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وظیفه بخش دولتی و خصوصی در دیپلماسی تجاری چیست؟ 

 ساز ناکوک
دیپلماسی اقتصادی ایران

فرصت امروز: کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران در تازه ترین گزارش خود به موضوع ناکارآمدی دیپلماسی 
اقتصادی-تجاری در ایران پرداخته و درباره تفاوت معنای دیپلماس��ی اقتصادی در کش��ورهای توس��عه یافته و 
درحال توس��عه آورده است: در کشورهای درحال توس��عه، دیپلمات های تجاری به روابط بین حکومت ها، ترتیب 
دادن نمایش��گاه های تجاری و جمع آوری اطالعات اقتصادی و تجاری مش��غولند، اما در کش��ورهای توسعه یافته 

آنها وقت خود را صرف جذب سرمایه خارجی و حمایت از بازرگانان درزمینه حل اختالفات تجاری می کنند...

گمانه زنی ها درباره ابعاد بزرگ ترین حادثه دریانوردی جهان در 3 دهه اخیر ادامه دارد

رازهای تراژدی سانچی
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گام دیگری در گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه

بانک های ایرانی در ترکیه حساب باز کردند

37 راه قدرتمند برای خالق تر شدن کارآفرینان
درس های کارآفرینی از کارآفرینان برتر دنیا

انواع بازاریابی که باید بشناسید
نبایدهای بازاریابی در لینکدین

اسلوب برندسازی مکان
موفقیت در بازاریابی آنالین با هدف گذاری تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل بخش هدست های
 واقعیت مجازی  فیس بوک

از آینده این گجت ها خبر می دهد

7
سخنگوی کمیسیون اصل 90 اعالم کرد که مرکز پژوهش های 

مجلس گزارشی را مبنی بر بررسی عملکرد صنعت 
خودرو در دو حوزه واردات و تعرفه و همچنین...

 سرانجام قانون جدید
واردات خودرو چه می شود؟

یادداشت

یادداشت

فقر و شکاف طبقاتی؛ موریانه ای 
که اقتصاد ایران را می خورد

اقتص��اد ایران پ��س از رکود 
رش��د  دوران  وارد  چهارس��اله 
اقتصادی ش��ده اس��ت اما برای 
پایداری دوران رش��د ب��ا موانع 
زیادی مواجه اس��ت. بسیاری از 
ای��ن چالش  ها از دیرباز بر پیکره 
اقتص��اد پنجه افکن��ده و کار را 
به جایی رس��انده که گذش��تن 
از کن��ار آنه��ا غیرممکن ش��ده 
اس��ت. طی دوره های گذش��ته 
بحران های��ی نظیر بدهی دولت، 
کس��ری بودجه و بزرگی دولت 
وجود داشته و از دولتی به دولت 
بعد منتقل شده است. برخی از 
این چالش  ها ب��ه نقطه انتهایی 

ش��ده اند  نزدیک  خود 
که یکی از آنها ...

کمتر از دو م��اه تا بازی های 
المپیک کره جنوبی باقی مانده، 
هیچ گونه ضمانت  تاکن��ون  اما 

جان��ب  از  امنیت��ی 
3برگزارکنندگان...

چه کسی برای برگزاری 
المپیک زمستانی کره جنوبی 

تضمین می دهد؟ 
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آرش نصیری
کارشناس اقتصادی

محمد عدلی
 کارشناس اقتصادی

از ۱۷ اس��فند ۹۵ تاکنون کمتر از یک س��ال گذشته که 
میوه های س��هام عدالت رسید، هرچند کم اما وعده ای بود 

که دولتمردان جامه عمل به آن پوشاندند. 
به گزارش خبرآنالین، اس��حاق جهانگی��ری معاون اول 
رئیس جمهور میانه های اس��فندماه سال گذشته در مراسم 
رونمایی از س��امانه جدید س��هام عدالت گفته بود که قرار 
اس��ت ۵0میلیون ایرانی دارنده س��هام عدالت پس از یک 
دهه از واگذاری این سهام ها تعیین تکلیف شوند و سود به 

حساب شان واریز شود. 
او البت��ه ای��ن را هم گفته ب��ود که 60 بنگاه��ی که در 
اختیار س��هام عدالت قرار دارند و ج��زء بهترین بنگاه های 
ایران هس��تند و ارزش س��هام آنها روز به روز افزایش پیدا 
خواهد کرد و زیرا یکی از محورهای ساماندهی طرح سهام 
عدالت این بود که 60 بنگاه مهم کشور از بالتکلیفی خارج 
ش��وند تا بتوانند به بهترین ش��کل بهره ور و سودآور شوند.  
وی ابراز امی��دواری کرده بود که این اقدام در زندگی همه 
مردم به خصوص طبقات ضعیف جامعه مفید واقع ش��ود؛ 
موضوع��ی که حاال باید در بلندم��دت منتظر ماند و نتایج 
آن را در زندگی دارندگان سهام عدالت جست وجو کرد.  به 
دنبال وعده مع��اون اول رئیس جمهور و پس از رونمایی از 
این سامانه تازه، سازمان خصوصی سازی ماموریت یافت تا 
کسانی که سقف سهام یک میلیون تومانی خود را تکمیل 
می کنند، دس��ته بندی ک��رده و آنها را در لیس��ت دریافت 

کنندگان سود سهام عدالت در سال جاری قرار دهد. 
چند نوبت فرصت برای تکمیل اطالعات خواس��ته شده 
تا ش��هریور ماه به طول انجامید و سرانجام میانه دی ماه با 
دستور رئیس جمهوری فرمان واریز سود سهام عدالت صادر 
شد و به دنبال آن س��ازمان خصوصی سازی اعالم کرد که 
مالکان کل س��هام یک میلیونی عدالت سود علی الحساب 
امس��ال را دریافت خواهند کرد،  آن طور که این س��ازمان 
اعالم کرده ۵0هزار تومان و به مابقی حدود ۲6000 تومان 

سود در فاز اول پرداخت می شود. 

33 میلیون نفر تعداد سهامداران
اگرچ��ه س��ال گذش��ته اع��الم ش��ده ب��ود ک��ه تعداد 
دریافت کنندگان س��هام عدالت ۵0میلیون نفر هس��تند، 
اما بخش��ی از کسانی که س��هام عدالت در دست داشتند، 
نسبت به تکمیل اطالعات خود اقدام نکرده اند. از همین رو، 
براساس اعالم سازمان خصوصی سازی تعداد سهامداران این 

مرحله 33میلیون نفر اعالم شد. 
جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی 
در این رابطه گفته است: »تمامی مشموالن سهام عدالت که 
ثبت نام  خود را به درستی انجام داده و کد شبای خود را در 
سامانه این سهام اعالم کرده اند سود سهام خود را دریافت 
کرده اند و اخباری که مبنی بر عدم واریز س��ود وجود دارد، 
صحت ندارد. کار واریز س��ود به بانک های مختلف سپرده 
ش��ده است، اما ممکن است بانک ها مطابق روشی که خود 

برای اعالم واریز دارند این موضوع را به مشتری اعالم نکرده 
باشند.«

البت��ه اطالع��ات منتش��ر ش��ده از س��وی س��ازمان 
خصوصی سازی نشان می دهد س��ود واریز شده به حساب 
مش��مولین مربوط به س��ال مالی ۹۵ بوده به همین دلیل 
سهامدارانی که موجودی خود را در سال جاری تا سقف یک 
میلیون تومان تکمیل کرده اند مشمول دریافت سود کامل 
می شوند. البته به گفته جعفر سبحانی، مرحله دوم تا نوروز 

۹۷ به حساب مشمولین واریز خواهد شد. 
او گفته است: »سهامدارانی که در سال ۹6 الباقی بدهی 
س��هام عدالت واگذار ش��ده به خود را تسویه کرده باشند، 
برای دریافت سود سال مالی ۹6 شرکت ها که مجامع آنها 
در تیر ماه ۹۷ برگزار می ش��ود، می توانن��د طی آبان و آذر 
۹۷ که موعد توزیع سود فرا  می رسد، به تناسب مبلغ یک 
میلیون تومانی سهام خود از سود کامل عملکرد دوره مالی 

۹6 شرکت ها برخوردار شوند.«

سهام عدالت از آغاز تا تعیین تکلیف
ب��ه دنبال فرم��ان مقام معظ��م رهبری ب��رای اجرای 
بازنگ��ری در اصل 44 قانون خصوصی س��ازی، بندی به 
مصوبات این اصل تحت عنوان س��هام عدالت اضافه شد 
که حکایت از پرداخت سهام عدالت به اقشار آسیب پذیر 
جامعه داشت. به دنبال آن در سال ۱38۵ طرحی تحت 
عنوان توزیع س��هام عدالت اجرایی ش��د که بر اس��اس 
آن قرار ش��د در مدت ۱0س��ال، سود س��هام اعطایی به 
مشموالن به جای پرداخت به آنها بابت اقساط سهام شان 
کسر ش��ود و پس از آن سهامداران بتوانند سهام عدالت 

خود را خرید و فروش کنند. 
براس��اس قانون تجارت، ش��رکت ها هش��ت ماه پس از 
برگزاری مجامع خود برای توزیع سود فرصت دارند. بنابراین 
اگر مجمع عمومی یکی از شرکت های مشمول سهام عدالت 
تیرماه برگزار شود، تا اسفند ماه فرصت دارد سود متعلقه را 

برای توزیع میان سهامداران واریز کند. 
جعفر سبحانی مشاور سازمان خصوصی سازی می گوید: 
»اگر فرد مشمول بدهی خود تا سقف یک میلیون تومان را 
به حساب سازمان خصوصی واریز نکرده و حدود ۵ میلیون 
ریال )۵00 هزار تومان( سهام در اختیار داشته باشد، حدود 
نیم��ی از این مبلغ را به عنوان س��ود دریافت خواهد کرد. 
در هر مرحله بخش��ی از سود سهام عدالت به نسبت واریز 
شرکت ها بین مش��موالن توزیع می شود. دهک های پایین 
جامعه و مشموالن تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
در اولویت واریز س��ود هستند، اما به طور کلی واریز سود به 

صورت مرحله به مرحله خواهد بود. 
حاال مرحله نخس��ت سود س��هام عدالت مشموالن به 
حس��اب آنها در حال واریز ش��دن اس��ت که مطابق آن 
مش��موالنی ک��ه میزان س��هام عدالت آنه��ا یک  میلیون 
تومان است )ش��امل مشموالن مددجوی کمیته امداد و 

س��ازمان بهزیستی و نیز افرادی که از محل آورده نقدی 
خود اقدام به تس��ویه مانده بدهی اقس��اط س��هام خود 
کرده اند( بابت عملکرد س��ود سال مالی ۹۵ شرکت های 
سرمایه پذیر، ۱۵0هزار تومان سود دریافت خواهند کرد 
که البته این س��ود به م��رور و طی دو یا س��ه مرحله به 
حساب آنها واریز خواهد شد که در مرحله اول، این افراد 

۵0هزار تومان سود می گیرند. 
در این راس��تا از سال 8۵ تاکنون 4۹میلیون و ۲۲6هزار 
نفر از افراد جامعه به عنوان مشموالن سهام عدالت شناسایی 

شده و به آنها سهام تعلق گرفته است. 

ارزش سهام عدالت چقدر است؟ 
اگرچ��ه خیلی ها بعد از واریز س��ود س��هام عدالت، رقم 
واریزی سود س��هام عدالت را دستمایه طنز قرار دادند، اما 
برای بس��یاری هم این س��ئوال پیش آمد ک��ه آیا این رقم 

۵0هزار تومان قرار است سود ساالنه باقی بماند؟ 
بررسی ها نش��ان می دهد س��هامی که ۱۱ سال پیش 
یک میلی��ون تومان ب��وده حاال ۲میلی��ون و 400 هزار 
تومان ارزش دارد و این ارزش با رش��د اقتصاد و افزایش 
معامالت ارزش معامالت بازار س��رمایه بیشتر هم خواهد 
ش��د. یعنی می توان گفت یک س��رمایه گذاری هر چند 

اندک اما مطمئن است. 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این رابطه 
گفته اس��ت: »ما س��ه سال وقت گذاش��تیم راهکاری پیدا 
کنیم که ۷0میلیون ایرانی در کارخانجات شریک باشند و 
هم اکنون به جمعیت زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی 
یک  میلیون تومان پرداخت کرده  و سهام شان ۲ میلیون و 
400 هزار تومان ارزش دارد و امس��ال نیز س��ود سهام آنها 
مانند همه افراد دیگر س��هامدار در شرکت ها به مبلغ ۱۵0 

هزار تومان پرداخت شده است.«
س��هامی که از صفر طی ۱0 سال گذش��ته کلید خورده 
ح��اال بیش از ۲میلیون و 400هزار توم��ان ارزش دارد. در 
عین حال به گفته عبداهلل پوری حس��ینی رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی این امکان برای افرادی که دعوت نامه سهام 
عدالت دارند اما به هر دلیل از ثبت نام نهایی سهام عدالت 
ج��ا مانده اند، وجود دارد که در آینده پس از پایان پروس��ه 
پرداخت س��ود، تعیین تکلیف ش��ده و به حق شان برسند. 
آن ط��ور که پوری حس��ینی گفته این افراد که تعداش��ان 
بیش از یک  میلیون و 800هزار نفر است و به قول معروف 
جاماندگان سهام عدالت لقب گرفته اند، هم از تصمیم تازه 

دولت برای سهام عدالت جا نخواهند ماند. 
البته به جز جاماندگان، حقوق اموات هم س��رجای خود 
باقی خواهد ماند. براساس اعالم سازمان خصوصی سازی آن 
دسته از مش��موالنی که تا 3۱ مرداد امسال شماره شبای 
حساب بانکی خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کرده اند و 
پس از این مدت فوت شده اند، مشمول دریافت سود سهام 

عدالت هستند. 

مرحله دوم تا نوروز 97 به حساب مشموالن واریز خواهد شد

آنچه سهامداران عدالت باید بدانند
چهار س��ال پیش ش��رکت آب  و فاضالب و سازمان 
ملی اس��تاندارد طرحی را برای نصب برچس��ب انرژی 
روی ش��یرآالت به منظور کاه��ش مصرف آب در نظر 
گرفتند که تاکنون عملیاتی نش��ده بود، اما در آخرین 
خبره��ا مدیر کل دفتر اس��تانداردها و طرح های آب و 
آبفا وزارت نیرو از نصب اجباری برچس��ب اس��تاندارد 
مص��رف آب در آینده نزدی��ک در محصوالت خانگی 

آب بر خبر داده است.
به گزارش ایسنا، برچسب انرژی در کاالهای انرژی بر 
برای محصوالت��ی به کار می رود که ی��ا از انرژی برق 
ی��ا از انرژی گاز اس��تفاده می کنند. قرار بر این بود که 
برچس��بی مش��ابه برچس��ب انرژی به منظور کاهش 

مصرف آب روی شیرآالت نیز نصب شود.
علی رغم اینکه اس��تفاده از وس��ایل کاهنده مصرف 
نقش موث��ری در کنترل مصرف بی رویه آب در بخش 
خانگی و تج��اری دارد، اما اجرای ای��ن طرح تاکنون 
عملیاتی نش��ده اس��ت و برخالف وعده س��ازمان ملی 
اس��تاندارد و ش��رکت آب وفاضالب که قرار بود تمامی 
ش��یرآالت غیراس��تاندارد از بازار مصرف حذف شوند، 
همچن��ان ش��اهد ازدیاد ش��یرآالت غیراس��تاندارد و 

پرمصرف در بازار هستیم.
در همی��ن راس��تا تق��ی عب��ادی، مدی��رکل دفتر 
اس��تانداردها و طرح ه��ای آب و آبف��ای وزارت نیرو از 
اجباری شدن نصب برچس��ب آب روی کاالهای آب بر 
خبر داده و گفته این طرح هم اکنون اجرایی شده ولی 
اجباری نش��ده و هم اینک در ح��ال پیگیری اجباری 
شدن این طرح هستیم که این کار مستلزم زمان است 
ت��ا هم برای تولیدکنندگان و ه��م برای واردکنندگان 
قطعی ش��ود ت��ا در آین��ده نزدیک، حتماً بایس��تی از 

برچسب استاندارد مصرف آب استفاده کنند.
وی ب��ا بیان اینکه پس از اجباری ش��دن این طرح، از 
ورود کاالهای داخلی و خارجی فاقد برچس��ب استاندارد 
مصرف آب به بازار ممانعت به عمل آمده و بایستی همه 
تجهیزات داخلی و خارجی ملزم به نصب این برچس��ب 
باش��ند، عنوان کرد: ت��ا زمانی که نصب این برچس��ب 
اجباری نشده است، نصب آن روی تجهیزات آب بر صرفا 
جنبه اطالع رس��انی و آگاهی بخشی به خریداران خواهد 
داشت که تولید کنندگان می توانند به صورت داوطلبانه 

این برچسب را روی محصوالت خود نصب کنند.
عب��ادی با اش��اره به اینکه وزارت نیرو برچس��بی را 
به عنوان برچس��ب مصرف آب ب��رای تجهیزات آب بر 
تعریف کرده اس��ت که این برچس��ب در زمان حاضر 
اجرایی ش��ده و در حال توسعه است، افزود: در اولین 
گام برچس��ب مصرف آب برای ماشین های لباسشویی 
در نظر گرفته ش��ده که بر اس��اس آن، مشخص شده 
اس��ت که برای چرک زدایی اس��تاندارد از البس��ه چه 
 A میزان آب مورد نیاز است که به صورت گروه بندی

تا D دسته بندی شده است.

وی ب��ا بی��ان اینک��ه در گام دوم با توج��ه به قانون 
مص��رف بهینه آب ش��رب ش��هری و روس��تایی، یک 
س��ری از تجهیزات از جمله شیرآالت بهداشتی داخل 
ساختمان ها، سردوش ها و آبشویه های داخل منازل به 
سمت استاندارد مصرف سوق داده خواهند شد، گفت: 
این استاندارد به شرکت های مختلف ابالغ شد که پس 
از یک سال تحقیقات، هم اکنون بر اساس دسته بندی 
موجود، مصرف هر یک از ش��یرآالت مش��خص ش��ده 

است.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه س��ازمان ملی 
اس��تاندارد برچسب این تجهیزات را صادر کرده است، 
اف��زود: هنوز ای��ن اس��تانداردها اجباری نش��ده و در 
تولی��دات داخلی یا محصوالت وارداتی توس��ط وزارت 

صنایع با جدیت کنترل نمی شود.
ای��ن تفاس��یر در حالی اس��ت ک��ه در بس��یاری از 
کش��ورهای دنیا همچون کشورهای اروپایی که سرانه 
آب تجدیدپذیر آنها بس��یار باالتر از ایران است، طرح 
برچسب مصرف آب در دس��تور کار گرفته که در سه 
بخش تجهی��زات خانگی مانند ش��یرآالت و وس��ایل 
شست وشو، بخش عمومی و دولتی این قوانین تدوین 
ش��ده و افزون  ب��ر حجم آب، فاکتورهای��ی مثل دما و 

مصرف انرژی هم دیده شده است.
عالوه بر این در آس��یا در کش��ور س��نگاپور از سال 
۲00۹ برچس��ب گذاری روی تجهی��زات مرتبط با آب 
همچون ش��یرآالت و س��امانه های فلش تانک اجباری 
ش��ده است و در ادامه حتی ماش��ین های لباس شویی 
نیز در این کشور ملزم به مشخص شدن میزان مصرف 

آب هستند.
 البته باید به این مس��اله توجه کرد که این موضوع 
زمانی معنی دار خواهد بود که قیمت آب واقعی باش��د 
و مصرف کنن��ده برای کنترل هزینه ه��ای خانواده در 
بخ��ش آب، تجهیزات کم مص��رف را در اولویت خرید 
قرار ده��د. همچنین طبق بررس��ی به عمل آمده، اگر 
با نصب این برچس��ب ها مدیری��ت مصرف آب را فقط 
در سه وس��یله کولرهای آبی، ماش��ین لباس شویی و 
ظرف ش��ویی برای نصف مش��ترکان اجرایی می ش��د 
ش��اهد 30درصد صرفه جویی مصرف بودیم، به عبارتی 
۲00میلی��ون مترمکعب در س��ال صرفه جویی صورت 

می گرفت.
همچنی��ن با انج��ام این طرح در بخش ش��یرآالت 
خانگی و کاهش 30درصدی مصرف آب، ساالنه حدود 
یک میلی��ارد و ۱00میلی��ون مترمکع��ب صرفه جویی 
مصرف آب صورت می گرفت که همین عوامل موجب 

پایین آمدن سرانه مصرف آب در کشور می شد.
باتوجه به بحرانی بودن ش��رایط منابع آبی در کشور 
انتظ��ار می رود به اجرای طرح هایی که به حفظ منابع 
آبی کمک می کنند بیش��تر توجه ش��ود ت��ا در آینده 

شاهد جیره بندی یا تشنگی کشور نباشیم. 

سرنوشت برچسب آب چه شد؟



فرص�ت امروز: کمیس��یون 
ایران  ات��اق  توس��عه ص��ادرات 
در تازه تری��ن گ��زارش خود به 
دیپلماس��ی  ناکارآمدی  موضوع 
ای��ران  در  اقتصادی-تج��اری 
تف��اوت  درب��اره  و  پرداخت��ه 
اقتصادی  دیپلماس��ی  معن��ای 
و  توس��عه یافته  در کش��ورهای 
درح��ال توس��عه آورده اس��ت: 
در کش��ورهای درحال توس��عه، 
ب��ه  تج��اری  دیپلمات ه��ای 
بی��ن حکومت ها، ترتیب  روابط 
دادن نمایش��گاه های تج��اری و 
اقتصادی  اطالع��ات  جمع آوری 
ام��ا در  و تج��اری مش��غولند، 
کشورهای توسعه یافته آنها وقت 
خ��ود را صرف جذب س��رمایه 
خارجی و حمای��ت از بازرگانان 
درزمین��ه حل اختالفات تجاری 

می کنند. 
در ای��ن گزارش، دیپلماس��ی 
کلی��ه  معن��ی  ب��ه  اقتص��ادی 
فعالیت هایی ک��ه یک دولت در 
حوزه رواب��ط اقتصادی خارجی 
ص��ورت می دهد، تعریف ش��ده 
و آمده اس��ت: برخی دیپلماسی 
اقتصادی را به معنای استفاده از 
ابزاره��ای دیپلماتیک برای نیل 
به اهداف اقتصادی و سیاس��ت 
کرده ان��د.  تعری��ف  خارج��ی 
دیپلماس��ی تج��اری ب��ه معنی 
هم��کاری بین دول��ت و بخش 
 خصوص��ی اس��ت. دیپلماس��ی 
تج��اری نی��ز در دنی��ای امروز 
فراتر از موضوعات سنتی مانند 
تعرفه ها و س��همیه های وارداتی 
رفت��ه و طیف بس��یار وس��یعی 
از مس��ائل مرتبط ب��ا تجارت را 
دربرمی گی��رد. موضوعاتی مانند 
س��رمایه گذاری ها،  خدم��ات، 
امنیت  زیست محیطی،  مقررات 
غذای��ی و... به ش��دت در ح��ال 
بین المللی ش��دن بوده و همگی 
تأثیر غیرقابل ان��کاری بر میزان 
و روند تجارت بین الملل دارند. 

ضرورت و اهمیت دیپلماسی 
تجاری

س��ایر  مث��ل  جهانی ش��دن 
پدیده های اجتماعی یک پدیده 
پیچی��ده و چندوجهی اس��ت و 
در تبیی��ن پدیده های اجتماعی 
ازجمله دیپلماس��ی تجاری باید 
مختلف  و ش��اخص های  ابع��اد 
اقتصادی،  امنیت��ی،  سیاس��ی، 
م��ورد  فرهنگ��ی  و  اجتماع��ی 
توج��ه ق��رار گی��رد. همچنین 
جهانی شدن و وابستگی متقابل 
همراه با افزایش گرایش کشورها 
به سیاس��ت های اقتص��ادی باز 
و برون گ��را و افزای��ش توجه و 
گرای��ش م��ردم و کش��ورها به 
رفاه اقتصادی باعث ش��ده است 
اه��داف و مناف��ع اقتص��ادی و 
تج��اری اهمیت و برجس��تگی 
دیپلماس��ی  ب��رای  بیش��تری 
کشورها بیابد و این امر اهمیت 
دیپلماسی اقتصادی یا تجاری و 
ضرورت توجه بیش��تر به آن را 
آشکار می سازد. یک دیپلماسی 
رویکرد  می تواند  تج��اری  فعال 

منطقه گرایی را همسو و سازگار 
با رویکرد چندجانبه گرایی، در 
خدمت منافع ملی و در راستای 
دس��تیابی ب��ه ه��دف توس��عه 
صادرات و رش��د اقتص��ادی به 

کار گیرد. 
اما وظیف��ه بخ��ش دولتی و 
خصوصی در دیپلماسی تجاری 
زنجیره  چیس��ت؟ چنانچه یک 
ارزش برای دیپلماس��ی تجاری 
در نظ��ر گرفته ش��ود، می توان 
دو گ��روه ه��دف و وظیفه برای 
و خصوصی  دولت��ی  بخش های 
در نظر گرفت؛ گروه اول شامل 
دستیابی به اطالعات اقتصادی، 
عمومی،  رواب��ط  شبکه س��ازی، 
عق��د و اج��رای قراردادها، حل 
مسائل و مشکالت احتمالی، در 
حیطه امور دولت قرار می گیرد. 
تج��ارت،  توس��عه  درحالی ک��ه 
ارتقای س��رمایه گذاری خارجی، 
هم��کاری در زمین��ه عل��وم و 
تکنول��وژی، ارتقای توریس��م و 
حمای��ت از جامعه تج��اری در 
مقابله ب��ا خارجیان، از اهداف و 
به حساب  بخش خصوصی  منافع 

می آیند. 
جهانی ش��دن،  فرآین��د  در 
دیپلمات ه��ای تج��اری وظایف 
کرده ان��د  پی��دا  گس��ترده تری 
را  خ��ود  نمی توانن��د  فق��ط  و 
محدود به فعالیت های بازرگانی 
کنند. جذب س��رمایه خارجی، 
گس��ترش همکاری ها در زمینه 
ارتق��ای  توس��عه،  و  تحقی��ق 
توریس��م و بهبود تصویر کشور 
در ذه��ن خارجی��ان، ازجمل��ه 
فعالیت ه��ای اخیر دیپلماس��ی 
تجاری اس��ت. هرچند، تجارت 
الکترونی��ک و دولت الکترونیک 
دیپلماسی  خدمات رسانی  نحوه 
بخش��یده  تکام��ل  را  تج��اری 
ب��ه  پاس��خگویی  در  را  آن  و 
ش��رکت های کوچک و متوسط 
س��ریع تر و کاراتر کرده اس��ت، 
اما ش��رکت های ب��زرگ نیاز به 
اطالع��ات تخصصی تر و دس��ت 
اول ت��ری از بازار دارن��د که در 
اینترن��ت ب��ه دس��ت نمی آید و 
فقط ممکن اس��ت در جلس��ات 
و برخورده��ای غیررس��می در 
اختی��ار دیپلمات تج��اری قرار 
گیرد. چنین مش��خصاتی کمتر 
کالسیک  دیپلمات های  بین  در 
یافت می شود و همین امر سبب 
ش��ده در کش��ورهای پیشرفته 
افراد بیش��تری از جامعه تجاری 
در س��لک دیپلمات های تجاری 
به انجام  وظیفه بپردازند و پس 
از یک مقطع تقریباً چهارس��اله 
بتوانن��د ب��ه حرف��ه اصلی خود 

برگردند. 

متولیان دیپلماسی تجاری 
چه کسانی هستند؟ 

در گ��زارش اتاق ای��ران آمده 
عم��ده ای  بخ��ش  در  اس��ت: 
موضوع��ات  بیس��تم  ق��رن  از 
اقتصادی در حوزه  دیپلماس��ی 
ام��ور  وزارت  مس��ئولیت های 
خارج��ه ب��ود و کش��ورها نی��ز 

متناس��ب بااهمیت��ی ک��ه برای 
این مس��ئله قائل بودن��د برای 
آن برنامه ری��زی می کردن��د، اما 
پس از آغاز روند جهانی ش��دن 
ی��ا  اقتص��اد  وزارتخانه ه��ای 
زمین��ه  ای��ن  در  بازرگان��ی 
فعال ت��ر ش��دند. تمرکززدای��ی 
در دهه ه��ای آخر قرن بیس��تم 
نهادها  برخی  مشارکت  به منزله 
در  منطق��ه ای  س��ازمان های  و 
دیپلماس��ی  اه��داف  پیگی��ری 
تجاری ب��ود؛ اما نکته قابل توجه 
در ای��ن زمین��ه فع��ال ش��دن 
قبیل  از  غیردولت��ی  بازیگ��ران 
اتاق های بازرگانی و اتحادیه های 
صادراتی اس��ت. البته باید دقت 
کرد ک��ه نهادهای مزبور معموالً 
ب��ا مش��کالتی ب��رای هماهنگ 
اعضای ش��ان  مواض��ع  ک��ردن 
مواجه می باش��ند چ��ون دارای 

منافع متفاوتی هستند. 

شواهدی بر لزوم تقویت 
دیپلماسی اقتصادی کشور

در ادام��ه ای��ن گ��زارش ب��ه 
حض��ور ای��ران در س��ه ب��ازار 
عراق، امارت و س��وریه پرداخته 
ش��ده اس��ت. مطاب��ق ب��ا آمار 
بانک جهان��ی، میانگین واردات 
کاالی��ی کش��ورهای منطقه در 
معادل   2014-2016 سال های 
790میلی��ارد دالر بوده اس��ت 
که ای��ران با میانگی��ن صادرات 
ب��ه ارزش 18.4 میلی��ارد دالر 
تنها 2.3 درص��د از این بازار را 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت. 
منطق��ه  کش��ور   19 بی��ن  در 
ایران به ترتیب  تمرکز صادرات 
بر س��ه کش��ور ع��راق، امارات 
و افغانس��تان ب��وده اس��ت که 
درصد   75 ح��دود  درمجم��وع 
صادرات ایران در منطقه به سه 
کشور مذکور صورت می پذیرد؛ 
 بنابراین سهم صادرات ایران در 
16 کش��ور دیگر کمت��ر از یک 
درصد اس��ت. این ارقام نش��ان 
می دهن��د ک��ه ای��ران به رغ��م 
برخورداری از ی��ک بازار بزرگ 
در پیرام��ون خ��ود به خوب��ی از 
آن بهره ب��رداری نک��رده اس��ت 
اما ش��اید از طریق دیپلماس��ی 
اقتصادی و همچنین دیپلماسی 
تج��اری مناس��ب بتواند س��هم 
خود در ب��ازار منطقه را افزایش 
دهد. روابط سیاس��ی مناس��ب 
بین ایران و روس��یه در مسائل 
منطق��ه ای و همچنی��ن تحریم 
روس��یه از سوی غربی ها فرصت 
طالیی ب��رای اقتصاد ایران بوده 
و هس��ت ک��ه متأس��فانه ای��ن 
فرصت م��ورد غفلت جدی واقع  
ش��ده اس��ت. وجود دیپلماسی 
اقتصادی مناس��ب می توانس��ت 
از  بهره من��دی  زمینه س��از 
میلی��ون   143 ب��زرگ  ب��ازار 
باش��د. صادرات  نفری روس��یه 
 447 میلی��ون دالری ایران به 
روسیه در سال 2012 با کاهش 
 183 ب��ه  درص��د   60 ح��دود 
میلی��ون دالر در س��ال 2016 

رسیده است. 

یک��ی دیگ��ر از فرصت ه��ای 
طالی��ی ب��رای اقتص��اد ای��ران 
طی چند س��ال گذش��ته، بازار 
ع��راق ب��وده اس��ت. درگی��ری 
ع��راق ب��ا داع��ش باعث ش��ده 
اس��ت صادرات ترکیه با کاهش 
 بی��ش از 4 میلی��ارد دالری از
 11.9 میلی��ارد دالر در س��ال 
2013 به 7.6میلی��ارد دالر در 
س��ال 2016 برس��د. از ط��رف 
دیگ��ر ایران ب��ه دلی��ل روابط 
سیاس��ی خوب با عراق و کمک 
به آن کشور در مبارزه با داعش 
ب��ه نظر می رس��ید ک��ه جایگاه 
اقتصادی  رواب��ط  در  مناس��بی 
خود ب��ا ع��راق ایجاد کن��د. از 
طرفی سفر طیف گسترده ای از 
زائران ایرانی در قالب گردش��گر 
مذهبی- زیارتی هرساله درآمد 
و  م��ردم  نصی��ب  را  مناس��بی 
دولت ع��راق می کند. بااین حال 
به خوب��ی از فرصت ب��ازار عراق 
برای صادرات محصوالت ایرانی 
استفاده  نشده است. این امکان 
برای ایران وجود داش��ت که با 
بخش��ی  اقتصادی  دیپلماس��ی 
از سهم ازدس��ت رفته ترکیه در 
ب��ازار عراق )4میلی��ارد دالر( را 
برای محصوالت خود در اختیار 
بگیرد؛ اما تغییر محسوس��ی در 
صادرات ایران به عراق طی پنج 
سال اخیر مشاهده نشده است. 
حضور  در خصوص  همچنین 
در ب��ازار س��وریه ه��م ضع��ف 
دیپلماس��ی اقتصادی مش��اهده 
می ش��ود. در شرایطی که روابط 
سیاسی مستحکمی بین ایران و 
سوریه وجود دارد، کشور ترکیه 
بس��یار بهت��ر از ای��ران از بازار 
کش��ور مذکور بهره برده است، 
به طوری که ارزش صادرات ایران 
به سوریه در س��ال 2016 تنها 
10درصد ارزش صادرات ترکیه 

به سوریه بوده است. 

جمع بندی
اتاق ایران در جمع بندی این 
امروزه  اس��ت:  آورده  پژوه��ش 
قریب به اتفاق کشورهای منطقه 
یا عضو س��ازمان جهانی تجارت 
ب��وده ی��ا در حال ط��ی کردن 
فرآین��د الحاق به آن هس��تند. 
این کش��ورها در روابط دوجانبه 
و منطقه ای خود متعهد هستند 
که از الگوه��ا و قواعد اقتصادی 
و تجاری سازمان جهانی تجارت 
نمی توانن��د  و  کنن��د  تبعی��ت 
ب��ا کش��ورهای خ��ارج از ای��ن 
س��ازمان وارد توافقات اقتصادی 
و تجاری مغایر با تعهدات ش��ان 
تج��ارت  در س��ازمان جهان��ی 
راهبردی،  این ضرورت  ش��وند. 
جمهوری اسالمی ایران را حتی 
در برق��راری رواب��ط دوجانبه و 
اقتص��ادی و تجاری،  منطقه ای 
مل��زم می گرداند ک��ه الگوهای 
تج��اری خ��ود را ب��ا قواع��د و 
موافقت نامه های سازمان جهانی 

تجارت منطبق گرداند. 
مطالع��ه عملکرد کش��ورهای 
مختلف نش��ان می دهد موضوع 

دیپلماس��ی  مانن��د  بااهمیت��ی 
تج��اری را نمی ت��وان تنه��ا به 
دس��تگاه س��نتی دیپلماسی یا 
حت��ی بازرگان��ی مح��دود کرد 
و هرچن��د وزارتخانه ه��ای امور 
ارکان  از  بازرگان��ی  و  خارج��ه 
تج��اری  دیپلماس��ی  اصل��ی 
هس��تند، ام��ا ب��ا وارد ک��ردن 
اتحادیه های  بازرگانی،  اتاق های 
مؤسسات خصوصی  و  صادراتی 
ج��ذب س��رمایه به ای��ن دایره 
موفقی��ت  ضری��ب  می ت��وان 
دیپلماس��ی تج��اری را افزایش 
داد و وجهه جهانی کشور را هم 

بهبود بخشید. 
اگرچ��ه توجه به دیپلماس��ی 
تج��اری از طری��ق تعام��ل مؤثر 
ب��ا جهان پیرام��ون، هماهنگی و 
انسجام نهادهای متولی داخلی و 
ارائه برنامه های هدفمند مطابق با 
نیاز بنگاه ها و به تفکیک بازارها و 
صنای��ع از مهم ترین ارکان تالش 
دولت در راهبرد توسعه صادرات 
محسوب می شود، اما عدم توجه 
به ای��ن ارکان از مهم ترین نقاط 
ضعف محی��ط سیاس��ت گذاری 
اقتصادی و تجاری ایران محسوب 
و  ناکارآم��د  تعام��ل  می ش��ود. 
غیرمس��تمر ب��ا جه��ان، به رغم 
توصیه اکید در اس��ناد باالدستی 
توس��عه کش��ور، عدم انس��جام 
نهاده��ای دولت��ی مؤث��ر در امر 
تجارت و حمایت های سراسری و 
غیرهدفمند از بنگاه های اقتصادی 
در کنار اتخاذ رویکرد جایگزینی 
واردات از مهم تری��ن مش��کالتی 
اس��ت که محیط سیاست گذاری 
تجاری کش��ور از آن رنج می برد. 
و  سیاس��ت گذاری ها  به رغ��م 
اقدامات مختلف در زمینه توسعه 
ص��ادرات ط��ی دهه ه��ای اخیر 
همچنان کش��ور در ای��ن زمینه 
دچار ناکامی اس��ت که عمدتاً به 
دلیل عدم وجود محیط مناسبی 
برای به بار نشستن سیاست ها و 

اقدامات است. 
ایج��اد  همچ��ون  برنامه های��ی 
پورتال اطالع رسانی برنامه صادرات، 
ایج��اد ش��ورای )مجم��ع( اقتصاد، 
نهادس��ازی جهت مشارکت دولت و 
بخش خصوصی، تأمین مالی صادرات، 
فع��ال ک��ردن س��فارتخانه ها، اعزام 
رایزنان و توافق��ات دوجانبه تجاری 
با کش��ورها به عنوان سیاس��ت ها و 
اقدامات مناس��ب در جهت توس��عه 
صادرات، کم و بیش در کش��ورمان 
پیاده ش��ده اس��ت. در عین حال از 
جمله سیاست هایی که کمتر تجربه 
آن در محیط سیاست گذاری تجاری 
ایران دیده ش��ده است و می تواند به 
عنوان ایده جدید مطرح شود برنامه 
عمل دیپلماس��ی اقتصادی، ارزیابی 
دوره ه��ای اثر سیاس��ت های ارتقای 
صادراتی دولت و میزان تأثیرگذاری 
ان��واع برنامه ها، ایج��اد دروازه واحد 
خدمات مش��اوره در س��فارتخانه ها 
برای حض��ور بنگاه ه��ا در بازارهای 
جدی��د، کم��ک ب��ه صادرکنندگان 
کم تجربه و ایجاد ش��وراهای رش��د 
در سفارتخانه های کشورهای دارای 

پتانسیل رشد صادرات است. 

