده باشید

افرادی خواهند بود که اشتراک ش��ان را لغ��و می کنند. ایرادی ندارد. 
به دل نگیرید. 

بلکه از این تجربه درس عبرت بگیرید. به دنبال دلیل این اتفاق باشید 
و س��عی کنید از آنان بازخ��ورد بگیرید. مهم تر اینکه ب��ه بازخورد آنان 

گوش دهید و بر مبنای آن عمل کنید. 
برخی الگوها نیازی به تحقیق ندارند. مثال ش��اید افراد بیشتر از آنکه 
از عضویت ایمیل های وبالگ ش��ما خارج شوند، از ایمیلی که پیشنهاد 

خاصی را تبلیغ می کند لغو اشتراک کنند. 
از این اطالعات چه می فهمیم؟ ش��اید محتوای وبالگ ش��ما مناسب 
اس��ت، اما آگهی های ش��ما آنقدر جذاب نیس��تند که کاربر را به عمل 

وا دارند. 
تجدید قوا پس از مواجهه با ایمیل زدگی: کمپین های بازدرگیری

اگر کار از کار گذش��ت و ایمیل زدگی در مخاطبان تان شیوع پیدا کرد 
چه باید کرد؟ 

بعض��ی اوقات ارزش ندارد تالش کنید س��رنخ های ک��م کیفیتی که 
عالقه ش��ان را به برند ش��ما از دس��ت داده اند دوباره درگیر کنید، چون 

خطر اسپم شدن دامنه شما وجود دارد. 
مشترکان بی تفاوت آمار عملکرد شما را پایین می آورند و به طور کلی 
به تحویل پذیری ایمیل های ش��ما خدشه وارد می کنند. پس باید بدانید 
چه زمانی جلوی ضرر را بگیرید و منابع خود را بر آن دسته افرادی که 

عالقه مداوم بروز می دهند متمرکز کنید. 
البته هنوز هم امیدی به احیای برخی اعضای ایمیل زده وجود دارد. 
یک��ی از راه های مؤثر برای به دس��ت آوردن دوباره عالقه مخاطبان به 

برند شما، راه اندازی کمپین بازدرگیری است. 
بهترین روش آن اس��ت که با اطالع رس��انی در خص��وص جریان کار 
در بازه مش��خصی که درگیری صورت نگرفته اس��ت، مخاطب را دوباره 

درگیر کنید. 
می توانید یک سری رویکردهای خاص را امتحان کنید: 

 »ما کیفیت کار خود را ارتقا داده ایم، سری به ما بزنید«
برخی اوقات کاربران عالقه خود را به محتوای شما از دست می دهند. 
در ای��ن صورت می توانید تحریریه خ��ود را اصالح کنید و به مخاطبانی 
ک��ه درگیری پایینی دارند اطالع رس��انی کنید تا بتوانی��د دوباره آنها را 

جذب کنید. 
ب��رای نمون��ه ب��ه وب س��ایت جدی��د مؤسس��ه اس��تراک اکس��یام 

)StruckAxiom(  نگاهی بیندازید: 
ارائه پیشنهادی به بهانه خبرگیری از مخاطب

کمپین��ی مخص��وص مخاطبانی که مدت��ی از آنها خب��ری نبوده راه 
بیندازید و پیش��نهادی مختص آنان ارائه دهید. به آنها نش��ان دهید که 

این رابطه برایتان ارزشمند است. 
به یک نمونه جالب از رستوران پینکبری )Pinkberry(  نگاه کنید: 

دسر فرویو مجانی؟ کسی هست که چنین پیشنهادی را رد کند؟ 
اولتیماتوم

همان روش اتمام حجت سنتی را به کار بندید:  »تکلیف من چیست؟ 
بمانم یا بروم؟« برخی اوقات با این شیوه به مخاطبان یادآوری می کنید 
ک��ه اگر بی تفاوت باش��ند، چه چیزی را از دس��ت خواهن��د داد. خوبی 
این ش��یوه این اس��ت که همزمان می توانید فهرست مشترکان خود را 
نیز پاکس��ازی کنید، چرا که مخاطبانی که دوباره درگیر نش��وند باید از 

فهرست خط بخورند. 
ی��ک نمونه عالی از این کار را از ش��رکت بازاریابی ایمیلی ریترن پث 

)ReturnPath(  مشاهده می کنید: 
اولتیماتوم را زیبا جلوه داده اند. بهتر از این نمی شود. 

اگر ب��رای راه اندازی کمپین بازدرگیری خود به کمک بیش��تری نیاز 
داری��د، می توانید س��ری به این ۱۰ اب��زار کارآمد بزنید. ی��ا نمونه های 

بیشتری از کمپین های بازدرگیری موفق را مشاهده کنید. 
به روزرسانی اشتراک

یک راه دیگر این اس��ت که گزینه تعویق اش��تراک ارائه دهید. با این 
کار به خوانندگان مجالی می دهید تا برای مدت مش��خصی بدون اینکه 

اشتراک شان را لغو کنند، ایمیلی دریافت نکنند. 
از لحاظ آماری هم برای شما مفید است، چراکه تعداد لغو اشتراک ها 
پایین می آید و نرخ کلیک ش��ما در نتیجه باز نش��دن ایمیل ها توس��ط 

گیرندگان ضربه نمی خورد. 
مخصوصا در طول تعطی��الت این گزینه به درد می خورد، چون افراد 
بیشتری به مخاطبان ایمیل می زنند و در نتیجه ایمیل های شما در این 

شلوغی ها گم نمی شود. 
 )Preference Center( همچنین می توانید از یک مرکز ترجیحات

استفاده کنید. 
با این کار به مخاطبان نشان می دهید که زمان آنان برای شما اهمیت 

دارد و کنترل بیشتری روی صندوق ورودی شان مهیا می کنید. 
ب��رای الهام گرفتن می توانید نگاهی به مرکز ترجیحات هاب اس��پات 
بیندازید. مراک��ز ترجیحات خود را برای مخاطبانی که درگیری پایینی 
دارند ارسال کنید تا تس��لط بیشتری روی صندوق ورودی خود داشته 

باشند. 
جمع بندی

ایمیل زدگی اجتناب ناپذیر اس��ت. باید ش��یوه مدیری��ت آن را به یاد 
داش��ت.  برای اینکه ببینی��د محتوا و راهبردهای جدی��د چگونه عمل 
می کنند، آنها را روی مخاطبانی که درگیری پایینی دارند امتحان کنید. 
اینگون��ه می توانید راهی برای بازپس گیری مش��تریان قدیمی و افزایش 

فروش پیدا کنید.
مش��کل را به صورت ریش��ه ای و با دقت بررسی کنید و مخاطب خود 
را بشناس��ید. عقل س��لیم را قاضی کنید. وقتی خودتان دوست ندارید 
ایمیل خودتان را دریافت کنید، چط��ور انتظار دارید مخاطب عالقه ای 
داشته باشد؟ همانطوری به بقیه ایمیل بدهید که دوست دارید به شما 