وظیفه بخش دولتی و خصوصی در دیپلماسی تجاری چیست؟ 

ساز ناکوک دیپلماسی اقتصادی ایران
اخبار

خبرگزاری فرانسه گزارش داد
رهبران تجاری غرب برای بازگشت 

به اقتصاد ایران ایمان دارند
خبرگزاری فرانس��ه در گزارش��ی اعالم کرد با وجود 
تالش های مصرانه رئیس جمهوری آمریکا برای تشدید 
تحریم ها و فش��ارها علیه ایران، برخی رهبران تجاری 
غرب همچنان به بازگشت کشورشان به اقتصاد ایران و 

گسترش مناسبات اقتصادی با تهران ایمان دارند. 
به گزارش ایرنا، فرانس پرس روز دوش��نبه به نقل از 
یک مقام تجاری غربی که خواس��ت نامش بیان نشود، 
نوش��ت: ترامپ بی ثباتی زیادی ایجاد کرده و هیچ کس 

نمی داند چه می شود. 
وی افزود: اگر ترامپ از برجام خارج شود حتی ممکن 
است اوضاع بهتر شود. در مقابل اروپایی ها می توانند به 
برجام پایبند بمانند و اتحادیه اروپا نیز می تواند از صنایع 

خود در برابر تحریم های آمریکا محافظت کند. 
این مقام تجاری به تصمیم روز جمعه ترامپ مبنی بر 
تمدید تعلیق تحریم های هسته ای ایران اشاره می کند 
و می افزاید: ش��اید به نظر برس��د س��خنان تند ترامپ 
برای برجام فاجعه بار باش��د اما بر اساس اظهارنظرهای 
دیپلمات های غربی و اروپایی قراردادهای زیادی در دو 

سال گذشته با ایران منعقد شده است. 
یک دیپلم��ات غربی دیگ��ر به فرانس پ��رس گفت: 
شرکت های زیادی هستند که سرمایه گذاری های بزرگی 

در ایران کرده اند که نمی توانند کنار بکشند. 
وی تصریح ک��رد: آنها به طور حتم راهی برای مقابله 
با اقداماتی که ترامپ انجام می دهد، پیدا خواهند کرد. 

ای��ن مقام تج��اری غرب��ی همچنین با بی��ان اینکه 
مهم تری��ن فرق دول��ت ترامپ با دولت های پیش��ین، 
پنهان کاری اس��ت، گفت: اگرچه شرکت های زیادی با 
آمری��کا دارای همکاری های تجاری هس��تند و ممکن 
است نگران برخی مسائل باشند اما شرکت های بزرگ تر 
به ویژه شرکت های فرانسوی کمتر از این بابت نگرانند. 
وی ادامه داد: توتال، غول نفتی فرانسه در ژوئن سال 
گذشته )خرداد - تیر 1396( با ایران یک قرارداد گازی 
5 میلیارد دالری بست و شرکت های خودروسازی پژو 

و رنو خط تولید خود را در تهران راه اندازی کرده اند. 
ایتالیا درست چند روز قبل از آخرین حمله ترامپ به 
برجام، اعالم کرد که یک خط اعتباری 6 میلیارد دالری 

برای توسعه پروژه ها در ایران ایجاد کرده است. 
س��ازمان  مش��اور  دهدیالن��ی،  فری��د  همچنی��ن 
خصوصی سازی ایران در امور بین الملل نیز در سخنانی 
گف��ت که فاصل��ه گرفتن اروپا و آمری��کا از یکدیگر در 

خصوص برجام هر روز بیشتر می شود. 
وی افزود: بیش از یک س��ال است که ترامپ تالش 

می کند برجام را بی اثر کند، اما موفق نشده است. 
به گفته دهدیالنی، ایران باید با حذف بوروکراس��ی 
زائ��د، راه را ب��رای س��رمایه گذار خارجی هم��وار کند؛ 

موفقیت برجام نیز تعیین کننده است. 
گفتنی است اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران 
 و گ��روه 1+5 )برجام( در موضوعات هس��ته ای ایران از
 26 دی ماه سال 94 )16 ژانویه 2016( کلید خورد و با 
اجرایی شدن آن، ضمن لغو تحریم های بانکی، بیمه ای، 
نفتی و... مرتبط با برنامه هس��ته ای ایران، امکان جذب 

سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران فراهم شد. 

قائم مقام وزیر نیرو اعالم کرد
۶۰درصد سرمایه گذاری اتحادیه 

اروپا در ایران متعلق به آلمان است
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت 60 درصد 
از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران در حال حاضر از 

طریق آلمان صورت می گیرد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« به نق��ل از وزارت نیرو، 
علیرض��ا دائمی عصر یکش��نبه در نشس��ت با رئیس و 
اعضای انجمن س��رمایه گذاری ش��رکت های آلمانی در 
حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه )نوموف( بیان کرد: برای 
وزارت نیرو، این فرصت بس��یار مغتنمی است که امروز 
میزبان مجموعه ای از شرکت های فعال و خوب آلمانی 
در زمینه سرمایه گذاری در منطقه منا است و امیدواریم 
این نشس��ت بتواند بسترس��از همکاری ه��ای دوجانبه 

بیشتر ایران و آلمان باشد. 
قائم مق��ام وزیر نیرو در امور بین المل��ل افزود: رابطه 
اقتصادی دو کشور آلمان و ایران در سال های گذشته از 
جمله روابط بسیار خوب بوده است تا جایی که می توان 
گف��ت مراودات ما با اروپا عمدتاً از طریق آلمان صورت 

می گیرد. 
دائم��ی تصریح کرد: باید توجه داش��ت که صادرات 
ایران به آلمان 25درصد کل صادرات ایران به کشورهای 
اتحادیه اروپا را دربر می گیرد. همچنین حدود 60درصد 
از س��رمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران از طریق آلمان 

صورت می گیرد.
وی تأکید کرد: در س��ال های گذش��ته نیز در زمینه 
انتقال تکنولوژی و دانش آن نیز دو کشور همکاری های 
بسیار خوبی داشته اند و خوشبختانه نقش آلمان در این 

زمینه همیشه تسهیل کننده و موفق بوده است. 
دائمی با بیان اینکه دو کش��ور در زمینه مسائل آب 
و مس��ئله تغییر اقلیم در ذیل سازمان های بین المللی 
همکاری های بس��یار خوبی داشته اند، گفت: همچنین 
دو کش��ور در زمینه مش��اوره های حقوق��ی و ارزیابی 
مالی پروژه ه��ا و نیز مبادالت بانک��ی می توانند زمینه 

همکاری های بیشتری را فراهم کنند. 

یادداشت

فقر و شکاف طبقاتی؛ موریانه ای که 
اقتصاد ایران را می خورد

اقتصاد ایران پس از رکود چهارساله وارد دوران 
رشد اقتصادی شده است اما برای پایداری دوران 
رش��د با موانع زیادی مواجه است. بسیاری از این 
چالش  ها از دیرباز ب��ر پیکره اقتصاد پنجه افکنده 
و کار را به جایی رس��انده که گذشتن از کنار آنها 
غیرممکن ش��ده اس��ت. طی دوره های گذش��ته 
بحران هایی نظیر بدهی دولت، کس��ری بودجه و 
بزرگ��ی دولت وجود داش��ته و از دولتی به دولت 
بعد منتقل شده اس��ت. برخی از این چالش  ها به 
نقطه انتهایی خود نزدیک شده اند که یکی از آنها 
فقر و شکاف طبقاتی اس��ت که کارشناسان بارها 
نسبت به آن هشدار داده اند و به اعتقاد آنها دولت 

باید فکری اساسی برای آن کند.
ش��تاب نقدینگی و افزایش ن��رخ تورم به عنوان 
شاخص هایی که گس��ترش فقر را به دنبال دارند 
ش��ناخته می                                                                      ش��وند. این عوامل نیز تا حد زیادی 
ناش��ی از کس��ری بودجه دولت به شمار می                                                                      روند. 
برخ��ی اقتصاددانان، ت��ورم را مالیات فقرا به اغنیا 
نام گذاری کرده اند. هرچند از خرداد س��ال 1395 
ن��رخ تورم ب��ه زیر 10 درصد رس��یده اس��ت اما 
همچن��ان اقتص��اد ایران ج��زو اقتصادهای دارای 
تورم باال ش��ناخته می                                                                      ش��ود چراکه نرخ تورم 2 تا 
4 درصد در اقتصادهای باثبات رایج اس��ت. تورم 
به عنوان بخش جدانش��دنی از اقتصاد ایران طی 
دهه های گذشته به شکاف طبقاتی و گسترش فقر 

دامن زده است.
ضری��ب جین��ي متغیري اس��ت ک��ه وضعیت 
نابرابري درآمدي را نش��ان مي دهد و هرچه باالتر 
باش��د، وضعیت نابرابري و ش��کاف طبقاتی بدتر 
است. میانگین این متغیر براي دولت هاي یازدهم، 
نهم، ششم و پنجم تقریبا شبیه به هم بوده است. 
کمترین دوره براي نابرابري برحسب ضریب جیني 
در دولت دهم بوده و باالترین آن مربوط به دولت 
هشتم است. کاهش ضریب جیني در دولت دهم 
از س��ال 1386 رخ داده و به جز یک مورد افزایش 
در سال 1388، تا سال 1390 روند کاهشي داشته 
اس��ت. طبق گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس، 
کاهش شدید ضریب جیني طي سال هاي 1389 
و 1390 ت��ا حدود زیادي متأث��ر از اجراي قانون 
هدفمندي یارانه  ها و توزیع یکس��ان یارانه نقدي 
ب��ه خانوارهاي ایراني بوده اس��ت. از آن جهت که 
یارانه پرداختي به همه گروه هاي درآمدي یکسان 
بوده، این یارانه وضعیت دهک هاي پایین درآمدي 
را نس��بت به دهک هاي باالتر بیش��تر بهبود داده، 
زیرا س��هم باالیي از درآمدهای آنها داش��ته و در 
نتیجه هزینه هاي این دهک به یکباره افزایش قابل 

مالحظه داشته است.
نسبت هزینه خوراکي به کل هزینه خانوار یکي 
از ش��اخص هاي مورد اس��تفاده براي رفاه خانوار 
اس��ت که کاهش آن بیانگر بهبود س��طح رفاهي 
خانوار محس��وب مي ش��ود. این نس��بت از اواسط 
دولت شش��م روند کاهش��ي داشته و در سال های 
1386 و 1387 ب��ه کمترین میزان خود رس��یده 
اس��ت. پس از این دو س��ال مجددا رو به افزایش 
گذاش��ته و با وجود بهبود ضریب جیني از س��ال 
1386 ب��ه بعد، رفاه خانوار نس��بت به س��ال هاي 
قبل به ش��دت کاهش یافته اس��ت. تنها در دولت 
دهم وضعیت رفاه��ي خانوار در انتهاي دوره بدتر 
از ابتداي دوره بوده و در س��ایر دولت  ها این روند 

کاهشي حفظ شده است.
ب��ه جز دولت پنجم ک��ه در آن تغییرات زیادي 
روي شاخص رفاه خانوار رخ داده، شاخص هزینه 
خوراکي ب��ه کل هزینه خانوار از س��ال 1375 تا 
1389 روند بهبود را نش��ان مي ده��د، اما درصد 
تغیی��رات طي ی��ک دوره چهارس��اله، قابل توجه 

نبوده است.
همچنی��ن ش��اخص حداقل دس��تمزد حقیقي 
در طول زمان روند افزایش��ي داش��ته که تورم از 
مؤلفه هاي اساسي در تعیین حداقل دستمزد است. 
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بیشترین 
رش��د دستمزد حقیقي در دولت پنجم و کمترین 
آن در دولت دهم رخ داده اس��ت. به طور معمول 
در دوره اول دولت  ها رش��د دس��تمزد حقیقي رخ 
داده و در دوره بعد به دلیل سیاست هاي انبساطي 
ت��ورم افزای��ش یافته و دس��تمزد حقیقي کاهش 
مي یابد. در دولت هاي پنجم و شش��م و همچنین 
نه��م و دهم این موض��وع به خوب��ي نمایان بوده 
اس��ت. در دولت دهم بیش��ترین کاهش در رشد 
دستمزد حقیقي اتفاق افتاد. در این دوره سه برابر 
ش��دن ن��رخ ارز و جهش نرخ تورم اتف��اق افتاد و 
میزان افزایش حداقل دس��تمزدها بسیار کمتر از 
نرخ تورم اعمال شد، همین موضوع نرخ دستمزد 
حقیقی را به ش��دت کاه��ش داد و به افول قدرت 
خرید طبقات متوس��ط و زیر متوس��ط در جامعه 
انجامید. دولت هفتم و هش��تم تنه��ا دولت هایي 
هس��تند که دو دوره پش��ت س��ر هم، دس��تمزد 

حقیقي در آن رشد داشته است.
منبع: آینده نگر 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز سه شنبه2
26 دی 1396

شماره 980
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 کارشناس اقتصادی
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شماره 980

فرص�ت ام�روز: کنجکاوی ه��ا درباره 
رازهای تراژدی سانچی همچنان ادامه دارد؛ 
این نفتکش ۲۷۴ متری که با پرچم پاناما 
در تملک ش��رکت ایرانی برایت شیپینگ 
ب��ود، ۲۵ آذرماه از بندر عس��لویه بارگیری 
کرد و س��پس ب��رای تحوی��ل محموله به 
س��مت کره جنوب��ی حرکت ک��رد، اما در 
س��اعات پایانی روز شنبه شانزدهم دی ماه 
)س��اعت ۲۰ به وقت محلی( در س��واحل 
ش��رقی چین با یک کش��تی باری چین با 
پرچم هنگ کنگ برخورد کرد، به طور کامل 
آتش گرفت و تم��ام خدمه آن که ۳۲ نفر 
ش��امل ۳۰ ایرانی و دو بنگالدش��ی بودند، 
کشته ش��دند. در این میان، کشتی چینی 
به جز خس��ارت جزیی هی��چ تلفاتی نداد 
و تمام خدمه آن جان س��الم به در بردند. 
س��انچی همچنین حام��ل ۱۳۶ هزار تن 
میعانات گازی متعلق به شرکت ملی نفت 
ایران بود که قرار بود به شرکت هانوا توتال 

کره جنوبی تحویل داده شود. 
با این همه، عملیات امداد رسانی به سانچی 
طی هش��ت روز بیم و امید هیچ کمکی به 
این نفتکش ایرانی نکرد و سانچی درنهایت 
غرق ش��د و تنها اثر باقیمانده از این کشتی 
عظیم الجثه، جعبه سیاهی است که ابتدا به 
کشور پامانا و س��پس ایران تحویل خواهد 
شد. گفته می ش��ود این جعبه سیاه، آرشیو 
کامل��ی از داده های ثبت ش��ده در رادارهای 
کش��تی، صحبت های ضبط ش��ده پیش از 
ب��روز حادثه در اتاق فرم��ان و. . . را در خود 
دارد. این حادثه سواالت و ابهامات بسیاری 
دارد؛ اینکه چرا نفتکش غرق شده ایرانی زیر 
پرچم پاناما بود، ارزش نفتکش س��انچی به 
همراه بارش چقدر بوده اس��ت، چرا کشتی 
باری چین��ی در این حادث��ه تلفاتی نداد و 
پرداخت زیان محموله سوخته شده با کدام 

کشور است و ... .
در همی��ن زمین��ه، محم��ود خاقان��ی، 
کارش��ناس نفت و انرژی معتقد اس��ت که 
مسائل حقوقی سانچی بسیار پیچیده است، 
به این دلیل که حادثه در آب های چین رخ 
داده و کش��تی در آب های ژاپن غرق شده 
اس��ت. خاقانی در گفت وگو با خبرآنالین با 
بررسی ابعاد مختلف حادثه سانچی گفت: 
نفتکش س��انچی با س��رمایه گذاری قابل 
توجهی قبل از خصوصی س��ازی ش��رکت 
ملی نفتک��ش ایران، از س��ال ۱۳۸۴ برای 
ساخت سفارش داده شده و در سال ۲۰۰۸ 
میالدی س��اخت آن تکمیل و تحویل داده 
شد. س��انچی نفتکشی از نوع نفتکش های 

مدرن محسوب می شد. 
او ادام��ه داد: پ��س از وق��وع حادثه، به طور 
طبیعی چینی ها و کسانی که خود را به منطقه 
رس��اندند؛ از خطر آلوده ش��دن منطقه بسیار 

نگران بودند، آنها بیشترین سعی را در کنترل 
و خاموش کردن آتش داشتند، اما وقتی متوجه 
شدند که کنترل آتش به این سادگی ها نیست 
ترجی��ح دادند که محمول��ه نفتکش به جای 

اینکه منطقه و دریا را آلوده کند بسوزد. 

مقصر تصادف کدام کشتی است؟ 
خاقان��ی با اش��اره به وضعیت کش��تی 
سانچی و کش��تی چینی که باهم تصادف 
کردند، ادامه داد: نفتکش س��انچی حدود 
۱۶۴ هزار تن وزن داش��ت و وزن محموله 
آن ۱۳۶ ه��زار تن متریک، مع��ادل ۹۶۰ 
هزار بشکه میعانات گازی بود که از پارس 
جنوبی بارگیری ش��ده بود. کشتی فله بری 
 CF که با س��انچی تص��ادف کرد، ب��ه نام
کریس��تال حامل گندم از مب��دا آمریکا به 
مقص��د چین و بیمه بوده اس��ت. محموله 
سانچی را ش��رکت کره جنوبی به نام هانوا 

توتال پتروشیمی خریده بود. 
او افزود: براساس گزارش نشریه پالتش، بابت 
محموله ای که از دس��ت رفته، بیمه خسارت 
شرکت هانوا را پرداخت خواهد کرد. ضمنا این 
شرکت هیچ گونه مسئولیتی از بابت خسارات 
واردش��ده ب��ه محیط زیس��ت مح��ل حادثه، 

غرق شدن نفتکش یا موضوع تصادف ندارد. 
خاقان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه نفتکش ها 
بیمه برجام اند، گفت: پ��س از توافق برجام 
بیمه ه��ای بین المللی از تاری��خ ۲۰ فوریه 
۲۰۱۷ شروع به بیمه کردن نفتکش هایی که 
حاوی نفت خام، فرآورده های نفتی، میعانات 
گازی و . . . بودن��د  از جمل��ه نفتکش های 
متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران کردند. 
ح��دود نیم��ی از ۶۵ فرون��د نفتکش های 
ش��رکت ملی نفتکش ایران در حال حاضر 
بیمه بین المللی هستند. درواقع شرکت های 
بیمه به این منظور روش��ی را تعریف کردند 
ک��ه برای بیمه محموله ه��ای نفتی و گازی 
ایران��ی و نفتکش ه��ای ایران��ی نی��ازی به 

مشارکت همتاهای آمریکایی نباشد. 

او ادام��ه داد: باید بررس��ی ش��ود که چرا 
کشتی باری چینی ناگهان به سانچی برخورد 
کرد و سالم مانده است. بنابراین اگر عمدی 
در کار باشد، آنها می دانستند که نقطه ضعف 
این نفتکش کجاس��ت. در دریاها، همه باید 
مانن��د پلیس فکر کنند و ن��ه مانند قاضی. 
طرفی که در حال حاضر نگران است و وارد 
عمل خواهد شد، شرکت های بیمه هستند. 

این کارش��ناس اقتصادی عن��وان کرد: 
۳۰درصد خسارت را دو شرکت بیمه ایران 
پرداخت می کنند، ۷۰درصد دیگر را شرکت 
خارجی پرداخت خواه��د کرد. اما موضوع 
حقوق��ی این حادثه خیلی پیچیده اس��ت. 
چ��ون نمی دانیم باری که در این کش��تی 

بوده به چه نحوی فروخته شده است. 
او گف��ت: اگر باری که در بندر عس��لویه 
بارگیری شده، FOB باشد دیگر مسئولیت 
محموله با فروشنده که ایران بوده، نیست 
و محموله متعلق به خریدار است. بنابراین 
محمول��ه را خود خریدار بیم��ه می کند و 
کشتی را صاحب کشتی بیمه می کند، اما 
اگر CIF باشد، فروشنده هم بیمه محموله 
را عه��ده دار ش��ده و هم هزین��ه حمل را 
می دهد. از کشتی که محموله تحویل داده 

شد، صاحب خریدار می شود. اگر این چنین 
باشد همه ضرر و زیان ها با فروشنده است. 

ایران می تواند از چین شکایت کند؟ 
این کارش��ناس نف��ت و انرژی ب��ا تاکید 
ب��ر اینکه هم��ه بای��د منتظر باش��ند و هر 
اظهارنظری می تواند علیه کش��ور اس��تفاده 
ش��ود، گف��ت: ایران بای��د منتظر باش��د تا 
ش��رکت های بیمه بررسی های شان را نهایی 
و گزارش خود را منتش��ر کنند. اگر کشتی 
باری مقصر باشد، مانند خودرویی که تصادف 
می کند، کشتی ها هم بیمه دارند. به عبارتی 
بیمه گذار آن کشتی باید خسارت کشتی را 
بپردازد.  خاقانی گفت: اما مس��ائل حقوقی 
ای��ن موضوع بس��یار پیچیده اس��ت. به این 
دلیل ک��ه حادثه در آب ه��ای چین رخ داد 
و در آب های ژاپن غرق ش��د. کش��تی نیز با 
پرچم ایران حرکت نمی کرده و با پرچم پاناما 
در حال طی کردن مسیر بوده است.  خاقانی 
با اش��اره به دلیل حرکت نفتک��ش ایران با 
پرچم پاناما، گفت: اگرچه مالکیت کش��تی 
متعلق به ش��رکت ملی نفتکش ایران بوده، 
اما ملیت کشتی پانامایی بوده است. افرادی 
که سمت های سیاسی دارند وارد موضوع با 
اظهارنظرهای غیرتخصصی نش��وند، ممکن 
است هرگونه اظهارنظری در زمان بررسی به 

زیان یا منفعت شخصی تمام شود. 

چرا پاناما؟ 
این کارش��ناس نفت و انرژی بیان کرد: در 
دنیای کش��تیرانی و حمل و نقل بین المللی 
ج��و خاص��ی حاک��م اس��ت؛ به ط��ور مثال 
کشتی هایی که پرچم ایران دارند، برای ورود 
به برخی بنادر دچار مشکل می شوند. او ادامه 
داد: البته این شرایط مربوط به ایران نیست. 
پاناما ش��رایط اقتصادی فراهم ک��رده که از 
خیلی از شرکت ها مالیات نمی گیرد که نوعی 
درآمدزایی برای پاناما اس��ت. به همین دلیل 

پرچم پاناما بر این نفتکش زده شده بود. 

گمانه زنی ها درباره ابعاد بزرگ ترین حادثه دریانوردی جهان در 3 دهه اخیر ادامه دارد

رازهای تراژدی سانچی
یادداشت

چه کسی برای برگزاری المپیک 
زمستانی کره جنوبی تضمین می دهد؟ 

کمتر از دو ماه ت��ا بازی های المپیک کره جنوبی باقی 
مان��ده، اما تاکن��ون هیچ گونه ضمان��ت امنیتی از جانب 
برگزارکنندگان بین المللی این رقابت های ورزشی، به علل 
وخامت شرایط شبه جزیره کره، وجود ندارد. احتمال وقوع 
درگیری نظامی بین ایاالت متحده آمریکا و کره شمالی که 
هر دو هم اسلحه های اتمی دارند، در حال افزایش است.  
خط مشی تهاجمی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 
کی��م جونگ اون، رهبر کره ش��مالی را مجبور می کند تا 
دست به اقداماتی برای جلوگیری از تکرار سرنوشت صدام 
حسین و محمد قذافی بزند که در طول حمله آمریکایی ها 
به عراق و لیبی کش��ته ش��دند. در نتیجه، دانش��مندان 
کره شمالی در حال توسعه سالح های اتمی شان هستند 
که تنها راه محافظت شان در برابر بمباران آمریکایی هاست.  
ایاالت متحده آمریکا و کره شمالی تالشی برای نشستن 
بر سر میز مذاکره نمی کنند. عالوه بر این، دونالد ترامپ 
دائم��ا آمادگی خ��ود را برای حل این مس��ئله به کمک 
س��الح اعالم می کند. ظاهرا او رئیس جمهورهای پیشین 
آمریکایی را که یوگسالوی، عراق و لیبی را ویران کردند، 
الگو ی خود قرار داده اس��ت.  بس��یاری از سیاستمداران 
جهان، نیاز به مذاکرات برای جلوگیری از وقوع جنگ در 
این ناحیه را اعالم کرده اند. وزیر خارجه آلمان، س��یگمار 
گابریل، به دونالد ترامپ درباره وقوع جنگ با کره شمالی 
هشدار داد. او بیان کرد: »من واقعا نگران سخنان ترامپ 
هس��تم که می گوید ارت��ش آمریکا آماده حل مس��ئله 
کره شمالی با استفاده از سالح است.« اکثریت متخصصان 
بر این باورند که چنین شرایطی، المپیک کره جنوبی را به 
واقع دشوار می کند، درنتیجه، سرپرست کمیته المپیک 
اتریش و وزیر ورزش فرانس��ه هشدار دادند که اگر کشور 
برگزارکننده امنیت شرکت کنندگان را ضمانت نکند، در 
بازی های المپیک ش��رکت نخواهد ک��رد. دپارتمان های 
دیپلماتیک بیشتر کش��ورهای اروپایی به شدت توصیه 
کردن��د که شهروندان ش��ان از س��فر ب��ه کره جنوبی در 
طول بازی های المپیک اجتن��اب کنند. در حال حاضر، 
شرکت های کره جنوبی خسارات بزرگی را متحمل شده اند 
و تاکن��ون در مجم��وع، یک چهارم بلیت ه��ای رقابت ها 
فروخته  شده اند. به این ترتیب احتماال هزینه های دولت 

کره جنوبی بازگشت نخواهد داشت. 

دریچه
گزارش وال استریت ژورنال از سکوت رادیویی 

نفتکش ایرانی
رمزگشایی از جعبه سیاه سانچی

فرصت امروز: وال استریت ژورنال گزارش داد دلیل 
برخ��ورد نفتکش س��انچی که در ۱۶۰ مایلی س��احل 
شانگهای روی داد هنوز نامعلوم است، چراکه دو کشتی 
ساعت ها پیش از این برخورد، مخابره موقعیت خود به 
سیس��تم ردیابی دریایی را متوقف کرده بودند. کشتی 
»س��ی اف کریستال« در این برخورد صدمه اندکی دید 
ام��ا ۲۱ خدمه آن جان س��الم به در بردند. دس��ت کم 
ده ها کشتی از چین، ژاپن و کره جنوبی در تالش ها برای 
امدادرسانی و پاکسازی حضور داشتند، اما موفق نشدند 
آتش سوزی س��انچی که همچنان در حال انفجارهای 

پیاپی بود را اطفا کنند. 
این نخس��تین حادثه دریایی ب��زرگ مربوط به یک 
کشتی ایرانی از زمان لغو تحریم های سازمان ملل علیه 
تهران در سال ۲۰۱۶ بود. شرکت های کشتیرانی دولتی 
ایران از آن زمان موفق شده اند از پوشش بیمه برخوردار 
باشند و ناوگان خود را با بازگشت ایران به تجارت نفت 

دریایی نوسازی کنند. 
در آگوس��ت س��ال ۲۰۱۶ یک نفتکش شرکت ملی 
نفتکش با یک کش��تی کانتینری سوییسی در آب های 
سنگاپور برخورد کرد، اما هیچ مصدوم یا آلودگی نفتی 
به دنبال نداش��ت. شرکت ملی نفتکش ایران با ناوگانی 
ش��امل ۴۶ نفتکش، یکی از بزرگ  ترین ش��رکت های 
کشتیرانی در خاورمیانه است و برای ۲۵ نفتکش جدید 
به منظور جایگزینی برخی از کشتی های فرسوده خود، 

سفارش داده است. 
طبق اعالم گزارش شرکت Allianz، آب های شرق 
آس��یا از نظر سوانح دریایی در رتبه نخست قرار دارند و 
این منطقه از دست رفتن ۳۴ کشتی در سال ۲۰۱۶ یا 
۴۰درصد از کل ضرر کش��تیرانی جهانی را به نام خود 
ثبت کرده است. این بیمه گر بین المللی اعالم کرد این 
منطقه یکی از پرازدحام ترین ترافیک دریایی جهان را 
داش��ته و در معرض شرایط جوی نامساعدی قرار دارد، 
درحالی که اس��تانداردهای ایمنی آن از س��ایر مناطق 

جهان عقب تر است. 
چی��ن پ��س از وقوع ش��ماری آلودگ��ی نفتی، طی 
چند س��ال اخیر تالش��ی را برای بهب��ود کنترل های 
محیط زیس��تی آغاز کرد. ش��رکت ملی نفت چین در 
س��ال ۲۰۱۵ موافقت کرد ۳۲ میلیون دالر خسارت به 
قربانیان آلودگی نفتی نزدیک به بندر دالیان در س��ال 

۲۰۱۰ پرداخت کند. 
همچنی��ن مع��اون ام��ور دریایی س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی از پلمب جعبه س��یاه نفتکش سانچی خبر 
داد و با بیان اینکه فرآیند حقوقی بازگشایی و رمزخوانی 
این جعبه زمانبر اس��ت، گفت: زم��ان تقریبی که برای 
آن اعالم ش��ده، یک ماه است اما ممکن است بیشتر یا 
کمتر شود.  هادی حق شناس گفت: جعبه سیاه نفتکش 
سانچی در حضور مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و 
دریانوردی ایران و نماینده پاناما به عنوان کش��ور محل 
ثبت کشتی س��انچی و مقامات چینی پلمب شد و در 
اتاقی ق��رار گرفت که آن اتاق هم تا زمان طی ش��دن 

مراحل حقوقی پلمب شد. 
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه بازگش��ایی و رمزخوانی جعبه 
س��یاه احتماال طوالنی خواهد ب��ود از احتمال افزایش 
تعداد کشورهای ذی نفع در رابطه با حادثه برای کشتی 
سانچی خبر داد و افزود: مراحل رمزگشایی جعبه سیاه 

به دالیلی زمان بر است. 

آرش نصیری
کارشناس اقتصادی



توس��عه  ب��رای  ایران��ی  بانک ه��ای 
 رواب��ط کارگ��زاری خ��ود با آن��کارا، نزد 
»زراع��ت بان��ک« ترکیه افتتاح حس��اب 
کردند و این بانک نیز به تازگی حس��ابی 

نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است.
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« از بانک 
مرک��زی، قرار گرفت��ن ترکی��ه در زمره 
ش��رکای اصل��ی تج��اری ای��ران و نی��ز 
هدف گ��ذاری دو کش��ور همس��ایه برای 
رس��یدن به حج��م 30 میلی��ارد دالری 
مراودات سبب ش��ده است توسعه روابط 
بانکی و کارگزاری برای تس��هیل تجارت 
می��ان فع��االن اقتص��ادی دو کش��ور در 
دس��تور کار بانک ه��ای مرک��زی ایران و 
ترکیه باش��د. همچنین برنام��ه ایران در 
رابط��ه با اس��تفاده از پیمان ه��ای پولی 
دوجانبه و چندجانبه برای توسعه روابط 
تجاری و ح��ذف دالر از چرخه مراودات 
مال��ی خود باعث تس��ریع ای��ن مراودات 

دوجانبه شده است.
از همی��ن رو، هی��ات بانک��ی ترکیه به 
سرپرس��تی مراد ی��وزل، قائم مقام بانک 
مرکزی این کش��ور به تهران سفر کردند 
و در دیدار با س��یداحمد عراقچی معاون 
ارزی بان��ک مرکزی جمهوری اس��امی 
ایران، راهکارهای جدید را برای توس��عه 
روابط بانکی تهران و آنکارا بررسی کردند.

بر اساس اعام بانک مرکزی، عراقچی 
ضم��ن قدردانی از همکاری ه��ای بانکی 
گذش��ته ترکیه با ایران، با اش��اره به عزم 
ج��دی روس��ای جمهوری دو کش��ور بر 
گس��ترش روابط اقتصادی، توسعه روابط 
بانکی را الزمه تس��هیل مراودات تجاری 

دوجانبه دانست.
مع��اون ارزی بانک مرکزی با تش��ریح 
راهکارهای جدید برای گس��ترش روابط 
بانک��ی ای��ران و ترکی��ه گفت: ق��رارداد 
سوآپ ارزی یکی از برنامه های بانک های 
مرکزی دو کش��ور برای تداوم و افزایش 
همکاری هاس��ت که پیش بینی می ش��ود 
به زودی با آماده شدن بسترها اجرا شود.

قائم مق��ام بانک مرک��زی ترکیه نیز در 

این نشس��ت با اشاره به س��ابقه طوالنی 
م��راودات تجاری و بازرگان��ی بین ایران 
و ترکیه گفت: گس��ترش ای��ن مراودات 
با ایران ب��رای ترکی��ه از اهمیت خاصی 
برخ��وردار بوده که الزمه آن بهبود روابط 

کارگزاری بانکی است.
مراد ی��وزل ادامه داد: اج��رای قرارداد 
س��وآپ ارزی ب��ا ای��ران، بخ��ش مهمی 
از برنام��ه ترکی��ه برای گس��ترش روابط 

راهبردی دو کشور است.
همچنین در این نشست مدیران عامل و 
معاونان زراعت بانک و هالک بانک ترکیه 
نی��ز درب��اره جزییات اج��رای تفاهم های 
صورت گرفته و گسترش روابط کارگزاری 
بانکی ب��ا نماین��دگان بانک ه��ای ایرانی 

دی��دار و تب��ادل نظر کردن��د. مدیرعامل 
زراعت بانک که ریاس��ت کانون بانک های 
دولت��ی ترکیه را بر عه��ده دارد، با تاکید 
بر استقبال این بانک از افزایش همکاری 
با بانک های ایرانی گفت: حس��اب برخی 
بانک های ایرانی در این بانک افتتاح شده 
و مذاکرات برای برقراری روابط با س��ایر 
بانک های ایرانی نیز ادامه دارد. همچنین 
حس��اب زراعت بانک در بانک ملی ایران 

نیز ایجاد شده است.
مدیرعام��ل هال��ک بان��ک نی��ز ضمن 
تشریح سیاست های این بانک اعام کرد: 
هالک بانک مانند گذش��ته نقش خود را 
در توسعه روابط بانکی با بانک های ایرانی 

ایفا خواهد کرد.
گفتنی اس��ت این دیدار روز بیس��ت و 
چهارم دی ماه و در پی س��فر هفته پیش 
هیات بانکی ایران به ریاست معاون ارزی 
بانک مرکزی به ترکیه و با هدف گسترش 
روابط بانکی دو کشور همسایه انجام شد. 
همچنین الزم به یادآوری اس��ت قرارداد 
سوآپ ارزی ایران و ترکیه با هدف حذف 
دالر و استفاده از ارزهای ملی در تبادالت 
تجاری در جریان س��فر رئیس کل بانک 
مرکزی به ترکیه در مهرماه امسال منعقد 
و نهایی شد و با فراهم شدن مقدمات به 

زودی اجرا می شود.