ایمیل بدهند. 
ب��ا مراع��ات و در زمان مناس��ب به مخاطب��ان خود ایمی��ل بزنید تا 

مشترکان تان را درگیر نگه دارید و برند خود را تبلیغ کنید. 
impactbnd :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسـم اسد- س��فیر ایران در س��نگاپور گفت:استان 
اصفهان و س��نگاپور می توانند در صنعت گردشگری ،صنایع دستی و 
صنایع غذایی همکاری نزدیکی تعریف کنند. جواد انصاری در همایش 
آش��نایی با س��نگاپور با حضور فعاالن اقتصادی در همایش های بین 
المللی اتاق بازرگانی اصفهان به تنوع مواد غذایی در ایران و علقه مندی 
سنگاپوری ها به صنعت غذا و گردشگری  اشاره کرد و گفت:برگزاری 
نمایشگاه مواد غذایی ایران در سنگاپور می تواند زمینه همکاری با این 
کشور را فراهم کند.   وی اضافه کرد:صنعت گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان می تواند نقطه عطف تجارت اصفهان و سنگاپور باشد 
و بایس��تی بر این دو بخش تدبیرویژه ای صورت گیرد .  وی خواستار 
راه اندازی خط هوایی مستقیم سنگاپور به اصفهان شد و گفت:اصفهان 
به عنوان یک قطب اقتصادی و گردشگری می تواند نقطه عطف روابط 
اقتصادی ایران و س��نگاپور باش��د .  انصاری سنگاپور را یکی از مبادی 
مجدد کاال در  جهان برش��مرد و گفت: ۴۰ درصد از تجارت جهانی از 
س��نگاپور می گذرد ،۲۰درصد تعمیرات کشتی جهان و ۲۰۰ شرکت 

کشتیرانی بین المللی در این کشور فعالیت می کند. وی تاکید کرد: 
۱۲۴ بانک در سنگاپور مجوز  فعالیت دارد  که ۱۲۰ بانک به صورت بین 
المللی فعالیت می کند.  وی مساحت این کشور را  ۷۱۹ کیلومتر مربع 
برشمرد و گفت:سنگاپور با  ۵/۵ میلیون جمعیت سال ۲۰۱۷ بیش از 
۱۵ میلیون گردشگر جذب کرده است و نشان از توانمندی این کشور 
در صنعت گردشگری دارد .  مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی 

اصفهان در این  همایش خواستار تسهیل فضای کسب و کار از سوی 
دولت شد و گفت:نقش دولت در ایجاد و تقویت رابط بین الملل ایران با 
سایر کشورها بسیار مهم و اثرگذار است . وی  برقراری روابط بانکی را 
مهمترین خواسته فعاالن اقتصادی از دولت عنوان کرد و گفت:مهمترین 
اب��زار تجارت خارجی برقرار ب��ودن روابط بانکی بین بانک های ایرانی 
با بانک های خارجی اس��ت . وی تاکید کرد:برای صادرات باید کاالی 
با کیفیت و قیمت تمام ش��ده پایین تولید کنیم تا بتوان در بازارهای 
جهانی حضور داشه باشیم . شریفی مسوول میز روابط اقتصادی ایران 
و سنگاپور در این همایش گفت:حجم مبادالت تجاری تا ۱۳۵۳  ،۱۶ 
میلی��ون دالر ،تا س��ال ۱۳۵۷ ب��ه ۸۰۰میلیون دالر رس��ید و  تا یک 
میلیارد دالر در سال ۱۳۸۶ رسیده است . وی بیشترین صادرات ایران 
به س��نگاپور نفت و مشتقات نفتی برشمرد و گفت: مهمترین واردات 
ایران از سنگاپور روغن پالم ،دانه آفتابگردان ،سویا است . در پایان این 
همایش شرکت کنندگان در پانل پرسش و پاسخ با حضور  سفیر ایران 

در سنگاپور به  ارایه پرسش های تجاری و سرمایه گذاری پرداختند.

بندرعباس- خبرنـگار فرصت امروز- داری��وش باقر جوان  
باتفاق هئیت همراه از نوار ساحلي شرق استان و راههاي روستایي 
جگی��ن باالو پرکوه بازدید نمودند .  مدیرکل راهداري وحمل ونقل 
جاده اي اس��تان از بازگشایي نوار ساحلي شرق استان به طول ۱۸ 
کیلومتر خبرداد وگفت : نوار س��احلي بعلت هجوم شن هاي روان 
اکثر مواقع  مس��دودبود که با همت راهداران اداره راهداري وحمل 
ونقل جاده اي شهرس��تانها جاس��ک با دورکردن شن هاي روان به 
فاصل��ه صد متري ازجاده این محور که ش��امل روس��تاهاي ونک ، 
بیاهي ، کلیرک، آبکوهي و کرتي میشد در کوتاهترین زمان ممکن 
بازگشایي گردید .  داریوش باقر جوان در ادامه این سفر از راههاي 
جگین باال که شامل روستاهاي حصار ، هنگستان ، کیایي ، واجه قبر 
، زبر ، علي مرجا ، دوزیدف ، گزرک ، نریگي ، نودیني وبدي بطول 
۳۷ کیلومتربازدیدواع��الم نمود راههاي روس��تاهاي نامبرده بعلت 
خاکي بودن وتردد بیش ازاندازه وبیشمار تریلرها وکامیونها در فصل 

برداش��ت هندوانه دچار مشکل ش��ده که از فروردین ماه سالجاري 
بطور نسبي مسدود گردیده که پس از گذشت سه ماه تالش شبانه 
روزي راهداران شهرس��تان جاسک  بازگشایي کامل صورت گرفته 
که این امرموجب رضایتمندي مردم منطقه ومسئولین شهرستان 
جاسک شد. این مقام مسئول افزود : راهداران زحمتکش شهرستان 

جاس��ک جهت بازگشایي راههاي روس��تایي تیتکن ، سر تیتکن ، 
پیش��اني کنده ، س��رخکوه ، محملي ، تراتکان و پرکوه بطول ۴۰ 
کیلومتر بطور ش��بانه روز مشغول بکار هستند که امیداست هرچه 
س��ریعتر با تالش این عزیزان بازگش��ایي مس��یرهاي فوق االشاره 
بصورت کامل صورت پذیرد .   گفتني است در همین راستا درجلسه 
س��تاد راهبردي اقتصاد مقاومتي شهرس��تان جاسک  که با حضور 
معاون امور اقتصادي وتوسعه منابع انساني و معاون هماهنگي امور 
عمراني استانداري ومدیران دس��تگاههاي اجرایي استان ومدیران 
ادارت شهرستان  واعضاء شوراي شهر جاسک برگزارگردید احمدي 
فرماندار جاس��ک و رحیمي رئیس ش��وراي شهرس��تان جاسک از 
باقرجوان مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي اس��تان ورئیس 
وراهداران زحمتکش اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان 
جاسک در جهت بازگشایي محورهاي یادشده و رفع مشکالت مردم 

شهرستان تقدیر وتشکر نمودند .  

قـم- خبرنگار فرصت امروز- آیین افتتاحیه خانه ش��هریاران 
توس��ط سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم ویژه فرزندان پرسنل 
ش��هرداری قم برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی شهرداری قم، 
مجید رفیعی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته در راس��تای اجرای 
طرح شهریاران، بیان داشت: تالش شده است در این طرح ساماندهی 
مشارکت شهروندان در مسائل مربوط به شهر و افزایش کارآیی آن ها 
در عرصه فعالیت های فرهنگی ش��هروندی در محالت صورت گیرد 
که در فاز نخس��ت این طرح  از بین فرزندان پرس��نل شهرداری قم 
اجرایی شده است. مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم 
با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته در خصوص برگزاری کالس 

های آموزش��ی در قالب طرح شهریاران، اظهار داشت: با برنامه ریزی 
صورت گرفته کالس های فرهنگی،ورزش��ی، آموزش و هنری ویژه 

فرزندان پرسنل شهرداری قم در دو مجموعه فرهنگ سراهای خانواده 
و کوکب ویژه سنین ۶ تا ۱۵ سال برگزار خواهد شد. رفیعی برگزاری 
تور های گردش��گری و علمی را از دیگر برنامه های طرح شهریاران 
برشمرد و تصریح کرد: عالوه بر برگزاری دوره های مختلف آموزشی 
تورهایی به منظور آش��نایی فرزندان پرس��نل شهرداری از مجموعه 
اقدامات و پروژه های مدیریت ش��هری و فرهنگ شهروندی از دیگر 
برنامه هایی است که در قالب طرح شهریاران پیش بینی شده است. 
وی خوشنویسی، تئاتر، طراحی، سرود، نقاشی، اسکیت، ژیمیناستیک 
را از دوره های آموزش��ی پیش بینی شده در فاز نخست اجرای طرح 

شهریاران ویژه فرزندان پرسنل شهرداری قم برشمرد. 

اهواز - شـبنم قجاوند- مدیر پست های بالفصل شرکت 
نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان از نصب 
و راه اندازی ۱۲ دس��تگاه فن ترانس در پست فشار قوی نیروگاه 
سد مسجدسلیمان خبر داد. "غالمرضا قصابیان" افزود: ترانس 
های T۹ و T۱۰ پس��ت فش��ار قوی نیروگاه مسجدسلیمان که 
دارای سطح ولتاژ ۴۰۰/۱۳۲ کیلوولت است در مجموع با ظرفیت 
۴۰۰ مگاولت آمپر بار عظیمی از برق شهرهای مسجدسلیمان، 
ای��ذه و اندیکا را تغذیه می کند. وی ادام��ه داد: این ترانس ها از 
ابتدای راه اندازی دارای ۶ دس��تگاه فن بوده که می بایس��ت ۱۲ 
دس��تگاه فن برای هر ترانس در نظر گرفته می ش��د، که همین 

امر در اوج گرما باعث باال رفتن دمای روغن و آس��یب جدی به 
سیم پیچ ترانس ها می شد، لذا با توجه به گرمای شدید در فصل 

تابستان و جلوگیری از آسیب پذیری این ترانس ها، با افزایش ۶ 
ع��دد فن ۲/۲ کیلو وات برای هر ترانس، مانع از باال رفتن دمای 
روغن ترانس ها شدیم. مدیر پست های بالفصل شرکت نصب، 
تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان افزود: با تالش 
شبانه روزی کارکنان تیم اجرایی پست های بالفصل و دستگاه 
نظارت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان 
طراحی مدارها، کابل اندازی و مونتاژ تابلوها جهت اضافه نمودن ۶ 
دستگاه فن ۲/۲ کیلو وات برای هر ترانس و در مجموع ۱۲ عدد 
فن برای ترانس های T۹ و T۱۰ در کوتاه ترین زمان ممکن انجام 

و در مدار تولید قرار گرفتند. 

مشـهد - صابر ابراهیم بای - طرح گازس��انی به ۱۶ روستای 
شهرستان کالت در خراسان رضوی با حضور مدیرعامل شرکت گاز 
استان و تنی چند از نمایندگان مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 
اس��المی آغاز شد. سید حمید فانی در این مراسم که ظهر دیروز در 
محل روس��تای "ایده لیک" شهرستان کالت برگزار شد اظهار کرد: 
شرکت گاز خراسان رضوی رکورددار اجرای سیاست های دولت تدبیر 
و امید در بحث گازرس��انی روستای در کشور بوده است. مدیرعامل 
ش��رکت گاز خراسان رضوی افزود: در سال ۹۶ موفق شدیم به لطف 
خدا و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت گاز استان، ۳۶۵ روستا را 
گازرسانی و عملیات اجرایی ۳۶۵ روستا را آغاز کنیم. به تعبیری در 
سال گذشته هر ۱۲ ساعت یک روستا گازرسانی شد. امسال نیز عهد 
کردهایم هر روز یک روستا و دو مورد صنعت را گازرسانی کنیم. فانی 

در ادامه به تشریح وضعیت گازرسانی روستایی کالت مطابق با آخرین 
تقسیم بندی های کشوری پرداخت و گفت: در حال حاضر ۹ روستای 
کالت با ضریب نفوذ ۵۹.۶ گازدار هستند و ان شاا... با بهره برداری از 
این ۱۶ روستا با جمعیت ۱۸۰۰ خانوار به ضریب ۹۴.۴ خواهیم رسید. 

وی اضافه کرد: ۱۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه در نظر 
گرفته شده است و ان شاا.. با تعامل و همکاری مردم و مسئوالن در 
مدت زمان ۳۶۵ روز موفق به بهره برداری از آن خواهیم ش��د. فانی 
همچنین از آمادگی شرکت گاز خراسان رضوی برای گازرسانی به دو 
روستای فاقد گاز "حمام قلعه" و "جلیل آباد" در کالت خبر داد و 
گفت: در صورت مساعدت مسئوالن برای صدور مجوزهای الزم این 

دو روستا نیز گازرسانی شده و به ضریب ۱۰۰ درصد خواهیم رسید.
در این جلسه، حجت  االس��الم والمسلمین نصراله پژمان فر، سید 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی و حجت  االسالم والمسلمین حسین 
زاده بحرینی از نمایندگان مردم مش��هد و کالت در مجلس شورای 
اسالمی حضور داشتند. کالت در شمال شرقی استان خراسان رضوی 

و در فاصله ۱۴۵ کیلومتری مشهد مقدس قرار دارد.