در الیحه بودجه س��ال آین��ده در حوزه 
مدیریت تبعات انتش��ار اوراق تصمیماتی 
گرفته ش��ده اس��ت که ریس��ک انتش��ار 
اوراق ب��دون ضابطه و ب��دون هماهنگی با 

خزانه داری کشور را باال می برد.
به گزارش ایسنا، معاونت امور اقتصادی 
وزارت ام��ور اقتص��اد و دارایی پژوهش��ی 
تحت عنوان جای��گاه اوراق مالی دولتی در 
الیحه بودجه س��ال ۱3۹۷ در کل کش��ور 
انج��ام داده که در متن آن آمده اس��ت: در 
حال حاض��ر در ای��ران اوراق مالی دولتی 
مختلفی از جمله اوراق مش��ارکت، اس��ناد 
خزانه اسامی، صکوک اجاره و اوراق تسویه 
خزانه برای تامین مناب��ع مورد نیاز دولت 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. میزان انتشار 
و چگونگی بازپرداخت اصل و س��ود اوراق 
دولتی به موجب احکام قانون برنامه ششم 
توس��عه، در قانون بودجه سنواتی تعیین و 

تصویب می شود.
الیحه بودجه س��ال ۱3۹۷ اولین بودجه 
دول��ت دوازده��م اس��ت که در راس��تای 
عملیاتی کردن برنامه های پیشنهادی دولت 

و نیل به اهداف قانون برنامه ششم توسعه 
حاوی احکام متع��ددی در حوزه مدیریت 
بدهی های دول��ت از طریق انتش��ار اوراق 
بهادار اس��ت. در الیحه بودجه سال آینده، 
میزان انتش��ار اوراق مالی اس��امی دولت 
مع��ادل ۵۵۵ هزار میلیارد ریال پیش بینی 
شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه 
سال گذشته بالغ بر ۷3 هزار و ۲۵0 میلیارد 
ریال معادل ۲۴درصد کاهش یافته است که 
از دالیل کاهش مذکور می توان به کاهش 
اوراق تسویه خزانه مطابق با رویکرد قانون 
برنامه ششم توسعه و حذف ظرفیت انتشار 
اوراق از محل تبصره 3۶ قانون بودجه سال 

۱3۹۵ اشاره کرد.
الزم به ذکر اس��ت از کل رقم پیش بینی 
ش��ده برای انتش��ار اوراق مال��ی در الیحه 
بودجه سال آینده معادل ۵۲۵ هزار میلیارد 
ریال با تضمین دولت اس��ت. از کل رقم در 
نظر گرفته ش��ده برای انتش��ار اوراق مالی 
دول��ت در س��ال آینده مع��ادل ۲۶0 هزار 
میلیارد ریال مربوط به انتش��ار اوراق مالی 
اسامی جهت تامین مالی طرح های تملک 

دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های 
ساماندهی دانشگاه ها ۹۵ هزار میلیارد ریال 
اسناد خزانه اسامی، 30 هزار میلیارد ریال 
اوراق تس��ویه خزانه، ۲0 هزار میلیارد ریال 
اوراق مالی اس��امی با تضمین دولت برای 
اجرای طرح های قطار شهری شهرداری ها، 
۱00 ه��زار میلی��ارد ری��ال اس��ناد خزانه 
اس��امی کوتاه مدت جهت استمرار جریان 
پرداخت های اسامی و تخصیص اولویت دار 
و ۵0 ه��زار میلیارد ریال ب��رای بازپرداخت 
اصل س��ود اوراق سررسید ش��ده در سال 

۱3۹۷ است.
این در حالی اس��ت که مطابق با احکام 
قانون برنامه شش��م توس��عه سقف انتشار 
اوراق در س��ال ۱3۹۷ مع��ادل 3۸۵ هزار 

میلیارد ریال پیش بینی شده است.
نکت��ه حائز اهمی��ت این اس��ت که در 
الیحه بودجه س��ال آینده موجبات کاهش 
اثربخش��ی تصمیمات کمیت��ه بند »ک« 
تبصره ۵ در حوزه مدیریت، تبعات انتش��ار 
اوراق را به دنبال داشته باشد. حذف عبارت 
»منوط بودن انتشار اوراق مالی پس از تایید 

کمیته از قس��مت اخیر جز یک« است که 
این ام��ر با توجه به احتمال انتش��ار اوراق 
توسط دس��تگاه های متعدد ریسک انتشار 
ب��دون ضابطه و ب��دون هماهنگی با خزانه 
کل کش��ور و به تبع آن مشکات پرداخت 
به موق��ع اص��ل و ف��رع اوراق و در نتیجه 
افزایش ریس��ک نکول اوراق مالی دولت را 

تشدید خواهد کرد.
مضافا اینکه تبعات این موضوع از طریق 
اخت��ال در ن��رخ بازده��ی اوراق، زمین��ه 
آش��فتگی در بازارهای پول و سرمایه را در 

پی خواهد داشت.
شایان ذکر است به  رغم این که در برخی 
احکام الیحه بودجه س��ال آینده تسویه و 
تهاتر بدهی دولت به برخی از س��ازمان ها 
پیش بینی ش��ده است، در خصوص تسویه 
بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که 
یکی از اقام مهم بدهی های دولت اس��ت، 
تمهیداتی منظور نشده است. این در حالی 
اس��ت که طبق قانون برنامه ششم توسعه 
دولت باید هرساله بخشی از بدهی خود به 

این سازمان را تسویه کند. 

مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار بیش از حد اوراق دولتی

ریسک انتشار بدون ضابطه اوراق باال رفته است

گام دیگری در گسترش روابط بانکی ایران و ترکیه

بانک های ایرانی در ترکیه حساب باز کردند بار مالی ۷۵۰ میلیارد تومانی 
دستگاه های کارتخوان بدون استفاده

طب��ق آمار اع��ام ش��ده، دس��تگاه های کارتخوان 
 کم تراکن��ش و فاق��د تراکنش در آبان م��اه ۹۶ حدود 
۷۵0 میلیارد توم��ان ضرر مالی برای صنعت پرداخت 

کشور و بانک ها به همراه داشت.
به گزارش ایبنا، با پیش��رفت تکنول��وژی و کم رنگ 
شدن پول نقد در مراودات و معامات مردم، استفاده ها 
و وجود دس��تگاه های کارتخوان در فروشگاه ها بیش از 
پیش پُررنگ ش��د، به ش��کلی که اکنون در هر مغازه 
و فروش��گاهی چه کوچک یا بزرگ، چندین دس��تگاه 
کارتخ��وان )pos( با اش��کال و مدل ه��ای مختلف از 

شرکت ها و بانک های مختلف وجود دارد.
تعداد دس��تگاه های کارتخ��وان در فروش��گاه ها به 
تعدادی اس��ت که برخی بااس��تفاده و حتی خاموش 
است. اما نکته قابل توجه در این باره، بار مالی و ضرری 
است که هر یک از این دستگاه ها برای صنعت پرداخت 

کشور و بانک ها دارد.
اما نکته قابل توجه این اس��ت که در سایر کشورها، 
برای اس��تفاده از ابزار کارتخوان های فروشگاهی ناچار 
ب��ه خرید یا اجاره دس��تگاه های کارتخوان هس��تند و 
همچنی��ن هزینه ه��ای مربوط به نص��ب، نگهداری و 
پرداخت هزینه کاغذ رول، بر عهده دارنده دستگاه بوده  
که این موضوع موجب توجه به استفاده و فعالیت این 

دستگاه ها و افزایش بهره وری آنهاست.
ام��ا در کش��ور ما به دلی��ل حضور بانک ه��ا در این 
خص��وص، عاوه بر ارائ��ه دس��تگاه های رایگان، همه 
هزینه ها و حتی رول کاغذ نیز بدون هیچ هزینه ای در 
اختیار پذیرندگان دستگاه های کارتخوان قرار می گیرد.

در همین راس��تا، ش��اهد تع��داد زیادی دس��تگاه 
کارتخوان کم تراکنش و فاقد تراکنش در فروش��گاه ها 
هستیم. بی تفاوتی فروشنده یا حتی استقبال از افزایش 
کارتخوان های فروشگاهی به دلیل ارزش نمایشی آن از 
یک س��و و الزام شرکت PSP به نصب کارتخوان بدون 
توجه به کارایی آن که از قراردادهای این ش��رکت ها با 
بانک ها ناشی می شود از س��وی دیگر، موجب تشدید 
پدیده های��ی نظیر تعدد کارتخوان نصب ش��ده در هر 
فروش��گاه و وجود کارتخوان ه��ای کم تراکنش و فاقد 

تراکنش شده است.
 کارتخ��وان کم تراکن��ش بنا بر تعری��ف کارتخوانی 
 اس��ت که در یک بازه زمانی سه ماهه متوالی، کمتر از

 ۶0 تراکنش مالی در هر ماه داش��ته باش��د و مجموع 
مبال��غ تراکنش های آن در س��ه م��اه متوالی، کمتر از 

۲0میلیون ریال در هر ماه باشد.
براس��اس آمار منتشر شده از سوی شرکت شاپرک، 
به دنبال کاهش موثر در تعداد ابزارهای کم تراکنش و 
فاقد تراکنش در آذرماه ۹۵ به دلیل راه اندازی س��امانه 
جامع پذیرن��دگان، روند تعدادی این گون��ه از ابزارها تا 
آبان ماه ۹۶ با وجود نوسانات افزایشی و کاهشی، تقریبا 

سیر صعودی داشته است.
در این ماه بر تعداد کارتخوان های کم تراکنش و فاقد 
تراکنش مالی افزوده شده و نرخ رشد مثبت 0.۴۸درصد 
را نش��ان می دهد. در این ماه تنها سه شرکت از تعداد 
پایانه های مذکور خود کاسته اند که عمده ترین کاهش 
 در ش��رکت »تجارت الکترونیک پارس��یان« مشاهده 
می ش��ود و بیش��ترین افزایش نیز در ش��رکت »فن 

آواکارت« صورت گرفته است.
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وزارت صنعت اعالم کرد
افزایش 14.۷ درصدی تسهیالت 
پرداختی به بخش صنعت و معدن

وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اع��ام ک��رد 
تسهیات پرداختی به بخش صنعت و معدن تا پایان 
آب��ان ماه امس��ال ۱۴.۷ درصد و ب��ه بخش بازرگانی 
۹.۸ درصد رش��د یافت. به گزارش ایرن��ا از تارنمای 
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، با توجه به گزارش 
وضعیت شاخص های بخش صنعت، معدن و تجارت، 
تس��هیات پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش صنعت و معدن در هشت ماهه امسال بیش از 
یک هزار و ۶0 میلیارد ریال بود که با احتساب میزان 
 این تس��هیات در مدت مش��ابه س��ال ۹۵ )بیش از
 ۹۲0 هزار میلیارد ریال( ۱۴.۷ درصد رشد داشت.

بر پایه این گزارش، تسهیات پرداختی هشت ماهه 
امس��ال به بخش صنعت و مع��دن ۲۹.۸ درصد از کل 
تس��هیات پرداختی به بانک ها و موسسه های اعتباری 
 ب��ود؛ در حال��ی که در هش��ت ماهه پارس��ال این رقم

 ۲۸.۵ درصد کل تس��هیات ب��ود. همچنین در حوزه 
بازرگان��ی نیز تا پایان آبان ماه امس��ال بی��ش از ۵00 
 هزار میلیارد ریال تس��هیات پرداخت ش��د که معادل 
۱۴.۲ درصد از کل تسهیات بود و با توجه به تسهیات 
 پرداخت��ی در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته )بیش از
 ۴۶0 هزار میلیارد ریال( افزایش ۹.۸ درصدی داشت.

ع��اوه ب��ر این در هش��ت ماهه امس��ال ۴۷ طرح 
س��رمایه گذاری ب��ا  تج��اری  و  معدن��ی   صنعت��ی، 

 ۲.۱ میلیارد دالر در هیات سرمایه گذاری خارجی به 
تصویب رسید که با توجه به تصویب ۴۲ طرح با رقم 
سرمایه گذاری ۴.۸ میلیارد دالر در مدت مشابه سال 
گذش��ته، از لحاظ تعدادی ۱۱.۹ درصد افزایش و از 

لحاظ مبلغ ۵۶.۶ درصد کاهش داشت.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۴۱۴دالر آمریکا

۵.۴۴3یورو اروپا

۶.0۶۴پوند انگلیس

۱.۲۱۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶0۷.300مثقال طا

۱۴0.۲00هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۴۵۲.000سکه بهار آزادی

۱.۴۹۱.۲00سکه طرح جدید

۷۲۲.000نیم سکه

۴۱۷.000ربع سکه

۲۸۱.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در سللومین روز بللورس معامللات 
تهران در این هفته، شللاخص کل ۷۱۵ 
واحد رشد کرد و به مرز کانال ۹۸هزار 
واحدی رسید. نفتی ها و کانه های فلزی 
نیز با رشللد در قیمت سهام شان مواجه 
شدند، اما خودرویی ها روند عکس را در 

پیش گرفتند. 
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه شاخص 
کل بللازده نقدی و قیمتی بورس اوراق 
بهادار تهران ۷۱۵ واحد رشد کرد و به 
رقللم ۹۷ هزار و ۹۴۴ واحدی رسللید. 
همچنین شللاخص کل هم وزن با تنها 
۰.۹۴ رشللد مواجه شد. شللاخص آزاد 
شللناور نیز رشد ۷۲۹ واحدی را تجربه 
کرد و تا رقم ۱۰۹ هزار و ۵۱۸ واحدی 

بللاال رفت. شللاخص کل اول و دوم هر 
یک بلله ترتیللب ۷۱۷ و ۴۲۴ افزایش 

یافتند. 
در معامللات سللومین روز هفتلله، 
نمادهللای فللوالد مبارکلله اصفهللان، 
صنعتللی و معدنی چادرملللو و گل گهر 
بیشترین نقش افزایشی را در دماسنج 
بازار سرمایه داشللتند. در طرف مقابل 
بانک  صنایع پتروشللیمی خلیج فارس، 
ملت و سایپا به ترتیب با ۳۱، ۱۲ و ۱۱ 
واحد تأثیر، سعی کردند شاخص کل را 

به سمت پایین هدایت کنند. 
در گللروه کانه هللای فلللزی نیز روند 
قیمللت سللهم ها عمدتا افزایشللی بود 
و تعللدادی از آنهللا تأثیر بسللزایی در 

نوسللانات نماگر بازار داشللتند. در این 
گروه ۱۳۹میلیون سهم به ارزش بیش 
از ۳۷ میلیارد تومان مورد داد و سللتد 
قرار گرفت. در گروه فرآورده های نفتی 
نیز سللهم ها عمدتللا در قیمت پایانی با 
رشد همراه شدند. البته مقدار این رشد 
قیمتی عموما کمتر از ۳ درصد بود. در 
این گللروه ۵۷میلیون سللهم به ارزش 
بیش از ۳۱ میلیللارد تومان در ۵۲۴۹ 

نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. 
اما در گروه خودرو و ساخت قطعات 
فعاالن بازار عمدتا شاهد کاهش قیمت 
سللهم ها بودند، به طوری که نمادهایی 
از این گروه از رشللد بیشتر شاخص ها 
جلوگیللری کردند. در ایللن گروه ۱۲۸ 

میلیون سللهم به ارزش نزدیک به ۱۵ 
میلیارد تومان معامله شد. 

ارزش معامات بورس تهران نیز روز 
دوشللنبه به رقم ۲۷۱ میلیللارد تومان 
رسللید که این رقم ناشللی از دست به 
دست شدن یک میلیارد و ۵۴ میلیون 
سهم و اوراق مالی طی ۷۵ هزار و ۳۶۵ 
نوبت داد و سللتد بود. آیفکس نیز ۱.۶ 
واحد رشد کرد و به رقم ۱۰۸۷ واحدی 
رسللید. ارزش معامات فرابورس ایران 
بلله عدد ۱۵۷ میلیللارد و ۲۲۲ میلیون 
تومان رسید. این رقم ناشی از دست به 
دست شدن ۴۴۰ میلیون سهم و اوراق 
مالی قابل معامله طی ۳۲ هزار و ۵۷۲ 

نوبت داد و ستد بود. 

بازار سرمایه هم اکنون به بلوغ رسیده است؛ بلوغی که 
مدیون پشت سر گذاشتن ۵۰ سال فراز و نشیب هایی 
طاقت فرسللا بود.  به گزارش سنا، کتاب تاریخچه بازار 
سللرمایه ایران نوشللته دکتر علی سللعیدی و زنده یاد 
شها کشاورز، اثری مطلوب در به تصویر کشیدن این 
سختی ها و مشقت هاست.  در گزارش حاضر سعی شده 
اسللت تا اولین جرقه ها و تاش ها برای تشللکیل بازار 

سهام به روشنی بیان شود. 

نخستین اقدام برای تاسیس بورس
اولین اقدام عملی برای تاسیس بورس در ایران به 
سال ۱۳۱۵ باز می گردد؛ زمانی که مطلوبیت شرایط 
اقتصادی و وجود بسللترهای قانونی، سیاست گذاران 
اقتصادی را به اقدام برای تاسللیس بورس تشللویق 
کرد. از جمله این شللرایط می توان به تصویب قانون 
تجارت در سللال ۱۳۱۱ و تصویللب قانون مدنی در 
سللال ۱۳۱۴ اشللاره کرد که سللبب نظام بخشی به 
روابللط بیللن افللراد در قراردادهللا و همچنین وضع 
مقررات شرکت داری شده بود.  از دیگر سو، تاسیس 
بانک ملی نیز بسللتری برای انجام اقدامات حرفه ای 
ایجاد کرده بود. در آن سللال و به درخواسللت دولت 
موقت، یک کارشناس بلژیکی به نام »وان لوترفیلد« 
مامور شد تا درباره تشکیل بورس در ایران مطالعاتی 
انجام دهد. مطالعات وی که به کمک یک کارشناس 
هلندی صورت گرفت، حدود دو سال طول کشید و 
منجر به ارائه طرحی با جزییات کامل برای تاسیس 
بورس در ایران در سللال ۱۳۱۷ شد و در همان سال 
بود که اولین اساسللنامه بورس با کمک کارشناسان 
بانک ملی ایران تنظیم شد.  همچنین تا قبل از طرح 
موضوع تاسللیس بورس در ایران، اقدامات متعددی 
در خصللوص تکمیل سللبد خدمات مالللی به انجام 
رسیده بود. با شکل گیری فعالیت صرافان، بانک دارها 
و حتی خدمات بیمه ای پس از سال ۱۳۰۷، فعالیت 
نهادهای مالی در ایران بومی شللد. به  این  ترتیب با 
تاسللیس بورس، خدمات مالی شکل کاملی به خود 
می گرفت که می توانسللت یکللی از علل طرح چنین 

اندیشه ای در فضای اقتصادی آن روز باشد. 

حق انحصاری چاپ پول به بانک ملی سپرده شد
بانک ملی ایران از سال ۱۳۱۱ حق انحصاری چاپ 
پول را به دسللت آورد و پللس از آن به تدریج وظایف 
دیگری از جمله انجام عملیات بانکی دولت و تنظیم 
جریللان پولی را به عهده گرفت. در سللال ۱۳۱۷ با 
اعمال تغییراتی در اساسنامه بانک ملی، هدف اصلی 
بانک، حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات اعام شللد 
و براسللاس قوانین مصوب بعدی، وظایف دیگری از 
جمله حفظ موازنه ارزی و نظارت بر سیسللتم بانکی 

کشللور به بانک ملی ایران محول شللد. بدین ترتیب 
بانک ملللی دو کارکرد بانکداری مرکزی و تجاری را 

به شکل همزمان انجام می داد. 

تاخیری 18 ساله در تاسیس بورس
رویدادهای سیاسی بین سال های ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۷ 
فضایللی برای طرح مجدد ایده تاسللیس بورس باقی 
نگذاشللت و عما این موضوع را با تاخیری ۱۸ ساله 
مواجه سللاخت. البته در سللال ۱۳۳۳ اتاق بازرگانی 
ماموریللت ایجاد بورس را به عهللده گرفت، اما طرح 
مزبور در دبیرخانه آن اتاق به فراموشللی سپرده شد. 
در قانون تاسللیس اتاق های بازرگانی مصوب سللال 
۱۳۳۳ مقللرر گردیده بود کلله وزارت اقتصاد نظرات 
اتاق هللای بازرگانی را راجع به مسللائل بورس مورد 
توجلله قللرار دهد. از پاییز سللال ۱۳۳۷ هللر روز از 
موضوع بورس در جراید ردپایی مشللاهده می شللد. 
اواخر مهرماه سللال ۱۳۳۷ دکتر شیبانی رئیس اداره 
صادرات وزارت بازرگانی از تاسللیس بورس در ایران 
سخن گفت و تشللکیل و نظارت آن را امری مرتبط 
به دولت دانسللت. گرچه همزمان، موضوع تاسللیس 
بللورس کاال نیز مطرح بود، اما بلله اعتقاد وی امکان 
تشللکیل بورس کاال در کشور بسیار کمتر از تشکیل 

بورس سهام بود. 

طرح مجدد تاسیس بورس
قللرار شللد گروهللی از دالالن که قسللمت اعظم 
معامات بزرگ بازرگانی توسط آنها انجام می گرفت 
و کارشناسان مرکز راهنمایی صنایع و معادن با وزیر 
صنایع و معادن ماقات کنند تا هرچه زودتر مقدمات 
قانونی تاسیس بورس سهام ایران فراهم شود.  مرکز 
راهنمایی صنایع و معادن تمامی طرح های الزم برای 
تاسیس بورس ایران را با کمک کارشناسان خارجی 
فراهم کللرده بود تا در اختیار موسسللات خصوصی 
و اشللخاصی کلله در معامات سللهام و . . . دخالت 

خواهند داشت قرار دهد. 
به  دنبللال اجتماع دالالن معروف بللازار در وزارت 
صنایللع و معللادن و ابللراز عاقه به تاسللیس بورس 
سللهام صنایع ایران، مرکز راهنمایی صنایع و معادن 
فعالیت هایی را برای فراهم کردن مقدمات تاسللیس 
بورس آغاز کرد. براساس مطالعات انجام شده توسط 
کارشناسللان این مرکز، بورس سللهام ایللران به طور 
قطع باید توسللط مردم و به دست کسانی  که واسطه 
معامات بزرگ و معتبر بازار بودند به وجود می آمد و 
وظیفه دولت در این میان در درجه نخست، تصویب 
قانونللی برای آغاز فعالیت این بازار و سللپس تعیین 
هیأت یا سللازمانی جهت نظارت دقیللق بر کار این 

موسسه بود.

 نخستین مانع
نخستین مانع در راه تاسیس بورس وقتی مشخص 
شللد که نمایندگان گروه موسسللین بورس ایران پس 
از تنظیم اساسنامه شللرکت در مورد درخواست خود 
برای ثبت بورس با اشکال قانونی مواجه شدند، چراکه 
اداره ثبت شرکت ها مدعی بود اوال در قانون هیچ گونه 
مقررات و شللرایطی برای تاسللیس بورس پیش بینی 
نشده اسللت و ثانیا کلمه »بورس« یک کلمه خارجی 
اسللت و مطابق قانون از طرف اداره ثبت قابل پذیرش 
نیسللت.  گرچه نراقی، رئیس اداره ثبت شللرکت ها، با 
ثبت شللرکتی به نام و با هدف عملیات کمیسللیونری 
و داللی از سللوی متقاضیان تاسیس بورس موافق بود، 
اما ثبت شللرکتی به نام »بللورس« با توجه به مقررات، 
از نظر وی فاقد مجوز قانونی بود. به  نظر می رسللید که 
برای حل این مشکل یک راه وجود داشت و آن این بود 
که شللورای عالی اقتصاد پللس از اتمام مطالعات خود، 
مقررات و شللرایط خاصی را برای تاسللیس بورس در 
نظر گیرد و وزارت دادگسللتری بر اساس این مقررات 

الیحه ای را به مجلس ارائه کند.
 

آغاز نگارش قانون بورس
بعد از گذشللت ۲۸ سللال از زمان آغاز طراحی اولیه 
قانون، متن الیحه قانون بورس اوراق بهادار در فروردین 
سال ۱۳۴۳ توسط حسنعلی منصور نخست وزیر وقت 
به مجلس شللورای ملی ارائه شللد. این الیحه در چهار 
فصل شامل تعاریف، ارکان بورس، معامات و تاسیس 
بورس تهیه شللده بود. از آنجا کلله الیحه مذکور برای 
دولت از اهمیت خاصی برخوردار نبود، نخست  وزیر وقت 
نیز در بحث های طوالنی مجلس، کوچک ترین اشاره ای 
به آن نکرد و به رغم اینکه مجلس این الیحه را شامل 
یک فوریت کرده بود، رسیدگی و تصویب آن حدود دو 

سال به  طول انجامید. 

نخستین جلسه شورای بورس
اولین جلسلله شللورای بورس سللاعت ۹ صبح روز 
دوشنبه، ۱۷ بهمن سال ۱۳۴۵ در محل بانک مرکزی 
تشللکیل شد. در این جلسلله مهدی سمیعی )رئیس 
کل بانللک مرکزی(، غامرضا فوالدوند )دادیار دیوان 
عالی کل کشللور(، دکتر محمد یگانلله )معاون وزیر 
اقتصللاد(، دکتر عبدالرضا عللدل طباطبایی )نماینده 
اتاق صنایع و معادن(، دکتر علی بنکدارپور )نماینده 
رئیس اتاق بازرگانی ایران(، اسللمعیل عرفانی، دکتر 
محسللن عاملی و بهرام انصاری )شخصیت های مالی 
و اقتصادی( و ابوالقاسللم خردجو )رئیس کمیسیون 
مقدماتی بورس( حضور داشللتند. غایبان این جلسه 
دکتللر محمود کاشللفی )خزانلله دار کل( و یوسللف 

خوش کیش )رئیس کانون بانک ها( بودند. 

نخستین های بورس از ابتدای تاسیس

50 سالگی بازار سرمایه

رشد نفتی ها مخالف سهم های خودرویی

بورس تهران در آستانه کانال ۹۸هزار واحدی ایستاد
فرابورس

از سرگیری عرضه های اولیه در 
بازار سهام

تعداد ۱۶ میلیون سللهم شللرکت شیر و گوشت 
زاگللرس روز سه شللنبه به روش ثبت سللفارش در 
بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می شود.  به گزارش 
تسللنیم، برای این عرضه اولیه حداکثر سهمیه هر 
کد حقیقی و حقوقی، ۱۳۰ سللهم و کف و سللقف 
قیمتی به ترتیب ۳۴۰۰ و ۳۵۰۰ ریال تعیین شده 
است.  همچنین شرکت کارگزاری بورس بهگزین و 
شللرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 
متعهدیللن خرید این عرضه سللقف بللا تعهد خرید 
۵۰ درصد از کل سللهام قابل عرضه اعام شده اند.  
گفتنی اسللت شللرکت شیر و گوشللت زاگرس که 
در اسللتان چهارمحللال و بختیللاری قللرار دارد، از 
زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان بوده و در زمینی 
به مسللاحت ۳۰۰ هکتار، دارای ۵ هزار گله بوده و 
سللال گذشللته قادر به تولید بیللش از ۳۰ هزار تن 
شللیر و ۲۸ هزار تن محصللوالت زراعی و ۶۰۰ تن 
محصول باغی شللده اسللت.  همچنین این شرکت 
با سللرمایه ۸ میلیارد تومانی سللود هر سللهم سال 
مالی اسللفندماه جاری را ۴۸۲ ریللال پیش بینی و 
در عملکرد نیمه اول سال هم ۲۰۵ ریال را پوشش 
داده اسللت.  گفتنی است پس از عرضه اولیه سهام 
شللرکت های »به پرداخت ملت«، »داده گستر عصر 
نوین«، » فللوالد کاوه جنوب کیللش«، »مبین وان 
کیش«، »هتل پارسللیان کوثر اصفهان«، »تولیدی 
چدن سللازان«، »تولیللد و صللادرات ریشللمک«، 
»لیزینگ ایران و شللرق« و »آسللیا سللیر ارس« و 
»شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی« و »تامین 
سللرمایه امید« امللروز از دوازدهمیللن عرضه اولیه 

امسال بازار سرمایه رونمایی می شود. 

مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد
رشد درآمد دلیل اصلی پرواز 

قیمت سهام
مدیرعامل بورس انرژی با بیان دلیل رشللد قیمت 
سللهام بورس انرژی، در مللورد عرضه احتمالی نفت 
خام در بازار فیزیکی بورس انرژی گفت که اطاعات 
موجود در این باره اطاع رسانی شده و از سهامداران 
درخواست می شللود بر اساس شایعات تصمیم گیری 
نکننللد.  مدیرعامللل بللورس انللرژی در گفت وگو با 
فارس در مورد نوسان قیمت سهام این بازار مالی در 
روزهای اخیر گفت: بازارهای مالی همچون نمادهای 
بورس انرژی، فرابورس، بللورس تهران و بورس کاال 
همگی در روزهای اخیر با رونق معاماتی و افزایش 

قیمت سهام روبه رو شده اند. 
سللیدعلی حسللینی افزود: بللازار سللهام اغلب به 
داده هللای آینده یک سللهم و درآمدزایی پیش روی 
آن واکنش نشللان می دهد. در مورد بورس انرژی اما 
مدت ها است که از شرایط مطلوب این بازار و آینده 
رو به رشد آن سخن گفته اند که البته این تحلیل ها 

بر پایه داده های واقعی بورس انرژی بوده است. 
وی با اشاره به افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی 
نفت خام عنوان کللرد: افزایش جدی قیمت نفت خام 
در بازارهللای جهانی و ثبت رکورد بیشللترین قیمت 
جهانللی نفت برنللت از دسللامبر ۲۰۱۴ تاکنون خود 
محللرک جدی بللرای افزایللش ارزش معامات بورس 
انرژی محسوب می شللود که به افزایش قیمت تمامی 
فرآورده های پاالیشللی و بیشتر محصوالت پتروشیمی 
نیز منجر شللده است.  حسینی رشللد قیمت دالر در 
بازار داخلی را محرک دیگری برای افزایش قیمت ها و 
مخصوصاً تقویت حجم صادرات دانست و گفت: تمامی 
این موارد بر درآمدزایی بورس انرژی مؤثر بوده و هست. 
در مللورد درآمدزایی بورس انرژی نیز شللاهد وضعیت 
نسبتاً مطلوبی هستیم که رصد وضعیت مالی شرکت 

در سامانه کدال نیز همین مطلب را تأیید می کند. 
به گفتلله مدیرعامل بورس انللرژی افزایش تعداد 
کاالهای پذیرش شللده در بورس انرژی بسللترهای 
جدیدی برای رشد حجم و ارزش معامات را فراهم 
کرده که در رسللانه ها به درسللتی به افزایش سقف 

پرواز بورس انرژی تعبیر شده است. 
حسللینی در ادامه گفت: تقویت معامات برق در 
بازار فیزیکی بورس انرژی هم یکی دیگر از سکوهای 
پرتاب این بازار به شمار می رود، یعنی خریدار نهایی 
)اغلللب واحدهای صنعتی( می توانللد برق مورد نیاز 
خود را به صللورت مسللتقیم از نیروگاه ها با قیمتی 
مناسللب تر از قیمت های رسللمی خریداری کند. در 
مورد واحدهای فروشللنده برق و فرآورده های نفتی 
نیللز معافیت های مالیاتی در قانون تعیین شللده که 
باز هم مزیتی رسللمی برای بللورس انرژی به منظور 

تقویت جایگاه این نهاد مالی به شمار می رود. 
 مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: بورس انرژی 
یکی از شللفاف ترین بازارهای مالی در بازار سللرمایه 
اسللت که تمللام معامللات و عرضه هللا در تارنمای 
آن وجللود دارد و تمامللی فعاالن بللازار در صنایع و 
حوزه های گوناگللون می توانند از توانمندی های این 
بازار رسللمی استفاده کرده و از موقعیت های تجاری 
و معافیت های مالیاتی آن منتفع شوند.  وی توصیه 
کرد: بهتر است فعاالن بازار با تکیه بر تحلیل، آگاهی 
و آمارها و اطاعات رسللمی به معامات سللهام این 

شرکت وارد شوند. 

دریچه

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران خبر داد
افزایش 5۲درصدی کدهای 

معامالتی صادره در بورس تهران
 در سال ۹۶ بیش از ۱۴۰هزار کد معاماتی در بورس 
صادر شللده که این اشللخاص برای اولین بار وارد بازار 
شللده اند.  به گزارش بورس تهران، حسن قالیباف اصل، 
مدیرعامللل بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعداد 
کدهای معاماتی ایجاد شللده، گفت: در سال ۹۶ بیش 
از ۱۴۰هزار کد معاماتی در بورس صادر شللده که این 
اشللخاص برای اولین بار وارد بازار شده و سرمایه گذاری 
در ابزارهللای معاماتللی متنوع بورس تهللران را تجربه 
می کنند.  وی ضمن مقایسه رقم کدهای معاماتی صادر 
شده با دوره مشللابه سال قبل افزود: کدهای معاماتی 
صادر شللده بیش از ۵۲ درصد افزایش داشته است که 
نشانگر ورود سرمایه گذاران و وجوه جدید به بازار است.  
مدیرعامل بورس تهران به سرمایه گذاران توصیه کرد با 
مطالعه و آگاهی وارد بازار سللرمایه شوند و توضیح داد: 
هم در دوره رکود و هم در دوره رونق، سرمایه گذاران باید 
با مطالعه و آگاهی در بازار حضور یابند و با پس اندازهایی 
که در کوتاه مدت به آن نیاز ندارند ورود به بازار داشللته 
باشند.  سخنگوی بورس تهران به سرمایه گذاران تأکید 
کرد با دید کارشناسللی و دیدگاه بلندمدت به بازار نگاه 
کنند و همچنین  از خدمات مشاوران سرمایه گذاری یا 

سبدگردانی نیز بهره ببرند. 

وزارت اقتصاد خبر داد
فراخوان انتشار 10هزار میلیارد 

ریال اوراق مشارکت دولتی
وزارت اقتصللاد بللا فراخوانللی از انتشللار و فروش 
۱۰هللزار میلیارد ریللال اوراق مشللارکت دولتی در 
هفتلله پایانللی دی ماه سللال جاری خبللر داد.   به 
گزارش ایسللنا، وزارت اقتصاد اعام کرده اسللت: در 
راسللتای اجرای مللاده ۱۰ آیین ناملله اجرایی قانون 
نحوه انتشللار اوراق مشللارکت و به منظور مشارکت 
عمللوم جامعه در اجرای طرح هللای عمرانی انتفاعی 
دولللت، مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مشللارکت 
ریالی چهارسللاله از محل بنللد )ب( تبصره ۵ قانون 
بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور در هفته پایانی دی ماه 
سال جاری به مدت سه روز طی روزهای ۲۶، ۲۷و۳۰ 
دی ماه از طریق مزایده عمومی در فرابورس ایران به 

فروش می رسد. 

بورس انرژی
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رئیس کمیس��یون قی��ر و عضو هیأت 
مدی��ره اتحادیه فرآورده ه��ای نفت ،گاز 
و پتروش��یمی  )OPEX( عل��ت رکود 
واحدهای قیرسازی را تصمیم گیری های 
یک جانبه دولتی ها دانس��ت و گفت که 
مس��ئوالن باید ش��رایط را برای تسهیل 

تولید و صادرات قیر فراهم کنند.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، 
براس��اس تصمیم گیری صورت گرفته در 
کارگ��روه تنظی��م بازار و محاس��به نرخ 
خوراک قیرس��ازی )وکیوم باتوم( با نرخ 
ارز آزاد در دو ماه گذشته شاهد تعطیلی 
واحدهای قیرس��ازی پاسارگاد در اراک، 
ته��ران، تبریز و ش��یراز بوده ایم. اکنون 
واحد آبادان  با کمترین ظرفیت در حال  
فعالیت اس��ت و ش��رکت نف��ت جی نیز 
تولید خود را به حدود 20درصد کاهش 
داده است. مابقی ش��رکت های تولیدی 
و بازرگان��ی ای��ن صنعت نی��ز تقریبا به 

تعطیلی رسیده اند.
وحید شیخی، رئیس کمیسیون قیر و 
عضو هی��أت مدیره اتحادیه فرآورده های 
نف��ت ،گاز و پتروش��یمی )OPEX(در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با 
تایید مطلب فوق، علت  رکود و تعطیلی 
واحدهای قیرسازی را تصمیم گیری های 
اس��ت  معتق��د  و  دانس��ته  یک جانب��ه 
زمان��ی که نق��ش س��ازمان حمایت به 
عن��وان متول��ی، از مصرف کنن��دگان و 
تولید کنندگان  کمرنگ می ش��ود و یک 
ذی نف��ع مس��ئولیت جمع بندی بس��ته 
پیش��نهادی این امر را برعهده می گیرد، 

نتیجه کامال قاب��ل پیش بینی بوده و در 
نهای��ت ب��ا تاثیرگذاری خ��ود  منجر به 
تعطیلی واحدهای قیرسازی، آسفالت و 

عایق سازی کشور شده است.
اتحادی��ه  مدی��ره  هی��أت  عض��و 
فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی در 
خصوص وضعیت نابس��امان صنعت قیر، 
گلوگاه ه��ا و راه ه��ای برون رف��ت از این 
بح��ران مباحثی را مطرح ک��رده که به 

شرح ذیل است:

تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه 
متفاوت

ش��یخی بیان ک��رد: در آذرماه 1395 
 محاس��به ن��رخ ارز آزاد ب��رای خوراک 
پخ��ش  وس��یله  ب��ه  بات��وم  وکی��وم 
فرآورده های نفتی اجرا ش��د و در همان 
موقع کل تولید و صادرات قیر با  چالش 
روبه رو ش��د. بحرانی که دوباره در مورد 
قیر اتفاق افتاده نتایج فاجعه باری داشته 
اس��ت، طوری که ظرفی��ت تولید قیر به 
نس��بت قبل از این تصمیم به 15درصد 
رس��یده و از این رو پروژه های راهسازی 
موج��ود در س��طح کش��ور را به صورت 
گس��ترده دچار بح��ران و تعطیلی کرده 
اس��ت. با ای��ن وضعیت عالوه ب��ر اینکه 
مخ��ازن پاالیش��گاه ها از »وکیوم باتوم« 
انباشته ش��ده، کاهش فروش نفت کوره 
هم مزید بر علت ش��ده اس��ت تا شرایط 
بحران��ی  اعالم ش��ده  از قب��ل  ایجاد و 

آشکار شود.
وی ادام��ه داد: در بخش��نامه ای ک��ه 

رئیس جمهور  اول  مع��اون  جهانگی��ری 
در بهمن ماه س��ال گذش��ته ابالغ کرد، 
دس��تگاه های اجرای��ی مکل��ف ش��دند  
در تبیی��ن و تصمیم گیری ه��ا صنف��ی، 
نظ��رات و پیش��نهادهای اتحادیه ه��ا را 
نیز م��ورد توج��ه ق��رار دهند. ب��ر این 
اس��اس اتحادیه اوپکس بع��د از دعوت 
کارگروه تنظیم بازار، بس��ته پیشنهادی 
کارشناس��ی ش��ده ای ب��رای کارگروه و 
بورس کاال ارسال کرد که در تنظیم آن 
با حفظ منافع ملی، منافع مشترک کلیه 
تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان مدنظر 

قرار گرفته شد.
اتحادی��ه  قی��ر  کمیس��یون  رئی��س 
فرآورده ه��ای نف��ت، گاز و پتروش��یمی 
افزود: البته با پی جوی��ی هیأت مدیره و 
اعضای اتحادیه در تاریخ 1396/09/05 
این دس��تورالعمل لغو شد اما مجدد طی 
دو ماه گذشته   صنعت قیرسازی کشور 
بهای سنگین این اشتباه را پرداخت کرد.

 افزایش هزینه های صادرات
عضو هیأت مدیره اتحادیه فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی)OPEX( گفت: 
از اول ژانویه س��ال جدید میالدی دولت 
امارات برای نقل و انتقال وجوه، 5درصد 
مالی��ات بر ارزش اف��زوده در نظر گرفته 
اس��ت و با توجه به ش��رایط حاکم اکثر 
قری��ب به اتفاق گ��ردش وجوه معامالت 
ای��ران در بانک ه��ای آن کش��ور صورت 
می گی��رد. از س��وی دیگ��ر بانک ه��ای 
چی��ن نیز در حال قط��ع همکاری خود 

ب��ا ش��رکت های ایرانی هس��تند و این 
مواض��ع هزینه های س��نگینی را متوجه 
صادرکنندگان کش��ور کرده و شایس��ته 
اس��ت در محاسبات نرخ خوراک شرایط 
به طرزی اعمال شود که محصول ایرانی 
با حف��ظ مزیت��ی رقابت��ی در بازارهای 

بین المللی عرضه شود.
ش��یخی بی��ان ک��رد: یکی دیگ��ر از 
هزینه ه��ای ص��ادرات از ای��ران فروش 
ب��ا روش Cash اس��ت، در صورتی که 
رقب��ای ایرانی کاالی خ��ود را به صورت 
LC می فروش��ند و ای��ن روش امنی��ت 
خری��دار و فروش��نده را تامین می کند، 
اما در ح��ال حاضر صادرکنن��ده ایرانی 
امکان فروش مس��تقیم کاال با روش های 
استاندارد بین المللی را به مصرف کننده 
نهایی ندارد و باید با اعمال تخفیف های 
گس��ترده واسطه ها را وارد چرخه کند تا 
با پرداخت هزینه ها اس��ناد مبدا و حمل 

را تغییر دهد.
وی ادام��ه داد: راه ح��ل پیش��نهادی 
برای ترغیب مشتریان و پوشش ریسک 
آنها، فروش��نده ایرانی را مجبور به ارائه  

تخفیفات جذاب می کند. 
در این ش��رایط باید س��ود واس��طه ها 
نیز تامین ش��ود، چون مش��تریان نهایی 
نمی توانن��د از ای��ران به طور مس��تقیم 
خرید کنند و تغییر اس��ناد مبدا و حمل 
نی��ز ش��امل هزین��ه می ش��ود، بنابراین 
تمامی این مش��کالت در کن��ار کمبود 
امکان��ات حم��ل و نقل عرص��ه را برای 

رقابت تنگ تر می کند.

رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد 
کش��اورزی با بیان اینکه بیش از 95درصد نیازهای 
ماشینی خود از صنعت داخلی تامین می شود، گفت 
که از ابتدای س��ال جاری یک هزار و 500میلیارد 
تومان تسهیالت در اختیار کشاورزان قرار داده شد 
که حدود 580 میلیارد تومان از این تس��هیالت به 

ماشین تبدیل و در عرصه کشاورزی جذب شد.
ب��ه گزارش ایس��نا، کامبیز عباس��ی در افتتاحیه 
ش��انزدهمین نمایش��گاه بین المللی جامع صنعت 
کش��اورزی، اظهار ک��رد: از ابت��دای دولت یازدهم 
و  کش��اورزی  ماش��ین های  ح��وزه  در  تاکن��ون 
مکانیزاسیون بیش از 5 هزار و 500 میلیارد تومان 

سرمایه گذاری صورت پذیرفته است.
وی افزود: تاکنون در کمتر از پنج س��ال، بیش از 
85هزار دس��تگاه انواع تراکتورهای کشاورزی وارد 
بخش های مختلف کشاورزی شد. همچنین بیش از 
185 هزار دس��تگاه انواع ادوات کشاورزی به مزارع 

کشت وارد شده است.
جه��اد  وزارت  مکانیزاس��یون  مرک��ز  رئی��س   
کش��اورزی گفت: اینها همه نویدبخش این اس��ت 
که پاس��خگویی ب��رای بخش عم��ده ای از نیازهای 
ماشینی کشور اتفاق افتاد و کشاورزان توانستند به 
ماشین ها، ادوات و تکنولوژی های کشاورزی دست 

پیدا کنند.
 عباس��ی افزود: از ابتدای سال جاری یک هزار و 
500میلیارد تومان تسهیالت در اختیار کشاورزان 
قرار داده ش��د که حدود 580 میلیارد تومان از این 
تسهیالت به ماش��ین تبدیل و در عرصه کشاورزی 

جذب شد.
 وی با بیان اینکه بخش کش��اورزی در گذش��ته 

با مش��کالت سرمایه گذاری مواجه بود، تصریح کرد: 
وزارتخانه به دنبال کاهش نرخ سود تسهیالت است 
و بس��ته های مختلفی را برنامه ری��زی می کند و در 
کنار آن، بس��ته مکانیزاسیون کشاورزی حدود پنج 
س��ال است که با سود تس��هیالتی کمتر در اختیار 
کش��اورزان قرار داده می ش��ود. از ابتدای سال تا به 
امروز حدود 12هزار دستگاه انواع تراکتور کشاورزی 

در عرصه های مختلف ورود پیدا کرده است.
 رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه باید جایگاه بخش کشاورزی در حوزه 
صنعت ارتقا پیدا کند، گفت: صنعت کشاورزی نیاز 
ب��ه حمایت جدی تری از س��وی حوزه صنعت دارد 
و نام نمایش��گاه نیز صنعت کش��اورزی است، اما از 
ح��وزه صنعت کمت��ر در این جلس��ات حضور پیدا 
می کنن��د، در صورتی که بخش عمده ای از چرخه، 
احی��ا و تولی��دات در ح��وزه صنعت کش��ور اتفاق 
می افتد و ما به عنوان بخش کشاورزی و کشاورزان 

مصرف کننده این صنعت هستیم.
 عباس��ی اظهار کرد: در کشور حدود 30 میلیون 
خودرو و 10 میلیون موتورسیکلت داریم، در حالی 
که 460هزار تراکتور داریم و این رقم تعداد و حجم 
کم تراکتور را نشان می دهد و در عین حال صنعتی 
اثرگذار در امنیت غذایی کشور داریم که این تعداد 
ان��دک آالیندگی و مزاحمت ندارد و ترافیکی ایجاد 

نمی کند.
 وی با بیان اینکه به دنبال توس��عه مکانیزاسیون 
کشورهای اروپایی یا سایر شهرهای کشور نیستیم، 
بلک��ه به دنب��ال آن هس��تیم ک��ه در منطقه خود 
مکانیزاس��یون مناس��ب را بگیریم و توسعه دهیم، 
گفت: ممکن اس��ت که در ابتدا از کشورهای دیگر 

الگو پذیرفته باشیم اما برای بومی سازی این فرآیند 
نیز فعالیت های بسیاری شده است.

جه��اد  وزارت  مکانیزاس��یون  مرک��ز  رئی��س   
کشاورزی با تاکید بر اینکه دیدگاه ما مکانیزاسیون 
با ش��رایط اقلیمی، خشکی، ساختمان خاک کشور 
و ش��رایط بهره برداری و جمیع جهات دیگر است، 
تصریح کرد: بخش عمده ای از مکانیزاسیون کشور 
توسط صنعت داخل تامین شده است و شاید بتوان 
گفت بیش از 95درصد نیازهای ماشینی خود را از 

صنعت داخلی تامین می کنیم.
 عباسی اظهار کرد: هر قدر در حوزه مکانیزاسیون 
ت��الش ش��ود و قیمت ماش��ین ها کاه��ش یابد تا 
کش��اورزان بتوانند از آنها بهره گیرند اثرات خود را 

در تولیدات نشان خواهد داد.
 وی افزود: در چهار س��ال گذشته حدود 700 تا 
800 مورد استانداردس��ازی ماشین های کشاورزی 
را ب��ا کمک 36 واح��د همکار دانش��گاهی و واحد 
تخصصی در حوزه آزمون ماش��ین های کش��اورزی 
تحت نظ��ارت جه��اد کش��اورزی انج��ام دادیم و 
می ت��وان گف��ت 100درص��د ماش��ین هایی که از 
محل منابع تس��هیالتی خرید می شوند و به دست 
کشاورزان می رسند، مورد آزمون و استانداردسازی 

قرار می  گیرند.
 رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه در س��ال انواع تجهیزات آبیاری مورد 
آزمون و ارزیابی قرار می گیرد و با استاندارد باالتری 
در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، گفت: کار دولت 
حمایت، تسهیلگری و نظارت بر کیفیت است و این 
موارد فرآیندهایی اس��ت که در دستور کار خود در 

فضای مکانیزاسیون کشاورزی قرار داده ایم.

بخش کشاورزی نیازمند حمایت جدی تر حوزه صنعت است

امكان صادرات با استانداردهاى جهانى وجود ندارد
معدن

نفت

جزییات احیای ۵۰۰ معدن اعالم شد
رئیس خانه معدن ایران از همکاری این تش��کل 
معدنی، ایمیدرو، میدکو، گل گهر و معاونت معدنی 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت برای فعال س��ازی 
500 معدن کوچک و متوس��ط و ایجاد 425 هزار 

فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم خبر داد. 
محمدرض��ا بهرام��ن در گفت وگ��و با ایس��نا، با 
بی��ان اینکه تاکنون س��ه - چهار نشس��ت در این 
زمینه برگزار ش��ده اس��ت، گفت: خانه معدن یکی 
از اهرم ه��ای تفاهم نام��ه احیای مع��ادن کوچک و 
متوس��ط اس��ت که از دیگ��ر مجموعه هایی که در 
ای��ن طرح ورود کردند، مجموعه تهیه و تولید مواد 
معدنی )میدکو( اس��ت که اعالم ک��رده در معادن 

غیرآهنی ورود خواهد کرد. 
وی اضاف��ه کرد: مجموعه معدن��ی گل گهر نیز با 
ه��دف تامین مواد اولیه ف��والدی خود به این طرح 
ورود کرده اس��ت و به شکل خاص معادن آهنی را 

حمایت خواهد کرد. 
این فعال معدنی با بیان اینکه دو تفاهم نامه برای 
اج��رای این طرح بس��ته خواهد ش��د، اظهار کرد: 
دو تفاهم نام��ه برای احی��ای 500 واحد کوچک و 
متوس��ط معدنی به امضا خواهد رس��ید که یکی از 
آنها میان خانه معدن، ایمی��درو، میدکو و معاونت 
معدن��ی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اس��ت و 
دیگری نیز میان خانه مع��دن، ایمیدرو، گل گهر و 

معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت. 
بهرامن با اش��اره به نحوه  س��رمایه گذاری در این 
طرح ها، گفت: سیاس��ت برای احیای این واحدهای 
زمین مانده معدنی استفاده از ابزارهای موجود است 
و در حقیقت قرار بر این اس��ت که این معادن برای 
از س��رگیری فعالیت های خود مناب��ع مالی الزم را 

جهت احیا از میدکو و گل گهر دریافت کنند. 
رئی��س خانه مع��دن ایران ادام��ه داد: بازپس گیری 
منابع پرداخت شده برای شروع به کار مجدد واحدهای 
معدنی مدنظر به ص��ورت دریافت مواد معدنی خواهد 
بود و در حقیقت قصد داریم با ایجاد بازار، این معادن 

را در ادامه فعالیت خود همراهی کنیم. 
وی درب��اره زمان بن��دی مربوط به اج��رای این 
ط��رح، گفت: تقریبا همه چیز برای آغاز به کار این 
طرح فراهم اس��ت و حتی میدکو پیشنهاد خود را 
برای اجرایی ش��دن این طرح به ایمیدرو ارائه کرده 
و احتم��اال تاکنون جواب دریافت کرده اس��ت که 
می توان گفت به محض حص��ول تفاهم  نهایی این 

طرح به اجرا درخواهد آمد. 

 صادرات نفت ایران
 به کره ۳۰درصد کم شد

آمارهای گمرکی نش��ان می دهد، میزان واردات 
نفت کره جنوبی از ایران در ماه دس��امبر نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل 30.6درصد کاهش داشته 

است. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، آمارهای گمرکی نش��ان 
می ده��د می��زان واردات نفت کره جنوب��ی از ایران 
در ماه دس��امبر نسبت به مدت مش��ابه سال قبل 
30.6درصد کاهش داش��ته، درحالی که میزان کل 
خرید نفت س��ئول از ایران در سال 2017 جهشی 

29.1درصدی داشته است. 
پنجمی��ن وارد کننده بزرگ نفت جه��ان در ماه 
دس��امبر، 1.08 میلی��ون تن، مع��ادل 255 هزار و 
81 بش��که در روز نفت از ای��ران خریداری کرد که 
نس��بت به 1.55 میلیون تن دس��امبر سال 2016، 

30.6درصد کاهش داشت. 
خری��داران عمده آس��یایی نفت ای��ران از جمله 
کره جنوب��ی بعد از لغ��و تحریم ها خرید نفت از این 

کشور را افزایش داده اند. 
کره جنوب��ی از ایران عمدتا میعانات وارد می کند، 
اما آمارهای منتشرش��ده نشان نمی دهد که میزان 
نفت خام و میعانات خریداری ش��ده به تفکیک چه 

میزان بوده است. 
به رغم تالش ایران برای افزایش صادرات، میزان 
ارسال میعانات این کشور به دلیل یک مشکل فنی 
در می��دان نفت��ی پارس جنوبی، ب��ا کاهش مواجه 

شده است. 
مناب��ع نفتی و کش��تیرانی ایران��ی در اوایل ماه 
جاری می��الدی گفتند که تولید نفت این کش��ور 
همچنان در س��طح 3.8 میلیون بشکه در روز باقی 

مانده است. 
کره جنوب��ی در مجم��وع س��ال 2017، 18.07 
میلیون تن، معادل 362 هزار و 884 بشکه در روز 
از ایران نفت خریده که 29.1درصد نس��بت به کل 
سال 2016 )14 میلیون تن( رشد نشان می دهد. 

کره جنوب��ی در م��اه دس��امبر مجموع��ا 13.25 
میلی��ون تن نفت وارد کرده که 0.1درصد نس��بت 
به 13.24 میلیون تن یک سال قبل افزایش نشان 

می دهد. 
می��زان کل واردات نف��ت کره جنوب��ی در س��ال 
2017 نیز با 3.3درصد رش��د به 148.68 میلیون 
ت��ن، معادل 2.99 میلیون بش��که در روز رس��یده 

است. 
آماره��ای نهایی واردات نف��ت کره جنوبی در ماه 
دس��امبر اواخر ماه جاری توسط شرکت ملی نفت 

کره منتشر می شود. 

نگاه

خبـر

سناریوهای پیش روی صنعت هوایی 
ایران پس از اقدامات ترامپ

رئیس جمه��وری آمریکا در حالی چن��د روز قبل تداوم 
تعلی��ق تحریم ه��ای ای��ران را تمدید کرد ک��ه برخی از 
شایعات و گمانه زنی ها حاکی از آن است که شاید ترامپ 
قصد داشته باش��د در صورت باقی ماندن شرایط فعلی در 
برجام، از تمدید دوب��اره آن خودداری کند؛ موضوعی که 
می تواند به طور جدی بر قراردادهای خرید هواپیما از سوی 

ایرالین های ایرانی تاثیر بگذارد. 
علیرضا منظری، نماینده سابق ایران در ایکائو درباره این 
موضوع به ایسنا، گفت: قطعا برای اظهارنظر دقیق در این 
رابطه نیاز به داش��تن اطالعاتی است که برخی از آنها در 
اختیار ما نیست و برخی از آنها نیز تا زمان اجرایی شدن 

امکان ارزیابی نخواهند داشت. 
وی ب��ا بیان اینکه خروج یا عدم خروج آمریکا از برجام 
موضوع مهمی اس��ت که می تواند در چند محور مختلف 
مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد: همانطور که پیش  از 
این نیز اعالم ش��ده، در دل برجام قواعدی در نظر گرفته 
شده است تا در زمان تخلف یکی از طرفین از متن قرارداد 
یا خروج از آن، کشورهای دیگر در این رابطه تصمیم گیری 
کنند. از این رو اگر تصمیم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا 
از برجام باشد، پیش از صنعت هوایی باید در سطح کالن 

رویکرد ایران را در این زمینه مشخص کرد. 
معاون س��ابق سازمان هواپیمایی کش��وری با اشاره به 
اقدامات احتمالی آمریکا حتی در صورت عدم خروج این 
کشور از برجام، توضیح داد: دولت ایاالت متحده می تواند 
ایران را متهم به تخلف بر اجرای توافق هس��ته ای کند یا 
حت��ی در اقداماتی پیش پرده مانن��د آنچه تاکنون اتفاق 
افتاده، مانع ورود بانک های بزرگ به کش��ور و تبادل پولی 
ش��ود. در این صورت احتماال استراتژی های دو طرف باید 
به شکل دیگری تغییر کند که البته با توجه به عدم تغییر 

قطعی آنها نمی توان ارزیابی دقیقی نیز داشت. 
منظری تغییر در ش��رایط قراردادهای خرید هواپیما از 
س��وی ایران را نیز یکی دیگر از مسائل احتمالی به وجود 
آمدن جابه جای��ی در قراردادهای پس از برجام دانس��ت 
و اظهار ک��رد: همانطور که پیش از این نیز اعالم ش��ده، 
جزیی��ات قرارداد ایران ایر با بویین��گ و ایرباس محرمانه 
است، اما قاعده این است که در قراردادهای اینچنینی دو 
طرف فکری دقیق برای شرایط اضطراری کرده باشند. این 
ش��رایط می تواند از بالیای طبیعی آغاز ش��ده و تا مسائل 

سیاسی مانند فشارهای دولتی و جنگ را دربر بگیرد. 
نماین��ده س��ابق ای��ران در ایکائو ادام��ه داد: در چنین 
ش��رایطی اگر فش��ارهای دولت آمریکا افزایش یابد، باید 
به متن قرارداد مراجعه کرد تا مش��خص ش��ود دو طرف 
چه تعهداتی در این زمینه ب��ه یکدیگر ارائه کرده اند. اگر 
محدودیت هایی مانند عدم امکان جابه جایی پول به وجود 
بیای��د، می توان گفت که دو طرف قرارداد نقش��ی در آن 
نداشته اند اما صرفا فشارهای سیاسی که پیش از این نیز 

وجود داشته، نمی تواند این قراردادها را متوقف کند. 
وی ب��ا بیان اینکه ایران برای آینده صنعت هوایی خود 
نی��از به یک رویک��رد و راهبرد دقی��ق دارد، بیان کرد: در 
صورتی که بنا به هر دلیلی اجرای قراردادهای فعلی ممکن 
نش��د، باز هم باید جایگاه کش��ور در زم��ان مورد بحث را 
رصد کرد. اگر صرفا این قراردادها متوقف شود، گزینه های 
دیگری روی میز خواهد بود ولی اگر بنا باشد تحریم ها از 
حد آمریکا باالتر رفته و به دیگر کشورها نیز سرایت کند، 

شرایط فرق خواهد کرد. 
منظری خاطرنشان کرد: گزینه هایی مانند خرید هواپیما 
از کش��ورهای شرقی مانند روسیه، چین و ژاپن همچنان 
روی می��ز قرار دارند و حتی هواپیماهای غربی که نیاز به 
مجوز اوف��ک ندارند نیز امکان ورود به ای��ران را خواهند 
داشت اما تمام این مسائل تنها در حد حدس و گمان باقی 
مانده و تا زمانی که آمریکا تغییری در روند حضور خود در 
برجام ایجاد نکند، بحث ورود هواپیماها به ایران نیز طبق 

مفاد قرارداد دنبال خواهد شد. 

هدف گذاری 2 میلیارد دالری صادرات 
کاالهای غیرنفتی در هرمزگان

اس��تاندار هرمزگان اعالم کرد که امسال 2میلیارد دالر 
برای صادرات کاالهای غیرنفتی در هرمزگان هدف گذاری 
شده اس��ت.   فریدون همتی گفت: هدف گذاری صادرات 
کاالهای غیرنفتی در اس��تان برای امسال 2 میلیارد دالر 
است که تاکنون یک میلیارد و 641 میلیون دالر آن محقق 
شده است.  استاندار هرمزگان اظهار داشت: دستگاه های 
اجرایی استان باید همه فرصت های سرمایه گذاری موجود 
در ح��وزه کاری خود را معرفی و ب��ا برآورد توجیه فنی و 
اقتصادی طرح، نس��بت به صدور مجوز های کسب و کار 
اقدام کنن��د.  همتی گفت: همه دس��تگاه های اجرایی با 
معرفی ظرفیت های س��رمایه گذاری استان باید نسبت به 
صدور مجوز های س��رمایه گذاری خارجی و داخلی در بازه 

زمانی دو هفته اقدام کنند. 
اس��تاندار هرمزگان خواس��تار تجهیز بنادر و گمرکات 
ش��رق و غرب هرمزگان برای توس��عه صادرات و تجارت 
شد و افزود: با فعالیت های تجاری و ملوانی بهبود وضعیت 
معیش��ت و زندگی مردم ساحل نش��ین در هرمزگان رقم 

می خورد. 
وی با اش��اره به ظرفیت های پرورش بز تالی در استان 
افزود: حمایت های الزم ب��رای پرورش 100 هزار رأس بز 
تالی به روش صنعتی و نیمه صنعتی در استان در دستور 
کار قرار گرفته اس��ت که زمینه اش��تغال 1800 نفر را به 

صورت مستقیم فراهم می کند. 
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خودروس��ازی  ش��رایطی  در 
ایران همواره طی این س��ال ها 
ب��ا افزای��ش قیمت تمام ش��ده 
محص��والت مواج��ه ب��وده که 
به نظ��ر می رس��د ب��ا توج��ه به 
رخداده��ای ارزی و تعرف��ه ای، 
سال آینده هزینه های تولید به 

اوج خود خواهد رسید.
تردی��دی وج��ود ن��دارد که 
تغیی��رات  و  ارزی  نوس��ان 
احتمال��ی تعرف��ه قطع��ات، بر 
قیم��ت  و  تولی��د  هزینه ه��ای 
تمام ش��ده خودروهای داخلی 
اثرگذار بوده و در بیش��تر موارد 
سبب رشد قیمت ها شده است. 
این در ش��رایطی است که طی 
سال جاری، عامل ارزی تحریک 
ش��ده و فاکت��ور تعرف��ه ای نیز 
ب��ه احتمال فراوان دس��تخوش 
تغییراتی خواهد ش��د، بنابراین 
قیم��ت  می ش��ود  پیش بین��ی 
تمام ش��ده خودروه��ای داخلی 
در س��ال آینده، جهش��ی قابل  
توجه را تجرب��ه کند. »افزایش 
ن��رخ ارز« از یک س��و و »حذف 
از  قطعه س��ازان«  مبادله ای  ارز 
س��وی دیگر، دو عامل تحریک 
ش��ده ارزی به ش��مار می رون��د 
قطعه سازان  و  خودروسازان  که 

ب��ه  نس��بت  از همی��ن ح��اال 
 اثرات افزایش��ی آنه��ا بر قیمت 
تمام شده محصوالت )طی سال 
۹۷( هشدار می دهند. طی چند 
ماه گذش��ته، ن��رخ ارز در بازار 
آزاد روندی به ش��دت صعودی 
داش��ته و دولت نی��ز در الیحه 
بودجه ۹۷، نرخ رس��می ارز را 
افزایشی قابل  توجه داده است. 
درست اس��ت که خودروسازان 
س��اخت  از  هم��واره  داخل��ی 
داخ��ل باالی محص��والت خود 
می گوین��د، با این ح��ال هنوز 
هم صنعت خودروی کش��ور به 
قطع��ات خارجی وابس��ته بوده 
و ارزبر اس��ت. نگاه��ی به آمار 
واردات قطعه به کش��ور گویای 
ای��ن واقعی��ت تل��خ اس��ت که 
ای��ران حتی در  خودروس��ازی 
قدیمی تری��ن محص��والت خود 
نی��ز محت��اج قطع��ات خارجی 
اس��ت و گذش��ته از آن، برخی 
قطعه س��ازان نیز با وجود توان 
تولید، رو ب��ه واردات آورده اند. 
ح��ال با توج��ه به صع��ود نرخ 
ارز، هزینه تولید خودروس��ازان 
از ناحی��ه واردات قطع��ه ب��اال 
خواهد رفت و این موضوع روی 
قیمت تمام ش��ده خودروها اثر 

افزایش��ی خواهد داشت. از آن 
س��و به تازگی نیز اعالم ش��ده 
ک��ه ارز مبادله ای قطعه س��ازان 
برای واردات مواد اولیه حذف و 
آنها مجبورند ب��ا ارز آزاد اقدام 
به تامین مواد م��ورد نیاز خود 
کنند. با توج��ه به این موضوع، 
هزین��ه تولید قطعه س��ازان باال 
خواه��د رف��ت و ای��ن موضوع 
کم و بی��ش در آنالی��ز قیمت��ی 
قطع��ات و در نتیج��ه قیم��ت 
تمام ش��ده خودروه��ا تاثی��ری 

صعودی خواهد داشت.
از عوامل ارزی ک��ه بگذریم، 
تعرفه نی��ز به احتم��ال فراوان 
در آین��ده نه چن��دان دور عامل 
تحری��ک قیمتی خواهد ش��د، 
چه آنکه دولت قصد دارد تعرفه 
واردات قطع��ات را متناس��ب با 
تعرفه واردات خ��ودروی کامل 
افزایش دهد. ب��اال رفتن تعرفه 
طبع��ا ب��ر هزینه ه��ای تولی��د 
اف��زود  خودروس��ازان خواه��د 
با ای��ن حس��اب، هزینه های  و 
موردنظر در سال ۹۷، از ناحیه 
ه��ر دو عامل تعرف��ه ای و ارزی 
تحری��ک خواهد ش��د و این به 
معنای افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت است. در این شرایط 

اما پرس��ش مهم اینجاست که 
تکلیف این هزینه های اضافی در 
خودروسازی کشور چیست؟ آیا 
اضافی  خودروسازان هزینه های 
را تم��ام و کم��ال روی قیمت 
محصوالت ش��ان  ش��ده  تم��ام 
می کشند؟ به نظر می رسد برای 
پاسخ به این پرسش ها می توان 
از تجارب قبلی اس��تفاده کرد؛ 
تجارب��ی ک��ه نش��ان می دهند 
معم��وال افزای��ش هزینه ه��ای 
تولی��د در قیم��ت تمام ش��ده 
خودروهای داخلی خود را نشان 
می دهد. در واقع خودروسازان و 
البت��ه قطعه س��ازان داخلی در 
بیش��تر موارد، انعط��اف قیمتی 
نداشته و تا جایی که می توانند 
هزینه های اضافی را روی قیمت 
محصوالت ش��ان  ش��ده  تم��ام 
می کش��ند. ای��ن در ش��رایطی 
اس��ت که هزینه ه��ای عمومی 
تولی��د در خودروس��ازی جهان 
نیز معموال افزایش��ی اس��ت، با 
این ح��ال، ش��رکت های بزرگ 
معموال با صرفه جویی و کاستن 
از برخ��ی دیگ��ر از هزینه های 
خ��ود، اج��ازه نمی دهند قیمت 
چن��دان  محصوالت ش��ان 
افزای��ش یاب��د. مثال ب��ارز در 

این م��ورد، فولکس واگن، غول 
اس��ت،  جه��ان  خودروس��ازی 
ب��ا وجود  ش��رکتی که حت��ی 
جریمه های س��نگین ناش��ی از 
)رس��وایی  ماجرای دیزل گیت 
خودروه��ای دیزل��ی(، ب��از هم 
قیم��ت محصوالت خ��ود را باال 
نبرد. اواخر سال ۲۰۱۵ میالدی 
بود که خبر رسید فولکس واگن 
آالیندگ��ی  می��زان  اع��الم  در 
خودروهای دیزل��ی خود تقلب 

کرده است.
بعدها نیز با حک��م دادگاه، این 
ش��رکت ب��ه پرداخ��ت جریمه ای 
بس��یار س��نگین محک��وم ش��د، 
به نح��وی که ب��رآورد می ش��ود 
فولک��س واگ��ن در مجم��وع باید 
بی��ش از ۳۰ میلیارد ی��ورو بابت 
جریمه ها و همچنی��ن رفع نقص 
خود  دیزلی  محصوالت  آالیندگی 
هزینه کن��د. این در حالی بود که 
فولکس واگن برخالف پیش بینی ها 
موفق ش��د بدون ف��روش برندها 
زیرمجموع��ه  اش  ش��رکت های  و 
این بحران را پشت س��ر بگذارد و 
حتی با صرفه جویی در هزینه های 
عملیاتی، سرمایه گذاری در بخش 
خودروه��ای برق��ی را نیز افزایش 

دهد. 

سخنگوی کمیس��یون اصل ۹۰ اعالم 
کرد ک��ه مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
گزارش��ی را مبنی بر بررس��ی عملکرد 
صنع��ت خ��ودرو در دو ح��وزه واردات 
و تعرف��ه و همچنین نح��وه حمایت از 
خودروس��ازان داخلی از س��وی وزارت 
صم��ت تهیه ک��رده و در صح��ن علنی 
مجل��س ب��رای اط��الع نماین��دگان و 
همچنین م��ردم عزیزمان قرائت خواهد 

کرد.
روز گذش��ته کمیس��یون اص��ل ۹۰ 
مجلس برای دومین بار در یک ماه اخیر 
میزبان نشس��تی جهت بررسی وضعیت 
خودروهای وارداتی بود. اولین جلسه در 
رابطه با تعیین تکلیف  ش��دن بازگشایی 
سایت ثبت سفارش تشکیل شد و برای 
دومین بار نیز موضوع تعرفه های جدید 
واردات خودرو در دستور کار کمیسیون 

اصل۹۰ قرار گرفت.
در این نشس��ت داود محمدی رئیس 
و بهرام پارسایی س��خنگوی کمیسیون 
اص��ل ۹۰ از ط��رف مجل��س و مجتبی 
خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت 
و محس��ن صالحی نیا معاون امور صنایع 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت و میثم 
 رضای��ی مش��اور خودرویی کمیس��یون

 اصل ۹۰ مجلس حضور داشتند.
ب��ه گ��زارش» اخب��ار خ��ودرو «، در 
 ابتدای این نشست سخنگوی کمیسیون 
اصل ۹۰ مجلس گفت: »در گذشته قرار 
بود شیب تعرفه های خودرو نزولی باشد، 
اما امروز با این مصوبه تعرفه های واردات 
خودرو افزایش پیدا کرده و این به خاطر 

حمای��ت ب��دون چون و چ��را از صنعت 
خودروی داخل است.«

پارس��ایی ب��ا اش��اره ب��ه بندهایی از 
مصوبه جدید دولت مانند تعیین س��قف 
۴۰ه��زاردالری ب��رای واردات خ��ودرو، 
اظهار داشت: »با این سقف گذاری، عمال 
ب��ازار خودروهای واردات��ی به چینی ها 
دیدی��م  درصورتی ک��ه  می ش��ود،  داده 
چینی ها ب��ا کمک نکردن ب��ه نفتکش 
ایرانی چه اتفاقاتی را رقم زدند. ما نباید 
با این اقدامات بازار خودرو را به چینی ها 

بدهیم.«
وی با اش��اره به اینکه تعیین س��قف 
ب��رای واردات چه از نظ��ر حجم موتور 
و چ��ه از نظ��ر ارزش دالری هیچ گون��ه 
مبنایی ندارد، افزود: »براس��اس قانون، 
دولت به غیر از اب��زار تعرفه ای نمی تواند 
ب��رای هیچ گونه کاالی��ی جز محصوالت 
کش��اورزی، مانعی ب��رای واردات ایجاد 
کن��د و این تصمیم دولت مبنای قانونی 

ندارد.«
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
ب��ا بی��ان اینکه ب��ا این مصوب��ه حقوق 
مصرف کنن��دگان تضییع خواهد ش��د، 
گفت: »در این مصوب��ه هیچ گونه تدبیر 
و امیدی از دولت آقای روحانی مشاهده 
نمی کنی��م و باید در ای��ن زمینه کاری 

کرد.«
انتشار گزارش مجلس از وضعیت 

صنعت خودرو
ای��ن نماینده مجلس دهم از انتش��ار 
گزارش بررس��ی عملکرد صنعت خودرو 
در دوحوزه وضعی��ت واردات و تعرفه و 

همچنین نحوه حمایت از خودروس��ازی 
داخلی ازس��وی وزارت صنعت خبر داد 
و گف��ت: »مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
به عن��وان ب��ازوی پژوهش��ی خانه ملت 
ای��ن گزارش را تهیه ک��رده و در صحن 
علنی مجلس ب��رای اطالع نمایندگان و 
همچنین م��ردم عزیزمان قرائت خواهد 

کرد.«
بحث بر سر افزایش تعرفه هیبریدها

پارس��ایی در ادام��ه ای��ن نشس��ت با 
اش��اره به افزای��ش تعرف��ه خودروهای 
هیبری��د در ای��ن مصوبه دول��ت، آن را 
غیرقابل قبول دانس��ت و عنوان کرد: »با 
توجه  به ابرچالشی به عنوان آلودگی هوا 
که تمام کالنش��هرهای کشور را درگیر 
خود کرده است، این تعرفه نه تنها نباید 
افزایش پی��دا می کرد، بلکه ضروری بود 
ب��رای ش��رکت ها و تولیدکنندگانی که 
چنی��ن خودروهای��ی را تولید می کنند، 
مش��وق هایی را درنظر گرفت تا بتوانند 
این خودروها را در داخل تولید کنند.«

وی افزود: »براس��اس آم��ار نهادهای 
ذی ربط بیش از ۸۰درصد آلودگی هوای 
تهران و سایر ش��هرهای بزرگ، ناشی از 
آلودگی خودروهای ش��خصی س��اخت 
داخ��ل هس��تند و تبعات ای��ن آلودگی 
برای سالمت مردم و همچنین سوانحی 
که ازطری��ق تصادفات ج��اده ای ایجاد 
می ش��ود، بسیار زیاد اس��ت. پس تعرفه 

خودروهای هیبرید باید اصالح شود.«
پارس��ایی،  س��خنان  ب��ه  پاس��خ  در 
صالحی نی��ا معاون وزی��ر صنعت با بیان 
اینکه تعیین می��زان تعرفه خودروهای 

هیبرید براساس کارشناسی دستگاه های 
مختل��ف ص��ورت گرفته اس��ت، اظهار 
داش��ت: »در ای��ن زمینه ما با س��ه نوع 
خ��ودرو مواج��ه هس��تیم: خودروهایی 
با س��وخت فس��یلی ی��ا هم��ان بنزین، 
خودروه��ای هیبرید ک��ه بنزینی، برقی 
هستند و خودروهای تمام برقی. در ابتدا 
باید گفت تعرف��ه خودروهای تمام برقی 
که هیچ نوع آالیندگی ندارند، همچنان 
صفر اس��ت و هیچ گون��ه تغییری نکرده 
اس��ت، اما درم��ورد خودروهای هیبرید 
باتوج��ه  ب��ه دو ن��وع موتور آنه��ا یعنی 
هیبری��د- بنزینی و هیبری��د- پالگین 
تعرفه آنه��ا ۴۰ و ۳۰درصد نس��بت  به 
تعرفه خودروهای بنزینی تعیین ش��ده 
است و مالک تعیین این تعرفه ها میزان 
صرفه جوی��ی و توجه ب��ه بنزینی بودن 

سوخت آنهاست.«

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ درمورد 
تعرفه واردات خودرو

ب��ه گفت��ه صالحی نیا، می��زان تفاوت 
مص��رف س��وخت خودروه��ای هیبرید 
نس��بت  به خودروهای بنزینی، دو لیتر 
در هر۱۰۰کیلومتر است و این تعرفه ها 
نیز به همین نس��بت درنظر گرفته شده 

است.«
س��خنگوی اص��ل ۹۰ در ادامه گفت: 
»با این موضوع بای��د تعرفه خودروهای 
هیبری��د اصالح ش��ود، چراک��ه کاهش 
آلودگ��ی هوا بس��یار مهم اس��ت و باید 
ه��ر عاملی را که ای��ن موضوع را محقق 

می کند، به کار گرفت.«

سرانجام قانون جدید واردات خودرو چه می شود؟

2عاملیکهقیمتخودروراباالمیبرد
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طرح ترافیک جدید سال آینده 
اجرا نخواهد شد

معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا گفت همانطور که 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران گفته اس��ت 

سال آینده طرح ترافیک جدید اجرا نمی شود. 
به گزارش فارس، س��رهنگ عین اهلل جهانی، معاون 
اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا گفت: قطعاً 
ب��ا طرح ترافیک جدید مس��ئوالن حت��ی نمی توانند 

پاسخگوی نیاز ساکنین همان منطقه هم باشند. 
وی ادامه داد با توج��ه به تعداد خودروهای ورودی 
و آلودگی ایجاد شده به هیچ وجه طرح مثبتی نبوده 
و موجبات نارضایتی و همچنین افزایش آلودگی و در 
نهایت عدم کنترل ترافیک را به همراه خواهد داشت. 
سرهنگ جهانی گفت: این طرح ترافیک جدید قطعاً 
فلس��فه وجودی ایجاد محدوده ط��رح ترافیک را زیر 
سؤال خواهد برد. معاون اجتماعی پلیس راهور گفت: 
پلیس معتقد اس��ت باید کار کارشناسی دقیقی روی 
ای��ن طرح صورت گی��رد و همانطور که رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی تهران سردار مهماندار هم گفتند 

برای سال آینده هم این طرح اجرایی نخواهد شد. 