سفیر ایران در سنگاپور:

گردشگری ، صنایع دستی و مواد غذایی می تواند سه محور 
همکاری اصفهان و سنگاپور باشد  

بازگشایي  نوار ساحلي حوزه شرق استان هرمزگان

آیین افتتاحیه خانه شهریاران در قم برگزار شد

نصب و راه اندازی 12 دستگاه فن ترانس در پست فشار قوی نیروگاه سد مسجدسلیمان

آغاز گازرسانی به 16 روستای کالت با 13۰ میلیارد ریال اعتبار

گرگان- خبرنـگار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق گلستان گفت: برای تأمین برق مشترکین نیاز به مدیریت 
مصرف بار استراتژیک داریم، در صورت عدم صرفه جویی با خاموشی 
مواجه خواهیم شد.علی اکبر نصیری اظهارداشت: کشور از نظر تأمین 
آب و برق در ش��رایط مطلوبی قرار ندارد و کم بودن ذخیره آب پشت 
س��دها موجب ش��ده تا امکان بهره مندی از ۵ هزار مگاوات ظرفیت 
نیروگاه های برق آبی کش��ور وجود داشته باشد.وی افزود: برای تأمین 
مصرف مشترکین نیاز به مدیریت مصرف بار استراتژیک داریم برای 
همین در برخی ساعت ها شاهد خاموشی هستیم.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان بیان داشت: اگر مردم در میزان مصرف تنها 
۵ درصد صرفه جویی کنند، می توان کمبود نیروهای برق آبی کشور را 
جبران کرد.وی با بیان اینکه دس��تگاه های اجرایی یکی از بخش های 
پرمصرف است، خاطرنش��ان کرد: دستگاه های اجرایی ملزم هستند 

مصرف را کاهش دهند و برای همین در اس��تان با دس��تور استاندار، 
اقدام به جابه جایی ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان کرده ایم.
نصیری گفت: این اقدام می تواند پیک مصرف را حداقل تا یک ساعت 
به تأخیر بیندازد و شرایط را برای تأمین برق مشترکین خانگی فراهم 
کند.وی افزود: دستگاه های اجرایی استان ملزم هستند از ساعت ۱۲ 
هر روز همه وسایل سرمایشی خود را از مدار خارج کنند. در صورتی 
که دستگاه ها رعایت نکنند با آنها هم برخورد شده و خاموشی برای آنها 
اعمال می شود.ی یادآور شد: میزان مصرف استان در زمستان در سایر 
بخش ها ۳۷۰ مگاوات است اما در تابستان این میزان به یکهزار و ۲۰۰ 
مگاوات افزایش پیدا می کند.نصیری گفت: سال گذشته با ۱۰۰ مگاوات 
صرفه جویی توانستیم از هزینه کرد ۳۰۰ میلیارد تومان جلوگیری کنیم، 
اما شرایط فعلی مناسب نیست و باید تالش ها را در این زمینه بیشتر 
کرد.وی تأکید کرد: با توجه به شرایطی که داریم اگر مصرف مدیریت 

نش��ود، مجبور به اجرای طرح مدیریت بار اس��تراتژیک خواهیم شد 
و در صورتی که از این کار هم پاس��خ مناس��بی دریافت نکنیم، دچار 
خاموشی های چند ساعته می شویم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان با بیان اینکه در حوزه صنایع، کشاورزی و در بخش تجاری 
تفاهمنامه های خوبی امضاء شده است، افزود: ۳ هزار و ۵۰۰ مشترک 
در این بخش ها با شرکت برق همکاری می کنند و سال گذشته یک 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تش��ویقی به این واحدها داده ش��د.وی 
درباره نیروگاه های خورشیدی و ظرفیت های استان در این زمینه بیان 
داشت: اخیرا در ارتباط با این موضوعات سرمایه گذاران مختلف داخلی 
و خارجی مراجعه کردند و در حال بررس��ی ش��رایط هستند.نصیری 
گفت: همچنین ۲ نیروگاه برق مقیاس کوچک نیز در شهرستان های 
رامیان و مراوه تپه به بهره برداری رسیده و با توجه به وضعیت استان در 

حال بررسی احداث این نیروگاه ها در شهرهای دیگر هستیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

مردم صرفه جویی نکنند با قطعی برق مواجه خواهیم شد

برگزاری آزمون ارشد گروه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
 ساری - دهقان - آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال۹۷ بطور همزمان 
با سایر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حوزه امتحانی مجتمع پیامبر اعظم )ص( دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران برگزار شد. دکتر فرزاد گوهردهی مشاور رییس و مدیر روابط عمومی 
و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به شرکت ۳۰۶۱ نفر داوطلب در این 
آزمون افزود : این آزمون طی ۲ روز و در۴ نوبت صبح و عصر در ۸۰ رشته کارشناسی ارشد در 
حوزه امتحانی مجتمع پیامبر اعظم )ص( دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد. وی افزود 
: دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حال حاضر۸۲۳۶ دانشجو در همه مقاطع دارد و دارای ۸۵ 
رشته کارشناسی ارشد و ۶۴۹ دانشجوی کارشناسی ارشد می باشد. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران زمان کلید نهایی آزمون 
کارشناسی ارشد گروه پزشکی ، ۳۰ تیر ۹۷ اعالم کرد و گفت: زمان دریافت کارنامه علمی اولیه و دفترچه راهنمای انتخاب رشته 

محل و ظرفیت پذیرش دانشگاه های پذیرنده، شروع انتخاب رشته محل، نیمه اول مرداد ماه است.

تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی شرکت گاز استان 
چهارمحال و بختیاری برای دومین سال متوالی  

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت انرژی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری 
برای دومین س��ال متوالی ذبیح اهلل بها ءلو) رئیس اموراداری و نماینده مدیریت انرژی ش��رکت گاز استان( به نمایندگی از سیامک 
حیدری )مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ( از تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژی برای دومین سال متوالی 
برمبنای استاندارد ISO ۵۰۰۰۱:۲۰۱۱ خبرداد و گفت: شرکت گاز استان به عنوان یک شرکت پیشرو در خدمات گاز رسانی وبا 
اهتمام به رعایت حقوق تمامی ذینفعان و با توجه به استراتژیهای کالن تعریف شده در سازمان ،ضمن دریافت گواهینامه استاندارد در 
خردادماه سال ۹۵ ،در سال ۹۶ نیز موفق به تمدید گواهینامه طی ممیزی مراقبتی نوبت اول گردیده است . نماینده مدیریت انرژی با 
بیان این که نقشه راه سیستم مدیریت انرژی سازمان تا افق ۱۴۰۰ در سال ۹۶ تدوین و تصویب شده است افزود در راستای بررسی 
تحقق اهداف انرژی سازمان در مجموع بیست جلسه تخصصی مدیریت انرژی تشکیل و بیش از ۷۰ موضوع در این زمینه بررسی و 
تصویب شده است .وی اجرای ممیزی انرژی ساختمانها ،برنامه ریزی اجرای فرصتهای بهبودعملکرد انرژی ،برگزاری جلسات بازنگری 
مدیریت ،توس��عه نرم افزار ثبت مصارف انرژی ،نظارت بر خرید و بهره برداری از تجهیزات انرژی بر و توس��عه برنامه های آموزش و 
فرهنگ سازی را از جمله اقدامات مهم سیستم مدیریت انرژی سازمان ذکر کرد و از تالشهای بی وقفه همکاران و خصوصا اعضای 