عواقب قاچاق قطعات خودرو بر 
صنعت قطعه سازی

صنعت قطعه س��ازی این روزها نه تنها با تنش های 
ارزی و حذف ارز مبادله ای دست و پنجه نرم می کند، 
بلکه مشکل قاچاق قطعات نیز همچنان پابرجاست و 
به گفته کارشناسان این حوزه نفس برخی قطعه سازان 

از افزایش میزان قاچاق قطعات بند آمده است. 
ب��ه گ��زارش خ��ودروکار، مش��کل وج��ود قطعات 
خ��ودرو قاچاق در بازار و تولیدات زیرزمینی همچنان 
پابرجاست، این در حالی است که قطعه سازان داخلی 
نه تنه��ا باید با افزای��ش واردات قطعات با این صنعت 
کنار بیایند، بلکه بای��د ورود کاالی قاچاق به صنعت 

قطعه سازی را هم هضم کنند. 
 گرچه گفته می شود تولید قطعات خودرو در کشور 
رو ب��ه افزایش بوده اما در مقابل تولیدات زیرزمینی و 
قاچاق نیز رش��د روز افزونی داشته و در شرایطی سد 
راه فروش قطعات ش��ده اس��ت.  براساس آمار موجود 
از واردات س��االنه قطعات خودرو به صورت رس��می و 
قاچ��اق حدود یک میلی��ارد و ۱۰۰ میلیون دالر بوده 
که جم��ع واردات قطعات خ��ودرو به صورت قاچاق و 
رس��می ۵۰ تا 6۰ درصد مجموع تولید ارزشی قطعه 
داخلی را تش��کیل می دهند. قرار بود س��ال گذش��ته 
وزارت صنعت با همکاری س��تاد مبارزه با قاچاق کاال، 
سامانه ای را برای تأیید صالحیت قطعات و جلوگیری 
از قاچاق آنها راه اندازی کند. براساس آخرین گزارش ها 
که اردیبهشت ماه س��ال جاری از این سامانه منتشر 
ش��د، ۸ قطعه به صورت پایلوت روی این سامانه قرار 
گرفتند اما همچنان با گذشت حدود یک سال خبری 
از راه اندازی این سامانه نیست.   آرش محبی نژاد- دبیر 
انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور 
در این زمینه می گوید: »پیگیر راه اندازی سامانه مبارزه 
با قاچاق قطعات خودرو هستیم تا با قاچاق این قطعات 
برخورد شود. قرار است به واسطه راه اندازی این سامانه، 
هم برخورد قهری و هم برخورد منعی همچون ردیابی 
شناسه کاال و جلوگیری از ارائه کاالی بدون شناسنامه 

و قاچاق در شبکه توزیع صورت گیرد.« 
 او می افزاید: در حال حاضر پیگیری های الزم جهت 
راه اندازی این س��امانه که به نام رعایت اصالت قطعات 
معرفی ش��ده، انجام ش��ده اما هنوز خب��ری از زمان 
راه اندازی این سامانه به گوش نرسیده است. امیدواریم 
این سامانه به صورت جدی و برای سال ۹۷ آماده باشد 
تا شاهد کاهش جدی کاالی قاچاق در زمینه قطعات 

خودرویی باشیم.« 

واردکردن خودروی شیک و 
الکچری توسط کرمان موتور

مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش کرمان موت��ور گفت 
ب��ازار در  واردات��ی  النت��رای  قیم��ت   هم اکن��ون 

 ۲۰۰ میلیون تومان اس��ت که با داخلی سازی آن از 
نیمه اول س��ال این خودرو با قیم��ت کمتر از ۱۵۰ 

میلیون تومان عرضه خواهد شد. 
او در بخ��ش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به 
اینکه هم اکنون خودروی  آی ۲۰،  آی ۱۰ و اکس��نت 
در کارخانه کرمان موتور در حال تولید اس��ت، اظهار 
کرد: با افزوده شدن خودروهای النترا و توسان تعداد 
خودروهای هیوندای که در ایران تولید می ش��وند به 

پنج خودرو افزایش می یابد. 
اکبری همچنین گفت: بر اس��اس برنامه ریزی های 
انجام ش��ده امس��ال باید ۴۵هزار دستگاه خودرو در 
کارخانه کرمان موتور تولید شود که تاکنون ۳۴ هزار 

دستگاه تولید شده است. 
مع��اون بازاریاب��ی و ف��روش کرمان موت��ور درباره 
قیمت ه��ای خودروهای وارداتی ب��ا مدل ۲۰۱۸ نیز 
گفت: ارائه قیمت بر مبنای شاخص هایی شامل نرخ 
ارز، تعرفه جدید واردات، اسقاط خودروی فرسوده و 
تورم س��االنه انجام می ش��ود که هم اکنون در تمامی 
این موارد با افزایش روبه رو بوده ایم ولی استراتژی ما 
دریافت حداقل س��ود برای فروش بیشتر است و اگر 
افزایش قیمتی داشته باشیم ناشی از موارد ذکر شده 

است و شرکت بنای افزایش قیمت را ندارد. 

اخبار

واردکنندگان غیرنماینده در 
انتظار دستورالعمل وزارت صنعت

روز گذش��ته در حال��ی برخ��ی خبره��ا از توق��ف 
ثبت س��فارش واردات خ��ودرو ب��رای ش��رکت های 
غیرنماین��ده حکایت داش��ت که به گفته مس��ئوالن 
ش��رکت های گری مارک��ت )غیرنمایندگ��ی( بعد از 
بازگش��ایی س��ایت برای نمایندگی های رسمی هنوز 
وزارت صنعت نس��بت به بازشدن سایت ثبت سفارش 

برای غیر نماینده ها اقدام نکرده است. 
به گ��زارش پایگاه خبری »عصرخ��ودرو«، به گفته 
ش��رکت های واردکننده متفرقه، پیرو جلس��ه ای که 
میان انجمن واردکنندگان خودرو و س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد، بازگشایی 
س��ایت ثبت سفارش منوط به تأیید س��ازوکار جدید 
همکاری شرکت های نماینده رسمی و واردکنندگان 
متفرقه از س��وی وزیر صنعت، معدن و تجارت ش��د؛ 
بنابراین به دنبال ابالغ دستورالعمل جدید واردات خودرو 
از سوی هیأت دولت، سایت مدنظر برای شرکت های 
متفرقه هنوز باز نش��ده بود که بار دیگر متوقف شود. 
آنگونه که به نظر می رس��د عدم  رضایت ش��رکت های 
نمایندگی از حضور دوباره شرکت های متفرقه موجب 
ش��ده ابالغ دس��تورالعمل مذکور با مشکالتی مواجه 
شود. موضوع مهم دیگر اینکه شرکت های نمایندگی 
تمایلی به ارائه خدمات پس از فروش به ش��رکت های 
متفرقه در ازای پرداخت ۳ درصد ارزش CIF ندارند، 
بلکه آنها خواهان افزایش این رقم به ۷ درصد هستند. 
هرچند اختالف��ات کنونی واردکنن��دگان نماینده و 
غیرنماینده در گذشته نیز وجود داشته اما در شرایط 
کنونی مجموع این موضوعات موجب ش��ده است که 
تاکنون ثبت س��فارش شرکت های متفرقه امکان پذیر 
نباش��د. در ش��رایطی ش��رکت های نماینده در ظاهر 
مخالف جدی فعالیت واردکنندگان متفرقه هستند که 
حضور این ش��رکت ها در بازار رقابت جدی در فروش 
خودروهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت؛ موضوعی 
که کارشناسان و فعاالن بازار خودرو نیز نسبت به آن 

رویکرد مثبتی دارند. 

کاهش حجم معامالت با انصراف 
مردم از خرید خودروهای خارجی 
از ب��ازار خودرو خبر می رس��د با وج��ود افزایش 
از  اس��تقبالی  هی��چ  م��ردم  اخی��ر،  قیمت ه��ای 
خودروه��ای خارجی نمی کنن��د و حجم معامالت 

وارداتی ها در بازار به شدت کاهش یافته است. 
به گزارش خبرگزاری دانش��جو، ماجرا از بس��ته 
شدن سامانه ثبت سفارش خودرو آغاز شد؛ جایی 

که کسی حتی نمی دانست علت چیست.
 کم کم مش��خص شد بسته ش��دن سامانه برای 
ایج��اد حباب قیمتی در ب��ازار خودروهای وارداتی 
ب��وده تا بعد از چندین ماه ک��ش و قوس، افزایش 
تعرف��ه  خودروه��ای واردات��ی به گ��ردن دالالن و 
فضای ملته��ب بازار بیفتد و وزارت صنعت خود را 

بی تقصیر جلوه دهد. 
 شروع تنش در بازار وارداتی ها با وزارت صنعت 
بود اما پایانش مبهم و البته این روزها کمی جالب 
هم ش��ده اس��ت. از بازار خودرو خبر می رس��د با 
وج��ود افزایش قیمت های اخیر، مردم اس��تقبالی 
از خودروه��ای خارجی نمی کنند و حجم معامالت 

وارداتی ها در بازار به شدت کاهش یافته است. 

  بهترین بهانه ها
 برای جهش قیمت خودرو

از طرف��ی ش��رکت های واردکنن��ده ب��ا تکی��ه 
ب��ر افزای��ش تعرفه های واردات ش��روع ب��ه اعالم 

قیمت های جدید کردند. 
بهانه کافی هم وجود داش��ت و دارد؛ از افزایش 
تعرف��ه واردات خودرو و افزای��ش نرخ ارز گرفته تا 
ورود مدل های ۲۰۱۸ به کشور و هزینه انبارداری 
و طوالنی شدن مدت برگشت سرمایه شان. اما این 
پایان ماجرا نیس��ت؛ بازی ای که مردم را متضرر و 
دی��وار انحصار را برای تولیدکننده داخلی بلندتر از 

قبل می کند. 
با وج��ود عرضه قطره چکانی خودروهای وارداتی 
به بازار و نزدیکی به ایام ش��ب عید، از بازار خودرو 
خبر می رس��د مردم قیمت های جدید خودروهای 
بابت ش��ان  پول��ی  و  نپذیرفته ان��د  را  خارج��ی 
نمی پردازند و حتی در مواردی کسانی که اقدام به 
پیش خری��د خودرو کرده بودند برای باز پس گیری 

پیش پرداخت خود دست به کار شده اند.
 ان��گار معدود خری��داران خودروهای خارجی با 
فروش��ندگان خودروه��ای م��دل ۲۰۱۵ و ۲۰۱6 

)کارکرده( بهتر کنار می آیند. 
 یکی از نمایش��گاه داران منطق��ه نارمک درباره 
رکود حاک��م بر بازار خودرو گفت:  »کس��ی بابت 
قیمت های کذایی که در این مدت از س��وی برخی 
س��ودجویان اعالم می ش��د پولی نمی داد و اگر هم 
کسی خرید می کرد ابتدای خودروی خودش را به 

قیمت باالیی می فروخت. 
رکود یکی دو هفته اخیر به حدی بوده که بیشتر 
کس��انی که به بازار خودروه��ای وارداتی مراجعه 
می کنند به دنبال معاوضه خودروی خود هس��تند 
زیرا کمتر مشتری برای ماشین زیر پای خود پیدا 

می کنند.«



سیاست وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات حمایت از تمامی کسب وکارهایی 
است که در چارچوب ضوابط و مبتنی بر قواعد بازار خدمت رسانی می کنند. به 
گزارش ایس��نا، رسول س��راییان، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات 

ایران درباره خبر مسدودسازی برخی از وبگاه های 
ارائه دهندگان خدمات برخط کاریابی اظهار کرد: 
طی تماس با برخی از مس��ئوالن آنها مش��خص 
ش��د که تعدادی از این وبگاه ها به رغم داش��تن 
مجوز از وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی برای 
ارائه خدمات کاریابی الکترونیکی، پیامی از سوی 
دادس��تانی کل کش��ور مبنی بر مسدودس��ازی 
دریافت کرده اند. رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ای��ران در ادامه افزود: پیرو این مسدودس��ازی، با 
دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق دادستانی کل 
کشور تماسی گرفته و مشخص این اقدام ناشی از 
درخواست رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برای 
انس��داد ارائه دهندگان خدمات غیرمجاز کاریابی 

بود که در قانون برای این اقدام جرم پیش بینی ش��ده است. دبیر شورای اجرایی 
فناوری اطالعات با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت ارتباطات برای 
حل این مسدودس��ازی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته از سوی دبیرخانه 

ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات با دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
مقرر ش��د تا زمان اصالح نامه وزارت کار، این س��امانه ها و وبگاه های ارائه دهنده 
خدم��ات کاریابی برخط به فعالیت خود ادامه دهند. س��راییان افزود: در همین 
راستا جلس��ه ای با آقای منصوری، معاون وزیر 
تع��اون، کار و ام��ور اجتماعی برگ��زار کردیم و 
مقرر ش��د تا ط��ی نامه ای ب��ه دبیرخانه مذکور 
اعالم ش��ود که ب��رای ارائه دهن��دگان خدمت 
بدون مجوز مهلت سه ماهه برای اخذ مجوزهای 
الزم در نظر گرفته ش��ود و در صورت عدم اخذ 
مجوز برخورد و اقدامات قانونی صورت پذیرد و 
همچنین دارندگان مجوز رسمی کماکان مورد 
حمایت دولت برای ارائه خدمات قانونی باشند. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران با تأکید بر 
حمایت های وزارت ارتباطات از کسب وکارهای 
آنالی��ن که در راس��تای قانون ب��ه ارائه خدمت 
می پردازن��د، گفت: ما تالش می کنیم تا فرصت 
توسعه کسب وکارهای برخط در تمامی بسترهای الکترونیکی و مجازی کشور را 
برای فعاالن این عرصه فراهم کنیم و تمامی ظرفیت های الزم را برای اش��تغال 

جوانان و رشد استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات فراهم کنیم. 

س��ومین جش��نواره دانش آموزی ایده ها و فرصت ها با حمایت س��تاد توسعه 
فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی برگزار می شود. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمهوری،  »جشنواره ایده ها و فرصت ها« با هدف 
اس��تفاده از پتانسیل های کارآفرینی اجتماعی در 
راس��تای کاهش آس��یب های اجتماعی و جرائم 
مختل��ف از قبی��ل جرائ��م و ح��وادث رانندگی، 
اعتیاد، طالق، س��رقت و... ارائه شده است. منظور 
از کارآفرینی اجتماعی تش��خیص یک مش��کل 
اجتماعی و استفاده از مفاهیم و اصول کارآفرینی 
به منظور ایجاد، س��ازماندهی و مدیریت سرمایه 
برای ایجاد تغییر اس��ت. این جشنواره از این نظر 
با س��ایر رویدادهای کارآفرینی در س��طح کشور 
متفاوت است که تاکنون هدف از برگزاری چنین 
برنامه هایی بیشتر اقتصادی بوده است، اما در این 
طرح هدف این اس��ت که کس��ب وکارهایی هایی 

ایجاد شود که هم سود اقتصادی و هم منافع اجتماعی در پی داشته باشد. 
روند اجرایی طرح به این ش��کل اس��ت که طی فراخوانی از افراد صاحب ایده 
در سراسر کشور خواسته می شود ایده های جدید خود را در محورهای موضوعی 

جشنواره ارائه دهند. این ایده ها مورد ارزیابی قرار می گیرد و 25 ایده برتر انتخاب 
می شوند تا طی دو روز در یک ماراتن چالشی باهم به رقابت بپردازند و طرح ایده 
خود را تکمیل کنند. این رویداد دو روزه در دانش��گاه شریف برگزار خواهد شد. 
پ��س از تکمیل طرح ها با کمک مربیان باتجربه 
در طی این دو روز، بار دیگر ایده ها مورد ارزیابی 
داوران ق��رار می گیرد و س��ه ای��ده برتر انتخاب 
می ش��ود تا مورد حمایت جهت تجاری س��ازی 
قرار گیرد. عالوه بر این، در این جشنواره بخش 
وی��ژه ای جهت ایده ه��ای دانش آم��وزی ایجاد 
خواه��د ش��د و دانش آموزان نی��ز می توانند در 
این رویداد ش��رکت و جوایزی را دریافت کنند. 
امید اس��ت با اج��رای این طرح و پیاده س��ازی 
ایده ه��ای برتر، میزان آس��یب های اجتماعی تا 
ح��د قابل توجهی کاهش یاب��د و کل جامعه از 
آن منتفع شوند. ترویج کارآفرینی اجتماعی در 
جامعه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی با 
استفاده از پتانسیل های فضای مجازی، یاری جستن از افکار کل جامعه و ایجاد 
هم افزایی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی و نیز ارتقای آگاهی های عمومی 

آحاد جامعه از جمله اهداف»جشنواره ایده ها و فرصت ها« است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در دفتر مرکزی اسنپ با مدیران این استارت آپ 
دی��دار کرد. به گزارش ایس��نا، مدی��ران دو مجموعه درباره مراح��ل اجرایی کردن 
تفاهم نامه همکاری شان صحبت و برنامه ریزی کردند. تفاهم نامه میان اسنپ و کمیته 

امداد امام خمینی چندی پیش در جش��ن نفس به 
امضای مدیران دو س��ازمان رس��ید. بر اس��اس این 
تفاهم نامه دو طرف متعهد ش��دند تمام تالش خود 
را برای توانمندس��ازی هرچه بیش��تر خانواده های 
نیازمند با هدف اشتغال زایی برای مددجویان کمیته 
امداد به کار گیرند. محس��ن ولیئی مدیرکل کمیته 
امداد استان تهران در بازدید از دفتر مرکزی اسنپ 
در خصوص اش��تغال زایی این سامانه و تأثیراتش بر 
زندگی مددجویان بیان کرد: بس��یار خرسندیم که 
با اس��تارت آپ جوانی مثل اسنپ وارد فاز همکاری 
شده ایم و قرار اس��ت از پتانسیل این اپلیکیشن در 
بحث اش��تغال زایی مددجویان کمیت��ه امداد بهره 
ببریم. در حال حاضر یک میلیون و 170هزار خانوار 

از سراس��ر ایران تحت سرپرستی کمیته امداد هستند که جمعیت این خانوارها به 
5میلیون  نفر می رسد. امیدواریم در نتیجه همکاری مدون با اسنپ فضایی پدید آاید 
که مددجویان بیشتری از کمیته بتوانند از طریق کار در شرکت و ناوگان اسنپ امرار 

معاش کنند. علی قاسم خانی، مدیر ارشد منابع انسانی اسنپ، در دیدار با مدیرکل 
کمیته امداد استان تهران گفت: سال 1۳۹۴ تعداد کارکنان اسنپ به حدود 55 نفر 
می رسید؛ این رقم در انتهای سال ۹5 به ۳00 کارمند تمام وقت رسید و هم اکنون 
۸۴0 نفر در بخش های مختلف اس��نپ به صورت 
تمام وقت مش��غول به کار هس��تند. این نرخ رشد 
نشان از ظرفیت اس��نپ در بحث اشتغال جوانان 
دارد و هم��کاری با کمیته ام��داد می تواند کمک 
خوبی به ما در جذب نیروی کار برس��اند. به گفته 
ژوبین عالقبند، نایب رئیس هیأت مدیره اس��نپ، 
هدف این س��امانه از امض��ای تفاهم نامه با کمیته 
امداد ایجاد اش��تغال برای مددجوی��ان این مرکز 
عنوان ش��ده است. طی اهداف تنظیم شده در این 
تفاهم نامه قرار است اسنپ برای افراد معرفی شده از 
سوی کمیته امداد شرایطی فراهم آورد که بتوانند 
به عنوان کاربر راننده در سرویس های درخواست 
خودرو و پیک موتوری فعال ش��وند. همچنین از 
آنجایی که زنان سرپرست خانوار بخش عمده ای از افراد تحت پوشش کمیته امداد را 
تشکیل می دهند، طبق تفاهم طرفین قرار بر این شد که شرایط فعالیت این زنان در 

سرویس ویژه بانوان اسنپ با نام »اسنپ رز« نیز فراهم شود. 

س��ومین دوره از همایش بین المللی مدیریت اس��تعدادها در هزاره سوم با 
حض��ور صاحب نظران داخلی و خارجی 27 و 2۸ دی ماه س��ال جاری برگزار 
می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 

ریاس��ت جمه��وری، برپایی این رویداد توس��ط 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 
علمی و با همکاری دانشگاه صنعتی شریف است 
ت��ا گامی اس��توار جهت مدیریت اس��تعدادها و 
برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ها 
و توانمندی های نخب��گان و توانمندی های ملی 

برداشته شود. 
همچون دو دوره گذشته در سومین دوره این 
همای��ش نیز برنامه های مختلف��ی برای معرفی 
روش ه��ا و تکنیک های جدید اس��تعدادیابی و 
استعدادپروری، معرفی نمونه فناوری های نوین 
داخل��ی و خارجی در حوزه مدیریت اس��تعداد، 
کمک ب��ه ارتق��ا و بهب��ود اس��تعدادهای آتی، 

فراهم سازی بستری جهت تبادل ایده ها و به اشتراک گذاری تجربیات در جامعه 
علمی کشور برگزار می ش��ود. در این راستا پنج کارگاه آموزشی با موضوعاتی 
مرتبط با حوزه استعدادیابی و پرورش آن برگزار می شود. همچنین سخنرانی از 

دیگر بخش های این همایش است که در آن پنج محقق خارجی از کشورهایی 
همچون آلمان، فیلیپین و ترکیه موضوعات مختلفی درباره استعدادیابی ارائه 
می دهن��د، عالوه بر این، 12 س��خنران داخلی نیز به س��خنرانی می پردازند. 
چگونگ��ی ایج��اد انگی��زه در دانش آم��وزان، 
اس��تعدادیابی و هدای��ت اس��تعدادها، نق��ش 
استعدادیابی در کودکان، استعداد الگویی برای 
توسعه ملی، مدیریت فرآیند استعداد، مدیریت 
اس��تعداد برای زنان و شناسایی استعدادها در 
عصر حاضر برخی از موضوعات این سخنرانی ها 
اس��ت. همچنین پروفسور زیگلر، رئیس شبکه 
استعدادیابی اروپا یکی از سخنرانان این رویداد 

است. 
دهها مقاله ب��رای حضور در س��ومین دوره 
همایش توسط پژوهشگران کشور به دبیرخانه 
جش��نواره ارسال شد که از این میان 10 مقاله 
برگزیده در دو روز برپایی آن به صورت شفاهی 
ارائه می ش��وند. در آخرین روز نیز حاضران و شرکت کنندگان شاهد برگزاری 
پنل »با مردم« می ش��وند که در آن با مردم عادی به بحث و گفت وگو درباره 

علم و فناوری و تأثیرات آن در زندگی شان پرداخته می شود.

رئیس سازمان فناوری اطالعات خبر داد

مذاکره برای رفع فیلتر سایت های کاریابی دارای مجوز
فرصت ارائه ایده به دانش آموزان برای کاهش آسیب های اجتماعی بازدید مدیران کمیته امداد امام خمینی تهران از اسنپ

تالش یک استارت آپ برای اشتغال زنان سرپرست خانوار
در سومین دوره از همایش بین المللی مدیریت استعدادها در هزاره سوم محقق می شود

سخنرانی 17 محقق برجسته داخلی و خارجی گامی استوار در مدیریت استعدادها 

برای به دست  آوردن موفقیتی واقعا بزرگ در کسب وکارتان، باید 
ریسک کنید. ریسک چیزی است که اکثر مردم از آن می ترسند و 
همین ترس، آنان را از موفقیت باز می دارد. ریس��ک پذیری عاملی 
اس��ت که بس��یاری از افراد را به ثروتمندترین افراد در این سیاره 

خاکی تبدیل کرده است. 
آیا تا به حال از خود پرسیده اید تا چه میزان ریسک پذیر هستید؟ 
آی��ا خود را به عنوان فردی ریس��ک پذیر می شناس��ید؟ در صورت 
مواجهه با ریس��ک و خطرات احتمالی، فرار می کنید یا خود را در 

معرض آن قرار می دهید؟ 
1. بی�ل گیت�س: بیل گیتس میلی��اردر وقتی مایکروس��افت را 
تأس��یس کرد، خطرات زیادی را متحمل ش��د. او مجبور شد برای 
کمک به ایجاد مایکروس��افت دانش��گاه را ترک کند. او با توجه به 
دیدگاه خودش که کامپیوتر شخصی را ابزاری مفید در هر دفترکار 

و خانه می دانست، ریسک بزرگی را پذیرفت. 
بیل گیتس آماده سفر به بیابانی ناشناخته بود و برای موفقیتش 
بی وقف��ه تالش می کرد. او حتی با اس��تیو جابز به رقابت پرداخت. 
البت��ه هم��ه این تالش ها زمانی  که ش��رکت بی��ل گیتس به غول 
تکنولوژی به ارزش میلیاردها دالر در دنیا تبدیل شد، جبران شد. 

۲. هنری فورد: مخترع مش��هور خودرو، مسیری بسیار تخیلی 
را در پی��ش گرفت. او قیمت ها را به طرز ش��دیدی کاهش داد، اما 
توانس��ت تقاضای خرد برای مدل T را ب��رآورده کند. فورد مجبور 
ش��د برای رفع نیازهای مصرف کننده دس��ت به خطر بزرگی بزند. 
او زمان ه��ای کاری را کاه��ش داد، ولی حداقل دس��تمزد را برای 
کارگ��ران افزایش داد تا بهره وری افزایش یابد. این کار فورد گرچه 
اقدامی خطرناک به نظر می رس��ید، ولی توانس��ت دنیای خودرو را 

فتح کند. 
 »چیزهای��ی که هنگام ریس��ک کردن، به دلیل ترس از دس��ت 
می دهی��م، هم��ان چیزهای��ی هس��تند ک��ه دیگ��ران را ثروتمند 

می کنند.«  

۳. ج�ی. پل گتی: این میلی��اردر نفتی یکی از موفق ترین افراد 
کسب وکار در تاریخ ما شناخته شده است و علت این موفقیت نیز 
توانایی او برای تحمل ریسک است. جی. پل گتی، عالوه بر کمپانی 
گتی، 200 ش��رکت دیگر را تأسیس و مدیریت کرد. او مقداری از 

ثروتش را به بنیاد گتی اعطا کرده است. 

۴. ل�ری الیس�ون: بنیانگ��ذار اوراکل و یک��ی از ثروتمندترین 
مردم جهان اس��ت، ارزش خالص لری الیس��ون حدود 50میلیارد 
دالر اس��ت. بخش بزرگی از موفقیتش مدیون ریس��ک های بزرگی 
اس��ت که اتخاذ کرده است. لری الیسون به افرادی که ویژگی های 
غیرقابل اجرایی دارند، برای توس��عه و موفقیت ش��ان در ش��رکت 

کمک می کند. 

۵. ریچ�ارد برانس�ون: او بنیان گذار راه ه��ای هوایی اروگوئه و 

چهارمین ثروتمند انگلیس است. او موفقیتش را مدیون ریسک ها 
و خطرات زیادی است که در کسب و کارش متحمل شده است. 

۶. وارن باف�ت: وارن باف��ت، ب��ه عنوان س��رمایه گذار، هرگز از 
ریسک کردن به دلیل ترس از اشتباه دست نکشید. همین آمادگی 
او برای ریس��ک های بزرگ اس��ت که به موفقیت عظیم اش منتج 
شده اس��ت. وارن بافت درک کرده است که س��هام و اوراق قرضه، 
نوعی فعالیت خطرناک محس��وب می شود، اما او می داند که تجربه 
ریسک در طول زمان، مخاطرات س��رمایه گذاری را برای آینده به 

حداقل می رساند. 
در حال حاضر وارن بافت سرمایه گذاری در شرکت های تبلیغاتی 
را با نام »برکشایر هاتاوی« توسعه می دهد؛ کاری که او قبال هرگز 

انجام نداده بود. 

7. جف بزوس: او بنیانگذار و مدیرعامل سایت »آمازون« است، 
موفقیت او به دلیل خطراتی است که او در تمام دوران حرفه ای اش 
به آنها تن داده اس��ت. او اخیرا واشنگتن پس��ت را خریداری کرده 
ک��ه در واق��ع عملیاتی جدید اس��ت و ب��ه نظر می رس��د آن را به 
کسب وکاری درآمدزا تبدیل کند. جف اولین شرکت اش را در سال 
1۹۹5 از گاراژ آغاز کرد و تا س��ال 1۹۹۸ او 22.1 میلیارد دالر در 

بازار، سرمایه داشت. 

۸. ای�الن ماس�ک: Elon Musk، مؤس��س »پی پال« است. 
او اولین ش��رکت خودروی کامال اتوماتیک آمریکایی یعنی »تسال 
موتورز« را تأس��یس ک��رد، از بزرگ ترین تأمی��ن  کنندگان انرژی 

خورشیدی کشورش است و با ناسا نیز همکاری می کند. 
او توانس��ت Tesla Motors را در صنعتی با ریس��ک و هزینه 
باال ادغ��ام کند. هنگامی که او SpaceX را ب��ه مریخ پرتاب کرد، 
با انتقادات بس��یاری مواجه ش��د. Elon Musk را می توان جزو 

ریسک پذیرترین افراد دوره خود به حساب بیاوریم. 
۹. ج�ان دی. راکفلر: او با داش��تن بزرگ ترین منبع نفت جهان، 
ثروتمندتری��ن فردی اس��ت ک��ه تابه ح��ال زندگی کرده اس��ت. او 
ریس��ک پذیری استراتژیک اس��ت، هرگز قانع نمی شود و همیشه به 
دنبال چیزهای بیشتری است. او می داند که با قصد درست، می توان 
هر چیزی را به دست آورد. او یک فرد فروتن بود که میراثی بزرگ را 
ایجاد کرد. جان دی. راکفلر برای ش��ناخت جوانب مثبت ریسک های 
محاسبه شده در هر سرمایه گذاری وقت زیادی را صرف می کند و شاید 
همین امر او را در اتخاذ ریسک های مناسب یاری کرده است. باید به 
این نکته توجه داش��ت: چیزهایی که هنگام ریس��ک کردن، به دلیل 
ترس و فرار از شکست از دست می دهیم، همان چیزهایی هستند که 
دیگران را ثروتمند می کنند. کارآفرینانی که نام بردیم، به میلیاردرهای 
موفقی تبدیل ش��دند، زیرا آماده پذیرش ریس��ک بودند. اگر آنها در 
مناطق امن ش��ان باقی می ماندند و با آغوش باز به استقبال ریسک و 
خطرات احتمالی نمی رفتند، احتماال نمی توانستند شاهد موفقیت های 

بزرگ امروزشان باشند. 
modirinfo :منبع
addicted۲success. com برگرفته از سایت

کش��مکش و درگیری مواردی هس��تند که ما در مقاب��ل آنها مقاومت 
می کنی��م، بااین ح��ال همان مواردی هس��تند که باعث به دس��ت آمدن 

کارآمدترین کار های تیمی و لحظات به یادماندنی ما می شود. 
درس های��ی که همه بای��د در مورد کار و همکاری تیم��ی بدانند، چه 

مواردی هستند؟ 
این سؤال در سایت Quora پرسیده شده است. این سایت، مکانی برای 
ارائه و به اش��تراک گذاری اطالعات است و مردم از این طریق می توانند از 

یکدیگر یاری بگیرند و درک بهتری از جهان پیدا کنند. 
پراوین تیپیرننی، دارای مدرک پزش��کی از دانش��گاه مک گیل، به این 
س��ؤال پاس��خ می دهد: حتما تا به  حال نقل قول ه��ای الهام بخش زیادی 
در م��ورد مقابله با س��ختی ها و بدبیاری ها ش��نیده اید. مثل این مورد که 
سوزان ترین آتش ها، قوی ترین فوالد را می سازند یا الماس، با تحمل زیاد 

الماس می شود. 
این نقل قول ها ش��یرین هس��تند، اما حقیقت این اس��ت ک��ه غلبه بر 
درگیری ه��ا و بدبیاری ها، اتفاق های بزرگ را رق��م می زند. در این میان، 
افرادی که در کنار هم در مقابل درگیری ها ایس��تادگی می کنند، پیوندی 

را به وجود می آورند که می تواند یک کار تیمی بی نظیر را تشکیل دهد. 

تشکیل یک تیم
من این روند را در لیگ روباتیک به سرپرس��تی خودم به انجام رساندم. 
بچه ها بین سنین پنج تا 11سال هستند و تیم ها تا 12 نفر گنجایش دارند. 
اگر با یک گروه از بچه ها کار کرده باشید، می دانید که تبدیل آنها به یک 
تیم واقعی و یکپارچه کار س��اده ای نیست. در واقع این موضوع هیچ وقت 
اتفاق نیفتاد تا اینکه اولین کشمکش ما پیش آمد. من می توانم ساعت ها با 
بچه ها کار کنم، سعی کنم آنها را مجبور به تمرین گروهی کنم، اما آنها باز 

هم در بیشتر زمان جلسه، سرخود عمل می کنند. 
ای��ن بچه ها ی��ک عنصر کلیدی را در نظر نمی گیرن��د؛ آنها از درگیری 
خودداری می کنند. منظور من این اس��ت که آنها از اهمیت بدبیاری هایی 
ک��ه منجر به کار کردن با هم برای دس��تیابی به موردی می ش��ود، آگاه 

نیستند. به همین دلیل کشمکش اهمیت دارد. 

درگیری چگونه یک گروه را تشکیل می دهد
کشمکش های شبانه روزی باعث می شود که بچه ها در شرایط ناگزیری 
قرار بگیرند. رقابت ها و شانس های متعددی برای به کار انداختن مجدد و 
برنامه ری��زی روبات های آنها وجود دارد، اما ممکن اس��ت به تمام مواردی 
که نیاز دارند، دسترس��ی نداشته باش��ند. میزهای تخصیص داده شده به 
رقابت خیلی مناسب نیستند. بچه ها راهی جز کار کردن روی زمین ندارند. 

ممکن است حتی به دلیل زمان بندی دیر تحویل پیتزا گرسنه باشند. 
کار هشت س��اعته اس��ت؛ این زمان برای بچه ه��ا، مدت زمانی طوالنی 
محسوب می شود. اما آنها با هم بر سر کار درگیر می شوند و کش وقوس هایی 
را تجربه می کنند. پس از آن مانند یک تیم به هم پیوند می خورند و ناگهان 
در ادامه فصل رقابت، بس��یار پربازده ظاهر می ش��وند. دیگر می دانند که 
چگونه باید همکاری کنند، استراتژی دهند و مسئولیت برد و باخت  خود 

را بر عهده بگیرند. 
این بدبیاری دقیقا موردی است که اعضای تیم ها را به هم پیوند می زند. 
این مورد را نمی توان جع��ل کرد. نمی توان برای کمک به پیوند دیگران، 
یک درگیری به ش��رایط آنها اضافه کرد. این درگیری باید اصیل باش��د. 

رخداده��ای واقعی باعث می ش��وند که مردم، خ��ود را به دیگران نزدیک 
کنند. این رخدادها همچنین از آن دسته هستند که وقتی به گذشته نگاه 

می کنیم، در شکل گیری خود مؤثر می دانیم. 

رخدادهایی که به یاد می سپاریم
فکر کردن من به این دست رخدادها با ایده گرفتن از یک کتاب به نام 
قدم زدن روی ماه با اینشتین از جاشوا فوئر بود. یکی از نکات خاطرنشان 
ش��ده در کتاب این بود که برای به دست آوردن ادراکی مادام العمر، موارد 
مش��خصی وجود دارند. برای اینکه بتوانید به گذش��ته خود نگاه کنید و 
آن را طوالن��ی و پرثمر ببینید، باید خاطراتی بس��ازید که هر کدام از آن 
س��ال ها را نشانه گذاری کند. هرچه جریان زندگی تان بیشتر روتین  باشد، 
ذهن شما تمایل بیشتری برای یکی کردن این اتفاقات نشان می دهد. اما 
اگر بتوانید یک خاطره ویژه برای هر س��ال یا حتی برای چند سال ایجاد 
کنید، ذهن تان از این موضوع برای تمایز دادن هر سال از دیگری استفاده 
می کند. این اتفاق موجب ایجاد حس تجربه کردن یک زندگی طوالنی و 

رضایت بخش می شود. 
س��ال های زندگی من با سفرهای ساالنه به همراه دوستان و خانواده ام 
متمایز می ش��وند. ما همیشه دست به انجام یک کار می زنیم که کمی یا 
خیلی زیاد متفاوت از قبل باش��د. ای��ن کار می تواند باال رفتن از یک کوه 
آتشفش��ان فعال در گواتماال یا رانندگی دسته جمعی در طول 1۴ کشور 
آسیا و اروپا باشد. سعی من همیشه در انجام دادن کاری است که مرزهایم 

را گسترش دهد؛ این کار مرا از منطقه امنم بیرون می کشد. 
مردم معموال خیلی متعجب می ش��وند که چرا ما به راحتی از یک موزه 
دی��دن نمی کنیم ی��ا در اطراف ش��هری که به آن س��فر کردیم، گردش 
نمی کنیم. بخشی از دلیل این کار فاصله انداختن بین سال های زندگی با 

کمک گرفتن از ماجراجویی ها و فعالیت های فوق العاده است. 

کودکان به جای معلمان
آن دسته از تجربیات به دلیل اینکه به همراه یک درگیری بودند، برای 
من برجسته و به یادماندنی شدند. این خاطرات هستند که وقتی به زندگی 
گذشته  نگاه می کنید، برای تان ارزش زیادی دارند. خاطرات زمانی برجسته 

شدند که یک بدبیاری یا درگیری پیش آمد و بر آن غلبه کردید. 
بچه ها ب��ا کار کردن در این روزهای طوالنی و س��خت، همین نکته را 
می آموزند. این کار هشت س��اعته در س��ن آن ها، مثل ب��اال رفتن از کوه 
آتش فشان سخت و دش��وار است. طاقت فرسا است. آنها مجبور می شوند 

به هم اتکا کنند. 
بخش ش��گفت انگیز ماجرا هم این اس��ت که آنها در نهایت به یکدیگر 
متکی می ش��وند. ب��ا این که همان یک روز کامل پر از کش��مکش با هم، 
آنها را به یک گروه تبدیل می کند، اما این اتفاق پیش از وقوع کشمکش 
تقریبا غیرممکن است. به عنوان بزرگسال، ما گاهی اوقات خیلی به دانستن 
دقیق اینکه تجربیات مان چگونه ما را شکل می دهند نزدیک می شویم. اما 
با نگاه کردن به عملکرد این بچه ها، درسی در مورد کار تیمی و چگونگی 

شکل گیری آن می آموزیم. 
پارادوکس موجود در درگیری هم همین است. ما در مقابل آن مقاومت 
می کنیم، با این که درگیری، همان موردی است که باعث به دست آمدن 

کارآمدترین کار های تیمی و لحظات به یادماندنی ما می شود. 
INC/zoomit :منبع

مارک زاکربرگ، مدیرعامل  فیس بوک به دنبال افزایش تعداد کاربران هدست های واقعیت مجازی به یک 
میلیارد نفر است، اما این هدف با توجه اینکه در سه ماهه تابستان تنها یک میلیون هدست فروخته شده، 

بلندپروازانه به نظر می رسد. 
فردی که این ماموریت دشوار را بر عهده گرفته کسی جز هوگو بارا )Hugo Barra( نیست. او تا سال ۲01۳ 

مسئول توسعه اندروید در گوگل بود و پس از آن به عنوان یکی از مدیران ارشد شیائومی نقش برجسته ای را در 
رشد فوق العاده این کمپانی ایفا کرد. 

وی پس از جدا شدن از شیائومی به عنوان مدیرعامل بخش واقعیت مجازی  فیس بوک، جای خالی مدیرعامل 
آکیلس، یعنی »برندان آیریب« را پر کرد. 

بارا چند روز پیش در رویداد CES اعالم کرده آکیلس در حال همکاری با شیائومی برای تولید اولین هدست 
واقعیت مجازی »Oculus Go« است. 