کمیته مدیریت انرژی تقدیر به عمل آورد . 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
شهری به صورت جدی مدیریت مصرف را رعایت کند در سهمیه ها تغییر 

وخاموشی در آن شهر نخواهیم داشت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز - این س��خن را مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان در ش��ورای اداری فرمانداری 
شهرستان بندرترکمن عنوان نمود.علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: صنعت آب و برق به 
دلیل بارش کم و نبود منابع آبی در بعضی نقاط کشور دچار مشکالت عدیده ای شده است و با وجود ظرفیت تولید  ۸۵هزار مگاوات، 
بخاطرکمبود منابع آبی از کل این ظرفیت نتوانستیم استفاده کنیم.وی اظهار داشت: پیک مصرف برق کل کشور در سال گذشته 
۵۵ هزار مگاوات بوده که حدود ۱۰هزار مگاوات آن از تولید نیروگاه های آبی بدس��ت آمده اس��ت ولی امسال بخاطر محدود شدن 
ورودی آب به سدها، فقط ۵هزار مگاوات از سدهای نیروگاهی برق تولید شده است و مجبور به مدیریت بار اضطراری شدیم.وی با 
اشاره به تشکیل ستاد عالی مدیریت مصرف برق در استان گفت: در ابتدای سال ۹۷ در این ستاد، تصمیم جابجایی ساعت اداری  
برای کمک به صنعت برق کشور و صرفه جویی اتخاذ شد.نصیری در این جلسه افزود: دستگاه های دولتی با توجه به اینکه جزئی از 
دولت هستند تکلیف سنگینی دارند و باید در مواجهه با بحران آب و برق به دولت کمک کنند و قبل از شروع  ساعت پیک مصرف 
۱۳ الی ۱۶ لوازم برقی را از مدار خارج کنند و با مدیریت مصرف جلوی سرمایه گذاری کاذب و احداث نیروگاه صرفا به دلیل مصرف 

باال در فصل تابستان گرفته شود.

دیدار مدیرعامل آبفای گیالن با نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای 
اسالمی، فرماندار و شورای شهر لنگرود 

 رشت- مهناز نوبری- به منظور ساماندهی پروژه های فاضالب شهر لنگرود از محل اجرای تبصره ۳ ، مدیرعامل این شرکت با 
فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ، شهردار و شورای شهر لنگرود دیدار نمود.در این دیدار سید محسن حسینی رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به اهمیت اجرای پروژه های عمرانی به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اظهار 
داشت: پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شده که با کمترین هزینه بتوان سیستم فاضالب بهداشتی لنگرود را به ایستگاه پمپاژ و از آنجا 
به سمت تصفیه خانه فاضالب انتقال داد.وی با تأکید بر لزوم برخورداری از مبالغ دریافتی تبصره ۳ در اجرای این پروژه، خواستار 
همکاری شهرداری و شورا به منظور هزینه کرد مبالغ مذکور در پروژه ساماندهی فاضالب لنگرود شد و خاطرنشان کرد: لیست پروژه 
های قابل اجرا در بخش فاضالب سنتی با هماهنگی بین شورا و مدیر امور تهیه و اجرا و گزارش سه ماهه هزینه کرد مبالغ تبصره ۳ 
به شورا ارائه خواهد شد.سپس الهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسالمی ضمن تقدیر از تالش مجموعه آب و فاضالب 
شهرستان لنگرود، به بیان مشکالت موجود در خصوص اجرای شبکه فاضالب بهداشتی و سنتی در برخی از مناطق شهر و لزوم 
ساماندهی پروژه ها و نحوه هزینه کرد تبصره ۳ پرداخت.وی همچنین پیشنهاد بررسی و مطالعه طرح اجرایی نمودن یک خط لوله در 
موازات رودخانه و پیگیری جهت تامین اعتبار آن از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ، به منظور جمع آوری فاضالبهای 

ورودی به رودخانه و تصفیه آن در خارج از شهر را ارائه نمود.

بهبود ولتاژ برق شهرستان مسجد سلیمان
اهواز - شبنم قجاوند- عملیات نصب و راه اندازی دو دستگاه بانک خازنی ۱۱ کیلو ولت با هدف 
افزایش ولتاژ برق مناطقی از شهرستان مسجد سلیمان در پست ۱۱/۱۳۲ کیلو ولت محمد آباد شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به پایان رسید. مجری طرح پست های شرکت در خصوص اهداف انجام این 
پروژه گفت: کاهش تلفات، افزایش ولتاژ و اصالح توان در مناطقی از شهرستان مسجد سلیمان و آزاد 
سازی بخشی از ظرفیت ترانسفورماتورهای T۱ و T۲ پست محمد آباد و خط ۱۳۲ کیلو ولت تغذیه 
کننده پست بوده است. نیما دریاپور ظرفیت این دو دستگاه بانک خازنی را ۹/۶ مگاوار اعالم کرد. وی 

اضافه کرد: هزینه تامین تجهیزات، عملیات ساختمانی، نصب و راه اندازی این پروژه چهار میلیارد ریال بوده است.

توسعه باغات در زمین های شیب دار سیاست جهاد کشاورزی است
   کرمانشاه - منیر دشتی  -  مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه، طرح توسعه باغات در زمین های شیب دار استان را یکی 
از سیاست های این سازمان عنوان کرد و گفت: این طرح مزایای اقتصادی و زیست محیطی فراوانی به دنبال دارد. رضا زارعی ، ایجاد 
اشتغال و درآمد اقتصادی، افزایش تولید محصوالت باغی، جلوگیری از فرسایش خاک، بهره  وری آب، کاهش خسارت پدیده ریزگردها 
و سایر مزایای زیست محیطی را از جمله مزایای طرح توسعه باغات در زمینهای شیب دار عنوان کرد. او گفت: در راستای اجرای این 
طرح، با دادن یارانه نهال از متقاضیان حمایت می کنیم. وی با اشاره به اجرای یک هزار و ۲۷۰ هکتار باغ در زمین های شیب دار 
کرمانشاه در سال گذشته، اظهار داشت: سال گذشته در استان بیش از ۱۴ میلیارد ریال یارانه نهال پرداخت شده است. وی افزود: 
عمده درختان میوه که در زمین های شیب دار کشت شده شامل توسعه نهالستان خرما، مرکبات، بادام ، انگور و سایر محصوالت بوده 
است. زارعی در ادامه به اقدام های جهاد کشاورزی کرمانشاه در توسعه باغات در زمین های شیب دار پرداخت و تصریح کرد: برای 
توسعه این باغات؛ اغلب زیرساخت های الزم شامل چاله کنی، تهیه نهاده ها، اجرای سیستم های داربست و سیستم های آبیاری 
تحت فشار توسط این سازمان انجام شده است.مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه در خصوص کیفیت نهال های کاشته شده نیز 
گفت: در باغات احداث شده از نهال های استاندارد، سالم، دارای گواهی سالمت حفظ نباتات و دارای اصالت رقم استفاده شده است. 

بازدید مدیر کل تامین اجتماعی استان ایالم از شرکت زرجین بافت
ایالم- هدی منصوری- مدیر کل تامین اجتماعی استان ایالم به همراه فرماندار و هیات همراه از کارخانه زرجین بافت واقع در 
شهرک صنعتی استان ایالم بازدید نمودند. به مناسبت فرارسیدن هفته تامین اجتماعی روز یک شنبه۱۷ تیرماه، مدیر کل تامین 
اجتماعی استان ایالم به همراه فرماندار و هیات همراه از کارخانه زرجین بافت واقع در شهرک صنعتی استان ایالم بازدید نمودند. 
س��هیال ملکش��اهی در حاشیه این بازدید گفت:  در سطح اس��تان ایالم بیش از ۱۰۷ هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی  
قرارداردند  که از این رقم ۷۰ هزار نفر را قش��ر کارگری تش��کیل  می دهند. وی افزود: تکریم و ارج نهادن به قش��ر کارگری یکی از 

مهمترین اهداف سازمان تامین اجتماعی است و همواره بر اولویت قرار دادن این مبحث در برنامه های پرسنل تاکید شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان  ایالم، ادامه داد:  با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری “حمایت ازکاالی ایرانی”  
امروز شاهد پیشرفت چشم گیر کارخانه زرجین بافت در استان هستیم  که می توان به  تولید بیش از نیاز مصرف در استان  اشاره کرد.
وی با بیان اینکه هم اکنون در این مکان تولیدی ۱۲۰ نفر مشغول به کار هستند گفت: تمام تالش سازمان این است  با پرداخت 

مزایا و حق و حقوق  بنا به قانون کار از این عزیران حمایت کند زیرا  کارگران سرمایه  سازمان محسوب می شوند.
ملکشاهی  ادامه داد: استفاده از خدمات الکترونیکی در سال جاری در حال گسترش است به طوری هم اکنون کارگران و کارفرمایان 

می توانند بدون حضور در شعب از طریق اینترنت از مزایای این طرح استفاده نمایند.
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همه ما در طول روز ساعت های زیادی را سرکار هستیم. 
تقریبا ۴۰ س��اعت در هفته برای ۴۰ هفته پش��ت سر هم، 
آن هم برای یک کارمند یا کارآفرین معمولی. براین اساس 
به گزارش جیل جاکینتو، کارشناس امور کسب وکار، تقریبا 
۷۰ درص��د زندگی ما به کار اختص��اص دارد: »تنها گزینه 
طبیع��ی پیش روی ما دوس��تی با همکاران مان اس��ت«. با 
این حال هیثر هوهمان، مش��اور کسب وکار و موسس برند 
Come Recommended، نظ��ری متفاوت دارد: »در 
هر روابط اجتماعی داشتن حد و مرز اهمیت ویژه ای دارد«. 

جاکینتو نیز در این زمینه با هوهمان موافق است. 
به بیانی دیگر، همان طور که جاکینتو می گوید: »در پایان 
روز آنها فقط و فقط همکاران ش��ما هس��تند. آنها در وهله 
نخس��ت همکار و سپس دوست تان محسوب می شوند«. در 
این میان اموری هس��تند که هرگز نبای��د به همکاران مان 
بگوییم. در اینحا باتوجه به توصیه های کارشناس های حوزه 
کس��ب وکار و مدیریت س��ازمانی به بیان شش موردی که 
هرگز نباید با همکاران در میان گذاشت، خواهیم پرداخت. 
»آن ارائـه واقعا بی فایده بود« یا هر چیزی شـبیه این 

اظهارنظر
این کار هرگز آس��ان نیست، با این حال به بیان هوهمان 
شما هرگز نباید انتقادی سخت را متوجه همکارتان سازید: 
»هنگامی که شما با یکی از همکاران دوست هستید، ارائه 
انتقادهای سخت به آنها می تواند همه چیز را برهم بزند. اما 
اجتناب از انتقاد نیز همیش��ه کارساز نیست«. هوهمان راه 
چاره را در گفت وگو میان افراد می داند: »بهتر است موضوع 
را ب��ه بحث بگذاریم و نظرات مان را پیرامون آن بیان کنیم. 
در این میان بای��د رعایت ادب و احترام را کرد. در غیر این 
صورت همکارمان به س��رعت از دس��ت م��ا دلخور خواهد 
ش��د«. براین اساس دوس��ت مان در محیط کار از پیشنهاد 
ما اس��تقبال خواهد کرد. به عالوه محیط کار نیز پویایی و 

سرزندگی اش را حفظ می کند. 
»مـن از رئیس مـان متنفرم« یا هر انتقـاد دیگری که 

نفرت تان را از مافوق نشان دهد
ش��اید ش��ما از کس��ی ک��ه ب��رای او کار می کنی��د، 
خوش ت��ان نیاید. این تجربه تقریبا ب��رای همه ما اتفاق 
افتاده اس��ت. با این حال جاکینتو ما را نسبت به عواقب 
خطرناک بیان نفرت مان از رئیس بخش در میان س��ایر 
همکاران آگاه می کند: »ش��ما به عن��وان یکی از اعضای 
ش��رکت هرگز نباید پشت س��ر رئیس بخش پیش یکی 
دیگر از اعض��ای تیم صحبت کنید. بدت��ر از این، پیش 

کارمندان س��ایر بخش ها نیز نبای��د چنین صحبت هایی 
را مط��رح کرد«. جاکینتو در بیان دلیل این نوع احتیاط 
و خودداری به نکته مهمی اش��اره می کند: »در مواقعی 
که بخ��ش به صورت مطلوب کار می کن��د، بدگویی های 
شما به حس��اب مشکالت ش��خصی تان با رئیس بخش 
گذاشته می ش��ود. بی تردید چنین عکس العملی نه تنها 
غیرحرفه ای اس��ت، بلکه ب��ا اخالق کس��ب وکار نیز در 
تع��ارض خواهد بود. همچنین همیش��ه ای��ن خطر که 
ش��ما به دنبال جایگاه رئیس تان هستید، در گوشه ذهن 

مخاطب تان نقش می بندد«. 
»تو بهترین فروشنده در این دفتر هستی« یا هر چیز 

مشابهی که مایل به شنیدن آن هستیم
هوهم��ان اگرچه بیان یک انتقاد ی��ا قدردانی کوچک را 
امری بی ضرر تلقی می کند، اما هرگز با دروغ های موس��وم 
به اداری همس��و نیست. براین اساس اغراق در توانایی های 
یک��ی از همکاران فقط به دلیل عالقه آن فرد به ش��نیدن 
چنین س��تایش هایی رابط��ه متقابل م��ان را برهم خواهد 
زد: »هنگام��ی که یکی از اعضای دفتر از قضا دوس��ت مان 
نیز هس��ت، قدردانی و س��تایش از آنها ب��ه هنگام عملکرد 
نامناس��ب چن��دان ایده مناس��بی به نظر نمی رس��د«. در 
حقیقت هوهمان به آنچه چاپلوسی برداشت می شود، اشاره 
دارد. وی اضاف��ه می کند: »چنین کاری نه به ش��ما و نه به 
آنها چی��زی اضافه نخواهد کرد. دلی��ل اصلی آن نیز ادامه 
روند متوس��ط یا ضعیف از سوی دوست مان خواهد بود. در 
هر صورت ما از همین نوع عمکرد آنها تقدیر کرده ایم«. در 
این میان بیان حقیقت، اگرچه شجاعت می خواهد، به همه 

کمک خواهد کرد. 
»هرگـز این نکته را در مورد مشـتری ام باور نخواهی 

کرد« یا هر اطالعات جزئی پیرامون مشتری
جاکینت��و در م��ورد بیان ویژگی های خ��اص و خصوص 
مشتریان به همکاران این گونه اظهار نظر می کند: »این یک 
اصلی همیشه پابرجاس��ت که نباید اطالعات ریز مشتریان 
را ب��ه همکاران م��ان بگوییم. به این ترتیب باید نس��بت به 
عدم انتشار اطالعات شخصی آنها در فضای دفتر اطمینان 
حاصل کنیم«. در این زمینه جاکینتو به شرایط دشوار یک 
کارمند اشاره می کند که »یکی از دوستان همکارش از وی 
درخواس��ت مشاهده لیست اطالعات یکی از مشریان که به 
دقت طبقه بندی شده بود، داشت«. وی در این مورد اضافه 
می کند: »نه تنها این کار برخالف قوانین است، بلکه از نظر 
حقوق خصوصی نیز چنین عملی جرم محس��وب می شود. 
به این ترتیب هر دو کارمند در نهایت عاقبتی بهتر از اخراج 
نخواهند داشت«. در این زمینه حتی محافظت از یک نامه 
یا ایمیل به ظاهر ساده نیز اهمیت باالیی دارد. به هر حال 

مش��تریان به ما اعتماد کرده ان��د. هرگز نباید از اعتماد آنها 
سوء استفاده کرد. 

»آیا در مورد کاری که فالن کارمند دیشب انجام داد، 
خبر داری؟« یا هر نوع غیبت دیگری

انتش��ار اخبار پیرامون دیگر کارمندان حتی نزد بهترین 
دوست مان در دفتر نیز ایده خوبی نیست. هوهمان در این 
زمنیه اعتقاد راس��خی دارد: »در اغلب اوقات ش��ما بیش از 
یک دوس��ت در محل کار دارید. با این حال این نکته هیچ 
حقی به ش��ما مبنی بر صحبت پیرامون زندگی ش��خصی 
یکی از دوس��تان تان نزد دوست دیگری نمی دهد. حتی اگر 
محت��وای آن خب��ر در ظاهر بی ضرر به نظر برس��د، باز هم 
پتانسیل برهم زدن همه روابط مطلوب تان را دارد. برهمین 
اس��اس تالش کنی��د روی واقعیت ها و اس��ناد قطعی تکیه 
کنید. در این صورت دیگر فضایی برای بیان نکات شخصی 
زندگ��ی دیگران باقی نخواهد ماند«. همه ما باید بدانیم که 
زندگی ش��خصی دیگران نه به ما ربط��ی دارد و نه تاثیری 
روی فعالی��ت حرف��ه ای آنها خواهد گذاش��ت )در بهترین 

حالت نباید تاثیرگذار باشد(. 
»مـن کامال گند زدم« یـا هر نوع اعتـراف دیگری به 

انجام خطایی بزرگ
بی تردی��د اش��تباه ها در محی��ط کار رخ می دهن��د، اما 
جاکینتو ب��ه ما در این مورد هش��دار می ده��د: »هیچ گاه 
اشتباه های خود را در فضای عمومی دفتر و با همکاران تان 
در میان نگذارید. فرقی ن��دارد یک ایمیل مهم را فراموش 
کرده اید، س��خنرانی تان بر پایه داده های اشتباه استوار بود 
یا بازخورد منفی از مشتریان دریافت کرده اید؛ هرگز نباید 
پیرام��ون آنه��ا با هم��کاران صحبت کرد. ب��ه بیانی دیگر، 
تخم های بدبینی نس��بت به خود را با دس��ت مان در دفتر 

کار خاک نکنیم«. 
شاید سوال پیش بیاید که چرا باید چنین کاری را انجام 
داد. پاس��خ کامال روشن اس��ت. در واقع این نکته که ما در 
محل کار ب��رای همکاران مان چای یا ش��یرینی می آوریم، 
ماهی��ت رقابت میان مان را از بین نخواهد برد. جاکینتو در 
این زمینه می افزاید: »ش��ما هرگز ح��دس نخواهید زد که 
طرف مقاب��ل از این اطالعات چه زمانی و کجا علیه ش��ما 
اس��تفاده خواهد کرد. ش��اید آنها نیز هرگز به فکر استفاده 
نامطلوب از اعتراف های ش��ما نباشند. با این حال زمانی که 
پای ترفیع رتبه و جایگاه در میان باشد، همکاری و دوستی 
جای خود را به رقابت و در برخی موارد دش��منی می دهد. 
در این صورت اس��تفاده از اش��تباه های گذشته دیگران به 
منظور کس��ب جایگاه بهت��ر چندان گزین��ه دور از ذهنی 

نخواهد بود«. 
hubspot :منبع

رمزهای فعالیت سازمانی موفق

6 موردی که هرگز نباید به همکاران مان بگوییم

تشخیص زمان بازطراحی وب  سایت
وب س��ایت نخس��تین برخورد مخاطب با هویت برند اس��ت. طراحی ضعیف و اس��تفاده از فناوری های 

قدیمی، به تصویر برند در ذهن مخاطب لطمه بسیاری می زند. 
نگه��داری وب س��ایت و بازطراحی آن  هزینه های زیادی ب��ه همراه دارد. در دنی��ای دیجیتال امروزی، 
برند های کوچک و بزرگ نمی  توانند امیدوار باش��ند که با وب سایت از رده خارج توان رقابت داشته باشند. 
چگونه بفهمیم زمان بازطراحی و تحول وب س��ایت فرا رسیده است؟ در ادامه به نکاتی کلیدی برای درک 

این موضوع اشاره می کنیم.
هم سطح بودن وب سایت با برند و هویت آن

تغییر تاکتیک  برای س��ازمان ها و ش��رکت ها امری غیر معمول نیس��ت. تقویت موقعیت خاص یا تحول 
اساس��ی در اس��تراتژی کس��ب و کار از ملزومات اصلی فعالیت  های تجاری اس��ت. چه بر مشتریان خاصی 
متمرکز هستید یا خدمات و محصوالت خود را با سلیقه های مختلف منطبق کرده اید، وب سایت شما باید 

این جهت گیری را نشان دهد. 
حتی اگر مخاطبان ش��ما همان مش��تری های سابق هستند، باید همواره سایت را چک کنید تا مطمئن 
ش��وید وب س��ایت داس��تان برند، اهداف و ارزش های آن را به خوبی انتقال می دهد. این تغییرات فراتر از 
تغییر توضیحات صفحه »درباره ما« اس��ت. نشانه  های نامحس��وس بر ضمیر ناخودآگاه و قضاوت کاربران 
تاثیر گذار اس��ت. باید به همه بخش های س��ایت مانند هدر، فوتر، منوهای آبشاری و حتی پیغام های خطا 

دقت کافی داشته باشید. 
در کنار پیام های متنی نباید از اس��تایل و زیبایی های بصری غفلت ش��ود. آیا تصاویر به کار برده ش��ده 
هویت برند و خط مش��ی آن را به خوبی نش��ان می دهد؟ اگر پاس��خ منفی اس��ت، احتماال باعث دلزدگی 

مشتریان بالقوه و جذب گروه نامناسبی از آنها خواهد شد. 
آیا وب سایت از رابط کاربری جذابی برخوردار است؟ 

ش��اید درک کاربرد پذیری رابط کاربری برای شما یا تیم طراحی آسان نباشد. اصوال هر کسی از سلیقه 
خود رضایت کامل دارد ولی آیا این تجربه برای دیگران نیز لذت بخش است؟ 

با کاربران وب س��ایت گفت وگو کنید و نظر آنها را جویا ش��وید. در نظرس��نجی از کاربران، خودتان را به 
مشتریان فعلی محدود نکنید. سلیقه گروه های هدف را نیز مدنظر داشته باشید. 

رابط کاربری نامناس��ب به قاتل خاموش وب سایت ها تعبیر می ش��ود. بسیاری از شرکت ها تا زمان بلند 
نش��دن آه و ناله مشتریان، به عمق فاجعه پی نمی برند. برای درک کاربر پسند بودن رابط کاربری سواالت 

زیر را از مشتریان تان بپرسید. 
- آیا قادر به یافتن نیازهای تان هستید؟ 

- آیا ناوبری به بخش های مختلف به آسانی صورت می گیرد؟ 
- آیا تا به حال در یافتن اطالعات ضروری دچار سردرگمی شده اید؟ 

- از زمان بارگذاری سایت راضی هستید؟ 
- زیبایی سایت را می پسندید؟ 

- آیا به نظرتان کم و کسری وجود دارد؟ 
- آیا عملیات مورد نظرتان را به راحتی انجام می دهید؟ 

ای��ن بازخورد ها به ش��ما کمک خواهند کرد که به نواق��ص و ایراد های احتمالی رابط کاربری پی برده و 
آنها را رفع کنید. پس از هر تغییر با اس��تفاده از ابزار های آنالیز وب س��ایت، تاثیر آن را بررس��ی کنید. آیا 
عملیات کاربران تکمیل ش��ده اس��ت یا آنها را نیمه کاره رها کرده اند؟ در کدام صفحات بیشترین توقف را 
داشته اند؟ پاسخ این سواالت جزئیات بسیاری درباره ضرورت های بازطراحی وب سایت آشکار خواهد کرد. 

آیا وب سایت در حد و اندازه محتوای آن است؟ 
 امروزه بس��یاری از س��ازمان ها از وب س��ایت به عنوان بستر اصلی اطالع رسانی اس��تفاده  می کنند. باید 
عالوه بر اطالع رس��انی مناس��ب از محتوای منتشر شده نیز پش��تیبانی کنید. شاید ویدئو  یا پادکست های 
فوق ا لعاده ای منتش��ر کنید ولی اگر این ویدئو ها کامال بارگذاری نش��وند یا باعث کاهش سرعت بارگذاری 
صفحه ش��وند، باعث رنجش کاربران خواهند شد. محتوای شما باید نشان دهنده اهمیت مشتری مداری و 
در راس��تای سیاست های بازاریابی  نوین باشد. اگر بستر مورد استفاده قدیمی باشد، استفاده از شیوه های 

جدید تاثیر معکوس خواهد داشت.
بازخورد کاربران را درباره جزئیات فنی و بصری وب سایت دریافت کنید. اگر در هر یک از این بخش ها 

کم و کاستی مشاهده کردید به بازطراحی مجدد آن بیندیشید. 
آیا فناوری  های مورد استفاده از رده خارج شده اند؟ 

امروزه فناوری ها با س��رعت سرس��ام آوری رشد می کنند. سلیقه  و ابزار های مورد استفاده کاربران نیز به 
تبع آن تغییر می کنند. افزودن ویژگی پش��تیبانی از نمایش��گر های موبایل دیگر به تنهایی کافی نیس��ت. 
وب س��ایت باید با همه دس��تگاه های جدید هماهنگ بوده و تجربه کاربری لذت بخشی در همه آنها فراهم 
س��ازد. افزون بر اینها امنیت مقوله ای اس��ت که همه ش��رکت ها را درگیر خود کرده است. نشت اطالعات 

شخصی کاربران به اعتبار برند بسیار لطمه می زند. 
اگر وب س��ایت  ش��ما بر پلتفرم های قدیمی و از رده خارج بنا ش��ده اس��ت، باید آن را با متد های به روز 
بازطراحی کنید. بررس��ی های منظم رابط کاربری و کد  های فنی به بهینه س��ازی آن کمک شایانی خواهد 

کرد. در مورد امنیت اطالعات کاربران نیز هیچ گونه اغماضی قابل پذیرش نیست.
وب سایت یکی از مهم ترین ابزار های جذب مشتری و تصویر سازی ذهنی در آنان است. وب سایت هویت 

برند را شکل می هد. هرگونه کم و کاستی در آن باعث تعمیم ایراد به کل شرکت و محصول می شود. 
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