از نظر بارا، توسعه هدست های مستقل از کامپیوتر و اسمارت فون کلید اصلی تبدیل آنها به یک جریان 
گسترده و افزایش تعداد کاربران است: 

استفاده از هدست های مستقل از باالترین پتانسیل برای افزایش تعداد کاربران برخوردار است، چرا که بدون 
دغدغه تنظیم هدست یا قطع شدن کابل ها کافی است آن را روی سرتان بگذارید. 

در ادامه خالصه ای از مصاحبه سایت Recode با او را در حاشیه رویداد CES ارائه شده است. 
آیا آکیلس پُلی برای ورود  فیس بوک به بازار چین است یا این همکاری به بخش هدست محدود می شود؟ 
ما به دنبال همکاری با کمپانی خوشنامی بودیم که در زمینه هدست های واقعیت مجازی نیز تجربه داشته 

باشد، بنابرین فکر می کنیم این همکاری به آکیلس محدود شود. 
چرا مدیریت بخش هدست  فیس بوک را پذیرفتید؟ 

نخستین تجربه کاری من کارآموزی در یکی از مراکز والت دیزنی بود که نوعی واقعیت مجازی منسوخ شده به 
شمار می آید و همین کار مرا به این زمینه عالقه مند ساخت. 

پس از پیوستن به این مجموعه چه کارهای متمایزی صورت داده اید؟ 
یکی از مواردی که روی آن تمرکز کرده ام افزایش سهولت استفاده از هدست و عرضه آن با قیمتی مقرون به 

صرفه بوده است. 
بزرگترین سوءتفاهم در مورد واقعیت مجازی چیست؟ 

به نظرم این ایده است که از هدست برای منزوی شدن و کناره گرفتن از اطرافیان و دنیای واقعی استفاده 
می شود. از نظر ما هدست وسیله ای برای برقراری ارتباط واقعی تر با کسانی است که در دسترس و نزدیکی شما 

قرار ندارند. 
جدای از قیمت مناسب چه ایده دیگری برای جذب کاربران بیشتر دارید؟ 

اگرچه ما هنوز در ابتدای راه قرار داریم، اما ایجاد محتوا و کاربردهای گسترده در دستور کار ما قرار دارد. 
شما در اوایل توسعه اندروید در گوگل حضور داشتید، روزهای اول توسعه هدست را در مقایسه با اندروید 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
هدست های واقعیت مجازی روزهای اول توسعه موبایل ها را برای من تداعی می کنند. در این دروان ما همیشه 
ناچار به یادگیری مطالب جدید بودیم و اکنون همین مسئله در توسعه هدست های واقعیت مجازی جریان دارد. 

اگر امسال تنها بتوانید به یک هدف دست پیدا کنید، این هدف چه خواهد بود؟ 
پیشگام شدن در توسعه هدست های واقعیت مجازی مستقل برای ما مهم ترین هدف است و با توسعه 

Oculus Go نخستین گام را در این زمینه برداشته ایم. 
Recode :منبع
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مع��اون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علم��ی و فناوری گفت: 
بس��یاری از کسانی که   اس��تارت آپ های موفق داشته اند جزء افرادی هستند 
که از خارج کش��ور بازگش��ته اند. دکتر علیرضا دلیری در گفت وگو با خبرنگار 
مهر در خصوص اهمیت  اس��تارت آپ ها گفت: با توجه به اینکه  استارت آپ ها 
به س��رعت درحال رشد هس��تند، اما به دلیل نبود س��رمایه گذار مناسب آنها 
را با مش��کالتی مواجه کرده اس��ت و هنوز اکوسیستم و زیست بوم نوآوری و 
کارآفرینی درکشور ما به طور کامل شکل نگرفته است و هنوز نواقصی دارد. 

وی با بیان اینکه بس��یاری از کس��انی که  اس��تارت آپ های موفق داشته اند 
جزء افرادی هستند که از خارج کشور بازگشته اند، خاطرنشان کرد: این افراد 
در آنجا حقوق و مزایای خوبی داشته اند، اما پس از بازگشت  استارت آپ های 

موفق و فوق العاده ای در کشور راه اندازی کرده اند. 

یک مقام مسئول در معاونت علمی:
  مدیران استارت آپ های موفق از خارج بازگشته اند

نشست مشترک بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی، هیأت رئیسه دانشگاه 
تبریز و مش��موالن آئین نامه جوایز تحصیلی در سال تحصیلی ۹7-۹6 برگزار 
ش��د. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، در راستای برگزاری 
سلسله نشست های اجتماعات نخبگانی، نشست مشترک بنیاد نخبگان استان 
آذربایجان ش��رقی، هیأت رئیسه دانش��گاه تبریز و مش��موالن آئین نامه جوایز 
تحصیلی در سال تحصیلی ۹7-۹6 برگزار شد.  در این نشست، مهرداد امامی، 
رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی ضمن ارائه گزارش آماری از تعداد 
مستعدان برتر و میزان جذب تس��هیالت دانشگاه تبریز، اهداف و رویکردهای 
اعطای جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان همچون شناسایی و هدایت اجتماع 
نخبگانی، توانمندسازی و پشتیبانی از فعالیت های نخبگانی و همچنین توجه 

به رویکرد رشد باغچه ای در مقابل نگهداشت گلخانه ای را تشریح کرد. 

رئیس بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی: 
اجتماع نخبگانی، پیشران اقتصاد مقاومتی است

مترجم: مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



هرساله بسیاری از کسب وکارها میلیاردها 
دالر برای تبلیغ در فیس بوک و اینس��تاگرام 
هزینه می کنند. اگر س��رعت سرمایه گذاری 
تبلیغاتی در حوزه های آنالین به همین ترتیب 
پیشروی داشته باشد، تا سال 2019 فقط در 
آمریکا 17.34 میلی��ارد دالر هزینه تبلیغات 
آنالی��ن خواهد ب��ود. این رقم ش��گفت انگیز 
پرسش های زیادی را در ذهن مخاطب ایجاد 
می کند. به عنوان مثال، چرا این مقدار هزینه 
اثربخش و رو به افزایش اس��ت؟ پاسخ را باید 
در امکانات فراوانی که این فضا به بازاریاب ها 
و طراح ه��ای تبلیغات می دهد، جس��ت وجو 
ک��رد. در حقیق��ت ش��بکه های اجتماعی به 
صاحب��ان کس��ب وکار امکان کنت��رل کامل 
روی مخاطب و دسترس��ی آسان به مخاطب 
هدف را می دهد. با این حال همگام با امکانات 
بیشتر در زمینه کنترل مخاطب نیاز به تأمل 
از سوی بازاریاب ها نیز بیشتر می شود. در واقع 
در چنین فضایی دیگر صحب��ت از بازاریابی 
توده ای قابل دفاع نیست. برهمین اساس باید 
به س��وی انتخاب مخاطب ایده آل و طراحی 
بهترین استراتژی به منظور دستیابی به آنها 
حرکت کنیم. به دلیل اهمیت این موضوع در 
این مقاله »لورن سلِدن« به بررسی چگونگی 
استفاده از ابزارهای هدف گذاری مخاطب در 
ش��بکه های اجتماعی به منظور دستیابی به 

مخاطب مورد نظر خواهد پرداخت. 
گام اول: جمع آوری اطالعات

گردآوری اطالعات پیرامون مخاطب هدف 
یکی از مهم ترین ابزارها در راستای شناخت 
هرچ��ه کامل تر از میزبان ه��ای تبلیغاتی مان 
است. برخی از سازمان ها اطالعاتی طبقه بندی 
ش��ده در مورد مشتریان ش��ان دارند. این امر 
معموال در شرکت های نسبتا بزرگ و با سابقه 
مرسوم است. اگر به هر دلیلی چنین اطالعاتی 
را در دس��ت ندارید، تالش برای گردآوری  آن 

به هزینه  اش می ارزد. 
پس از دسترس��ی به اطالعات طبقه بندی 
ش��ده باید مش��تریان و مخاطب های دارای 
ویژگ��ی موردنیاز در کمپین ت��ان را انتخاب 
کنید. اس��تفاده از این ن��وع اطالعات نه تنها 
در زمان و هزینه ه��ای بازاریابی صرفه جویی 
خواهد ک��رد، بلکه تأثیرگذاری فعالیت مان را 

نیز تضمین می کند. در این مرحله در صورت 
وجود اطالعات کار نس��بتا راحت خواهد بود. 
ب��ا این حال در صورت فقدان چنین مدارکی 
باید راهکار مناسب را برای تولیدشان  انتخاب 
کرد. در این راس��تا بهتری��ن راهکار توجه به 
معیارهای مخاطب ایده آل پروژه تبلیغاتی مان 
اس��ت. همچنین تصویرس��ازی مخاطب به 
همراه مش��کالت و دغدغه ه��ای روزمره اش 
اهمیت فراوانی دارد. به این ترتیب تا حدودی 
ام��کان پیش بین��ی نحوه عملک��رد مخاطب 
هدف مان فراهم می شود. در مرحله بعد، باید 
ویژگی های موردنظرمان را به صورت دقیق و 
وسیع تر ترس��یم کنیم. به عنوان مثال عالوه 
ب��ر ویژگی هایی نظیر نیاز ب��ه محصول مورد 
تبلیغ باید مخاطب را از نظر سن، جنسیت و 
محل سکونت نیز تقسیم بندی کرد. در صورت 
امکان آگاهی از س��لیقه شخصی و همچنین 
ش��بکه  اجتماعی که بیش��تر از آن استفاده 
می کنند نیز مفید خواهد بود. در نهایت باید 
نحوه کمک رسانی محصول مان به مخاطب را 
مدنظر قرار دهیم. به عبارت بهتر، تمام فرآیند 
تبلیغات در راس��تای رفع نیاز مخاطب است. 
حال اگر این نیاز اصال وجود نداش��ته باش��د، 
هزینه ه��ای م��ا بی نتیجه خواه��د ماند. یک 
راهکار س��اده در زمینه دستیابی به مخاطب 
هدف مش��اهده و تحلیل نحوه فعالیت سایر 
رقباس��ت. براین اساس در کس��ب وکار خود 
فعالی��ت تبلیغاتی آنالین یک یا دو رقیب تان 
را زیر نظ��ر بگیرید. نح��وه طراحی مطالب، 
شبکه های اجتماعی مورد استفاده و همچنین 
هش��تگ های آنها به ش��ما کمک شایانی در 

شناسایی مخاطب هدف خواهد کرد. 
گام دوم: انتخاب استراتژی مناسب 

برای شبکه های اجتماعی مختلف
اگرچه کمپین های تبلیغاتی در راس��تای 
تحقق یک هدف س��اده و مش��خص توسعه 
می یابند، با این حال آگاهی از شبکه  اجتماعی 
مناسب برای جلب مشتری به همین آسانی ها 
نیس��ت. در اینجا بای��د به تفاوت س��لیقه و 
سطح نیازهای کاربران هرکدام از شبکه های 
اجتماعی توجه کرد. به عنوان مثال، کاربران 
لینکدین بیشتر عالقه مند مطالعه مقاله های 
تخصص��ی پیرام��ون حوزه ه��ای مختل��ف 
کسب وکار هس��تند. در سوی مقابل، کاربران 
اینستاگرام اصوال با هر پستی که دربرگیرنده 

مطلب طوالنی باشد، مشکل دارند. برهمین 
اساس انتخاب شبکه  اجتماعی مناسب برای 
پیگی��ری فعالی��ت تبلیغاتی اهمیت بس��یار 
زی��ادی دارد. هنگامی که صحبت از ابزارهای 
مناسب برای هدف گذاری تبلیغاتی می شود، 
هیچ شبکه اجتماعی توان رقابت با فیس بوک 
و اینس��تاگرام را ن��دارد. ای��ن دو غول دنیای 
ش��بکه های اجتماعی عالوه بر ارائه امکانات 
متن��وع در زمینه هدف گ��ذاری مخاطب ها، 
اطالعات جانبی جذابی در مورد فالوورهای تان 

نیز به شما می دهند. 
در س��وی دیگر میدان، توییتر و لینکدین 
اطالع��ات کمت��ری در م��ورد کارب��ران در 
اختی��ار بازاریاب ها ق��رار می دهند. در عوض 
توییت��ر ام��کان هدف گ��ذاری مخاط��ب با 
اس��تفاده از کلی��دواژه و هش��تگ را فراه��م 
کرده اس��ت. همچنین لینکدین نیز با توجه 
به بیوگرافی نس��بتا کامل اغل��ب کاربرانش 
فرآیند هدف گذاری مخاطب را برای صاحبان 

کسب وکار بسیار راحت ساخته است. 
توج��ه به امکان��ات هرداک از ش��بکه های 
اجتماعی هنگام بارگذاری پست های تبلیغاتی 
اهمی��ت ویژه دارد. به عنوان مثال، در توییتر 
برای تبلیغ لوازم س��فر از هشتگ هایی نظیر 
ی��ا »گردش _خانوادگ��ی«  »س��فر_خوب« 
استفاده کنید. در سوی دیگر در فیس بوک از 
امکاناتی نظیر سن و محل سکونت افراد برای 
ارائه آگهی بهره ببری��د. اگر اندکی خالقیت 
بیشتر به خرج دهیم، امکان بازاریابی عمیق تر 
نی��ز وجود خواهد داش��ت. به عن��وان مثال، 
هدف گذاری کاربرانی که پس��ت های مرتبط 
با کس��ب وکارمان را الیک کرد ه اند، راهکاری 
مناس��ب برای بازاریابی ثمربخش محس��وب 
می ش��ود. همچنین هدف گ��ذاری مخاطب 
براس��اس مناسبت های پیشرو نیز مطلوب به 
نظر می رس��د. به عنوان مثال، در فیس بوک 
امکان طبقه بن��دی کاربران براس��اس تاریخ 
تولدش��ان وج��ود دارد. همچنین فیس بوک 
در ب��ه روز رس��انی جدی��دش دسترس��ی به 
مخاطب هایی را که تولد دوستان شان نزدیک 
است برای اکانت های تجاری فعال کرده است. 
اس��تفاده از این ویژگی برای کسب وکارهایی 
نظیر گردش��گری و آژانس ه��ای هواپیمایی 
مطلوب به نظر می رس��د. در پایان این بخش 
باید به ضرورت صرفه جویی در هزینه ها اشاره 

کرد. براین اس��اس، ارائه تبلیغات به کاربرانی 
که از پیش نس��بت به عدم عالقه ش��ان آگاه 
هس��تیم، منطق��ی نخواه��د ب��ود. در اینجا 
طبقه بندی کاربران اهمی��ت می یابد. به این 
ترتیب ب��ا رعایت مطالب ارائه ش��ده در این 
مرحله تا حد زی��ادی از عدم هزینه بی مورد 
پرهیز خواهید کرد. همچنین فراموش نکنید 
که شما قابلیت هدف گذاری مخاطب براساس 
دستگاه مورداس��تفاده را نیز خواهید داشت. 
به عنوان مث��ال در صورت فعالیت در زمینه 
ف��روش لوازم جانبی گوش��ی های اندرویدی، 
شناس��ایی کاربرانی که از این سیستم عامل 
اس��تفاده می کنن��د از صرف هزینه بیش��تر 

جلوگیری خواهد کرد. 
گام سوم: دریافت حداکثر بازخورد از 

مخاطب با ایجاد آرشیو گسترده
پس از موفقیت در دستیابی به مخاطب های 
هدف نوبت به ترکیب اطالعات می رسد. این 
گام پس از انجام هر کمپین تبلیغاتی ضروری 
است. براین اساس اطالعات به دست آمده در 
طول کمپین های م��ان را با یکدیگر ترکیب و 
مجموع��ه ای عظیم از مخاطب های مناس��ب 
با ماهیت کس��ب وکارمان خلق خواهیم کرد. 
اهمیت این شیوه در بازاریابی به اندازه ای است 
که برخی از آژانس های بین المللی با گردآوری 
تخصصی چنین اطالعات��ی درآمدهای چند 
میلیون دالری کس��ب می کنن��د. در این گام 
باید نسبت به حذف کاربرهای تکراری توجه 
کافی به خرج داد. در واقع در هر کمپین تعداد 
ثابتی از کاربران شناسایی به لیست شما اضافه 
می ش��وند. در این میان نزیدک به 20درصد 
مخاطب ه��ای جدی��د از پیش از لیس��ت تان 
حضور دارند. به این ترتیب با حدف کاربرهای 
تک��راری تا حد امکان حجم پای��گاه داده مان 
را پایی��ن خواهی��م آورد. در عصر دیجیتالی 
نگهداری آرش��یو مخاطب ه��ای هدف گذاری 
ش��ده به صورت فیزیکی چن��دان منطقی به 
نظر نمی رس��د. برهمین اس��اس اس��تفاده از 
سیس��تم های فضای ابری مانند گوگل درایو 
یا دراپ باکس برای ذخیره سازی امن اطالعات 
مناسب است. مزیت اصلی این شیوه نگهداری 
اطالعات سهولت در دسترسی بدان هاست. به 
این ترتیب دیگر وقت تان را برای جست وجوی 

کاربران و افراد مدنظر تلف نخواهید کرد. 
hootsuite. com :منبع

چگونه در شبکه های اجتماعی مشتری واقعی جذب کنیم؟ 

موفقیت در بازاریابی آنالین با هدف گذاری تبلیغاتی
کارگاه برندینگ

اسلوب برندسازی مکان

در مجل��ه چگونه »یک ش��هر را ج��ذاب کنیم؟ 
مفهوم و س��نجش برند مکان«، سباستین زکنکر 
در مورد روش های سنجش برند و هویت مکان ها 
صحبت می کند. به وی��ژه، چرا روش مؤثری برای 
سنجش و ایجاد این نوع برندها وجود ندارد. آنچه 
او ب��رای خلق یک برند تأثیر گذار از یک ش��هر یا 
مکان پیش��نهاد می کند، این اس��ت که باید به دو 
نکته توجه ک��رد. نکت��ه اول ویژگی های فیزیکی 
یک مکان خاص اس��ت و نکت��ه دوم اینکه مردم 
چه تصوری از مکان موردنظر دارند. او ش��هرهای 
برلین و هامبورگ را به این منظور مثال می زند. با 
اینکه در واقع برلین مناطق جنگلی بیشتری دارد، 
اما هامبورگ به عنوان شهر سبزتر دیده می شود. 
توس��عه ی��ک مکان یا برند ش��هر، یک پروس��ه 
طوالنی و دشوار است. با توجه به این نکته و اینکه 
برندسازی مکان، مفهوم جدیدی است و به راحتی 
قابل مشاهده اس��ت که چرا کسب اطالعات قابل 
اعتماد و مطمئن دش��وار اس��ت، نویس��نده مجله 
فوق مدلی پیشنهاد می کند که شامل به کارگیری 
تکنیک های مختلف برای خلق برند مؤثر اس��ت و 
با این ایده تمام می کند که مطالعه موردی فیزیک 
مکان، تجزیه و تحلیل رسانه ها یا تحقیقات کیفی 
در مورد ارتباطات مکان و تبلیغات ش��فاهی هنوز 
هم می تواند به درک کلی از یک برند مکان کمک 
کن��د، زیرا هویت مکان تأثیر قوی تری نس��بت به 
ادراک از ی��ک مکان دارد یا به عبارت دیگر، برای 
دس��تیابی به روش مؤثر، تحقیقات بیشتری الزم 

است. 

نکته کلیدی در اینجا این است که نظر یک فرد 
مانند پیشنهاد واقعی بس��یار مهم است. این ایده 
توس��ط مجله س��یمون آنهول در مورد برندسازی 
مکان، چگونه می توان داس��تان خوبی ساخت، از 
س��ال 2010 بیشتر توسعه یافته اس��ت. با اینکه 
سباستین تصریح می کند که از ادراک انسان باید 
مطابق با ویژگی های فیزیکی مکان، استفاده شود، 
آنهول اش��اره می کند که عالقه مند نگاه داش��تن 

مردم بخش مهمی از کل این پروسه است. 
سیمون نگاهی به این نکته می اندازد که چگونه 
خبرهای یک منطقه خاص می تواند سبب تشکیل 

نظر در مورد آن شود.
 نکته جالب توجه این ایده آن است که خبرهای 
منفی معموال توجه بیش��تری نسبت به خبرهای 
مثبت جلب می کند، اما به عقیده وی، این نکته نه 
به این دلیل است که مردم اشتیاق به اخبار منفی 
دارند، اما به طور کلی دلیل آن این است که اخبار 
تکان دهنده و منفی جالب تر و جذاب تر هستند.  

ی��ک خبر منفی بیش��تر احتم��ال دارد که نظر 
توده ها را شکل دهد و در عین حال هر چه تصویر 
برند قوی تر باشد، از بین بردن شهرت آن سخت تر 
خواهد ب��ود. )مثل آمریکا و دانم��ارک و اقدامات 
مختلفی که صورت گرفته است( ایده هایی که در 
مجله ذکر شده است، تصویر بسیار جالبی را نشان 
می دهد که فقط در مورد برندسازی مکان یا شهر 
صادق نیست، بلکه می تواند در رشته های مختلف 

طراحی نیز به کار رود. 
1- ب��ا ایجاد یک فضا یا م��کان، باید جنبه های 

قوی را که بر آن غالب می شود مدنظر داشت. 
 2-اگر ی��ک رویداد منفی باعث ایجاد یک ایده 
منفی زائد ش��ود، بر روی آن تأثیر زیادی نخواهد 
داشت. پس از تبلیغات منفی جلوگیری شود، زیرا 

نظرات مردم را بسیار سریع شکل می دهد. 
3- و آخری��ن نکته مهم اینکه آن را جذاب نگه 

دارید. 
مردم همیش��ه نیاز به برانگیختن انگیزه دارند، 
اما در جهانی که پر از انواع مختلف محرک هاست، 
خیلی راحت خس��ته می ش��ویم و اگ��ر این اتفاق 
بیفتد، ما به دنبال انگیزه های جدید هس��تیم. جو 
جالب، فریبنده و همیش��ه در حال رش��دی ایجاد 

کنید تا این عالقه را در سطح اوج  نگاه دارید. 
ب��ه اعتقاد محققان در زمینه برندس��ازی مکان، 
ب��رای اطمین��ان از اینک��ه این مدل ه��ا و ایده ها 
نتیجه بخ��ش هس��تند، اطالعات موثق ت��ر و قابل 
اعتمادت��ری الزم اس��ت. با گس��ترش روش های 
تحقیق و مش��اهده اف��راد و رفتارها، اطالعات کم 
کم آشکارتر می شود، اما به این دلیل که هر فردی 
منحصر به فرد است، چیزی که ممکن است برای 
برخی افراد نتیجه بخش باش��د، ممکن است برای 

دیگران نباشد. 
brandabout :منبع
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ایستگاه تبلیغات

در دنیای نقاشی های دیوید بوی 
صدای او را بشنوید

 دو س��ال پ��س از م��رگ دیوید بوی، ش��ریک 
فیلمس��ازی ش��جاع ترین برند ه��ا و آژانس ه��ای 
تبلیغاتی، Tool of North America، با ایجاد 
امکان تجربه فناوری واقعیت افزوده، از میراث خود 
به عنوان یک هنرمند نمادین و پیشگام در فناوری 

مدرن تقدیر به عمل آورد. 
همزمان ب��ا هفتاد و یکمین س��الگرد تولد بوی 
در روز هش��تم ژانوی��ه، App store تالش کرد 
 Apple، متعلق به AR Kit تا با کمک پلتف��رم

Modern Love AR  را راه بیندازد. 
اج��ازه  کارب��ران  ب��ه   Modern Love AR
می ده��د تا ب��ه مح��ض اس��تفاده از آن با چیزی 
ش��بیه ش��یح بوی، پرتره تکنیکالور 80 دائمی او، 
تعامل برقرار کنند. در همین راس��تا امکان کلیک 
کردن روی یک قلم مو، قدم زدن در میان چندین 
نقاش��ی مختلف و تماشای خطوط حاصل کار وی 
از زوای��ای گوناگون وج��ود دارد. حین رونمایی از 
اش��عار بوی، در کنار هماهنگ��ی میان صدای او و 
دیگر پالس های تصاویر با گام موس��یقی، ش��اهد 
پرتو های روش��ن در کانون یک نمایش��گر و تغییر 

افکت ها بر اساس لحن ترانه هستیم. 
 ،Toolبه گفته کلی ویش��ار، مدی��ر خالقیت در
این پروژه برای ما تجربه شیوه عبور از مرز موجود 
بی��ن دنیای فیزیکی و فن��اوری واقعیت افزوده به 
 Modern Love حساب می آید. هدف از عرضه
AR کس��ب تجربه حین گ��ذر از محیط پیرامون 
است. ترکیب هنر دوربین، اثرات اتمسفر و تصاویر 
واکنش��ی صوتی حسی ش��بیه به ترکیبی مناسب 

برای چنین مسیر الهام بخشی را به وجود آورد. 

کارت تبریک واقعیت افزوده هوندا، اسباب 
شادی کودکان بیمار

 برن��د هون��دا با هم��کاری بنیاد توم��ور مغزی 
کودکان در قالب جدید ترین کمپین خود از طریق 
آژانس تبلیغاتی RPA، به کمک فناوری واقعیت 
افزوده در طول تعطیالت کریسمس کودکان بیمار 

در بیمارستان را شگفت زده می کند. 
در این فیلم ش��اهد صحنه هایی هس��تیم که در 
آنها بچه های بستری در بخش کودکان بیمارستان 
کارت تبری��ک مجه��ز به فن��اوری واقعیت افزوده 
مخص��وص ب��ه خ��ود را دریاف��ت می کنن��د. این 
کارتهای تبریک  نه فق��ط حاوی افکت های جالب 
متعدد هس��تند، بلک��ه آرزوی س��المتی از جانب 
انجم��ن اجتماعی هوندا و کارکنان بیمارس��تان را 

نیز در بر می گیرند. 
 RPA این اق��دام در پی اج��رای پ��روژه قبلی
صورت گرفت که تحت عنوان »دوست خیالی«، با 
مشارکت بنیاد تومور مغزی کودکان، یک کمپین 
انیمیش��نی به منظور تالش جهت شرح بعضی از 
تجارب ترسناک س��رطان برای بچه ها راه انداخته 

بود. 
 

 زیپ الین، نماد سرعت و سادگی در 
وب سایت فروش خودرو

 دومی��ن آگهی کمپین تبلیغات��ی جدید بزرگ 
Webuyanycar. com بار دیگر با درخش��ش 
مجری معروف، فیلیپ شوفیلد، پخش شده است. 
تبلیغات��ی  آژان��س  محص��ول  دوم،  آگه��ی 
Brothers and Sisters با عنوان »کتابخانه«، 
یک آگهی از س��ری آگهی های تبلیغاتی کمدی با 
چاشنی طنز یه حساب می آید که در آن بینندگان 
در ش��رایطی به طور پنهانی اعمال و رفتار شوفیلد 
در زندگی روزمره را دنبال می کنند که وب س��ایت 
webuyanycar. com با نگاهی وس��واس گونه 
ب��ه چگونگی رفتار او، فیلیپ ش��وفیلد را در حال 
استفاده از zip lining برای سرعت بخشبدن به 
باز کردن یک کتابخانه نشان می دهد. در وضعیتی 
فیلیپ پس از قطع کردن روبان دوباره خم می شود 
که صدایی ب��رای ما یک پیام خاص را در بر دارد: 
در ش��رایطی که Webuyanycar. com شاید 
به س��رعت فیلیپ عمل نکند، اما ش��ما می توانید 
در عرض یک ساعت پس از تبلیغ خودروی خود، 

آن را بفروشید. 
کمپین ف��وق که همراه با یک تی��زر تلویزیونی 
60ثانی��ه ای در م��اه دس��امبر راه اندازی ش��د، از 
 So Quick. So Simple. So عن��وان فرع��ی
Schofield به��ره می برد و هدف از راه اندازی آن 
ارزیابی سریع webuyanycar. com به عنوان 
»فیلیپ ش��وفیلد ترین راه ب��رای فروش خودروی 

شما« است. 
mbanews :منبع

پژمان پاکدامن
 مشاور و برنامه ریز استراتژی برندسازی 

ترجمه: علی آل علی 
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اهمیت توجه به ش��بکه های اجتماعی در 
بازاریابی مدرن بر هیچ کس پوشیده نیست. 
در می��ان گزینه های مختلفی ک��ه در حوزه 
بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی وجود 
دارد، لینکدی��ن به دلی��ل ماهیت حرفه ای و 
تخصصی اش بیش��تر جلب توجه می کند. در 
این مقاله »جان نِمو« به بررس��ی یک اشتباه 
رایج و س��اده در میان بازاریاب های فعال در 
لینکدین پرداخته اس��ت. همچنین در ادامه 
بحث توصیه های برای بازاریابی تأثیرگذار در 

این فضا ارائه شده است. 
مش��اهده فعالیت بازاریابی اغلب برندها در 
ش��بکه های اجتماعی مختلف و به خصوص 
لینکدین من را حی��رت زده می کند. انگار در 
دهه 80 میالدی به س��ر می بریم. به معنایی 
دیگ��ر، این نوع بازاریابی ش��رکت ها بیش��تر 
به مدل های تبلیغاتی 1984 ش��بیه است تا 
2018. اگر نگاهی دقیق به فعالیت تبلیغاتی 
بس��یاری از ش��رکت ها بیندازی��د، هنوز هم 
مانند تیزرهای المپیک 1984 ش��خصیت ها 
و افراد مشهور حوزه های مختلف متن اصلی 
بازاریابی را تش��کیل می دهند. شاید مشاهده 
چنین وضعی در شبکه های اجتماعی مانند 
اینس��تاگرام یا فیس بوک چندان تعجب آور 
نباشد. با این حال در فضایی تخصصی مانند 
لینکدین انتظار مواجهه ب��ا چنین محتوای 
س��طحی نم��ی رود. به راس��تی چ��را فضای 

بازاریابی دچار چنین مشکلی شده است؟ 
آگهی های دهه 80 در سال 2018

اش��تباه مرگب��ار و در عین حال س��اده ای 
که اغلب اف��راد و برندها در فضای لینکدین 
مرتک��ب می ش��وند، اس��تفاده از محت��وای 
ناهماهن��گ ب��ا متن اس��ت. منظ��ور من از 
ای��ن عبارت عدم توجه افراد و ش��رکت ها به 
توانایی ه��ای منحص��ر به ف��رد لینکدین در 
خلق محتوای شخصی س��ازی شده و توسعه 
روابط کاری به مرحله باالتر اس��ت. در عوض 
اکنون با جست وجوی س��اده در لینکدین با 
خیل عظیم��ی از تبلیغات بیهوده و مضحک 
مواجه می شویم. آگهی هایی که معموال با یک 
پرس��ش س��اده و بی روح در پی ترغیب افراد 
به خرید محصول خاصی هستند. نکته جالب 

اینک��ه اغلب آنها اعتقاد دارن��د که ما افرادی 
خوش ش��انس هس��تیم و نباید از این آگهی 

چشم پوشی کنیم.
چنین فضایی در لینکدین مرا به یاد فضای 
بازاریابی و فروش در اواسط دهه 80 می اندازد. 
درست زمانی که برندها با بیلبوردهای هرچه 
بزرگ ت��ر، تبلیغ��ات تلویزیون��ی، رادیویی و 

مطبوعاتی در پی مسخ مخاطب بودند. 
به دلی��ل برخی دالیل که امیدوارم در این 
مقاله اش��اره ای هرچند کوت��اه بدان ها کنم، 
هنوز هم ش��مار باالیی از افراد در پی مس��خ 
و ج��ذب مخاط��ب در عرصه ه��ای مختلف 
بازاریابی به جای برقراری رابطه و پیوند محکم 

بین مخاطب و برندشان هستند. 

اشتباه دیجیتالی افراد
در زندگی واقعی هرگز به محض آشنایی 
با دیگ��ران اقدام به ارائ��ه تبلیغات و تالش 
در راس��تای فروش محص��ول موردنظرمان 
نمی کنیم. در واقع ای��ن اقدامی بی هدف و 
به احتمال زیاد ناموفق محس��وب می شود. 
تفکر به این نکته تا حد زیادی اشتباه رایج 
اغلب اف��راد در بازاریابی آنالین و مبتنی بر 

شبکه های اجتماعی را آشکار خواهد کرد. 
به ط��ور معمول اف��راد به جای اس��تفاده 
ابزاری مطل��ق از طرف مقابل در راس��تای 
ایج��اد رابطه ای پای��دار و صمیمانه حرکت 
می کنن��د. همه م��ا معموال در نخس��تین 
برخورد با ارائه پرس��ش هایی نظیر وضعیت 
ش��غلی طرف مقابل در ت��الش برای تزریق 
انرژی و گرمای بیشتر به بحث دوطرفه مان 
هس��تیم. این اقدام موجب ایج��اد فضایی 
تعاملی و راحت ب��رای طرف مقابل خواهد 
ش��د. در نتیج��ه وی به ما اعتم��اد کرده و 
شروع به صحبت بیشتر می کند. در مرحله 
بعد اگر قص��د فروش محصولی را داش��ته 
باشیم، پرس��ش کوتاه و واضحی را در مورد 
نیازمندی دوست جدیدمان مطرح خواهیم 
کرد. پس از این در فرآیند پاس��خگویی به 
وی کمک خواهیم کرد تا نسبت به نیازش 

به محصول مان آگاه شود. 
مراحلی که در باال تش��ریح ش��د یکی از 
الگوهای بازاریابی مبتنی بر جذب مخاطب 
اس��ت. نکته جالب در م��ورد نمونه آنالین 

چنین فعالیت هایی امکان فراموشی سریع 
این ش��یوه ها به هنگام استفاده از لینکدین 
یا هر شبکه اجتماعی دیگر است. فراموشی 
ن��کات کلیدی در بازاریاب��ی هنگام ورود به 
دنیای مجازی بزرگ ترین اش��تباه افراد در 
ش��بکه های اجتماعی است. ش��اید در نگاه 
نخس��ت این مطلب عجیب به نظر برسد. با 
ای��ن حال نگاهی به فعالیت اطرافیان تان به 
خوبی صحت این موض��وع را تأیید خواهد 

کرد. 

چگونه در لینکدین پیروز شویم؟ 
همانطور ک��ه اگر در کافی ش��اپ یا اتاق 
کنفراس هس��تیم، در دنی��ای مجازی نیز 
بای��د س��رعت و عجله م��ان در بازاریابی را 
کاهش دهیم. به این ترتیب ش��ناخت افراد 
و سپس ارائه پیشنهادهایی به آنها ضرورت 

پیدا می کند. 
یک��ی از بهترین ویژگی ه��ای لینکدین 
امکان دس��تیابی اطالعات ف��راوان در مورد 
افراد با نگاهی ساده به محتوای پروفایل شان 
است. بدین ترتیب اطالعات نسبتا مناسبی 
برای آغاز بحث با مخاطب در اختیار خواهیم 
داشت. از س��وی دیگر، صفحه اصلی ما در 
لینکدی��ن بهترین ابزار برای شکس��تن یخ 
مخاطب هاست. بارگذاری مداوم مطلب روی 
صفحه اصلی راهکاری بی نظیر برای معرفی 
خود به دیگران اس��ت. توصی��ه من در این 
مرحله ارائه روایت کوتاه از زندگی روزانه تان 
در لینکدین است. به این ترتیب مخاطب با 
شما، کسب وکار و روندهای جاری در زندگی 

روزمره تان آشنا خواهد شد. 
اگ��ر ب��ه م��وارد ذک��ر ش��ده در ف��وق 
شخصی س��ازی محتوا را نی��ز اضافه کنیم، 
نتیج��ه نهایی از رویایی تری��ن ایده های مان 
نی��ز فراتر خواهد رفت. توج��ه کنید که در 
حقیقت لینکدین در پی انتقال روابط حوزه 
کسب وکار به دنیای مجازی است. برهمین 
اساس سیستم چت این شبکه نیز به صورت 
یک به یک طراحی شده تا حس روابط واقعی 
را از پشت صفحه های دیجیتالی منتقل کند. 
شاید استفاده از پیام  رسان لینکدین به جای 
ایمیل های خس��ته کننده راهکاری مناسب 

برای تغییر فضای کسب وکار باشد. 

محتوا+ گفت وگو = ارتباط
در لینکدی��ن اگر بدون محت��وای دقیق 
و قال��ب گفت وگوی صمیمانه و مش��خص 
در پی برق��راری ارتباط با دیگران باش��یم، 
شکس��ت مان قطعی خواهد ب��ود. عالوه بر 
ای��ن، حتی پس از طی مراح��ل بازاریابی با 
سرعت مناسب اگر اقدام به صحبت طوالنی 
با مخاطب کنیم، شانس خود برای موفقیت 
را از دست رفته خواهیم یافت. به یاد داشته 
باشید که در بازاریابی مدرن باید عالقه فرد 
برای اختصاص مقدار مشخصی از زمانش به 
برندتان را کس��ب کنید. این بدان معناست 
که تا پیش از مش��اهده عالئم��ی مبنی بر 
عالقه مندی مخاط��ب نباید با صحبت های 

بیهوده وی را دچار سردرد کرد. 
اگرچه راه های فراوانی برای کسب رضایت 
و عالقه مخاطب ها وج��ود دارد، با این حال 
توصیه من شبیه سازی مالقات در لینکدین 
به مانند فضای واقعی اس��ت. به این ترتیب 
تولید محتوای مناسب در لینکدین اهمیت 
پیدا می کند. نگارش متن های تخصصی در 
زمنیه کس��ب وکارتان از جمل��ه گزینه های 
مطلوب در این مرحله محسوب می شود. به 
این ترتیب در ص��ورت ارائه نظرات پیرامون 
پست تان با بازنشر آن از سوی دیگران جرقه 
مورد نیاز برای ش��روع بحث قابل مش��اهده 

خواهد بود. 
پی��ش از پایان بحث توصیه می کنم دیگر 
هرگ��ز به تبلیغات ده��ه 80 بازنگردید. این 
مدل از بازاریاب��ی را در همان دوره زمانی و 
میان خاطرات کودکی ت��ان حفظ کنید. در 
ع��وض رویکردهای نوین و شخصی س��ازی 
شده باید مورد توجه قرار گیرد. تالش برای 
برقرای ارتباط ب��ا مخاطب هدف به صورت 
یک به یک از جمل��ه راهکارهای جایگزین 
بازاریابی توده ای دهه های گذش��ته اس��ت. 
عالوه بر این باتوجه به حضور 500 میلیون 
کارب��ر از 200 کش��ور دنی��ا در لینکدی��ن، 
مخاط��ب هدف م��ان در هر کس��ب وکاری 
به س��هولت پیدا خواهد ش��د. در این میان 
کلید طالیی موفقیت برای بازاریابی سازنده 
در لینکدین ت��الش برای جذب مخاطب به 

برندتان است. 
inc :منبع

اشتباه ساده ای که شانس موفقیت در لینکدین را از بین می برد

لیست 136 نوع بازاریابینبایدهای بازاریابی در لینکدین
انواع بازاریابی که باید بشناسید)3(

در این مقاله انواع بازاریابی ها را برای ش��ما جمع آوری 
کردیم تا یک دید کلی از بازاریابی داشته باشید. قبال نیز 
خود بازاریابی را تعریف کرده بودیم. در شماره های قبل به 
50 مورد اش��اره کردیم و در این ش��ماره تعدادی دیگر را 

مرور خواهیم کرد. 
لیستی که در ادامه می بینید خیلی کامل نیست و برای 
تکمیل شدن نیاز به تالش و بسط و توسعه بسیار زیادی 
دارد. ب��رای اینک��ه تا حدودی این لیس��ت قابل مدیریت 
ش��ود، سعی شده تنها به عباراتی اشاره  شود که به کلمه 
»بازاریای��ی« ختم می ش��دند، بنابراین م��واردی از قبیل 
تبلیغات، برندس��ازی، روابط عمومی، بسته بندی و بسیار 
دیگر از حوزه های وابس��ته به آن حذف شده است. چون 
بازاریابی خیلی وسیع تر از تصورات شماست و نمی شود در 

یک پست به صورت کامل توضیح داد. 
 expeditionary( اعزام��ی  بازاریاب��ی   -51

marketing( : ایجاد بازارهای جدید پیش از رقبا
 )experiential marketing( 52- بازاریابی تجربی

: فعال کردن تعامالت حسی با برندها
 )Facebook marketing( 5۳- بازاریابی فیس بوک

: بازاریابی در محیط فیس بوک و از طریق فیس بوک
  )geomarketing( جغرافیای��ی  بازاریاب��ی   -54
:هدف گی��ری جغرافیایی برای تاکتیک ه��ای بازاریابی از 

قبیل قیمت و تبلیغات و …
 )global marketing( جهان��ی  بازاریاب��ی   -55
:بازاریاب��ی محصوالت و ش��رکت ها در سراس��ر جهان با 

ساختار و استراتژی های جهانی
 : )grassroots marketing( 5۶- بازاریابی مردمی
در این نوع از بازاریابی به جای تولید یک محتوا یا پیام برای 
مردم و امید به پذیرش آن توسط مردم، بر گروه کوچکی 
از مردم تمرکز می کنیم و امیدواریم که مردم پیام شما را 

بین گروه های بزرگ تری از مردم گسترش دهند. 
5۷- بازاریاب��ی س��بز )green marketing(  :ترویج 

صریح محصوالتی که دوستدار محیط زیست هستند. 
 )guerilla marketing( 58- بازاریاب��ی چریک��ی
:بازاریابی کم هزینه و بس��یار تأثیرگذار خصوصا در حوزه 

کارآفرینی. 
 )horizontal marketing( 59- بازاریاب��ی افق��ی
:پیام مش��ابه در بین گروه ها و صنای��ع مختلف، در تضاد 

با بازاریابی عمودی
 )inbound marketing( ۶0- بازاریابی جاذب��ه ای
:جذب مش��تریان از طریق محتوا، به جای استفاده از انواع 

تبلیغات و تماس های یک باره و هماهنگ نشده. 
 )industrial marketing( ۶1- بازاریابی صنعت��ی
:بازاریابی محصوالت و خدمات بین ش��رکت ها و بنگاه ها 

خصوصا تولیدکنندگان و شرکت های بسیار بزرگ. 
 influence )r(( تأثیرگ��ذار(  بازاریاب��ی   -۶2
marketing( : تمرک��ز ب��ر متقاع��د ک��ردن چند فرد 

تأثیرگذار در یک بازار. 
 informational( ۶۳- بازاریابی از طریق اطالع��ات
marketing( : فراهم آوردن محتوای آموزش��ی و مفید 

برای تغذیه مخاطب از قبیل بازاریابی محتوایی. 
 in-game( ب��ازی  قال��ب  در  بازاریاب��ی   -۶4
marketing( : تبلیغ��ات و بازاریاب��ی در قابل بازی های 
کامپیوتری و در زمانی که این بازی ها در جریان هستند. 

 in-store( فروش��گاهی  درون  بازاریاب��ی   -۶5
marketing( : روش ه��ای بازاریابی و ترویجی در محل 

فروشگاه خرده فروشگاهی. 
 :)integrated marketing( ۶۶- بازاریابی یکپارچه
هماهنگی و ترکیب چندین ابزار، کانال و رویکرد بازاریابی. 
 interactive( اینتراکتی��و  بازاریاب��ی   -۶۷
marketing(: تعام��ل بی��ن بازاریاب��ان و مش��تریان و 

مخاطبان، عمدتا به صورت آنالین. 
 :)Internet marketing( ۶8- بازاریابی اینترنت��ی
هم معنا با بازاریابی آنالین و بازاریابی در سطح وب سایت. 

 :)internal marketing( ۶9- بازاریاب��ی داخل��ی
بازاریابی باهدف کارکنان خودمان به منظور همگام سازی 

تجربیات مشتری. 
 international( بین الملل��ی  بازاریاب��ی   -۷0
marketing(: بازاریاب��ی در س��طح دریاه��ا و مرزهای 

بین المللی، دقیقا همانند بازاریابی جهانی. 
 keyword( کلی��دی  کلم��ات  بازاریاب��ی   -۷1
marketing(: جس��ت وجو و بهینه س��ازی کلم��ات در 

موتورهای جست وجو. 
 left-brain( مغ��ز  چ��پ  س��مت  بازاریاب��ی   -۷2

marketing(: تقریبا معادل بازاریابی تحلیلی. 
۷۳- بازاریابی محلی )local marketing(: تبلیغات 
و روش ه��ای ترویجی ب��ا هدف حمایت و پش��تیبانی از 

فروشگاه های خرده فروشی محلی. 
۷4- بازاریابی کلمات طوالنی و بلند-دم بلند هم معنی 
ش��ده اس��ت- )Long Tail marketing(: بازاریابی با 
ه��دف برخی از گروه ها و بخش های تخصصی بازار که به 

تشکیل گروه های بزرگی منجر می شود. 
 :)loyalty marketing( وف��اداری  بازاریاب��ی   -۷5
تمرکز بر رشد و نگهداشت مشتریان فعلی، مثال برنامه های 

ارائه پاداش. 
 :)mobile marketing( بازاریاب��ی موبایل��ی  -۷۶
نوعی بازاریابی ک��ه پیام های آن از طریق ابزارهایی مانند 

گوشی های هوشمند انتقال پیدا می کند. 
 multichannel( کانال��ه  چن��د  بازاریاب��ی   -۷۷
marketing(: اس��تفاده از چند کانال برای دسترسی به 

مشتریان. 
ادامه دارد. . . 
 bigwallet :منبع

12نکته در خصوص نحوه مدیریت 
فرآیند بازاریابی

همانط��ور ک��ه در مقاالت قبلی نیز گفته ش��د، 
بازاریاب��ی امری نیس��ت ک��ه به یک ب��اره اتفاق 
بیفتد، بلکه ش��ما باید بازاریابی را به صورت چند 

مرحله ای و فرآیندی هدایت کنید. 
بازاریابی فرآیندی یعنی اینکه شما سعی کنید 
از راه صحیح و با باال بردن س��طح دانش و آگاهی 
مشتریان خودتان به بازاریابی بپردازید. بهتر است 
فرآین��د بازاریابی را به ترتیبی که در ادامه می آید 

مدیریت کنید تا عملکرد بهتری داشته باشید. 
1- تالش کنید س��رمایه گذاری اصلی ش��ما در 

ذهن مخاطبان تان اتفاق بیفتد. 
2- هم��واره باید تالش کنی��د یک چهره واقعی 
از خودتان به مخاطبان تان نش��ان دهید و تنها به 

فروش محصول فکر نکنید. 
۳- در مرحل��ه اول بازاریاب��ی خ��ود بکوش��ید 

مشتریان اصلی خود را پیدا کنید. 
4- یک تماس تلفنی با مشتریان خود بگیرید و 

ارتباط مناسبی را با آنها برقرار کنید. 
5- از الفاظ صحیح و هوش��مندانه برای صحبت 

با مخاطبان و مشتریان خود استفاده کنید. 
۶- حتما یک قرار حضوری با مش��تریان تعیین 
کنید و کاتالوگ، کارت های تبلیغاتی، بروش��ور و 

غیره را به آنها بدهید. 
۷- آموزش های الزم را به نماینده های ش��رکت 
خود بدهی��د تا بتوانند ارتباط مؤث��ر و مفیدی با 

مخاطبان و مشتریان تان برقرار کنند. 
8- اف��رادی را به عنوان نماینده ش��رکت تان و 
بازاریاب انتخاب کنید ک��ه به لحاظ ظاهر، کالم، 
دانش، نحوه برقراری ارتباط افراد مناسبی باشند، 
زیرا این افراد به عنوان نماینده و معرف ش��رکت 

شما هستند. 

9- به طراحی وب س��ایت بپردازی��د و مطمئن 
ش��وید مش��تریان تان از آن دیدن می کنند. شکل 
ظاهری جذاب و مناسب و نحوه دسترسی آسانی 
ب��رای آن طراحی کنید، به وی��ژه امروزه مردم به 
محض آش��نایی با یک ش��رکت ی��ا محصولی به 
وب سایت آن شرکت س��ری می زنند و در جریان 
فعالیت ها و دیگر محصوالت و خدمات ش��رکت ها 

قرار می گیرند. 
10- اپلیکیش��ن های تلف��ن هم��راه را ج��دی 
بگیرید. اپلیکیش��ن های مختل��ف برای کانال های 
ارتباطی مختلف در حال گس��ترش هستند، پس 
بهتر اس��ت ش��ما نیز از این فرصت ها و ظرفیت ها 
نهایت اس��تفاده را بکنید. در صورتی که همگام با 
ای��ن تغییرات پیش بروید و برنامه های تبلیغاتی و 
ارتباطی با مشتریان خود را از طریق این شبکه ها 
دنب��ال کنید زودت��ر و بهتر می توانی��د به نتیجه 
دلخواه تان برس��ید، چراکه این ابزارها در دسترس 
عموم مردم هس��تند، به ویژه تلفن های همراه که 

پرکاربردترین وسیله برای افراد مختلف است. 
11- ب��ه عن��وان ی��ک مدع��ی در رویدادهای 
مختلف حضور فعال داش��ته باش��ید. نمایشگاه ها 
و همایش ه��ای مختلفی را ک��ه در حوزه فعالیت 
ش��ما برگزار می ش��ود دنبال کنید و در همه آنها 
حضور چشمگیری داش��ته باشید. حضور شما در 
ای��ن رویدادها عالوه بر اینکه بر تجربیات و دانش 
شما می افزاید، شما را در جریان آخرین تغییرات 
و تح��والت نیز ق��رار می دهد. عالوه ب��ر اینها هم 
می توانی��د رقیبان تان را از نزدیک بشناس��ید و با 
مش��تریان و مخاطبان اصلی خود ارتباط مستقیم 

و رودررویی داشته باشید. 
12- از نظر مش��اوره بازاریابی؛ اخالق بازاریابی 
اولی��ن کاالیی اس��ت که به دیگران می فروش��ید. 
مخاطبان و مش��تریان ش��ما با اولی��ن چیزی که 
ارتب��اط برق��رار می کنن��د اخالق شماس��ت. اگر 
توانستید یک ارتباط مناسب با آنها برقرار کنید و 
خودت��ان را فرد قابل اعتماد که به فکر تأمین نیاز 
آنهاست نشان دهید پس می توانید مطمئن باشید 
که ارتباط آنها با شما دائمی بوده و در فروش نیز 
موفق خواهید شد. درحالی که اگر مخاطبان شما 
از نحوه برخورد، اخالق و منش ش��ما خوش شان 
نیاید حتی اگر محصول شما یک محصول منحصر 
ب��ه فرد و خوب هم باش��د تا زمانی ک��ه نیاز مبرم 
نداشته باشند فروش��نده دیگر را ترجیح خواهند 

داد. 
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ایستگاه بازاریابیبازاریابی نوین 

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 



37 راه قدرتمند برای خالق تر 
شدن کارآفرینان )3(

من )نویسنده اصلی متن( بر اساس آنچه امتحان 
کردم و آنچه برایم مؤثر بوده است، 37 راه قدرتمند 
برای خالق تر شدن کارآفرینان پیدا کردم. همه این 
راه ها برای شما مؤثر نیس��تند، ولی اگر تعدادی از 
این تاکتیک ه��ا را امتحان کنی��د، در مدتی کوتاه 
دوب��اره می توانید خالقیت خود را به دس��ت آورید. 
در ش��ماره قبل به 14 مورد اول اشاره کردیم و در 

مطلب حاضر به تعدادی دیگر خواهیم پرداخت. 
15- ی�ک دفت�ر یادداش�ت روزانه داش�ته 

باشید
اگ��ر هر روز زمان��ی را به یادداش��ت اتفاقات آن 
روز اختص��اص نمی دهید، می توانید با ش��روع این 
کار خالقیت خود را به ش��دت افزایش دهید. البته 
این کار نیازمند تعهد اس��ت. اگ��ر در پایان روز به 
اتفاقات طول روز فکر و مشکالت خود را یادداشت 
کنید، می توانید خیلی راحت تر به ایده های خالقانه 

و جدید دست پیدا کنید. 
16- به یک پادکست گوش کنید

م��ن طرفدار پادکس��ت ها هس��تم و بس��یاری از 
فکره��ای خالقانه هنگام رانندگ��ی و گوش کردن 
به پادکس��ت های افراد موفق به ذهنم خطور کرده 
اس��ت. این پادکس��ت ها راه��ی بس��یار عالی برای 
افزایش خالقیت هستند، چون همگی با افراد موفق 
و خالق مصاحب��ه می کنند. حتما به پادکس��ت ها 

گوش دهید و از آنها استفاده کنید. 
17- نقاط مختلف مغز خود را تحریک کنید

ما همگی نق��اط قوت مختلفی داری��م. برخی با 
دیدن خوب یاد می گیرند، برخی با شنیدن و برخی 
نیز عملگرا هس��تند و با انجام دادن کاری آن را یاد 
می گیرند. اگر استفاده از یک بخش مغز باعث ایجاد 
خالقیت در شما نمی شود، بخش دیگری را امتحان 
کنی��د، حتی اگ��ر در آن بخش قوی نیس��تید. اگر 
هنگام بحث، در پیدا کردن راه حل برای مشکل تان 
دچار مشکل می شوید، سعی کنید راه حلی را تصور 
کنید، یا ش��اید بخواهید مدل را به صورت فیزیکی 
بس��ازید. این یکی از راه های مورد عالقه من برای 

خالق تر شدن است. 

18. یک نقاشی بکشید
یک راه بس��یار عالی برای اف��رادی که یادگیری 
بصری خوبی دارند، کش��یدن نقاش��ی اس��ت. من 
طراحان زیادی را می شناس��م که هر روز زمانی را 
به کش��یدن نقاشی های فرعی برای کسب خالقیت 
اختص��اص می دهند. مهم نیس��ت ک��ه چه چیزی 
می کش��ید، نقاش��ی ش��ما می تواند تکام��ل یابد و 
مس��یری کامال غیرمنتظره را طی کند. با این فکر 
شروع به نقاشی کنید که عمل نقاشی از نتیجه آن 

بسیار مهم تر است. 
19- محیط اطراف خود را تغییر دهید

تغیی��ر دک��ور و تغییر مح��ل کار می تواند راهی 
بس��یار خ��وب ب��رای به دس��ت آوردن خالقیت و 
ایده های جدید و بکر باش��د. یک روز را به این کار 
اختصاص دهید، به پارکی در نزدیکی محل زندگی 
خ��ود بروید یا پیاده روی کنید، به س��مت مقصدی 
نامشخص حرکت کنید و بعد در آنجا به تفکر و کار 
بپردازید. تغییر محل کار شاید کلید حل مشکل و 

تغییر الگوی فکری شما باشد. 
20- به طبیعت بروید

برخی اف��راد اعتقاد دارند که فق��ط با حضور در 
طبیعت، فکرش��ان باز و آزاد می ش��ود. هوای تازه، 
صدای پرندگان، نور خورشید و سایر مناظر طبیعی 
می توانند برای فردی که همیش��ه در شهر زندگی 
کرده است، تنوع بسیار خوبی باشند. عجیب نیست 

که افراد از طبیعت الهام می گیرند. 
21- به محیطی سبز یا آبی بروید

رفتن به خارج ش��هر، به خصوص اگر در ش��هری 
بزرگ زندگی می کنید، همیشه امکان پذیر نیست. 
با این حال می توانید با حضور در محیطی س��بز یا 
آبی تأثیری مش��ابه دریافت کنی��د. این رنگ ها به 
کاهش س��ردرگمی و دس��تیابی ب��ه آرامش کمک 
زیادی می کنند. اگر به دنبال تفکرات خالقانه و ناب 
هستید، به محیطی با رنگ های روشن بروید، مثال 

یک باغ گل یا یک گالری نقاشی. 
ادامه دارد. . . 
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این مقاله توسط رابین کارما 
نویسنده و سخنران مشهور در 
زمینه مدیریت نوش��ته ش��ده 
اس��ت. درواق��ع مطال��ب این 
مقاله برگرفته از کتاب مشهور 
وی مدیری��ت ب��دون عن��وان 
اس��ت. تصور غالب از مدیران 
افرادی است که قادر به انجام 
کاره��ای خارق الع��اده بوده و 
همواره در ش��رکت مانند یک 
این  با  می درخش��ند.  س��تاره 
ح��ال نویس��نده در این مقاله 
از دیدگاهی متفاوت به مقوله 
مدیری��ت نگاه خواه��د کرد تا 
بدانی��د الزام��ی وج��ود ندارد 
باش��ید  ابرقهرمان  که حتم��ا 
تا بتوانید رهب��ری یک تیم را 
برعهده بگیری��د. در واقع تنها 
کافی اس��ت کارهای درست را 
در زمان مناس��ب خ��ود انجام 
دهید تا نتایج س��ودمندی به 
دس��ت آورید. در همین راستا 
و در ادام��ه ب��ه بررس��ی 10 
مدیران  فوق الع��اده  عملک��رد 
موف��ق و تحلیل تأثی��ر آن بر 
پیکره شرکت خواهیم پراخت. 
1- موقعی�ت رهبری باید 
سازنده رهبران دیگر باشد

قب��ل از پرداخت��ن به بحث 
اصلی در این بخش الزم است 
بدانید که در هر موقعیتی الزم 
اس��ت برترین افراد حوزه خود 
را دنب��ال کنی��د. ای��ن امر در 
حالی اس��ت که مدیران کمتر 
به انجام این کار تمایل نش��ان 
می دهند. در واقع آنها خود را 
در ش��رایط کاملی حس کرده 
و ب��ه همی��ن خاط��ر درصدد 
و  اش��تباهات  می��زان  کاهش 
خطاهای خود نیس��تند. توجه 
داش��ته باش��ید ک��ه موفقیت 
هی��چ نقطه پایانی ن��دارد و به 
همی��ن خاطر ضروری اس��ت 
که هم��وراه قدرتمندانه ظاهر 
ش��وید. این امر ب��دون تردید 
با یک س��طح توانایی یکسان 
و متداول میس��ر نخواهد شد. 
به همی��ن خاطر بهتر اس��ت 
هم��واره عملکرد مدیران دیگر 
را مدنظر خود قرار دهید. این 
امر حت��ی در رابطه با مدیران 
ش��رکت های رقیب نیز اقدامی 
کام��ال س��ودمند و حرف��ه ای 

خواهد بود. 
درواقع شما نمی توانید خود 
را مدی��ر موفق��ی بدانی��د اگر 
مدیران زیادی را نمی شناسید. 
به همی��ن خاطر الزم اس��ت 
در ای��ن رابطه هرچ��ه زودتر 

اق��دام کنی��د. در نهای��ت این 
امر و افزایش ارتباط با س��ایر 
زمینه س��از  مدی��ران می تواند 
در  خوبی  بسیار  همکاری های 
آینده باشد. با این حال در این 
رابطه اقدامات ذکر شده کافی 
نبوده و الزم اس��ت همواره در 
مس��یر کمک به اف��راد دارای 
اس��تعداد در زمین��ه مدیریت 
باشید. این امر به نوعی شما را 

به مرب��ی خوبی تبدیل 
خواهد کرد که خود به 
افزایش اعتبار و س��طح 
خواه��د  منج��ر  کاری 
داش��ته  توج��ه  ش��د. 
باش��ید که مدیریت در 
اص��ل هدایت ش��رکت 
و تیم کاری به مس��یر 
درس��ت است و در این 
توانایی های  نبای��د  راه 
خ��ود را پنه��ان کنید. 
فرام��وش نکنی��د ک��ه 
همواره ممکن است بنا 

بازنشس��تگی  نظیر  دالیلی  به 
مجب��ور ب��ه کن��ار گذاش��تن 
کار خ��ود باش��ید. تح��ت این 
ش��رایط در صورت��ی که برای 
خود جانش��ینی معرفی نکرده 
باشید، سایر تصمیم گیرندگان 
ش��رکت اق��دام به اس��تخدام 
کرد.  خواهند  جدی��د  مدیری 
اگرچه این امر در ظاهر بدون 
مشکل به نظر می رسد، با این 
حال توجه داش��ته باشید که 
ف��رد منتخب با بدنه ش��رکت 
و سیاس��ت های آن آش��نایی 
نداشته و ممکن است همسو با 
نظرات سابق شما کار را ادامه 
نده��د و این می توان��د منجر 
به نابودی هرآن چیزی باش��د 
که ش��ما در طول س��ال های 
مدیری��ت خ��ود آن را ایج��اد 

کرده اید. این امر تنها مش��کل 
در این رابطه نیست و به علت 
آنکه تیم کاری با توجه به نیاز 
شما شکل گرفته است ممکن 
اس��ت تغییر سیاست منجر به 
تغیی��ر کارمن��دان ش��ود. این 
ام��ر حتی اگر ب��ا موفقیت نیز 
انجام شود، روند رشد شرکت 
را ب��رای مقطعی کامال متوقف 
خواهد س��اخت که با توجه به 

فضای به ش��دت رقابتی حال 
حاضر ممکن اس��ت دیگر قادر 
به بازپس گیری جایگاه س��ابق 
راس��تای  در  نباش��ید.  خ��ود 
اتفاقاتی  از چنی��ن  جلوگیری 
توصیه می ش��ود همواره افراد 
بااس��تعداد در ای��ن زمین��ه را 
شناس��ایی کرده و آنها را برای 
جانش��ینی خود آماده سازید. 
با این حال بهتر اس��ت در این 
زمینه چندنفر را انتخاب کنید 
تا فضای رقابت��ی خوبی میان 
آنها ش��کل بگیرد و در نهایت 
بهتری��ن فرد ممک��ن انتخاب 

شود. 
2- فرام�وش نکنی�د که 
همه چیز به اقدامات ش�ما 

بستگی دارد
اقدامات کوچک در راستای 

آرزوه��ای ب��زرگ، سیاس��تی 
است که تمامی مدیران موفق 
ب��ا توجه ب��ه آن عملکرد خود 
را ش��کل می دهن��د. در واقع 
این امر بس��یار مهم اس��ت، به 
این خاطر که ش��رکت ش��ما 
در راس��تای موفقی��ت نیاز به 
دستاوردهای کوتاه و بلندمدت 
دارد. درصورتی که تنها اهداف 
بلندم��دت را مدنظر خود قرار 
دهید ای��ن احتمال وجود 
دارد که ب��ه علت زمان بر 
بودن آن ب��ا روندی ثابت 
مواجه ش��وید که در این 
شرایط محکوم به مشاهده 
پیشرفت سایر رقبای خود 
خواهید ب��ود. با این حال 
ظراف��ت کار در این رابطه 
اهداف  ک��ه  اس��ت  ای��ن 
کوتاه م��دت ش��ما نیز در 
بلندمدت  اهداف  راستای 
باش��ند تا به نوعی با یک 
تی��ر دو نش��ان بزنید. به 
همی��ن خاط��ر هم اس��ت که 
گفته می ش��ود هم��ه چیز به 
اقدامات ش��ما وابس��ته بوده و 
الزم اس��ت اقدام��ات خود را 

حرفه ای کنید. 
3- رفتار ش�ما اعتقادات 
شما را مشخص خواهد کرد
به ه��ر میزان که راجع خود 
صحب��ت کنید، ت��ا زمانی  که 
رفتار ش��ما به گفته ها نزدیک 
را نمی توانید  نباش��د، کس��ی 
ام��ر  ای��ن  س��ازید.  متقاع��د 
ب��رای یک مدیر ب��دون تردید 
مشکل س��از خواه��د ب��ود، به 
این دلیل ک��ه عرصه مدیریت 
نیازمن��د این اس��ت که قدرت 
متقاعد ساختن افراد را داشته 
باش��ید. به همی��ن خاطر الزم 
اس��ت تا هرآن چیزی را که به 

عنوان ایده آل ه��ا قبول دارید، 
در رفت��ار خود پی��اده کنید و 
به نوعی اجازه دهید تا توسط 

عملکرد خود شناخته شوید. 
4- بهانه ها را کنار بگذارید 
و ضمن ایده پ�ردازی به نظر 

دیگران نیز احترام بگذارید
هی��چ الزامی وجود ندارد که 
تنها فرد تصمیم گیرنده ش��ما 
باشید. این امر اگرچه در ابتدا 
غیرمعمول  و  عجی��ب  کم��ی 
به نظر می رس��د، ب��ا این حال 
واقعیت این اس��ت ک��ه برای 
موفقی��ت در حوزه کاری خود 
الزم اس��ت هم��واره نظر افراد 
مختل��ف را جوی��ا ش��وید. در 
بسیاری از موارد مشاهده شده 
اس��ت که افراد اقدام به اتخاذ 
سیاس��تی می کنند ک��ه بنا به 
دالیلی نسبت به برخی جوانب 
آن غافل هس��تند. این امر در 
صورت��ی که تا قب��ل از مرحله 
اصالح  ط��رح  ش��دن  اجرایی 
بروز  زمینه ساز  می تواند  نشود 
به  مش��کالت بسیاری ش��ود. 
همین خاطر است که مدیران 
موفق همواره مشاوران زیادی 
را در کنار خ��ود دارند. با این 
ح��ال ممک��ن اس��ت ف��ردی 
ن��اب و  ای��ده ای  در ش��رکت 
کاربردی داشته باشد، این امر 
تحت ش��رایطی که فضا برای 
اظهارنظر مهیا نباش��د، منجر 
به از دس��ت رفت��ن موقعیتی 
خواهد ش��د که می توانس��ت 
برای ش��رکت موفقیت��ی را به 

همراه داشته باشد. 
از دیگر اقدامات ضروری این 
است که بهانه ها و شکایت های 
خود را کاه��ش دهید و بدون 
تردید هر ش��رکتی از موقعیت 
خاصی برخوردار است و نباید 
ب��دون توجه به ای��ن امر اقدام 
به مقایس��ه خود با س��ایر رقبا 
کنید. درواقع هیچ دلیلی برای 
مقایسه خود، تیم کاری و سایر 
عوامل ش��رکت وج��ود ندارد. 
تنها کافی است برای پیشرفت 
خود برنامه ریزی دقیقی داشته 
باش��ید و فق��ط روی عملکرد 
شرکت تمرکز کنید. همچنین 
الزم اس��ت صبورترین فرد در 
یک  درواقع  باش��ید.  ش��رکت 
مدی��ر همواره ش��اکی ، محیط 
کار را ب��ه ش��دت اس��ترس زا 
خواهد کرد که این موضوع در 
کوتاه مدت و درازمدت تأثیرات 
مخرب زیادی به همراه خواهد 

داشت. 
ادامه دارد...
robinsharma :منبع

سیاست کاری مدیران موفق به چه صورت است )1(

بررسی 10 رفتار فوق العاده مدیران جهانی و تأثیر آن بر شرکت
کارآفرینی دیدگاه

درس های کارآفرینی از کارآفرینان 
برتر دنیا )3(

در شماره های قبل پنج درس از کارآفرینان برتر 
دنیا را برای تان آوردیم و در این شماره به سه مورد 

دیگر اشاره خواهیم کرد: 
6. زم�ان خ�ود را مانند یک منب�ع گرانبها 

مدیریت کنید
درس کسب وکار: زمان، ارزشمندترین منبع یک 
کارآفری��ن اس��ت. اگر آن را ص��رف کارهایی کنید 
ک��ه تأثیر کم��ی روی کس��ب وکارتان دارد، هزینه 
فرصت ه��ای از دس��ت رفت��ه زیاد می ش��ود. نحوه 
مدیریت زمان، روی اینکه در کس��ب وکارتان موفق 
می شوید یا نه ) و سرعت موفقیت( تأثیر می گذارد. 
هر زمان که ممکن باشد، کارهایی را که خیلی مهم 
نیستند به بیرون بسپارید، بنابراین می توانید فقط 
روی کارهایی که در انجام ش��ان بهترین هس��تید 

تمرکز کنید. 
نویسنده پرفروش و راوی برند، جان اکاف توصیه 
می کن��د کاره��ا را با فک��ر انجام دهید ک��ه به آن 
جانفش��انی کردن می گوید: »چیزی که یاد گرفتم 
و چیزی که ش��ما هم یاد می گیرید این اس��ت که 
کارآفرین بودن نیازمند تالش و جانفش��انی است. 
مش��کل اینجاس��ت گاه��ی وقت ها فک��ر می کنیم 
تالش کردن به معنای اعتیاد به کار و اضافه کردن 
کاره��ای زیاد به زندگی اس��ت. ت��الش، وجهی از 
تمرکز اس��ت نه وجهی از دیوانگی. تالش، جمع و 
تفریق اس��ت. کار بیشتر نیست، درباره تمرکز روی 
چیزهایی اس��ت که باید انجام دهید تا کسب وکار 

خود را جلو ببرید.« 
جرمی آستین، برنامه ریز شغلی که برای جوان ها 
کار می کن��د، پیش��نهاد می  ده��د گام های کوچک 
منطقی بردارید که ش��ما را به موفقیت می رساند. 
این گام ها اینها هستند 1- تعیین یک هدف بزرگ 
خ��اص و ملموس، ۲- تعیین اه��داف روزانه که به 
هدف بزرگ منتج می شوند و 3- برنامه ای که باعث 

شود به اهداف تان برسید. 
7. اهداف کوچک تدریجی تعیین کنید

درس کس��ب وکار: به جای تمرکز بر چش��م انداز 
وس��یعی که قرار است شرکت شما در آینده داشته 
باش��د، انرژی و مناب��ع خود را روی دس��تیابی به 
اهداف معق��ول در کوتاه مدت متمرک��ز کنید. یاد 
بگیری��د که چگونه اهداف زمان��دار تعیین کنید تا 
هر روز به اهداف کسب وکار خود نزدیک تر شوید. 

موسس Coach. me و CEO، تونی استابلبین 
معتقد اس��ت ک��ه برنامه ری��زی برای آین��ده دور، 
اش��تباهی رایج در میان کارآفرینان جدید است. او 
توضیح می دهد:» آنها سعی می کنند وضعیت پنج 
س��ال آینده ش��رکت را همین فردا بسازند. چیزی 
ک��ه باید بفهمند این اس��ت که اگر هیچ مش��تری 
نداشته باشید، هدف بعدی، یک مشتری است. یک 
تاکتیک بس��یار قوی برای غلبه بر این مشکل این 
است که به کارآفرینان جوان کمک شود تا بر ایجاد 
یک نیروی فزاینده تمرکز کنند. یعنی تمرکز روی 
مرحله بعدی و اعتماد بر اینکه این قدم های اولیه، 

اساس سرعت و اثری که می خواهید، هستند.« 
تولید کنن��ده و کارآفری��ن خب��ره و عال��ی دنیای 
مجازی، نوید معزز اظهار تاس��ف می کند که چگونه 
کارآفرینان جدید معم��وال تالش می کنند تا به یک 
باره کارهای زیادی را انجام دهند. او توصیه می کند: 
»هر بار، فقط روی یک پروژه و استراتژی تمرکز کنید، 
اینگونه احتمال موفقیت شما بیشتر است. چیزی را 
انتخاب کنید که باعث پیشرفت شما و کسب وکارتان 
می ش��ود. زمانی که س��عی می کنید به طور همزمان، 
بهترین پادکس��تر، بالگر، نویسنده، مربی کسب وکار 
و تولیدکننده رویداد باش��ید، همه آنها را به ش��کلی 

متوسط و ناموفق انجام خواهید داد.« 
8. هزینه های کسب وکار را حداقل نگه دارید

درس کسب وکار: سعی کنید تا می توانید از خرج 
کردن پ��ول خودداری کنید و این کار را با انتخاب 
راه های ک��م هزینه و خرج کردن پ��ول فقط برای 

ضرورت ها انجام دهید. 
موس��س و رئی��س AppSumo، ن��وح کاگان 
می گوی��د: »زمانی ک��ه یک کس��ب وکار را ش��روع 
می کنی��د، از خرج کردن پول و زم��ان برای موارد 
غیر ضروری اجتن��اب کنید. در واقع، قبل از اینکه 

پولی در بیاورید، پولی خرج نکنید.« 
اینفلوئنسر  س��ردبیرInc، نویس��نده پرفروش و 
LinkedIn، ج��ف ه��ادن توصی��ه می کن��د که 
کارآفرینان جدی��د راه هایی را پیدا کنند که هزینه 
کمی داش��ته یا اصال هزینه ندارند و همیشه کمتر 
از چی��زی که در می آورند، خرج کنند. او می گوید: 
»فراموش نکنید که کس��ب وکار ش��ما باید بیشتر 
از چی��زی که خرج می کند، درآمد داش��ته باش��د. 
می دانم که خیلی ساده به نظر می رسد، اما بسیاری 

از افراد، قادر به انجام آن نیستند.«
بازاریاب داس��تانگو، جیس��ون کیوئی، دیدگاهی 
از  ک��ه  اش��تباهی  دردناک تری��ن  دارد:»  مش��ابه 
کارآفرین��ان جوان س��ر می زند این اس��ت که آنها 
هزینه ها را نمی ش��مارند ی��ا نمی دانند چگونه زود 

پول به دست بیاورند.« 
ادامه دارد. . . 
theballance :منبع

موفقیت هیچ نقطه پایانی 
ندارد و به همین خاطر 

ضروری است که هموراه 
قدرتمندانه ظاهر شوید. این 
امر بدون تردید با یک سطح 

توانایی یکسان و متداول 
میسر نخواهد شد

مترجم: امیرآل علی

مترجم: نیما جوادیمترجم: مژگان گوران
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اخبار

ارومی�ه- خبرن�گار فرص�ت ام�روز-  مدی��ر 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی منطقه 
ارومی��ه ،  در پیامی در گذش��ت جمعی از همکاران 
در حادث��ه غ��م انگیز نفتکش س��انچی را تس��لیت 
گف��ت. در مت��ن پیام احم��د مجرد، مدی��ر منطقه 

ارومیه آمده اس��ت: 
 ضایعه دردناک جان باختن ش��هادت گونه همکاران 
گرانقد رو ملوانان ش��جاع نفتکش ایرانی سانچی، ملت 
ش��هیدپرور ایران اس��امی را داغدار کرد و غم بزرگی 

در دل میلیونها ایرانی علی الخصوص خانواده شریف و 
زحمتکش صنعت نفت کشور به وجود آورد.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 
ضمن ابراز تالم و تاس��ف عمیق نس��بت به جان باختن 
شهادت گونه کارکنان و ملوانان نفت کش سانچی، این 
ضایعه دردناک را به رهبر معظم انقاب اس��امی، ملت 
شریف ایران و خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت 
گفته و برای آنان علو درجات و برای عزیزانشان صبر و 

اجر مسئلت می نماید.

 اه�واز- ش�بنم قجاون�د- مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق 
منطقه ای خوزس��تان گفت: تاکنون از جمله راهبردهای اصلی 
مقابله با ریزگردها تعویض مقره های سرامیکی آلوده با مقره های 
سیلیکونی بوده که با بررسی های علمی انجام شده به راه حل 
دیگری همزمان با تعویض مقره ها برای دوام و پایداری بیش��تر 
آنها دست پیدا کردیم. محمود دشت بزرگ افزود: راهبرد جدید 
استفاده ترکیبی از مقره های سیلیکونی و نیز زنجیر مقره های 
سرامیکی تنظیف شده می باش��د. وی ادامه داد: از آنجایی که 
تبدیل تمام مقره های سرامیکی به سیلیکونی امکان مخاطرات 
بالقوه ای به همراه دارد بنابراین، انتخاب این راهبرد ضروری به نظر 
می رسد و باعث پایداری بیشتر شبکه و توانمندی آن در مقابل 
عوامل غیرقابل پیش بینی تهدید کننده شبکه برق خواهد بود. 

دشت بزرگ تصریح کرد: در این راهبرد عاوه بر تعویض تعدادی 
از مقره های سرامیکی با سیلیکونی، زنجیره مقره سرامیکی آلوده 
پس از جداسازی از دکل در کارگاه دمونتاز و بشقاب های آن جدا 

شده و تک تک مورد تمیز کاری و کنترل قرار می گیرند که پس 
از اطمینان از سامت آنها، مجدداً مونتاژ و برای قرار گرفتن در 
شبکه آماده می شوند. وی اظهار داشت: چنین زنجیر مقره هایی 
به دلیل نداش��تن جرم های متراکم در شیارهای بشقاب های 
مقره ، در صورتی که در معرض ریزگردهای آالینده قرار گیرند، 
با شست وشوی ساده امکان رفع آلودگی آنها وجود دارد و نیازی 
به تعویض نخواهد داشت. دشت بزرگ تصریح کرد: آلودگی هوا 
و وجود ریز گردها در استان خوزستان بر روی سطوح مقره های 
سرامیکی تاثیر نامطلوبی می گذارند که با توجه به اینکه مقره های 
خطوط انتقال از تجهیزات اصلی شبکه های برق هستند انتخاب 
نوع و جنس مقره برای هر منطقه، از موارد مهم در پایداری خط 

و در نتیجه شبکه محسوب می شود.

 بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- از مدی��ران دفتر 
 به��ره ب��رداری و نگه��داری از تاسیس��ات آب��ی و دفت��ر محی��ط 
زیس��ت و کیفیت منابع آب تقدیر ش��د.    به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت س��هامی آب منطقه ای هرمزگان ، در سومین گردهمایی 
معاونین حفاظت و بهره برداری سراسر کشور در بندرعباس، جهانگیر 
حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران 
با اهدای لوح تقدیر، از تاشهای ارزشمند مهندس حجت توحیدی 
مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیس��ات آبی و مهندس مس��عود 
رازمند مدیر محیط زیست و کیفیت منابع آب تقدیر و تشکر نمود.  

دراین لوح تقدیر آمده است: بی شک استمرار خدمات حفاظت و بهره 
برداری از منابع آب مستلزم برنامه ریزی ، ساماندهی منابع ، مستند 
سازی فعالیت ها و کنترل و نظارت دقیق و همه جانبه به ویژه با نگرش 
و شناخت جامع از شرایط منابع ، مصارف و رویکرد و سیاست گذاری 
های وزارت متبوع می باش��د. از آن جا که تاش مبتنی بر اندیش��ه ، 
تجربه و تعهد جنابعالی در حوزه حفاظت و بهره برداری ، شایسته و 
چشم گیر ارزیابی گردیده است ، ضمن سپاس و قدردانی از اقدامات 
صورت گرفته ، امید اس��ت با انس��جام و آمادگی در پیشبرد اهداف 

مدیریت منابع آب آن استان موفق و موید باشید.

 س�اری - دهق�ان - اولین جلس��ه توجیهی اتاق فک��ر اداره کل 
بهزیستی مازندران با حضور دکتر سید سعید آرام؛ مدیر کل ، معاونین، 
مشاورین و حسین اخوان رییس اتاق فکر در سالن کنفرانس این اداره 
کل برگزار ش��د. دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران با 
اش��اره به ش��روع فعالیت اتاق فکر از اردیبهشت س��ال جاری، با بیان 
اینکه تک تک پرس��نل توانای��ی این را دارند که عض��وی از اتاق فکر 
باش��ند افزود: طبق اساس��نامه به دنبال افرادی بودی��م که بتوانند با 
نگاهی کارشناسانه در ارتباط با مجموعه فعالیت های سازمان،  مسایل 
و مش��کات موجود را رصد ک��رده و در پی ارائ��ه راهکار های عملی 
باش��ند. وی بهره گیری از نگاه و خ��رد جمعی را یکی از اهداف اصلی 
 در جهت رفع موانع عنوان کرد و با تاکید بر اهمیت نقش کارشناسان 
تصمیم س��از تصریح کرد: با توجه به مس��ائل، مشکات و آسیب های 
موجود که متناس��ب با زمان به روز می ش��وند توجه به این موضوع 
بس��یار مهم اس��ت که فعالیت ها منطبق بر نیاز ها باشند. مدیر کل 
بهزیس��تی مازندران ضم��ن ارزیابی فعالیت های جاری س��ازمان، بر 
کاربردی بودن راهکار ها تاکید و خاطر نشان کرد: این به معنای نفی 
 فعالیت های موجود نیست اما لزوم اولویت بندی فعالیت ها بر اساس 
محدودیت ها و نیاز های جامعه، منجر به نتایج بهتری خواهد ش��د. 
دکتر آرام رصد دقیق مش��کات و موانع را یکی از مهمترین اقدامات 
دانس��ت و با اشاره به طرح غربالگری ش��نوایی و اختاالت بینایی در 
جه��ت کاه��ش معلولیت ها، تصادف��ات را مهمترین عام��ل افزایش 
معلولیت در جامعه عنوان کرد و افزود: سازمان بهزیستی باید برنامه ای 

تدوین کند که دیگردس��تگاه های مرتبط بتوانن��د اقدامات موثرتری 
 در این راس��تا انجام دهند. وی تصریح ک��رد: پیش بینی راه حل ها و 
آماده س��ازی زیر س��اخت ها برای رفع مش��کات و مس��ائل میتواند 
از بس��یاری از هزینه های بعدی را کاهش دهد. مدیر کل بهزیس��تی 
مازندران با تاکید بر توجه به ضرورت ها و مسائل کمتر دیده شده، ارائه 
راه کار های بلند پروازانه را ناکارآمد دانست و گفت: با شناخت درست 
محدودیت ها و قابلیت های جامعه از راه کار هایی که قابلیت اجرایی 
ندارند بپرهیزید و توجه داشته باشید که ایده ها قابلیت بومی سازی در 
جامعه را داشته باشند. دکتر آرام عدم اثر بخشی فعالیت ها را نتیجه 
ش��ناخت نادرست از جامعه دانست و با تاکید بر درک درست اعضای 
اتاق فکر از فرهنگ و عادات مردم جامعه تصریح کرد: طرح های بسیاری 
تدوین میش��وند که نتیجه شناخت نادرست از تفاوت های  اقلیم ها و 
فرهنگ مناطق مختلف کشور است و نهایتا منجربه نتایج مناسب نمی 
شوند. وی ضمن اشاره به نقش اعتماد در روابط بین سازمانی و جامعه 
هدف با تاکید مجدد بر رصد درست فعالیت های انجام شده گفت: این 

نکته اهمیت دارد که اعضا اتاق فکر، اطاع درس��تی از نتیجه فعالیت 
ها در جامعه داشته باشند و بررسی کنند آیا هزینه ها عما متناسب 
با خروجی هست یا خیر. مدیر کل بهزیستی مازندران ضمن تاکید بر 
اهمیت شناخت درست اهداف و مسیر ها گفت: گاهی الزم است برای 
نتیجه گیری بهتر، مسیر را در ارتباط با فعالیت ها تغییر دهیم و روش 
ها و راهکار های نوینی ارائه نماییم. وی افزود: الزم اس��ت آخرین و به 
روز ترین آمار و اطاعات رادر اختیار داش��ته باشد و بر اساس واقعیت 
های موجود، جدید ترین تجربیات و دانش نوین را بکار ببرید. دکتر آرام 
با تاکید بر لزوم رفع فضای ناامیدی از جامعه، بهزیس��تی را مهمترین 
نهاد در جهت این امر دانس��ت و گفت:باید با تعریف مجدد راهکار ها، 
حساسیت جامعه را نسبت به آسیب ها،  مشکات و فشار های روحی 
موجود کم کنیم. مدیر کل بهزیستی مازندران ضمن بیان این مطلب 
که برای ارائه راهکارها نباید درگیر ماحظات و روابط درون س��ازمانی 
شد خاطرنش��ان کرد:معاونین حتما از ایده ها و راه کار های خروجی 
اتاق فکر بهری بگیرند و اطاعات موجود در مورد موضوعاتی که مورد 
بررسی قرار میگیرند را در اختیار اعضای اتاق فکر قرار دهند. دکتر آرام 
در پای��ان ضمن بیان این مطلب ک��ه اتاق فکر بدون هیچ محدودیتی 
میتواند هر زمان و با هر موضوعی تشکیل جلسه دهد، با اشاره به این 
که باید بین اتاق فکر و شورای مشورتی تفاوت قائل شد، افزود: تمرکز 
شورای مش��ورتی بر امور جاری و مدیریتی است در حالیکه اتاق فکر 
فراتر از این مسایل، باید محیط خارج از سازمان را بشناسد و بر اساس 

آن ایده پردازی کند ضمن اینکه نباید از محیط داخل هم غافل شود.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در جلسه ای با حضور مهندس 
زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد مس��کن استان ومهندس حق بین، معاون 
بازسازی و مسکن روستایی و مدیران شعب استان عملکرد شعب بنیاد 
مسکن استان در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی 
مورد بررس��ی و تحلیل ق��رار گرفت.مهندس زمانی ن��ژاد، مدیرکل 
 محترم بنیاد مسکن اس��تان ابراز داشتند: بیشتر واحدهای مسکونی 
خس��ارت دیده در زلزله اخیر مربوط به واحدهای کم دوام و بی دوام 
روستایی بوده است.ایشان همچنین عدم تخریب واحدهای مسکونی 
غیر مقاوم و سکونت در این واحدها را باعث افزایش آمار تلفات انسانی 
دانس��تند و ابراز داشتند: استان گلستان در گذشته شاهد زلزله های 
۷ ریش��تری بوده و با توجه به وجود گس��ل های فراوان در اس��تان ، 

حساس��یت مردم و به ویژه مس��ئولین به امر مقاوم س��ازی واحدهای 
روستایی بسیار حیاتی اس��ت. مهندس زمانی نژاد افزود: روند مقاوم 
سازی واحدهای مسکونی در مناطق مرزی و اهل سنت نشین استان 
بسیار کند و نگران کننده است و توجه جدی مردم را طلب می کند و 
در این بین نقش ائمه جمعه و جماعات ، فرمانداران، بخشداران،مدیران 
بانکهای عامل پرداخت تسهیات مقاوم سازی و از همه مهمتر صدا و 
سیمای استان جهت ترویج فرهنگ مقاوم سازی و جلوگیری از ساخت 
و سازهای غیر مجاز که باعث خسارتهای جبران ناپذیر می شوند، بسیار 
حیاتی و موثر است.مدیرکل بنیاد مسکن استان همچنین با اشاره به 
طرح تامین مسکن خانواده های دارای دو یا چند عضو معلول تحت 
پوشش سازمان بهزیس��تی ابراز داشتند: از ۱۲۹ خانوده مشمول این 

طرح، ۱۰۳ خانوار از طریق این طرح تا کنون صاحب مس��کن مقاوم 
و نوس��از شده اند و مابقی نیز در مرحله عقد قرارداد با بانکها هستند 
که ان شااهلل با کمک و مساعدت مدیران بانکها، این خانواده ها نیز به 
زودی در واحدهای جدیدشان مستقر خواهند شد.الزم به ذکر است در 
ابتدای این جلسه مهندس حق بین، معاون بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن استان گزارشی از وضعیت شعب استان در معرفی و انعقاد 
قرارداد متقاضیان دریافت تس��هیات با بانکهای عامل ارائه دادند و از 
مدیران ش��عب خواستند تا هر چه سریعتر نسبت به تکمیل ظرفیت 
س��همیه اختصاص داده شده به ش��عب و معرفی به بانکهای عامل و 
همچنین نظارت مستمر ناظرین فنی بر روند ساخت و سازها و تسهیل 

در خدمات به مردم ، اقدام نمایند.

 س�منان - بابامحمدی :مدیر امور ورزشی دانشگاه آزاد اسامی 
س��منان در برنامه با ورزش مرکز س��منان با اعام این مطلب افزود: 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسامی این فرصت را دارند تا با موفقیت در 
مسابقات سراسری دانشجویان و اثبات شایستگی های خود در عرصه 
ورزش به تیمهای حرفه ای دانشگاه راه پیدا کنند. حسن رستم زاده 
گفت: سرمایه گذاری های انجام گرفته در عرصه زیر ساخت و امکانات 
ورزشی در دانشگاه آزاد اسامی نظیر مجموعه ورزشی آزادگان واحد 
س��منان، به ورزشکاران دانش��جو دراین دانشگاه فرصت میدهد تا در 
کنار تحصیل از شرایط مطلوب ورزش��ی و تمرینی برخوردار باشند. 
وی دانش��گاه ها را در عرصه ورزش مول��د خواند و گفت: تولید علم، 
پرورش کارش��ناس و ورزشکار سه رکنی است که دانشگاه ها همواره 

باید مورد توجه قرار دهند. رستم زاده همچنین گفت: ماموریت اصلی 
دانش��گاه ها در حوزه ورزش بعد از آموزش و فراگیری علوم ورزشی، 
شناسایی و پرورش استعداد های ورزشی و تحویل آن به جامعه ورزش 

کش��ور است. وی در خصوص ورزش در دانشگاه آزاد اسامی سمنان 
نیز گفت: ورزشکاران و قهرمانان به راحتی میتوانند با اخذ پذیرش در 
این دانشگاه در رشته تربیت بدنی تحصیل کرده و از تسهیات دانشگاه 
برای قهرمانان برخوردار ش��وند. رستم زاده افزود: تحصیل در دانشگاه 
آزاد اسامی سمنان برای ورزشکاران عاوه بر ایجاد فرصت برای ورزش 
و تحصیل امکان اشتغال و آموزش عملی برگزاری رویدادهای ورزشی 
را فراهم خواهد کرد. وی در خاتمه این برنامه ضمن تشکر از توجه صدا 
و س��یمای مرکز سمنان به مقوله ورزش دانشگاه ها گفت: دانشجوی 
رش��ته تربیت بدنی یا عاقه مند به ورزش باید در دانش��گاه عاوه بر 
تحصیل، مهارت های ورزشی و اجرایی را فرابگیرد و این سیاستی است 

که در دانشگاه آزاد اسامی سمنان به دنبال آن هستیم.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه:

پیام تسلیت در پی درگذشت خدمه نفتکش سانچی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

راهبرد جدید برق منطقه ای خوزستان برای مقابله با ریزگردها 

تقدیر از مدیران دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

دکتر سید سعید آرام در اولین جلسه توجیهی اتاق فکر اداره کل بهزیستی مازندران عنوان کرد

لزوم بهره گیری از نگاه و خرد جمعی در جهت رفع موانع

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد شعب بنیاد مسکن گلستان در خصوص مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی

حسن رستم زاده:

دانشگاه آزاد اسالمی تنها مجموعه دانشگاهی در کشور است که در سطح حرفه ای فعالیت گسترده ای دارد

دیدار مدیر منطقه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی با 
مدیر عامل جدید پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره(شازند

اراک - مینو رستمی - مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه اس��تان مرکزی وهیات 
همراه با مهندس امین مدیر عامل شرکت پاالیش 
نفت امام خمینی )ره(ش��ازند ،دیدار وضمن تبریک 
انتصاب ایشان در خصوص برخی از فرآیندهای کاری 
نیز گفت وگو نمودند. وی برای آقای امین ومجموعه 
کارکنان پاالیش��گاه امام خمینی )ره(شازند آرزوی 
موفقیت،بهروزی وسامتی نمود وابراز امیدواری کرد در مسائل ارائه خدمت به مردم ودریافت وتوزیع سوخت بتوان گامهای 

موثری برداشت.
 

با حضور مدیریت دفتر فناوری اطالعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای هرمزگان
 چهارمین نمایشگاه تخصصی نتکام 

در بندرعباس گشایش یافت
بندرعب�اس- خبرنگار فرصت ام�روز- با حضور مدیری��ت دفتر فناوری 
اطاعات و توسعه مدیریت شرکت آب منطقه ای هرمزگان چهارمین نمایشگاه 
تخصصی نتکام  در بندرعباس گشایش یافت.  به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان ، مدیریت دفتر فناوری اطاعات و توسعه مدیریت شرکت آب 
منطقه ای هرمزگان در چهارمین نمایشگاه تخصصی نتکام حضور یافت. فناوری 
اطاع��ات و ارتباطات ، ارائه س��رویس و خدمات اینترنتی، پهنای باند و اینترنت 
پر س��رعت، خدمات ارتباطات ثابت ، تجهیزات س��خت افزار شبکه و امنیت شبکه، حفاظت الکترونیک، بانکداری و تجارت 
الکترونیکی از محور های مهم این نمایشگاه است. شرکت آب منطقه هرمزگان در این نمایشگاه با محوریت خدمات الکترونیک 
و دولت الکترونیک حضوری فعال و پر رنگ دارد. شایان ذکر است چهارمین نمایشگاه تخصصی نتکام تا ۲۴ دی از ساعت ۱۷ 

تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه ها واقع در سه راه جهانبار بندرعباس دایر است.
 

 تقدیر مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین از 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز-  مهندس ایرج زاهدپور مدیر کل مدیریت بحران استان قزوین با ارسالی نامه ای از مهندس 
سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین به پاس حضور موثر و موفق مدیران و کارشناس در مانور 
زلزله جنوب شهر قزوین تقدیر و تشکر بعمل آوردند: خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انتشار خبر مذکور در آن رسانه اقدام 

الزم را بعمل آورند. در بخشی از این نامه آمده است :
برادر ارجمند جناب آقای مهندس سعید بهادیوند چگینی
مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

با سام و احترام 
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان از دست رفته در زلزله استان کرمانشاه و نیز زلزله بم که به یاد جانباختگان آن 5 دیماه را روز 
ملی ایمنی و کاهش اثرات بایای طبیعی نامیده اند، بدینوسیله از حضور موثر و موفق مدیران ، کارشناسان و ... آن دستگاه محترم در 
مانور زلزله جنوب شهر قزوین که به جهت سنجش میزان آمادگی وتوانایی دستگاهها در هنگام بروز زلزله طراحی و اجرا گردید،کمال 

تشکر را نموده وتوفیقات روز افزون را برای جنابعالی از درگاه حضرت حق خواستارم.

 در نشست مخابرات منطقه گلستان با بانک انصار 
بر همکاری های دوجانبه بیشتر ، تاکید شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غامعلی  شهمرادی که به اتفاق هیئت همراه در دفتر مدیریت شعب بانک انصار 
حضور یافت با اشاره به همکاریهای زیاد بانک انصار با مخابرات منطقه گلستان بر ایجاد تعامات مالی و مساعدت  بیشتر  در این 
زمینه تاکیدکرد .وی در ایجاد زمینه فروش محصوالت مخابراتی از طریق درگاههای اینترنتی بانک انصار نیز راهکارهایی ارائه و افزود«: 
با همکاری در این موضوع بتوانیم مشتریان بانک انصار را از خدمات مخابراتی بهره مند نماییم .همچنین مهندس کاشفی مدیریت 
شعب بانک انصار استان گلستان با تشریح خدمات مالی ، جلب رضایت مشتریان را اولویت دانست و از آمادگی کامل بانک انصار در 

ارائه خدمات به مخابرات خبر داد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه بوشهردر دیدار با مسئولین بانک مهر اقتصاد:
بانک مهر اقتصاد در عرصه بانکداری اسالمی پیشگام بوده است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسام والمسلمین ابراهیم  رازینی مشاور 
فقهی بانک مهر اقتصاد با آیت اهلل صفایی بوشهر نماینده ولی فقیه و امام جمعه استان 
بوشهر با موضوع نظارت شرعی بانک مهر اقتصاد دیدار کرد. آیت اهلل صفایی بوشهری در 
این نشس��ت ضمن خوش آمد گویی  و تشکر از مسئولین بانک مهر اقتصاد در راستای 
تاش های صورت گرفته، اظهار داشت: تاریخ بانکداری جهان از ابتدا بر مبنای بهره وری 
از نقدینگی برای صاحبان قدرت و ثروت بنا  شده است و با به ثمر رسیدن انقاب اسامی 
 تاش شده که  نقش صحیح اقتصادی بانک و سیستم بانکداری را در فضای  کشور نشان داده شود. وی با بیان این که  نقدینگی 
نه تنها در چرخه اقتصاد  نقش مهمی دارد، گفت: بانک ها یکی از مهمترین  بخش اقتصاد کشور هستند  در حال حاضر بانک در 
 جهان اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین بخش اقتصاد یک کشور در عرصه  مدیریت نقدینگی است. صفایی بوشهری  با اشاره به 
این که بانکداری در ایران  نیازمند یک تحول اساسی است، اذعان کرد:» مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده اند و تذکر داده اند که ما 
 IT نیاز به یک تحول بر مبنای دانش و علم بانکداری به رنگ دین و اسام در عرصه بانکداری داریم و ما می توانیم با گسترش فناوری
و سیستم های الکترونیک با نگاه بانکداری اسامی به طرز بسیار بهتری با رصد دقیق تر و با خدمات بسیار به جامعه عرضه کنیم. وی 
با بیان این که بانک مهر اقتصاد در عرصه بانکداری اسامی پیشگام بوده است، گفت: با فضایی که هم اکنون در سیستم بانکداری در 
کشور ایجاد شده است می توان با یک برنامه ریزی دقیق از این فرصت استفاد کرد و بانکداری اسامی را ترویج داد. صفایی بوشهری 
با بیان این که ما باید بانک را به جایگاه اصلی برسانیم، اظهار داشت: بانک مهر اقتصاد توانسته با برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، نظارت در 
عرصه بانکداری اقدامات مطلوبی دراین راستا انجام دهد. وی در پایان ضمن آرزوی سامتی برای همه خدمتگزاران بانک در راستای 
تحقق اهداف بانکداری اسامی ابراز امیدواری کرد که این بانک می تواند یکی از نمونه های بارز برای گشودن افق جدید بانکداری 

در جهان و سرزمین های اسامی باشد.

با حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل معاونت طرح های توسعه برگزار شد 

اهواز - شبنم قجاوند- جلسه هم اندیشی در خصوص مسائل معاونت طرح های توسعه با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران 
مجموعه در سالن جلسات این معاونت برگزار شد. مهدی ابوعلی گله داری معاون طرح های توسعه در این جلسه گزارشی از مشکات 
معاونت ارائه داد و سپس مدیران زیر مجموعه نیز به بیان مسائل حوزه کاری خود پرداختند. محمود دشت بزرگ، مدیرعامل شرکت 
نیز پس از ش��نیدن س��خنان معاون و مدیران زیر مجموعه با تقدیر از تاش های همکاران ، معاونت طرح های توس��عه را یکی از 
پُرکارترین و کاراترین واحدها دانست و برای رفع مشکات آنان قول مساعد داد. گفتنی است، معاونت طرح های توسعه وظیفه احداث 
و توسعه شبکه های فوق توزیع و انتقال را در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد به عهده دارد و مهمترین فعالیت های 
آن شامل؛ مطالعات اولیه خرید تجهیزات و انتخاب مشاور مناسب، تهیه طرح های الزم جهت احداث و توسعه، برگزاری مناقصات و 
انتخاب پیمانکار ذی صاح جهت خرید تجهیزات و اجرای عملیات، کنترل و نظارت بر ساخت و احداث خطوط و پست های انتقال و 

توزیع ، تست و راه اندازی و تحویل شبکه احداث شده به بهره بردار است.

آغاز عملیات اجرایی اصالح و توسعه شبکه آب تالش از اعتبارات تبصر
 رشت- زینب قلیپور- با حضور سیدمحسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت ، مهدوی فرماندار 
و شکری نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسامی عملیات اجرایی توسعه و اصاح شبکه آب این شهرآغاز شد. 
مدیرعامل آبفای گیان ضمن تشکر ازاعضاء شورای شهر تالش در تصویب تبصره ۳ گفت: پروژه  اجرای عملیات اصاح 
و توسعه شهر تالش که از محل منابع داخلی شرکت ) تبصره ۳( انجام خواهد شد،ضمن استانداردسازی5۰ فقره انشعاب 
مشترکین مشکل تامین فش��ار ۳۰۰۰خانوار ساکن در این منطقه را مرتفع خواهد کرد. شکری نماینده مردم تالش، 
رضوانشهر و اسالم نیز در سخنانی ضمن تشکر از جدیت و تاش مدیرعامل آبفای گیان گفت: این حرکت شرکت آب  
وفاضاب استان گیان که همه پروژه های تبصره ۳ را با برنامه و شفاف در اختیار مردم قرار می دهد ستودنی است و 

موجب اعتماد بیشتر مردم به خدمتگزارانشان خواهد شد .



سامانه فروش آلبوم های اورجینال
نام استارت آپ: بلندگو

bolandgu. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۵

موضوع: موسیقی
توضیح بیشتر: 

بلندگو، اولین س��امانه ف��روش آلبوم ه��ای اورجینال 
موسیقی و همچنین دانلود قانونی موسیقی است.

 

در ط��ول تاریخ، همواره کمپانی های موفق از قدرت 
نفوذ س��لبریتی ها برای تأثیرگذاری بیش��تر بر فروش 
خود استفاده می کردند. س��لبریتی ها به دلیل شهرت 
و عموما محبوبی��ت باالیی که بین افراد جامعه دارند، 
گزینه بس��یار مناس��بی برای اس��تفاده های تبلیغاتی 

محسوب می شوند. 
قش��رهای متف��اوت جامعه با توجه به گروه س��نی، 
جنسیت، تحصیالت و بس��یاری عوامل دیگر به گروه 
خاص��ی از س��لبریتی ها عالق��ه نش��ان می دهند که 
کمپانی ه��ا باید با هوش��مندی با توج��ه به مخاطبان 
خود، از این س��لبریتی ها به عنوان نماد تبلیغاتی و یا 

سفیر برند استفاده کنند. 
برخی از این افراد مش��هور در چند شبکه اجتماعی 
به صورت م��وازی فعالیت دارند و برخ��ی نیز تنها به 
یک مورد بس��نده کرده ان��د، اما موضوع��ی که اخیرا 
م��ورد توجه کمپانی های ب��زرگ و کوچک قرار گرفته 
اس��تفاده از افراد محبوب در ش��بکه های اجتماعی یا 

اینفلوئنسر ها است. 
در عص��ر حاضر با توج��ه به طلوع رون��د دیجیتال 
مارکتینگ برای تبلیغات نیازی نیست حتما هنرپیشه، 
ورزشکار یا فرد تحصیلکرده و خاصی در جامعه باشید. 
داشتن یک صفحه پرمخاطب در شبکه های اجتماعی، 

ارسال مرتب پست های گوناگون و عکس یا ویدئوهای 
جذاب، ارتباط س��اده و صمیمی ب��ا مخاطبان و جلب 
اعتم��اد آنها از خصوصیات اینفلوئنس��ر اس��ت که به 
خوبی توانس��ته  در عرصه تبلیغات گوی س��بقت را از 

روش های سنتی برباید. 
ای��ن موض��وع در ح��وزه بازاریابی دیجیت��ال با نام 
اینفلوئنسر مارکتینگ شناخته می شود؛ مبحثی که در 
ایران نیز همچون سایر نقاط جهان در حال ترند شدن 
است و در هر کمپین دیجیتال جای پای اینفلوئنسرها 

قابل مشاهده است. 
imarketor :منبع

نگاهی به اینفلوئنسر مارکتینگ از گذشته تاکنون 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 883 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس:هرچند ش��تاب در بس��یاری از مواقع 
پس��ندیده نیس��ت و به کارها لطمه می زند، اما در زمانی که 
ش��ما چاره ای ندارید باید بتوانید آن را مدیریت کنید. شتاب 
موجب می شود کارمندان تمرکز خودشان را از دست بدهند 
و عصبی ش��وند و در صورتی که از قبل نسبت به این موضوع 
توجی��ه نباش��ند کیفی��ت و کارایی حتما به ش��دت کاهش 
خواهد یافت. نکته اولی که ش��ما باید رعایت کنید استخدام 

افراد مناسب برای این ش��رایط است. برخی از افراد ذاتا برای 
شرایطی پرسرعت مناسب هستند و برخی حتی تحمل آن را 
نیز ندارند. اگر فردی برای کار در چنین شرایطی ساخته نشده 
باشد، با آموزش هم به احتمال زیاد نخواهد توانست موفق شود 
و بالعکس افراد مس��تعد برای فعالیت های پرشتاب با شرکت 
در کالس های آموزش��ی و خواندن کتاب های روان شناسی و 
مدیریت مرتبط با این موضوع به سرعت آمادگی پیدا خواهند 
ک��رد. بنابراین مهم تری��ن توصیه ما انتخاب درس��ت افراد و 

چیدمان صحیح کارمندان است.

نکته دوم ایجاد رقابت س��الم بین افراد است، به طوری 
که س��رعت معیار اصلی شماس��ت )البته به شرط انجام 
درس��ت کار(. هرچقدر افراد بتوانند کار بهتری با سرعت 
باالت��ر انجام دهند امتیاز بیش��تری می گیرن��د و پاداش 
خواهند گرفت. ای��ن پاداش می تواند به ص��ورت کارانه، 
جوایز جانبی، مرخصی تشویقی و... باشد. در این شرایط 
که افراد احساس کنند در یک رقابت شرکت دارند، انگیزه 
و سرعت شان باال می رود و کار شما به بهترین نحو ممکن 

انجام خواهد شد.

کسب و کار شتاب زده

پرس�ش:در کس�ب و کاری فعالیت می کنم که بنا به دالیل متعدد، سرعت عمل و شتاب در اجرای برنامه ها در آن حرف 
اول را می زند. چطور می توانم در این شرایط بازدهی کارمندان را باال ببرم؟ کلینیککسبوکار

فرصت هایی برای افزایش رشد 
شخصیت

برخی احساس��ات درونی به طور ناخ��ودآگاه در تمام 
تصمیم ه��ای روزانه ای که می گیری��م و حرف هایی که 
می زنیم تاثیر می گذارند و مانع از رش��د شخصیت ما و 

پیشرفت مان در زندگی می شوند. 
کدام یک از جنبه های عملکردی و احساسی زمانی که 
نادیده گرفته می ش��وند مردم را بیشتر تحت تاثیر قرار 
می دهن��د؟ چ��ه چیزی باعث می ش��ود م��ردم نتوانند 
مش��کالت خود را به خوبی ابراز کنند؟ س��ه احس��اس 
مه��م در زندگی هر فردی وج��ود دارد که اگر به خوبی 
به آنها رس��یدگی ش��ود کمک می کن��د ارتباط بهتری 
با اعضای خان��واده، والدین، کارمندان ی��ا کارفرماهای 
خود داش��ته باش��ند. درک کردن این احساسات شاید 
س��اده به نظر برس��ند، اما در تک ت��ک تصمیم هایی که 
می گیریم دخیل هس��تند. در ادام��ه این مقاله زومیت، 
به بررسی این احساس��ات و تاثیری که روی زندگی ما 

دارند می پردازیم. 

اشتباه کردن
همه انس��ان ها به ط��ور طبیعی بعد از اش��تباه کردن، 
احساس غم و اندوه می کنند. به جای اینکه از خودمان 
بپرس��یم »آیا امکان دارد در این قس��مت اشتباه کرده 
باشم؟« همه ما دوست داریم با واقعیت بجنگیم تا ثابت 
کنیم که اش��تباه نکرده ایم. اینکه خودتان را زیر سوال 
نبری��د، ممکن اس��ت عواقب فاجعه آمی��زی روی حرفه 
کاری و فرصت های زندگی شما داشته باشد. موضوع را 
با ش��رح یک مثال بیشتر توضیح می دهیم: فرض کنید 
آلیسون یک معمار اس��ت و می خواهد شغلش را تغییر 
دهد. او به اندازه کافی درآمد ندارد و شغل فعلی به هیچ 
عن��وان نمی تواند او را راضی نگه دارد، اما او احس��اس 
می کند که گیر افتاده اس��ت و توانای��ی انجام هیچ کار 
دیگ��ری را ندارد. او فکر می کن��د توانایی هایش محدود 
اس��ت و نمی تواند برای ورود ب��ه صنعت دیگری از آنها 

استفاده کند؛ درصورتی که اشتباه فکر می کند. 
آلیسون قادر نیست خودش را در نقش دیگری تصور 
کن��د و خودش را قانع کرده اس��ت ک��ه از عهده انجام 
کار دیگری برنمی آید. او می تواند یک مدیر پروژه عالی 
در طراح��ی محصوالت نرم افزاری باش��د، اما از آنجایی 
که هیچ ش��ناختی از این سمت شغلی ندارد، نمی تواند 
خودش را در این نقش تصور کند. آلیسون باید احساس 
اش��تباه کردن را کنار بگذارد و مطمئنا به محض اینکه 
خ��ودش را از ش��غل فعلی نج��ات ده��د، فرصت های 

بی شماری برایش مهیا خواهد شد. 

آسیب زدن به دیگران
یکی از بدترین احساس��ات دنیا این است که متوجه 
ش��ویم ما دلیل درد و رنج کش��یدن دیگران هس��تیم. 
این یک واقعیت اس��ت که انسان ها از اینکه به دیگران 
آس��یب وارد کنند متنفر هستند. متاسفانه برخی برای 
جلوگیری از احس��اس عذاب وجدان، انکار می کنند که 
به ش��خصی آس��یب وارد کرده اند. درحالی که انکار این 
موضوع روی روابط و پیشرفت موقعیت شغلی تاثیرگذار 
اس��ت. به عنوان مثال فرض کنید راجر مدیر ارشد یک 
ش��رکت مدیریت داده اس��ت. او ۱۵ کارمن��د دارد که 
گزارش ش��غلی خ��ود را برای او ارس��ال می کنند. یکی 
از اعضای تیم به نام س��ارا با رئیسش راجر مشکل دارد. 
تحقیقات بیش��تر نشان داده است که سارا روابط خوبی 
با پ��درش ندارد و برخ��ی رفتارهای راج��ر او را به یاد 
پدرش می ان��دازد. رفتارهای راجر از ط��رف کارمندان 
دیگر قابل قبول است، اما باعث اختالل استرس در سارا 
می ش��ود. راجر خیلی راحت می توان��د منکر این قضیه 
ش��ود و ادعا کند که هیچ آسیبی به سارا وارد نمی کند 
اما این رفتار هیچ سودی برای بهبود روابط آنها نخواهد 
داش��ت. مطمئنا این رفتار راجر از روی عمد نیست؛ اما 
نمی توان ای��ن واقعیت را انکار کرد ک��ه باعث ناراحتی 
س��ارا می شود. او باید با سارا صحبت کند و ببیند دقیقا 
کدام رفتارش باعث ناراحتی او می ش��ود و سپس سعی 
کند رفت��ارش را تغیی��ر دهد. مس��ئولیت پذیری راجر 
در این ش��رایط از چشم هیچ ش��خصی مخصوصا مدیر 

اجرایی پنهان نخواهد ماند. 

احساسات دردناک
اغل��ب م��ا انس��ان ها تمایل��ی ب��ه درک احساس��ات 
دردناک م��ان نداری��م. داد می زنی��م، مب��ارزه می کنیم 
و می جنگی��م، اما به این فکر نمی کنی��م که دقیقا چه 
چی��زی م��ا را تا این ان��دازه اذیت کرده اس��ت. اگر یاد 
بگیریم چگون��ه می توانیم احساس��ات دردناک خود را 
ابراز کنیم، تقریبا تمام مش��کالت حل نش��دنی زندگی 
حل خواهد ش��د. به عنوان مث��ال زندگی عمر را در نظر 
بگیرید. همس��ر او گفته اس��ت که دوس��تش دارد، اما 
نمی تواند بیش��تر از این به زندگی مش��ترک با او ادامه 
ده��د و درنتیج��ه از یکدیگر جدا ش��ده اند. تجربه های 
ناموفق زندگی شخصی می توانند روی سایر قسمت های 
زندگی فرد تاثیر بگذارن��د. در این مثال عمر نمی تواند 
تصمیم همس��رش را عوض کند و بای��د کاری کند که 
بتوان��د با واقعیت زندگی خود کن��ار بیاید. اگر از عهده 
چنین کاری برنیاید، باید عواقب ناشی از این موضوع بر 

سایر جنبه های زندگی خود را بپذیرد. 
ب��رای عب��ور از مش��کالت زندگی باید با احساس��ات 
دردناک روبه رو ش��وید و آنها را درک کنید. گریه کنید، 
عصبانی ش��وید و احساسات ش��خصی خود را با صدای 
بلن��د بیان کنید. اش��خاص دیگر را درگیر احساس��ات 
خود نکنید این کار فقط ش��رایط را از چیزی که هست 
پیچیده ت��ر می کند. تنها درصورتی ب��ا دیگران درد دل 
کنید که خودش��ان از شما خواسته باش��ند. برای گذر 
از هر نوع احساس��ی باید آنها را درک کنید تا س��ریع تر 

بتوانید از آنها عبور کنید. 
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مسیر موفقیت

چگونه یک آگهی فروش مناسب 
برای استارت آپ خود طراحی 

کنیم؟ 
هر کسب وکاری برای شناس��اندن خود به دیگران، 
نیاز به تبلیغات به ش��یوه آگاهی رسانی یا آگهی دارد، 
ام��ا چگونه می ت��وان در یک آگهی کوتاه کس��ب وکار 
خ��ود را به مش��تری معرفی کرد؟ چگون��ه می توانیم 

بازده خوبی از آگهی ها کسب کنیم؟
 ب��ه گ��زارش نوپان��ا، در ادامه به بررس��ی برخی از 

تکنیک های آگهی سازی می پردازیم. 

بازار هدف
همیش��ه قبل از ش��روع هر تبلیغی باید بازار هدف 
آن تبلیغ را شناس��ایی و مطابق با س��لیقه آنها تبلیغ 

را طراحی کرد.
 بدون مش��خص ب��ودن ب��ازار هدف، ش��ما در کار 
تبلیغات��ی خود موفق نخواهید ش��د، زیرا هدف گیری 
عموم مردم برای هر کس��ب وکاری عم��ال غیرممکن 

است. 

مشوق های تبلیغاتی
در آگه��ی خود انگیزه های مضاع��ف برای خرید به 
مشتری بدهید. این انگیزه می تواند شامل کد تخفیف 
یا اش��انتیون باشد. سعی کنید در آگهی خود مخاطب 
را از جامع��ه ای که تبلیغ را ندیده اند جدا کنید و به او 

فرصت بهتری را پیشنهاد دهید. 

ارزش
تبلیغ��ی موف��ق اس��ت ک��ه ارزش های ش��ما را در 

کوتاه ترین کلمات به رخ مشتری بکشد. 
س��عی کنید در هر تبلیغ، بیش از سه ارزش از خود 

را مطرح نکنید.
 این کار ذهن مشتری را آشفته می کند. ارزش های 
خ��ود را با کوتاه ترین کلمات مطرح کنید. این بهترین 

شیوه آگاهی رسانی به مردم است. 
برای پیدا کردن بهترین کلمات در تیم استارت آپی 

خود جلسه توفان فکری برگزار کنید. 
بگذارید تم��ام افراد تیم نظر خود در مورد محصول 

را حداکثر در سه کلمه کوتاه بیان کنند. 
به یاد داش��ته باشید که خالقیت در تبلیغات حرف 
اول را می زند و نه بودجه. استارت آپ ها برای تبلیغات 

نیاز به بودجه زیادی ندارند. 
کافی اس��ت بازار هدف خود را به درس��تی انتخاب 
کنند و با اس��تراتژی مناس��ب به آنها درباره محصول 

خود آگاهی دهند. 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز


