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آثار کالن الیحه بودجه سال 97 بر اقتصاد ایران

ماموریت سخت 
دولت روحانی

براس��اس گزارش س��ازمان برنامه و بودجه، دول��ت یازدهم با توجه به ضرورت فراهم س��ازی مقدمات اصالحات 
س��اختاری، دس��تیابی به ثبات اقتصادی و ایجاد تعامل پایدار و بلندمدت با کشورهای جهان توانست در وهله اول 
افزای��ش لجام گس��یخته ت��ورم و بی ثباتی بازار ها را مهار کند و در مرحله دوم اقتص��اد را از حالت رکود خارج و در 
مسیر رونق قرار دهد. با این همه، دولت دوازدهم ماموریتی دشوار و در عین حال تعیین کننده برای حل چالش ها...

 درخواست معاون اول رئیس جمهور
از بانک ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 راه های تخلف و رانت بازی
 در طرح اشتغال روستایی
بسته شود
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گزارش »فرصت امروز« از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 

 اقتصاد  دیجیتال
در حال تغییر سیستم بانکداری دنیاست

6 خواسته یک تیم کاری از مدیر خود
چگونه با مدیران سختگیر رفتار کنید

غول های کوچک فوربس در سال 2017
بازاریابی رابطه ای چیست؟ 

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندینگ
با بیت کوین KFC بخرید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

انتقاد تازه تیم کوک

7

شـرکت های واردکننده خـودرو در پی افزایـش تعرفه های 
)افزایـش حـدود  ارز  نـرخ  افزایـش  همچنیـن  و  واردات 

13درصـدی( پـس از دوران توقـف ثبت سـفارش 
واردات، قیمت جدید انواع محصوالت شان را...

 بازار خودروهای وارداتی
در انتظار مرحله دوم افزایش قیمت

یادداشت
لیبرال ها به جامعه آدرس غلط 

می دهند

اس��ت  داده  نش��ان  تجرب��ه 
از جمله  رفاه��ی  فاکتوره��ای 
عوامل بس��یار مهمی هس��تند 
بی توجه��ی،  در ص��ورت  ک��ه 
نارضایت��ی  ج��ز  س��رانجامی 
تجربه  نداش��ته اند.  اجتماع��ی 
دولت ه��ا  اخی��ر  چن��د ده��ه 
گوی��ای این واقعیت اس��ت که 
سیاس��تمداران گذش��ته اغلب 
اوقات میزان محبوبیت ش��ان را 
از طری��ق توزیع پ��ول و منابع 
در می��ان مردم تنظیم کرده اند 
و ن��ه از طری��ق پاس��خ گویی و 
کارآمدی. اما ای��ن منابع چند 
س��الی اس��ت که رو ب��ه اتمام 
اس��ت و دولت روحانی چاره ای 
جز اصالحات اساسی در حوزه 
اقتصاد نداشته و البته این پروژه 
مطمئن��ا منتق��دان و مخالفان 
خ��ود  روب��ه روی  را  بس��یاری 
خواهد دید. در راستای اجرای 
این اصالح��ات بنیادین، دولت 
 1397 س��ال  بودجه  دوازدهم 
را به گونه ای تنظی��م کرده که 
بتواند چند گامی در این راستا 
ب��ردارد. اصالحاتی نظیر حذف 
یاران��ه 30 میلیون نفر، افزایش 
قیمت حامل های انرژی و البته 

کاه��ش بودجه برخی 
2نهادهای...

مجید 
سلیمی بروجنی

 کارشناس اقتصادی

 اعالم زمان نهایی برگزاری اختتامیه
دومین جشنواره فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد

مراسم اختتامیه دومین جش��نواره فیلم 180 ثانیه ای 
پاس��ارگاد، در تاریخ پنجم اسفند س��ال 1396، در سالن 

همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی، 
دبیر اجرایی و عضو هیأت داوران جش��نواره، با اعالم این 
خب��ر گفت: پس از جمع بندی آرای داوران و انتخاب آثار 
برتر در مرحله نهایی، مراس��م اختتامیه این جشنواره در 
تاریخ پنجم اس��فند 1396، با حضور مس��ئوالن سازمان 
محیط زیس��ت، انجمن اه��دای عضو ایرانیان، س��ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کش��ور، واحد اهدای عضو 
بیمارس��تان مس��یح دانش��وری، مدیران بانک پاسارگاد، 
جمعی از هنرمندان کشور، شرکت کنندگان در جشنواره 

و عالقه مندان برگزار خواهد شد. 
وی در خص��وص آمار نهایی آثار ارس��الی به دبیرخانه 
اف��زود: در مجم��وع 1333 اث��ر متش��کل از 603 فیلم 
در خص��وص محور تکری��م خانواده و حق��وق اجتماعی، 
431 فیلم در خصوص محور حفظ محیط زیست و منابع 
طبیعی و 299 فیلم در محور اهدای عضو، همچنین 918 
ایده به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که هر کدام به طور 
کامل توس��ط هیأت انتخاب بازبینی و بررسی شده و آثار 
برگزی��ده در مرحله نهایی داوری انتخاب ش��دند. رفیعی 
خاطرنشان کرد: به کلیه عزیزان شرکت کننده که اثر آنها 
در ارزیابی اول داوری پذیرفته ش��ده ، تندیس حضور در 

جشنواره و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم خواهد شد. 
دبیر اجرایی جشنواره ادامه داد: دبیرخانه جشنواره فیلم 
180 ثانیه ای پاسارگاد قصد دارد زمینه را برای نظرسنجی 
از هم میهنان و جلب آرای آنها در خصوص فیلم های ارسال 
ش��ده به جشنواره نیز فراهم کند. در این راستا هم وطنان 
گرامی می توانند بعد از برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره، 
ب��ا مراجعه به س��امانه تلویزیون اینترنتی آیو نس��بت به 
مش��اهده آثار ش��رکت کنندگان و ثبت رأی خ��ود اقدام 
کنند. بانک پاس��ارگاد به یک فیلم در هر بخش که توسط 
هم میهنان انتخاب شده است، جایزه ویژه تماشاگران را اهدا 
خواهد کرد. همچنین به س��ه نفر از شرکت کنندگان در 
انتخاب مردمی، هدیه ای به رس��م یادب��ود و به قید قرعه 

اهدا خواهد شد. رفیعی همچنین اظهار امیدواری کرد که 
هم میهنان عزیز بتوانند مراسم اختتامیه دومین جشنواره 
فیلم 180 ثانیه ای پاس��ارگاد را نیز به صورت مس��تقیم از 
طریق سامانه تلویزیون اینترنتی آیو تماشا کنند.  وی در 
خصوص جوایز این جش��نواره تأکید ک��رد: به نفرات اول 
ت��ا چهارم در هر بخش این جش��نواره به ترتیب تندیس 
جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 80 میلیون ریال، 
تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون 
ریال، تندیس جشنواره به همراه دیپلم افتخار و مبلغ 40 
میلیون ریال و تندیس جش��نواره به  همراه دیپلم افتخار 
و مبل��غ 20 میلی��ون ری��ال اهدا می ش��ود. همچنین در 
بخ��ش جنبی، به چهار ایده برت��ر در هر بخش که امکان 
س��اخت پیدا نکرده اند، تندیس جشنواره به همراه دیپلم 
افتخ��ار و مبلغ 10میلی��ون ریال پرداخت خواهد ش��د.  
عضو هیأت داوران جش��نواره همچنین تأکید کرد: از نظر 
دبیرخانه جش��نواره، مالکیت کلیه آثار ارس��الی از سوی 
ش��رکت کنندگان در اختیار خود ایشان است اما به دلیل 
ایجاد زمینه مناسب برای پخش بیشتر و دیده  شدن این 
آثار توسط اقشار مختلف جامعه، این جشنواره حق پخش 
آثار را برای خود محفوظ می داند. ارس��ال کنندگان آثار به 
جشنواره پاس��ارگاد، پیش از ش��رکت، از این بند آگاهی 
کامل داشته اند. بی شک این مهم در راستای جذب بیشتر 
بینندگان برای تماش��ای آثار و کمک به ارتقا و پیشرفت 

هنرمندان جوان در نظر گرفته  شده  است. 
وی در پای��ان اظه��ار داش��ت: ب��ه زودی کارت ورود 
به مراس��م، ب��رای 250 نف��ری که به مرحل��ه نهایی راه 
یافته اند، ارس��ال خواهد شد. اسامی این نفرات در سایت 
بانک پاسارگاد و همچنین سایت جشنواره درج شده است. 
گفتنی است جش��نواره فیلم 180ثانیه ای پاسارگاد به 
ابت��کار بانک پاس��ارگاد و با هدف جل��ب افکار عمومی به 
محورهای جش��نواره، شناسایی اس��تعدادها و همچنین 
ایج��اد انگیزه در جوانان عالقه مند برگزار ش��ده  اس��ت. 
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت 
 www. pasargadfilmfest. ir جش��نواره ب��ه نش��انی 

مراجعه کنند. 

چن��د روز پیش س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت از 
ممنوعیت اس��تفاده از آب بسته بندی شده در این سازمان 
خبر داد؛ ش��روعی برای مقابله با پسماندها، اتالف هزاران 
میلیارد ژول انرژی و انتشار گاز دی اکسیدکربن. این سازمان 
اعالم کرد که عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت در پاسخ به پیشنهاد کاوه 
مدنی معاون آموزش و پژوهش س��ازمان طی بخشنامه ای 
اس��تفاده از آب بطری را در سازمان حفاظت محیط زیست 

ممنوع کرد. 
به گزارش خبرآنالین، مدنی در نامه  خود به کالنتری در 
ابتدا از پیامدهای استفاده از آب بسته بندی گفته بود و بعد 

دو پیشنهاد داده بود: 
1-ممنوعی��ت اس��تفاده از آب بط��ری بس��ته بندی در 
سازمان حفاظت محیط زیس��ت و مجموعه های وابسته در 
س��طح کش��ور )به جز در مناطقی که در آنها آب ش��بکه 
لوله کشی از سوی مراجع صاحب صالحیت و مسئول مانند 
ادارات بهداش��ت و ش��رکت های آب و فاضالب برای شرب 

غیرمناسب اعالم شود(.
2- دع��وت از تمامی دس��تگاه ها و نهاده��ای دولتی به 
ممنوعیت استفاده از آب بطری به صورت داوطلبانه و ارائه 
پیشنهاد تصویب این ممنوعیت در هیأت دولت با عنایت به 

توجه ویژه دولت تدبیر و امید به مقوله محیط زیست. 

بطری های پالستیکی چه بالیی بر سر محیط زیست 
می آورند؟ 

ای��ن تصمیم جدید اقدامی اس��ت در راس��تای مقابله با 
آسیب های مختلف بطری های پالستیکی بر محیط زیست 
و س��المت افراد. تجزیه یک بطری بیش از هزار سال طول 
می کش��د و اگر این بطری ها بس��وزند مواد س��می تولید 
می کنند. همینطور تخمین زده شده است که برای ساخت 

یک لیتر بطری آب،  3لیترآب مصرف می شود. 
آسیب دیگر این مواد به حیوانات وارد می شود، 
سرنوش��ت بس��یاری از بطری ها ب��ه اقیانوس ها 
می رسد و این مواد سمی غذای حیوانات دریایی 

متنوعی می شوند. 
با وجود این آس��یب های زیست محیطی افراد 
زیادی از آب بطری استفاده می کنند به این دلیل 
که این بطری ها از آب لوله کشی بهداشتی تر است 
از آن استفاده می کنند، اما تحقیقات مختلف نشان 
می دهد ب��ه علت ورود باکتری ه��ای بطری های 
پالس��تیکی به آب بس��ته بندی، بطری های آب 

آلوده هستند. 

یک میلیون بشکه  نفت با بطری های آب به 
سطل زباله فرستاده می شوند

در کنار این پیامدهای زیست محیطی ساخت 

هر بطری یک لیتری آب، منجر به مصرف انرژی زیادی هم 
می شود، در ایاالت متحده آمریکا هر هفته با مصرف بطری 
آب به اندازه ای انرژی از بین می رود که با آن می توان دو بار 

کره زمین را چرخاند. 
به گفت��ه کاوه مدنی برای تولید هر یک لیتر آب بطری، 
مع��ادل 5.6 تا 10.2 میلی��ون ژول انرژی مصرف و معادل 
165گرم دی اکس��یدکربن تولید می ش��ود. از سوی دیگر 
به گفته رس��ول دیناروند معاون سابق وزیر بهداشت سرانه 

مصرف بسته بندی آب در ایران حدود 20لیتر است. 
بر اساس این دو آمار با در نظر گرفتن جمعیت 70میلیونی 
و مصرف بطری های نیم لیتری، ساالنه 5600 میلیارد ژول 
ان��رژی در ای��ران به دلی��ل تولید بطری ه��ای آب مصرف 
می ش��وند، ای��ن انرژی معادل انرژی تولید ش��ده توس��ط 
915هزار بشکه نفت است.  گفتنی است عبور و مرور هر 
خودرو در جهان به ازای هر کیلومتر چیزی حدود 120 
تا 150 گرم دی اکس��یدکربن تولی��د می کند، این یعنی 
خرید یک بطری آب، بیش از تردد یک کیلومتر مس��یر 
با خودرو دی اکسیدکربن منتشر می کند.  البته در رابطه 
با میزان آب بسته بندی شده ایران تقریبا نسبت به دیگر 
کش��ورها وضعیت خوبی دارد، بر اس��اس آمار ارائه شده 
توس��ط دیناروند ساالنه 1.4 میلیارد لیتر آب بسته بندی 

شده در ایران خریداری می شود. 

برنامه کشورهای مختلف برای مقابله با بحران 
بطری آب

منع استفاده از بطری آب در سازمان حفاظت از محیط زیست 
ایران، اولین اقدامی نبود که برای کاهش پیامدهای بحران آب 
در دنیا انجام شده. چندین سال است که کشورهای مختلف در 
مقابله با شرکت های تولید کننده آب بسته بندی شده اقدامات 
مختلفی انجام داده اند و حتی در برخی مناطق موفق شده اند تا 

فروش آب بطری را ممنوع کنند. 

بوندانون؛ اولین منطقه بدون آب بطری در جهان
در سال 2009 پس از رأی گیری که در روستای بوندانون 
در اس��ترالیا انجام شد مردم این ش��هر به عدم استفاده از 
بطری های پالستیکی در راستای حفظ محیط زیست رأی 
دادند.  این اتفاق باعث ش��د تا 2500 مغازه دار و فروشگاه 
در س��طح این روستای کوچک از این قانون جدید حمایت 
کرده و از فروختن بطری های پالستیکی محتوی مایعاتی 
نظیر آب و یا دیگر نوشیدنی ها خودداری کنند، همچنین به 
عنوان جایگزین مسئوالن این شهر تعداد آب سردکن های 

شهر را افزایش داده اند. 

ممنوعیت استفاده از بطری های آب در جلسات 
دولتی در هند

هند که یکی از بیشترین مصرف کننده های آب بطری است 
چند سالی است که استفاده از بطری آب را در جلسات دولتی 

در استان های سی کیم و بهار ممنوع کرده است. 

البی شرکت های آب معدنی با دولت ترامپ
دو دولت پیش��ین ایاالت متحده آمریکا و از سال 2011، 
پارک های ملی آمریکا تصمیم گرفتند تا فروش بطری های 
پالس��تیکی را در پارک های ملی آمری��کا ممنوع کنند تا 
در کش��وری که بر اس��اس س��رانه رتبه اول مصرف بطری 

پالستیکی را دارد رکورد خود را کاهش دهد. 
با این وجود با روی کار آمدن دولت ترامپ چند ماه پیش 
او تصمیم گرفت که ممنوعیت فروش بطری پالستیکی آب 

در برخی از معروفترین پارک های ملی آمریکا لغو شود. 
ای��ن تصمیم جدید دولت ترام��پ یعنی پارک های ملی 
دیگر اجازه ندارند تا فروش بطری های پالستیکی را ممنوع 
کنن��د. البته مرکز خدمات پارک ه��ای ملی ایاالت متحده 
به این اتفاق واکنش مثبتی نش��ان داد، میش��ل رینولد در 
این رابطه عنوان ک��رد: »این باید بر عهده بازدید کننده ما 
باشد که به شکلی نیاز خود را در تابستان ها رفع 
کند. پارک های ملی هنوز هم به بازدیدکنندگان 
پیش��نهاد می دهند که از آب سردکن ها استفاده 
کنند.« این دقیقا همان استداللی است که سال 
گذش��ته البی گران شرکت نس��تله برای فروش 
بطری ه��ای آب در پ��ارک ملی، از آن اس��تفاده 

کردند. 
این در حالی اس��ت که دقیقا شش سال پیش 
مرکز خدم��ات پارک های ملی ای��االت متحده، 
پارک ها را تش��ویق کرد که برای اینکه نمونه ای 
از توس��عه باش��ند فروش بطری های پالستیکی 
آب را ممنوع کنند. پارک ها هم بعد از نصب آب 

سردکن ها این کار را انجام دادند. 
از آن س��ال تاکن��ون دیگ��ر در 23 پارک ملی 
بزرگ آمریکا بطری های پالستیکی فروخته نشد. 

برنامه کشورهای مختلف برای مقابله با بحران بطری آب

چرا مصرف بطری های آب در سازمان محیط زیست ممنوع شد؟ 

میزان بطری آب مصرف شده )به لیتر(نام کشورردیف

39.6چین1

38.5آمریکا2

31.2مکزیک3

18.3اندونزی4

18.24برزیل5

15.162تایلند6

12ایتالیا7

11.8آلمان8

9.158فرانسه9

3.95هند10

والدت حضرت زینب)س( مبارک باد



لیبرالهابهجامعهآدرسغلطمیدهند

تجربه نش��ان داده است فاکتورهای رفاهی از جمله عوامل 
بسیار مهمی هستند که در صورت بی توجهی، سرانجامی جز 
نارضایتی اجتماعی نداشته اند. تجربه چند دهه اخیر دولت ها 
گویای این واقعیت است که سیاستمداران گذشته اغلب اوقات 
میزان محبوبیت ش��ان را از طریق توزیع پول و منابع در میان 
مردم تنظیم کرده اند و نه از طریق پاسخ گویی و کارآمدی. اما 
این منابع چند سالی است که رو به اتمام است و دولت روحانی 
چاره ای جز اصالحات اساسی در حوزه اقتصاد نداشته و البته 
این پروژه مطمئنا منتقدان و مخالفان بس��یاری را روبه روی 
خود خواهد دید. در راس��تای اجرای این اصالحات بنیادین، 
دولت دوازدهم بودجه س��ال 1397 را به گونه ای تنظیم کرده 
که بتواند چند گامی در این راس��تا ب��ردارد؛ اصالحاتی نظیر 
حذف یارانه 30 میلیون نفر، افزایش قیمت حامل های انرژی 
و البته کاهش بودجه برخی نهادهای خاص که نظارتی روی 
آنها نبوده اس��ت. اما ش��اهد بودیم که بالفاصله پس از علنی 
شدن محتوای الیحه بودجه 97، برخی اعتراض ها شروع شد.

از س��وی دیگر، طی ماه های اخیر بحث درب��اره بدهکاران 
بانکی و مس��ائل برخی موسس��ات غیرمجاز در میان محافل 
مردم��ی داغ و اعداد و ارق��ام به یکی از اصلی ترین دغدغه روز 
مردم تبدیل ش��د؛ چنانچه در چند هفته اخیر افزایش قیمت 
تخم مرغ، موضوع جدیدی بود که نگاه ها را معطوف خود کرد و 
حتی توضیحات مسئوالن دولتی درباره مرگ 15میلیون مرغ 
هم تاثیری به حال شانه های 18 هزار تومانی تخم مرغ نداشت. 
ام��ا در این هیاهو برخی با اس��تفاده از کلی��دواژه »اصالحات 
اقتصادی« و لیبرال گرای��ی به جامعه آدرس غلط می دهند تا 
فضای انتقادها به س��متی برود که هیچ سیاستمداری جرات 
انجام اصالحات اقتصادی را نداش��ته باش��د. باید بپذیریم که 
اگر اقتصاد کش��ور اصالح نشود، سال آینده هم همین آش و 
همین کاس��ه را خواهیم داشت و حتی ش��ورتر از االن. مردم 
کار می خواهن��د، ن��ه برنج و تخم مرغ و گن��دم. مردم نیازمند 
رش��د اقتصادی هس��تند ت��ا به کمک دس��ترنج خ��ود، رفاه 
خانواده های ش��ان را بیمه کنند. رش��د اقتصادی بدون انجام 
اصالح��ات اقتصادی امکان پذیر نخواهد ب��ود. از همین رو در 
جهت بهبود فضای کسب وکار و بهبود شرایط بخش خصوصی، 
تصدی گری دولت باید کاهش یافته و انحصارات لغو ش��ود و 
همچنین منابع آبی و زیس��ت محیطی باید بازیابی و بازسازی 
ش��وند. باید قبول کنیم که کوچک تر شدن س��فره مردم در 
10س��ال گذشته، آسیب جدی به رفاه خانوار وارد کرده است. 
امروز شکوفا شدن اقتصاد کش��ور نیازمند دانش و تکنولوژی 
روز اس��ت. دولت باید مردم را ب��ه آرامش دعوت کرده و امید 
و اعتم��اد را به آنها بازگردان��د. در حال حاضر ایجاد امیدواری 
به جوان ها و جامعه می تواند آرامش را در اقتصاد کشور ایجاد 
کند. نگرانی از نبود اشتغال در کشور، یکی از نگرانی های آینده 
اس��ت. آرامش را باید ب��ه طور علمی در تفک��ر و ذهن مردم 
ایج��اد کرد؛ به گون��ه ای که مردم باور کنند و اعتمادش��ان را 
ب��ه قیمت گذاری و اقتصاد از دس��ت ندهند و به آینده اقتصاد 
ناامید نباشند. دولت در کشور طی سال های اخیر بسیار حجیم 
شده و هزینه های جاری سیر صعودی داشته است. اما از طرف 
دیگر، منابع درآمدی دولت محدودتر ش��ده است. بحران هایی 
همچون بحران صندوق های بازنشستگی، آب و خشکسالی از 
دولت های قبل به این دولت به ارث رس��یده است. امیدواریم 
که دولت روحانی بتواند با تدبیر از این شرایط به سالمت عبور 
کند. واقعیت این است که مشکالت کشور عمقی و ساختاری 
است و تنها برجام نمی توانست از پس مشکالت برآید. اگرچه 
اقتصاد کش��ور استعداد توسعه یافتگی دارد و دارای موقعیت و 
ژئوپلیتیک بی نظیری در دنیا هستیم، ولی قدر داشته های خود 
را نمی دانیم. اما مردم باید به درس��تی توجیه شده و اطالعات 

در تمام سطوح روشن و به مردم شفاف و صادقانه ارائه شود.

درآمدعمومیدولتدرقبوض
تلفنهمراهچقدراست؟

هم��راه اول درباره »درآمد عموم��ی دولت« در قبوض تلفن 
همراه اع��الم کرده که این درآمد، در واقع همان رقمی اس��ت 
که مربوط ب��ه افزایش هزینه پیامک های کارب��ران بوده و این 
رقم بر اس��اس تعداد پیامک های ارسالی افراد متفاوت است. به 
گزارش ایس��نا، اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران 
اعالم کرد: اسفند سال 1393 و در روند بررسی الیحه بودجه در 
مجلس شورای اسالمی، بندی به قانون بودجه سال 139۴تحت 
عنوان تبصره 19 ماده واحده الیحه بودجه 139۴ الحاق ش��د 
که اپراتورهای موبایل کش��ور را ملزم ک��رد تا 10 ریال مازاد بر 
تعرفه مصوب پیامک را به حساب دولت واریز کنند. بدین ترتیب 
از ابتدای فروردین ماه س��ال 139۴هزینه ارس��ال هر پیامک با 
افزایش��ی 10 ریالی مواجه ش��ده و این رقم به صورت مجزا در 
قبض های تلفن همراه اعالم ش��ده و این موضوع نیز از س��وی 
رس��انه ها اطالع رسانی شد. طبق اعالم، این رقم در قالب درآمد 
حاصله به این شرح به دستگاه ها اختصاص می یابد: 35درصد به 
جمعیت هالل  احمر ایران، 20درصد به کمیته امداد امام خمینی 
جهت توانمندس��ازی نیازمندان تحت پوش��ش، 20 درصد به 
س��ازمان بهزیس��تی کش��ور جهت کمک به تأمین هزینه های 
درمانی و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش، 5درصد جهت 
تحت پوش��ش قرار دادن 50درصد حق بیمه تأمین اجتماعی 
بسیجیان معسر، 5درصد به سازمان بیمه سالمت ایران جهت 
ارتقای پوش��ش تعهدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی 
کودکان و نوجوانان زیر 1۴ س��ال، 5 درصد به دانشگاه پیام نور 
جهت تملک دارایی های سرمایه ای، 5  درصد به سازمان پزشکی 
قانون��ی و 5 درصد به س��ازمان انتقال خون ای��ران بابت تأمین 

تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی.

براس��اس گ��زارش س��ازمان 
برنامه و بودج��ه، دولت یازدهم 
با توجه به ضرورت فراهم سازی 
س��اختاری،  اصالحات  مقدمات 
دس��تیابی به ثب��ات اقتصادی و 
ایجاد تعام��ل پایدار و بلندمدت 
با کش��ورهای جهان توانست در 
وهله اول افزایش لجام گسیخته 
تورم و بی ثبات��ی بازار ها را مهار 
و در مرحل��ه دوم اقتص��اد را از 
حال��ت رکود خارج و در مس��یر 
رون��ق ق��رار دهد. با ای��ن همه، 
دولت دوازدهم ماموریتی دشوار 
و در عی��ن ح��ال تعیین کننده 
برای حل چالش ها و مش��کالت 
انباشته ش��ده در پیش رو دارد؛ 
برآوردها حاکی از آن اس��ت که 
ن��رخ رش��د اقتصادی در س��ال 
آینده ح��دود 5.8 درصد و نرخ 
بیکاری نیز 11.2 درصد خواهد 

بود.
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
ایج��اد ش��غل در مقیاس بزرگ 
ب��رای غلبه بر معض��ل بیکاری 
و  جوان��ان  ب��رای  به خص��وص 
دانش��گاهی،  دانش آموخت��گان 
کاه��ش فق��ر و توزی��ع درآمد، 
ح��ل ابرچالش های نظام بانکی،  
بازنشس��تگی،  صندوق ه��ای 
بودج��ه  س��اختاری  اص��الح 
عموم��ی(،  )خدم��ات  دول��ت 
حف��ظ  آب،  مناب��ع  مدیری��ت 
منابع ارزش��مند زیست محیطی 
ماموریت های  مهم ترین  ازجمله 
دول��ت روحانی تا س��ال 1۴00 
شناخته می ش��ود. اگرچه انجام 
موارد  موفقیت آمی��ز مجموع��ه 

ذکر ش��ده، در گرو شکل گیری 
اراده واحد و منضبط در س��طح 
دولت و کلیه قوای کشور از یک 
طرف و برق��راری فضای مبتنی 
ب��ر تقویت اعتم��اد اجتماعی و 
بهره گی��ری از همه ظرفیت های 
سیاسی و فرهنگی و بین المللی 

کشور از طرف دیگر است.
در چنی��ن ش��رایطی، اقتصاد 
ای��ران در حال��ي به اس��تقبال 
بودجه س��ال 1397 می رود که 
متغیرهای اصل��ي اقتصاد کالن 
تصویر به نس��بت قابل قبولی از 
وضعیت نش��ان می دهند. رشد 
اقتصادی حدود 5.8درصد برای 
سال 1397 پیش بینی می شود، 
نرخ بیکاری 11.2درصد برآورد 
می ش��ود و نی��ز گام مهمی در 
جهت توزی��ع عادالنه ت��ر یارانه 
نق��دی، کاه��ش فق��ر مطلق و 
برداشته  جامعه  ارتقای سالمت 

خواهد شد.

پیشبینیرشداقتصادی
5.8درصدی

دولت در الیحه بودجه س��ال 
در  تح��ول  نوع��ی  ب��ه   1397
وضعی��ت اقتصادی کش��ور را از 
اقتصادی  ثب��ات  طریق حف��ظ 
کش��ور، اس��تفاده گس��ترده از 
خصوصی،  بخ��ش  ظرفیت های 
ظرفیت ه��ای  ک��ردن  فع��ال 
به کارگی��ری  و  بالاس��تفاده 
دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار 
داده اس��ت. به طور مشخص در 
تبصره 18 الیحه بودجه با نگاه 
تولیدی به اشتغال، حدود 73.۴ 

هزار میلیارد تومان منابع تجهیز 
کرده است.

تبصره 19 الیحه اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای بخ��ش خصوصی 
در اج��رای طرح ه��ای عمرانی 
در قالب س��ازوکار »مش��ارکت 
عمومی - خصوص��ی« و کمک 
ب��ه رون��ق تولید را مح��ور قرار 
داده است. ظرفیت تجهیز منابع 
مالی در حدود 68هزار میلیارد 
تومان از طریق این تبصره وجود 
دارد و ای��ن مناب��ع در کنار 60 
ه��زار میلیارد توم��ان اعتبارات 
تمل��ک دارایی های س��رمایه ای 
از مح��ل بودج��ه عموم��ی در 
الیحه، منابعی بالغ بر 128 هزار 
میلیارد تومان در س��ال 1397 
برای اج��رای طرح های عمرانی 

در اختیار قرار می دهد.
همچنی��ن در تبصره ۴ الیحه 
بودجه منابع قابل توجهی )5.8 
میلیارد دالر( ب��رای موضوعات 
خاص و حوزه های پیشران رشد 
اقتصادی پیش بینی شده است. 
اس��تفاده از منابع مالی خارجی 
به ویژه جذب س��رمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی ب��رای جذب 
فن��اوری، گس��ترش ص��ادرات 
غیرنفت��ی از دیگ��ر رویکرد های 
دول��ت در الیحه بودجه س��ال 

1397 است.
به ط��ور مش��خص در تبصره 
3 الیحه بودجه اجازه اس��تفاده 
از 30 میلی��ارد دالر تس��هیالت 
)فاینانس(  خارجی  مالی  تامین 
اقتص��ادی  طرح ه��ای  ب��رای 
پیش بینی ش��ده است. با توجه 

ب��ه برنامه های یاد ش��ده، ادامه 
مطاب��ق  بین الملل��ی  ش��رایط 
وضعیت ش��ش ماهه اول س��ال 
1396 و ثبات در شرایط اقتصاد 
کالن اقتصادی توانایی دستیابی 
به ن��رخ رش��د اقتص��ادی 5.8 
درص��د در س��ال 1397 دور از 

انتظار نباشد.

کاهشنرخبیکاریبه11.2
درصددرسال1397

با توجه به این که در سال آینده 
حدود 838 هزار نفر عرضه جدید 
نیروی کار وجود خواهد داش��ت، 
به منظور کاهش نرخ بیکاری باید 
عالوه بر تثبیت فرصت های شغلی 
موجود، فرصت های جدید شغلی 

نیز ایجاد شود.
در ای��ن راس��تا، تبصره 18 
الیحه بودجه س��ال 1397 به 
گون��ه ای تنظیم ش��ده اس��ت 
که بت��وان ح��دود 73.۴ هزار 
میلیاردتومان منابع مالی برای 
اشتغال زایی  برنامه های  اجرای 
ت��دارک کرد. ای��ن منابع برای 
اج��رای برنامه ه��ای اش��تغال 
و توس��عه اش��تغال پای��دار در 
عش��ایری  روس��تایی،  مناطق 
و ش��هرهای زی��ر 10 هزار نفر 
جمعیت ب��ه کار گرفته خواهد 
ش��د. همچنین به موجب بند 
»ج« تبص��ره 16 الیحه بودجه 
1397، بان��ک مرک��زی مکلف 
ش��ده اس��ت 2 ه��زار میلیارد 
توم��ان از مح��ل س��پرده های 
ب��ا  بانک��ی  قرض الحس��نه 
نهاده��ای حمایت��ی  معرف��ی 

ب��ه مددجوی��ان و کارفرمایان 
مددجویی  اش��تغال  طرح های 

تسهیالت پرداخت کند.
برآوردها حاکی از آن است که 
حداکثری  اس��تفاده  در صورت 
از ظرفیت ه��ا و اج��رای موث��ر 
سیاست های یاد ش��ده، توانایی 
دس��تیابی به ایج��اد 980 هزار 
ش��غل خالص در س��ال 1397 
وج��ود دارد ک��ه در این صورت 
نرخ بی��کاری ب��ه 11.2 درصد 

خواهد رسید.

بهبودتوزیعدرآمددرسال
1397

دول��ت   1397 س��ال  در 
برنامه ریزی کرده اوال افراد دارای 
درآمد کمتر از مستمری پرداختی 
فوق را شناس��ایی و تا سطح این 
مس��تمری جب��ران کن��د و نیز 
وضعیت بهداش��ت و درمان آحاد 
جامعه را از طریق توسعه خدمات 

بهداشتی و درمانی ارتقا دهد.
مناب��ع مورد نیاز ای��ن برنامه 
در راس��تای سیاست های برنامه 
شش��م از طری��ق شناس��ایی و 
ح��ذف یارانه بگی��ران متمک��ن 
تامین خواهد شد. برای اجرایی 
ش��دن این برنامه، صندوق رفاه 
اجتماع��ی از تبدی��ل س��ازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ه��ا ایجاد 
خواهد شد. به این ترتیب دولت 
در س��ال 1397 گام مهمی در 
جهت توزی��ع عادالنه ت��ر یارانه 
نق��دی، کاه��ش فق��ر مطلق و 
ارتقای سالمت جامعه برخواهد 

داشت. 
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ماموریت سخت دولت روحانی

مرک��ز  ام��روز:  فرص��ت 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای 
اس��المی در گزارشی به بررسی 
الزامات بهبود محیط کسب وکار 
در چارچوب الیحه بودجه سال 
مهم تری��ن  و  پرداخ��ت   1397
تصمیم��ات مخ��ل و ناظ��ر بر 

محیط کسب وکار را برشمرد. 
ب��ازوی پژوهش��ی مجلس در 
این بررس��ی با ارزیاب��ی الیحه 
بودج��ه س��ال آین��ده از منظر 
محی��ط کس��ب و کار، ازجمل��ه 
مهم تری��ن ای��رادات ناظ��ر ب��ر 
محی��ط کس��ب و کار را به این 
ش��رح خالصه کرده است: عدم 
از تولید  وجود الگوی حمای��ت 
در محی��ط کس��ب وکار، ع��دم 
الت��زام به رعایت اح��کام قانون 
رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور و عدم 
توج��ه کاف��ی به ش��اخص های 
محی��ط کس��ب وکار و غفلت از 
مؤلفه های مهم تر، تبعات س��وء 
انتش��ار اوراق مالی ب��ر محیط 
کسب وکار، عدم توجه به تأمین 
مالی فعاالن کسب وکار، اولویت 
ندادن به مس��ائل مهمی مانند 

تقویت نهاده��ای قضایی، توجه 
صرف ب��ر واگذاری ه��ا به جای 
تس��هیل ورود کس��ب وکارها و 
تش��ویق رقابت، آثار سوءتزریق 
مناب��ع صندوق توس��عه ملی به 
فقدان  اقتص��ادی،  بخش ه��ای 
و  تس��هیل  درخصوص  برنام��ه 
بهبود محیط کسب وکار و تغییر 
مداوم قوانین و مقررات، به ویژه 
قوانین دائمی در لوایح بودجه. 

گ��زارش  ای��ن  ادام��ه  در 
آم��ده اس��ت: محی��ط مالی به 
معن��ی س��هولت تأمی��ن مالی 
اخیر  سال های  در  کسب وکارها 
به عنوان مشکل ترین مانع اداره 
بنگاه ه��ای تولی��دی در ای��ران 
ناپایداری  شناخته شده است و 
مالی بودجه بخش دولتی تأثیر 
قابل توجهی بر نامس��اعد شدن 
محی��ط مال��ی دارد. در الیح��ه 
بودجه سال 1397، دولت قصد 
دارد بخ��ش مهمی از کس��ری 
بودج��ه خ��ود را از طریق اوراق 
مالی تعه��دزا تأمین مالی کند. 
این در حالی است که به منظور 
بهبود محیط مالی کس��ب وکار، 
پای��داری بودجه بخ��ش دولتی 

ضروری اس��ت و بدی��ن منظور 
اصالح س��اختار بخ��ش دولتی 
باید در دس��تور کار قرار گیرد، 
به طوری که هزینه های دولت به 
حدود درآمدهای دولت محدود 

شود. 
مرک��ز پژوهش ه��ا در پای��ان 
توصیه کرده است که در الیحه 
بودجه سال 1397 از گسترش 
بی��ش از حد بدهی های دولت و 
جلوگیری  دولتی  ش��رکت های 
شود؛ به ویژه در مورد بندهایی 
از تبصره »5« الیحه بودجه که 
بازپرداخت اصل و س��ود اوراق 
بده��ی ب��ا ایجاد بده��ی جدید 
تأمین مالی می شود که به بازی 
پونزی در اقتصاد مشهور است. 

از دیگ��ر توصیه ه��ای بازوی 
پژوهشی مجلس در این گزارش 

به این شرح است: 
1 - مهم تری��ن و اولی��ن گام 
برای بهبود محیط کس��ب وکار، 
ایجاد ثبات اقتص��ادی و پرهیز 
اکی��د از تغیی��رات ناگهان��ی و 
غافلگیرکنن��ده قوانین، مقررات 
)ازجمله تعرفه ه��ای واردات( و 
اس��ت؛ کاری  اجرایی  رویه های 

که در س��ال 1396 متأس��فانه 
مکرراً انجام ش��د و تولیدکننده 
ایران��ی را با مش��کالت مضاعف 
روب��ه رو کرد. الزم اس��ت دولت 
قانون  اج��رای  محت��رم حی��ن 
بودجه سال 1397 به این مهم 

توجه کند. 
2 - دولت نه تنها ب��رای بهبود 
محیط کس��ب وکار در ایران، الگو 
و برنامه جامع��ی طراحی نکرده؛ 
بلکه ب��ه رعای��ت قوانین مصوب 
در این زمینه )مانند قانون بهبود 
مستمر محیط کسبوکار، موادی 
از قان��ون رفع موانع تولید، برنامه 
ششم توسعه و سیاست های کلی 
اصل چهل وچهارم قانون اساسی( 
نیز در الیحه بودجه پایبند نیست. 
3 - از دولت و مجلس شورای 
اس��المی انتظ��ار م��ی رود حل 
ب��ا بهبود  مش��کل اش��تغال را 
فعاالن  ب��ه  محیط کس��ب وکار 
اقتص��ادی بس��پارند و در جهت 
تسهیل تولید و رشد واحدهای 
تولیدی گام بردارند. اگر محیط 
کس��ب وکار بهبود یابد و بخش 
س��رمایه گذاری  برای  خصوصی 
مولد و اش��تغال زا انگی��زه پیدا 

کند، هم مشکل اشتغال را حل 
خواه��د کرد و ه��م هزینه های 
حاکمیت��ی دولت را ب��ا مالیات 

خود تأمین خواهد کرد. 
۴ - از آنج��ا که در س��ال های 
گذشته بس��یاری از پیمانکاران 
بخش خصوص��ی در ازای انجام 
تعهدات ش��ان، دارای مطالب��ات 
از ش��رکت های دولتی و  معوق 
دس��تگاه های اجرایی هس��تند، 
پیشنهاد می شود اوالً در تدوین 
بودجه س��ال 1397 ب��ه اصول 
بودجه ری��زی طرح های عمرانی 
توجه شود و چه از طرف دولت و 
چه از طرف نمایندگان مجلس، 
ط��رح جدی��دی ب��دون تأمین 
مالی مطمئن شروع نشود، ثانیاً 
پیمانکاران و فع��االن اقتصادی 
که از یک س��و از دس��تگاه های 
اجرای��ی مطالبات معوق دارند و 
از س��وی دیگر به بانک ها بدهی 
مع��وق دارند، اج��ازه یابند این 
بده��ی و طلب را تهات��ر کنند. 
ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و 
بخش خصوصی برای پیگیری و 
عملیاتی کردن این خواسته باید 

فعال و اثربخش شود. 
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دریچه

برجام،منجیمالیایران
درحادثهسانچی

اگر برجام نبود اکنون ایران نه تنها متحمل خس��ارات 
جان��ی و انس��انی متاثر از حادثه س��انچی می ش��د، بلکه 
میلیون ها دالر خسارت ناشی از سوختن میعانات گازی و از 
دست رفتن نفتکش متعلق به کشوری دیگر را نیز در کنار 

از دست رفتن اعتبار بین المللی اش در دنیا می پرداخت.
به گزارش ایس��نا، بر اساس هشتمین گزارش سه ماهه 
اجرای برجام که از س��وی وزارت ام��ور خارجه در اجرای 
تبصره 1 قانون »اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری 
اس��المی ایران در اج��رای برجام« تهیه و به کمیس��یون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارائه 
ش��ده، آمده است: پوشش P&I کشتی سانچی متعلق به 
ش��رکت ملی نفتکش ایران که اخیرا در برخورد با کشتی 
چینی دچار حادثه شده اس��ت، توسط کلوپ بین المللی 
Steamship  از اعض��ای کلوپ IG صادر ش��ده اس��ت 
که در نتیجه مس��ئولیت پرداخت خسارت تحت پوشش 
)Protection and Indemnity )P&I کلوپ ه��ای 

بین المللی )با مشخص شدن مقصر حادثه( خواهد بود.
51 فروند از 73 فروند ش��ناورهای ناوگان شرکت ملی 
نفتکش ایران و تعداد 6۴ فروند از 137 فروند ش��ناورهای 
ناوگان کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران و شرکت های 
تابعه موف��ق به دریافت پوش��ش بیم��ه ای از کلوپ های  
بین الملل��ی  IG ش��دند. در س��ال 18 - 2017 نیز تعداد 
11فرون��د از 72 فروند ش��ناورهای ش��رکت کش��تیرانی 
جمهوری اسالمی ایران تحت پوشش کلوپ های بین المللی 
قرار گرفتند. همچنین موسسه های  بیمه  متقابل کیش و 
قش��م که کلوپ هایP&I  ایرانی به شمار می آیند موفق 
به اخذ مجوزهای الزم برای تردد شناورهای تحت پوشش 
خود به اکثر بنادر اروپایی ش��ده اند. پس از اجرایی ش��دن 
برجام، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران با اخذ پوشش 
 Skuld از کلوپ ه��ای بین المللی به عضویت س��ه کلوپ
West of England، و Steamship درآمده است که 
تا میانه س��ال 96، 77 فروند کش��تی از ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران و شرکت کشتیرانی والفجر در این 
کلوپ ها تحت پوش��ش بیمه مسئولیت )بیمه محافظت و 
پرداخت خسارت( P&I قرار گرفته اند. بنا بر این گزارش، 
حدود 90 درصد کش��تی هایی که در آب های بین المللی 
تردد می کنند تحت پوشش بیمه ای 13 کلوپ بین المللی 
هس��تند. توانمندی این کلوپ ها هزینه های خسارتی را تا 
س��قف میلیاردها دالر برای ناوگان عضو پوشش می دهد، 
بنابرای��ن حضور ایران در چنین س��اختاری در کنار دیگر 
شرکت های کشتیرانی مطرح دنیا موفقیت بزرگی است که 

ناشی از توافق هسته ای به دست آمد.
بر اس��اس اعالم مقام��ات بیمه کش��تیرانی جمهوری 
اسالمی ایران، پیش از به نتیجه رسیدن برجام، کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران مذاکرات و مکاتب��ات خود را با 
کلیه بیمه گرهای بازار بین المللی اعم از بیمه گرهای بدنه، 
ماش��ین آالت و کلوپ ه��ای بین المللی آغاز ک��رده بود تا 
ریس��ک های مربوط به کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
بین بیمه گران مختلف و متعدد توزیع شود، اما دوره تحریم 
ریسک های بسیاری در کش��ور متمرکز شد در حالی که 
نگهداری چنین ریس��ک هایی در ش��رایط عادی با منافع 
کشور سازگار نبود. ظرفیت نگهداری ریسک شرکت های 
بیمه ای کش��ور محدود است و آنها نمی توانند ریسک های 
باال را بپذیرند. به همین منظور کلیه شرکت های بیمه بر 
موضوع واگذاری ریس��ک های مازاد به شرکت های اتکایی 
خارجی و توزیع ریسک بین شرکت های متعدد و مختلف 
تاکید داش��تند. با تالش دولت یازده��م و با اجرای برجام 
در سال 2016 مسیر برای همکاری کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران با بیمه گرهای خارجی و بین المللی در نهایت 
فراهم ش��د و امروز بعد از دو سال به گفته مقامات کشور 

هیچ محدودیتی در حوزه کشتیرانی وجود ندارد.
روز ش��نبه 16 دی امس��ال، »ام وی سانچی« متعلق به 
ش��رکت ملی نفتکش ایران که از عس��لویه حرکت کرده 
و ق��رار بود برای تحویل میعانات گازی عازم داس��ان کره 
جنوبی ش��ود، در راه با یک کشتی فله بر چینی با 6۴ هزار 
تن بار غله به نام »کریس��تال« در س��واحل چین برخورد 
کرد. س��انچی غرق ش��د و 32 خدمه آن کشته شدند، اما 
در مقابل کش��تی کریستال صدمه اساس��ی ندید و تمام 
سرنش��ینان آن از این حادثه گذر کردند. بر اساس منابع 
رسانه ای، محموله 96۴ هزار بشکه  میعانات گازی نفتکش 
سانچی، چهل  و هشتمین محموله میعانات گازی به مقصد 
کره  جنوبی و جزئی از قراردادی بلندمدت از نوع FOB با 
دو شرکت در کره جنوبی بوده است، بدین معنا که محموله 
در مبدأ تحویل خریدار شده و پس از آن مسئولیت آن با 
خریدار است. این نفتکش توسط شرکت SIMS در لندن 
بیمه ش��ده  است. 30 درصد محموله نفتی شرکت توسط 
شرکت بیمه ایرانی و 70درصد آن توسط 11 شرکت بیمه 
بین المللی به رهبری ش��رکت بیمه نروژی Skuld بیمه 
شده  است. نفتکش سانچی، حامل 136 هزار تن میعانات 
گازی و معادل حدود یک میلیون بشکه نفت بود. رسانه ها 
ارزش محمول��ه را ح��دود 60 میلی��ون دالر و ارزش خود 

نفتکش را نیز 60 میلیون دالر اعالم کرده اند.
ش��اید اگر برجام نبود و تحریم های ایران در حوزه نفت 
و گاز ادامه می یافت اساس��ا فروش نفتی در کار نبود یا اگر 
هم بود ش��اید نفتکش را باید خودمان در داخل در مبالغ 
پرریس��ک و پایین ت��ر از اس��تانداردهای بین المللی بیمه 
می کردیم که در هر حال جبران خس��ارت آن چه محموله 
آن و چه خود نفتکش جدای از خسارات انسانی و معنوی به 
عهده ایران می بود. برجام اگرچه نتوانسته در برخی حوزه ها 
از جمله مسایل مالی و بانکی به طور کامل اجرا شود اما در 
حوزه  کشتیرانی و بیمه به خوبی اهدافش را محقق ساخته 

و کشور از مزایای این امر بهره مند شده است. 
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صن��دوق بین الملل��ی پ��ول پیش بینی 
کرده اس��ت که رش��د اقتص��ادی ایران 
در س��ال ۲۰۱۸ حدود ۳.۸درصد باش��د 
و پیش��نهاد ک��رده اس��ت ک��ه ای��ران و 
کش��ورهای منطقه وارد توافقات تجاری 
منطقه ای شوند و صادرات خود را افزایش 
داده و مانع ایجاد نوسان در تولید شوند. 
به گزارش ایس��نا، معاون��ت اقتصادی 
وزارت اقتص��اد، در گ��زارش منطق��ه ای 
بین الملل��ی پول )چش��م انداز  صن��دوق 
اقتصاد منطقه خاورمیانه، ش��مال آفریقا، 
اس��ت:  آورده  پاکس��تان(  و  افغانس��تان 
چش��م انداز م��ورد انتظار اقتص��اد جهان 
در س��ال ۲۰۱۸ می��ادی ش��امل عدم 
افزای��ش و ثب��ات قیمت جهان��ی نفت، 
ت��داوم رش��د اقتص��ادی جه��ان، ثبات 
جریان س��رمایه به اقتصاده��ای نوظهور 
و افزایش تدریجی نرخ های بهره اس��ت. 
مهم ترین ریسک های چشم انداز، حرکت 
انقباض سریع  به س��مت حمایت گرایی، 
سیاس��ت های پولی یا مال��ی، تنش های 
ژئوپلیتیک��ی، حاکمیت ضعیف و فس��اد، 
و  تروریس��م  س��وانح طبیع��ی ش��دید، 

نگرانی های امنیتی هستند. 
من��اپ  منطق��ه  در  م��ی رود  انتظ��ار 

آث��ار کاه��ش قیم��ت نف��ت و تعارضات 
ژئوپلیتیک��ی منج��ر ب��ه کاهش رش��د 
اقتصادی، ت��راز بودجه و ت��راز بازرگانی 
کش��ورها ش��ود. افزایش میان مدت رشد 
اقتصادی نیز در س��طحی نخواهد بود که 
بیکاری را کاهش دهد، چراکه بهره مندی 
از فرصت ه��ای اقتص��اد جهان��ی نیاز به 

اصاحات ساختاری دارد. 
چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ 
می��ادی در تمام��ی ابعاد بهتر از س��ال 
جاری اس��ت، اما عمدت��ا از میانگین های 
منطقه ای و چش��م انداز مطل��وب فاصله 
دارد. پیش بین��ی ش��ده ک��ه در س��ال 
۲۰۱۷ میادی، آث��ار افزایش تولید نفت 
در پس��اتحریم -که رش��د اقتص��ادی را 
به باالتری��ن نرخ منطق��ه )۱۲.۵درصد( 
رس��انده بود- کاهش یافته و نرخ رش��د 
به ۳.۵درصد کاس��ته ش��ود، اما در سال 
۲۰۱۸ می��ادی ای��ن رش��د مج��ددا به 

۳.۸درصد افزایش می یابد. 
ت��ورم ک��ه در س��ال ۲۰۱۶ می��ادی 
به ۹درص��د کاهش یافته بود، در س��ال 
۲۰۱۷ می��ادی اندک��ی افزای��ش یافته 
و به ۱۰.۵درصد می رس��د، اما در س��ال 
۲۰۱۸ می��ادی مجددا ب��ه ۱۰.۱درصد 

برمی گردد. همچنین کس��ری بودجه که 
در س��ال ۲۰۱۶ میادی به بدترین نرخ 
چند س��اله خود یعن��ی ۲.۶درصد تولید 
ناخالص داخلی رسیده بود، در سال های 
۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ می��ادی ب��ه ۲.۲درصد 
بهبود می یابد. نهایت��ا تراز تجاری که در 
س��ال ۲۰۱۵ میادی به ۲.۴درصد تولید 
ناخال��ص داخل��ی کاهش یافت��ه بود، در 
س��ال های بعد به طور مستمر بهبود یافته 
و پیش بین��ی ش��ده که در س��ال ۲۰۱۸ 

میادی به ۵.۹درصد افزایش یابد. 
رسیدن به چش��م انداز مطلوب نیازمند 
ثب��ات مالی و کاه��ش بدهی های دولتی 
اس��ت. پیشنهاد ش��ده که مدیریت مالی 
بخش عمومی با ش��فافیت و پاسخگویی 
از ثب��ات مال��ی حمایت کن��د. همچنین 
اصاحات س��اختاری به وی��ژه در بهبود 
فض��ای کس��ب وکار مورد نیاز اس��ت. به 
منظور بهره من��دی از فرصت های اقتصاد 
جهان��ی، نیاز اس��ت ک��ه آزادی تجاری 
افزای��ش یافته و اقتصاد بازتر ش��ود. طی 
س��ال های اخیر اقتصاده��ای منطقه و از 
جمله ای��ران تحت تاثی��ر کاهش قیمت 
نفت، صادرات و تولید غیرنفتی بس��ته تر 
ش��ده اند. ع��دم اس��تفاده از فرصت های 

اقتص��اد جهانی عمدتا تح��ت تاثیر عدم 
تن��وع صادراتی، ع��دم پیچیدگی تولید، 
کیفیت پایین تولید و عدم مش��ارکت در 

زنجیره تولید جهان است. 
تن��وع صادرات��ی خ��ود عامل��ی برای 
کاهش نوس��انات تولید است. با توجه به 
اینک��ه چین بزرگ ترین ش��ریک تجاری 
کشورهای منطقه و از جمله ایران است، 
پیشنهاد می شود کشورهای منطقه وارد 
توافقات تجاری بین خود شوند. شاخص 
تنوع و کیفیت صادرات ایران نس��بت به 
س��ال ۱۹۹۵ میادی بهتر ش��ده، اما از 
میانگین منطقه پایین تر است. در زمینه 
فناوری های مالی که بر توس��عه و شمول 
مالی موثر هس��تند، در س��ال های اخیر 
نف��وذ اینترنت در ای��ران افزایش یافته و 
نس��بت به کش��ورهای منطقه در سطح 
باالیی قرار دارد، اما نبود مقررات مناسب 
و ع��دم حمای��ت منجر ب��ه نوآوری های 
مالی کمتری نس��بت به دیگران در ایران 
شده است. پژوهش ها نشان می دهند که 
هرچه درصد بیش��تری از بنگاه ها توسط 
بانک ها تامین مالی ش��وند، دسترسی به 
مناب��ع تبدیل ب��ه بیش��ترین محدودیت 

بنگاه ها می شود. 

مع��اون اول رئیس جمه��ور در جلس��ه 
پیگیری اجرای قانون حمایت از توسعه و 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشایری تاکید کرد که سازوکار اجرای 
طرح اش��تغال روس��تایی بای��د به صورت 
کاما ش��فاف و روشن و از طریق سامانه 
باش��د تا راه ه��ای تخلف و سوء اس��تفاده 

بسته شود. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز« از پایگاه 
اطاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، 
اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جلسه 
پیگیری اجرای قانون حمایت از توسعه و 
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عش��ایری با اس��تفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی اف��زود: ط��رح ۱.۵ میلیارد 
دالری که از منابع صندوق توس��عه ملی 
برای ایجاد اش��تغال در مناطق روستایی 
و مناط��ق محروم کش��ور اختصاص داده 
ش��ده و زمینه اس��تفاده از رانت در این 
ط��رح وجود دارد، الزم اس��ت که وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی، بانک ها و 
دستگاه های مرتبط ضمن مراقبت کافی، 
با حساس��یت فراوان نحوه اجرای طرح را 

رصد کنند. 
وی با تاکید بر اهمیت سرعت بخشیدن 
به رون��د بررس��ی و تصوی��ب طرح های 
متقاضی دریافت تس��هیات خاطرنشان 
ک��رد: روند بررس��ی طرح ه��ا و پرداخت 
تس��هیات باید با حداکثر س��رعت و در 
عین حال س��نجیده و بادقت انجام شود 
و به خص��وص در مواردی ک��ه واحدهای 
تولیدی متقاضی سرمایه در گردش برای 
طرح های کوچک و روس��تایی هس��تند، 
نبای��د زم��ان زی��ادی صرف بررس��ی و 

تصویب شود. 
معاون اول رئیس جمهوری روند تدوین 
آیین نامه ه��ا و دس��تورالعمل های اجرای 
طرح اشتغال روس��تایی را رضایت بخش 
دانس��ت و اف��زود: در اج��رای این طرح 
باید ضم��ن اس��تفاده از تجربیات مثبت 

دوره های گذش��ته، مراقب��ت کافی انجام 
شود تا خطاها و اشکاالتی که در گذشته 

وجود داشته تکرار نشود. 
جهانگی��ری اف��زود: موضوع اش��تغال 
هم��واره در هم��ه دولت ه��ا موضوع��ی 
مهم ب��وده و در هم��ه دوره ها طرح های 
کوتاه مدت��ی که س��ریع تر منجر به ایجاد 
اش��تغال شود در دستور کار دولت  ها قرار 
گرفت��ه، اما گاهی برخ��ی از این طرح ها 
با آس��یب هایی همراه ب��وده که ما باید از 
این تجربیات اس��تفاده کنیم تا خطاهای 

گذشته تکرار نشود. 
مع��اون اول رئیس جمهوری همچنین 
با بیان اینکه س��قف تسهیات در اجرای 
طرح اشتغال روس��تایی باید متناسب با 
اقتص��اد روس��تاها تعیین ش��ود،  تصریح 
کرد: باید تاش کنیم تا تعداد واحدهای 
تولی��دی و صنعتی بیش��تری بتوانند در 
قال��ب ای��ن ط��رح راه اندازی ش��وند و با 
اج��رای این طرح در روس��تاها و مناطق 

محروم توسعه و تحول صورت گیرد. 
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
اهمی��ت نظارت و دق��ت در اجرای طرح 
اش��تغال زایی روس��تایی را در تمام مدت 
اج��رای ط��رح و حتی پ��س از پرداخت 
تس��هیات به متقاضی��ان م��ورد تاکید 
قرار داد و گفت: الزم اس��ت حتی پس از 
پرداخت تس��هیات نظارت وجود داشته 
باش��د تا از عملکرد مناس��ب متقاضیان 
در نحوه به کارگیری تس��هیات اطمینان 

حاصل شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: اگ��ر واحدهای 
تولی��دی ب��زرگ و صاحب برند تش��ویق 
ش��وند که در این طرح مش��ارکت کنند، 
واحده��ای تولی��دی و صنعت��ی کوچک 
می توانند در مناطق روستایی و عشایری 
به عن��وان زیرمجموعه واحدهای تولیدی 
بزرگ فعال ش��وند تا ضم��ن اطمینان از 
بازار فروش محصوالت، شاهد برند سازی 

در کشور نیز باشیم. 

جهانگیری از استانداران سراسر کشور 
خواس��ت با جدی��ت هرچه بیش��تر پای 
اجرای طرح اشتغال روستایی بایستند و 
گفت: الزم اس��ت مسئوالن اصلی اجرای 
این طرح، جلساتی را با مدیران استان ها 
و شهرس��تان های مختلف کش��ور برگزار 
و ضمن توجیه آنه��ا، جزییات و الزامات 

اجرای این طرح را اطاع رسانی کنند. 
در ای��ن جلس��ه ک��ه وزی��ران جه��اد 
کش��اورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
نیز حضور داشتند، نماینده وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی گزارش��ی از برنامه 
توس��عه اش��تغال روس��تایی و عشایری 
ارائه کرد و به تش��ریح نحوه توزیع منابع، 
آم��وزش و مکانیس��م های ضمان��ت در 

اجرای این طرح پرداخت. 
وی اف��زود: در ای��ن ط��رح بانک های 
عامل پس��ت بانک، بانک کشاورزی، بانک 
توس��عه تع��اون و صن��دوق کارآفرین��ی 
امید مش��ارکت دارند و تاکنون ۵۰ هزار 
نفر متقاضی در س��امانه مربوطه ثبت نام 
کرده اند که از این تعداد درخواس��ت های 
بی��ش از ۸ ه��زار نفر مورد بررس��ی قرار 
گرفت��ه و طرح ه��ا که عمدت��ا در بخش 
کش��اورزی و صنایع دستی است در حال 

بررسی و در دست اقدام است. 
مدی��ران عام��ل بانک های کش��اورزی، 
توس��عه تع��اون، پس��ت بانک و صن��دوق 
کارآفرینی امید نیز در این جلسه با اشاره به 
برگزاری جلسات مستمر برای برنامه ریزی 
در جهت اجرای طرح اشتغال روستایی،  از 
هماهنگی های صورت گرفت��ه برای اجرای 
ای��ن طرح و آمادگی کام��ل برای پرداخت 

تسهیات به متقاضیان خبر دادند. 

وزارت نفت برای جلوگیری از هدررفت 
گاز میادین مشترک برنامه ریزی کند

مع��اون اول رئیس جمهور همچنین در 
جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

از وزارت نف��ت خواس��ت تا ب��ا توجه به 
وجود توان فنی و دانش بومی در کشور، 
برای جلوگی��ری از هدررفت گاز میادین 
مشترک برنامه ریزی الزم را انجام دهد. 

اطاع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
ریاس��ت جمهوری، اس��حاق جهانگی��ری 
پیش از ظهر دوش��نبه در جلس��ه ستاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی با اش��اره 
ب��ه موض��وع جلس��ه و میزان پیش��رفت 
طرح های نفتی توس��عه میادین مشترک 
غرب کارون، اظهار داش��ت: ما در میزان 
برداش��ت از این میادی��ن در مقطعی به 
دالیل مختل��ف از عراق عقب افتادیم که 
در حال حاضر ای��ن عقب ماندگی جبران 
ش��ده و طرح های خوبی برای توسعه در 

این منطقه در حال انجام است. 
از  بای��د  اینک��ه  ب��ر  تاکی��د  ب��ا  وی 
هم��ه ظرفی��ت کش��ور، به وی��ژه ت��وان 
نهاده��ای غیردولتی  و  بخش خصوص��ی 
برای دس��تیابی به هدف برداشت نفت به 
میزان یک میلیون و ۲۲۰ هزار بش��که در 
روز اس��تفاده شود، افزود: همه دستگاه ها 
اع��م از صندوق توس��عه ملی، س��ازمان 
برنامه و بودج��ه و وزارت اقتصاد باید در 
کنار وزارت نفت کمک کنند تا این طرح 
که نم��اد واقعی اقتصاد مقاومتی اس��ت 

هرچه بهتر و سریع تر تحقق یابد. 
فرمان��ده س��تاد اقتص��اد مقاومت��ی با 
اش��اره به اینک��ه وزارت نف��ت باید تمام 
ت��وان خ��ود را برای ف��رآورش و بازیافت 
چاه ه��ای منطقه به کار گی��رد، افزود: هر 
یک درصد بازیافت در این حوزه، درآمدی 
در ح��دود ۳۳ میلیارد دالر برای کش��ور 
ایجاد می کند که نباید از این مس��ئله به 

سادگی عبور کرد. 
مع��اون اول رئیس جمهور همچنین از 
وزارت نفت خواس��ت با توج��ه به وجود 
توان فنی و دانش بومی در کش��ور، برای 
جلوگی��ری از هدررف��ت گاز این میادین 

برنامه ریزی الزم را انجام دهد. 

درخواست معاون اول رئیس جمهور از بانک ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

راه های تخلف و رانت بازی در طرح اشتغال روستایی بسته شود

پیشنهاد صندوق بین المللی پول برای افزایش تنوع صادراتی ایران
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ارتباطات

وزیر ارتباطات در هفتمین همایش بانکداری 
الکترونیک اعالم کرد

ثبت ٤۲ میلیارد تومان کالهبرداری 
و تراکنش غیرمجاز

فرصت ام�روز: وزیر ارتباط��ات و فناوری اطاعات 
ب��ه نق��ل از آمار پلیس فتا اعام کرد ک��ه در نیمه اول 
امسال حدود ۴۲ میلیارد تومان کاهبرداری و تراکنش 

غبرمجاز در فضای الکترونیک انجام شده است. 
محمدجواد آذری جهرمی روز دوش��نبه در هفتمین 
همایش بانکداری الکترونی��ک و نظام های پرداخت در 
برج میاد با اش��اره به اهمیت امنیت حاکم بر عملیات 
الکترونیک ش��بکه بانکی، گریزی ب��ه برخی آمارهای 
موجود ارائه ش��ده از س��وی پلیس فت��ا زد و ادامه داد: 
پلی��س فتا به عنوان پلیس امنیت فضای مجازی اعام 
می کند که بیش از ۶۰درصد شکایت های اعامی به آن 

مربوط به برداشت های غیرمجاز بانکی است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: کم نیستند 
ش��کایت های مربوط به برداشت های غیرمجاز و در این 
رابطه ارقام متفاوتی مطرح است، به طوری که پزشکی 
می گفت ۷۰ میلیون تومان از حساب وی برداشت شده 

است. 
آذری جهرم��ی ادام��ه داد: با توجه ب��ه حجم باالی 
ش��کایات و همچنین برداش��ت های غیرمج��از بانکی 
و از س��ویی عدم مس��ئولیت بانک ها در ای��ن مورد از 
ش��بکه بانکی می خواهم که به ارتقای امنیت در حوزه 

الکترونیک توجه ویژه داشته باشند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات یادآور شد: با توجه 
به فراگیری پرداخت الکترونی��ک باید روال به گونه ای 
باش��د که اعتماد مردم به این حوزه خدشه دار نشده و 
بیش از گذش��ته باش��د، این در حالی است که اگر قرار 
باش��د رونق اقتصادی در کسب و کارهای مجازی ایجاد 

شود این اعتماد از عوامل مهم خواهد بود. 
آذری جهرمی برگزاری چنین همایش هایی را فرصتی 
ب��رای بهره گی��ری از دیدگاه های مختلف در راس��تای 
بهبود نظام نوین بانک��داری عنوان کرد و گفت: باید از 
زحماتی که فعاالن عرصه بانکداری برای ایجاد ش��بکه 
پایدار با توجه موضوع تحریم ها با استفاده از دانش بومی 

کشیده اند، تشکر کنیم. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه شبکه 
نوین بانکداری زمانی در کش��ور ایجاد شده که جامعه 
بین المللی دسترسی های ما را محدود کرده بود، عنوان 
کرد: دانشمندان و کارشناس��ان ایرانی با تکیه بر توان 
داخلی توانس��تند در عرصه نظ��ام بانکی موفقیت های 
بس��یاری را ایجاد کنند ک��ه نمونه آن در منطقه وجود 

ندارد. 
آذری جهرمی با اش��اره به اینکه نظام بانکداری ما 
در س��االنه نه چندان دور وضعیت مطلوبی نداش��ته 
اس��ت، تصریح کرد: در گذش��ته، نظ��ام بانکداری ما 
مبتن��ی ب��ر چارچوب هایی بود ک��ه اطمینانی به آن 
نبوده و بسیاری از فرآیندها در درون آنها غیرممکن 
بوده اس��ت. برخی مش��کات پیش روی نظام بانکی 
در گذش��ته باع��ث ایجاد موانع و رونق کس��ب و کار 
در کش��ور ش��ده بود، از این رو توس��عه شبکه بانکی 
در حال حاضر توانس��ته بسیاری از دغدغه ها در این 

زمینه را رفع کند. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاع��ات با بیان اینکه در 
گذشته در شبکه مخابراتی کشور توزیع شارژ کارت های 
اپراتورهای موبایل با شبکه های فیزیکی انجام می شد، 
 گف��ت: امروز با اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین بیش از 
۸۰ درصد تراکنش های بانکی اپراتورها از طریق شبکه 

بانکی انجام می شود. 
وی با بی��ان اینکه اقتصاد دیجیتال در س��ال آینده 
بخشی از برنامه بودجه دولت خواهد بود، گفت: در حال 
حاضر پیش نویس سند اس��تراتژی اقتصاد دیجیتال با 
هم��کاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی 
تدوین و کارگروه هایی به منظور بررسی بیشتر موضوع 

تشکیل شده است. 
آذری جهرمی با بیان اینکه نباید به توفیقات حاصل 
شده در شبکه بانکی اکتفا کنیم، ادامه داد: وقتی فرمولی 
را برای حل مسئله یاد می گیریم پس از مدتی به اشباع 
می رس��یم اما باید بدانیم برای توسعه بسترها و شبکه 
باید دست به نوآوری زده و از یکنواختی به دور باشیم. 

وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر بالغ بر یک میلیون 
دس��تگاه پز غیرفعال در کش��ور وجود دارد، گفت: این 
مدل از فناوری ها به س��ر رسیده از این رو ما باید طرح 

نو دراندازیم. 
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه اگر کسانی که فناوری 
نوی��ن بانکی فعلی را ایجاد کرده اند با پایداری آن بدون 
پیشرفت پافشاری کنند کشور را با وقفه مواجه خواهند 
کرد، افزود: مدل اقتصادی کشورهای مختلف در زمینه 
اقتص��اد دیجیتال باید مد نظر ما نیز ق��رار بگیرد تا از 

توسعه دور نمانیم. 
وی با اشاره به اینکه حرکت به سمت تغییر و تحول 
ب��رای مجموعه ها به ویژه ش��بکه بانکی مفید اس��ت، 
تصریح کرد: شبکه بانکی ما باید از یک نقطه پایدار برای 
تحوالت خود استفاده کند و در این مسیر طراحی مسیر 
بسیار اهمیت دارد. در این میان یکی از مسئولیت های 
جمع حاضر این است که نقشه راه توسعه شبکه بانکی 

را به سمت باک چین طراحی کند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به وضعیت 
بانکداری الکترونیک و همچنین تبادالت ارزی مبتنی 
بر رمز و بیت کوین گفت: متأسفانه این موضوع و عدم 
آینده نگ��ری در آن ضررهای بس��یاری را متوجه مردم 

کرده و باعث خروج ارز از کشور شد. 

خبرنامه

 سهمیه بندی بنزین
برای هر نفر ۲۰ لیتر؟ 

عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت اینکه دولت 
را مکلف کنیم نس��بت به تعیین س��همیه برای افراد 
ه��ر خانوار به میزان ۲۰ لیتر در ماه اقدام کند و این 
سهمیه به همه سرپرس��ت های خانوار فارغ از اینکه 
خودرو داشته باش��د یا نداشته باشد، اختصاص داده 

شود کارشناسی شده نیست. 
احمد صفری در گفت وگو با ایلنا، درباره پیش��نهاد 
جدید مرک��ز پژوهش های مجلس مبن��ی بر احیای 
مجدد س��همیه بندی بنزین با اختصاص س��همیه به 
هر خانوار اظهار داشت: این پیشنهاد کار شناسی شده 
نیس��ت و نماین��دگان مجلس باید بیش��تر روی آن 

مطالعه داشته باشند. 
وی افزود: کمیس��یون انرژی قبا با افزایش قیمت 
بنزین مخالفت و اعام کرده بود که به صاح مردم و 
نظام نیست و در رابطه با این پیشنهاد نیز قطعا نظر 

مثبتی نخواهد داشت. 
عضو کمیس��یون انرژی مجلس خاطرنش��ان کرد: 
در جلس��ه روز هش��تم بهمن ماه موضوع حتما مورد 
بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و پیگیر این مسئله 

خواهیم بود. 
وی ادامه داد: اینکه دولت را مکلف کنیم نسبت به 
تعیین سهمیه برای افراد هر خانوار به میزان ۲۰لیتر 
در ماه اقدام کند و این سهمیه به همه سرپرست های 
خانوار فارغ از اینکه خودرو داش��ته باش��د یا نداشته 

باشد، اختصاص داده شود کارشناسی شده نیست. 

ورود ماهانه یک میلیون گوشی 
تلفن همراه به شبکه مخابرات

رئیس اتحادیه دس��تگاه های مخابراتی و گوش��ی 
تلفن همراه از ورود ماهانه یک میلیون گوش��ی تلفن 

همراه به شبکه مخابرات خبر داد. 
ب��ه گزارش مه��ر، مهدی محبی با اش��اره به ادامه 
اجرای طرح رجیس��تری برای مقابله با عرضه گوشی 
قاچاق در کش��ور افزود: طبق آخری��ن آمار ۱۴ هزار 
گوشی تلفن همراه قاچاق از شبکه سراسری خارج و 

آنتن آنها قطع شده است. 
وی با اش��اره به اینکه از این تعداد ۴ هزار گوش��ی 
از کش��ور خارج شده اس��ت، گفت: تاکنون برند اپل 
از ش��بکه خارج ش��ده اس��ت اما با پایان فرصت یک 
ماهه گوشی های قاچاق که به شبکه سراسری متصل 
هس��تند؛ بر تعداد گوش��ی های خارج ش��ده از شبکه 
افزوده می شود.  رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی 
و گوشی تلفن همراه اجرای طرح رجیستری را سبب 
کاهش چش��مگیر قاچاق گوشی دانست و ادامه داد: 
هم اکنون بازار گوشی تلفن همراه در آرامش است و 

تامین نیاز بازار با مشکلی مواجه نیست. 
محبی با اش��اره به اینکه یکی از س��ه برند مطرح 
گوش��ی تا چن��د روز آین��ده وارد طرح رجیس��تری 
می ش��ود، گفت: صاحبان واحده��ای صنفی از ورود 
قانونی گوشی های خود در این برندها مطمئن شوند. 
وی وج��ود گارانت��ی برای گوش��ی تلف��ن همراه 
را نش��ان دهنده قانونی ب��ودن آن دانس��ت و اف��زود: 
مصرف کنن��دگان می توانند ش��کایات خود را در این 
زمینه به ش��ماره تم��اس ۶۶۷۶۳۰۳۵ اعام کنند و 
ی��ا به محل اتحادیه به آدرس خیابان حافظ، پایین تر 
از جمهوری، کوچه ش��هید حسین حسنی، پاک ۱۸ 

مراجعه کنند. 

وسعت لکه نفتی اطراف محل غرق 
سانچی 3 برابر شد

درحالی که بیش از یک هفته از غرق شدن نفتکش 
ایران��ی س��انچی در آب ه��ای دریای چین ش��رقی 
می گذرد، وس��عت لک��ه نفتی ایجادش��ده در اطراف 
محل غرق ش��دن این نفتکش بیش از سه برابر شده 

است. 
به گزارش تس��نیم ب��ه نقل از گاردین، براس��اس 
اعام اداره امور اقیانوسی دولت چین، مقامات تا روز 
یکشنبه س��ه لکه نفتی را به مساحت مجموعا ۳۳۲ 
کیلومتر مربع شناس��ایی کرده اند، درحالی که وسعت 
لکه ه��ا در چهارش��نبه گذش��ته ۱۰۱کیلومتر مربع 

گزارش شده بود. 
س��انچی هنگام برخورد با کش��تی باری س��ی اف 
کریستال چینی در اوایل ماه ژانویه، حامل ۱۳۶هزار 

تن میعانات ایران به مقصد کره جنوبی بود. 
اداره امور اقیانوس��ی آمریکا گفته، سه کشتی گارد 
ساحلی یکشنبه شب در محل حادثه مشغول ارزیابی 
لکه بوده اند.  نوع میعاناتی که سانچی حامل آن بوده، 
موجب تشکیل لکه های نفتی همچون لکه های ناشی 
از نشت نفت خام سنگین در سطح آب نمی شود، اما 
این مواد برای حیات موجودات دریایی بس��یار سمی 

هستند و جدا کردن آن از آب بسیار دشوار است. 
به گفته موسسه صلح س��بز، منطقه ای که کشتی 
در آن غرق ش��ده از نظر دارابودن گونه های مختلف 
زیس��تی دریای��ی نظی��ر ماهی ه��ای کروک��ر زرد و 
خرچنگ های آبی یک منطقه مهم محسوب می شود. 
این منطقه همچنین یکی از مس��یرهای کوچ فصلی 
گونه های مختلف پس��تانداران دریایی نظیر وال های 

خاکستری و کوهان دار است. 



فرص�ت ام�روز: نخس��تین 
بانکداری  همایش  هفتمین  روز 
نظام ه��ای  و  الکترونی��ک 
پرداخت روز گذش��ته در سالن 
همایش های ب��رج میالد برگزار 
آذری  ج��واد  محم��د  و  ش��د 
و  ارتباط��ات  وزی��ر  جهرم��ی، 
ولی اهلل س��یف رئیس کل بانک 
مرک��زی از جمل��ه س��خنرانان 
آیی��ن افتت��اح ای��ن همای��ش 
بودن��د. وزیر ارتباط��ات در این 
همای��ش از ثب��ت ٤۲ میلیارد 
تومان کالهب��رداری و تراکنش 
غیرمجاز در نیمه نخست امسال 
از س��وی پلیس فت��ا خبر داد و 
رئیس کل بان��ک مرکزی نیز از 
ض��رورت اصالح نظ��ام کارمزد 
س��خن گف��ت. همچنین رئیس 
بانکی، نظام  پژوهشکده پولی و 
بانکی را طالی��ه دار به کارگیری 
ارائ��ه  در  نوی��ن  فناوری ه��ای 
خدمات مالی برش��مرد و معاون 
بانک مرکزی  نوین  فناوری های 
نیز اوایل سال 97 را زمان اعالم 
نظر مواضع بانک مرکزی درباره 
ارزه��ای دیجیت��ال بی��ان کرد. 
همچنین رئیس بخش بانکداری 
حوزه اروپای شرکت مک کینزی 
از تغییر مس��یر بانکداری دنیا از 
س��وی اقتصاد دیجیتال در این 

همایش خبر داد. 
گ��زارش »فرصت ام��روز« از 
نخس��تین روز هفتمین همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخت را در ادامه می خوانید. 

ناچار به اصالح نظام 
کارمزدی هستیم. 

هفتمی��ن همای��ش بانکداری 
الکترونی��ک و نظام های پرداخت 
ب��رای رئیس کل بان��ک مرکزی 
مجالی ب��ود تا درب��اره تازه ترین 
برای  مرک��زی  بان��ک  تصمی��م 
نظ��ام کارمزدی س��خن  اصالح 
بگوید. ولی اهلل س��یف در میزگرد 
»ن��وآوری، بازیگ��ران جدی��د و 
کارای��ی در کس��ب وکار مال��ی« 
درب��اره اصالح م��دل کارمزدی و 
دریافت کارمزد از دس��تگاه های 
کارتخوان و شرکت های پرداخت 
گفت: نظام بانکی با چالش هایی 
روبه رو اس��ت که نی��از به اصالح 
ساختار جدی در این بخش دارد 
ک��ه یکی از آنه��ا درآمد و هزینه 

نظام بانکی است. 
او ادام��ه داد گف��ت: بانک ها 
برای ورود ب��ه فناوری اطالعات 
بنا به شرایط بازار و نگاه رقابتی، 
عموما در نقطه شروع در مسیر 
بازاریاب��ی ب��ه اقتص��ادی بودن 
ارائه خدم��ات بانکی زیاد توجه 
نداش��تند، البته ای��ن مطلب در 
س��ایر خدمات بانک ها نیز کامال 

مشهود است. 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
همچنین تصری��ح کرد: در دنیا 
برای بررس��ی و ارزیابی ساختار 
بان��ک ای��ن ک��ه چه می��زان از 
درآمدهای  از  جاری  هزینه های 
کارمزدی تعیین می ش��ود مورد 

ارزیابی قرار می گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه س��اختار 

ما هم اکنون نامناس��ب اس��ت، 
اضافه ک��رد: اگر کارمزد در دنیا 
حذف ش��ود بانک ب��رای ادامه 
حیات مجبور اس��ت هزینه ها را 
به نرخ تس��هیالت اضافه کند و 
در نهای��ت هزینه تأمین مالی را 
گران می کند، ولی مشکل ما از 

این فراتر است. 
س��یف ادامه داد: برای ایجاد 
تع��ادل باید س��اختار کارمزدی 
چه در بانکداری الکترونیک چه 
در س��ایر خدمات بانکی اصالح 
ش��ود و ما ناچار ب��ه اجرای این 

مهم هستیم. 
وی همچنی��ن تأکید کرد که 
ع��دم تع��ادل دارای��ی و بدهی 
و نقدینگ��ی نی��ز م��ورد توجه 
بانک مرکزی اس��ت که در این 
انجام  ه��م  اقداماتی  خص��وص 

شده است. 

فین تک ها نظام بانکی را 
در افزایش کیفیت خدمات 

یاری کنند
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
نیز در ای��ن همایش، نظام بانکی 
را طالیه دار معرفی و به کارگیری 
فناوری ه��ای نوین در عرصه ارائه 
خدم��ات مال��ی کش��ور خواند و 
گفت: از نظ��ام بانک��ی به عنوان 
پیشران صنعت فناوری اطالعات 

کشور نام می برند. 
عل��ی دیواندری ب��ا بیان اینکه 
به رغ��م چهار ده��ه محدودیت 
بزرگی  دستاوردهای  بین المللی، 
الکترونیک  بانک��داری  در زمینه 
در کشور کسب شده است، ادامه 
داد: این افتخار بزرگی اس��ت که 
در  ح��وزه  ای��ن  دس��تاوردهای 
شرایطی کسب شده که کشورمان 
چه��ار ده��ه ب��ا محدودیت های 
بین المللی روبه روست و در ارتباط 
با نرم اف��زار و س��خت افزار تحت 

تحریم قرار دارد. 
او پیش��رفت های فن��اوری را 
موجب ایجاد تحوالت ساختاری 
توس��عه مدل های کسب  وکار  و 
جدید باالخ��ص در عرصه ارائه 
خدم��ات مال��ی عن��وان و بیان 
ک��رد: در دنی��ای امروز ش��اهد 
ظهور کسب وکارهای نوآورانه ای 
با نام فین تک ها هس��تیم که با 
ارائه خدمات مالی گس��ترده، به 
یاری بانکداری س��نتی آمده اند. 
فین تک ها  فعالی��ت  گس��ترش 
در جهان نش��ان دهنده ظرفیت 
ش��رکت های  ای��ن  ب��االی 
عرصه ه��ای  در  دانش بنی��ان 
مختلف است. بر اساس آخرین 
جهانی  س��رمایه گذاری  آمارها، 
در فین تک ها در سه ماهه سوم 
۲۰۱7 بالغ بر ۸.۲ میلیارد دالر 

بوده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: نگاهی 
به نحوه تعامل بانک های جهان 
با ای��ن بازیگران جدید حاکی از 
آن اس��ت که بانک ه��ا، دیگر به 
این نهاد های تازه وارد به عنوان 
با فراهم  رقیب نمی نگرند، بلکه 
مناسب  زیرس��اخت های  کردن 
برای فعالیت آنها، از نوآوری ها، 
خدم��ات و محصوالتی که ارائه 

ارتق��ای  در جه��ت  می دهن��د 
کارایی خدمت رس��انی، حداکثر 
اس��تفاده را کرده و توانس��ته اند 
از ای��ن مس��یر عملک��رد خود 
در زمین��ه س��ودآوری را بهبود 
بخش��ند. از ای��ن رو، رویک��رد 
اصلی هفتمین همایش س��االنه 
بانکداری الکترونیک و نظام های 
موض��وع  ح��ول  پرداخ��ت، 
»ن��وآوری، بازیگ��ران جدی��د و 
کارای��ی در کس��ب وکار مالی« 

شکل گرفته است. 
و  پولی  پژوهش��کده  رئی��س 
بانک��ی فین تک ه��ای نوظه��ور 
در س��ال های اخی��ر را آغ��ازی 
برای عص��ر جدید خدمات مالی 
مبتن��ی ب��ر فن��اوری خوان��د و 
گفت: فی��ن تک های نوظهور، با 
حمایت بانک ها و زمینه س��ازی 
بان��ک مرک��زی توانای��ی آن را 
دارن��د که اکوسیس��تم بانکی را 
به نفع مشتریان تغییر دهند. در 
حال حاضر که با پیش��رفت های 
فن��اوری، فین تک ه��ای ح��وزه 
پدیده ای  عن��وان  ب��ه  پرداخت 
در حال رش��د در کشور مطرح 
ش��ده اند، انتظ��ار م��ی رود این 
نظ��ام  بتوانن��د  اس��تارت آپ ها 
بانک��ی را در افزای��ش کیفی��ت 
خدمات یاری رس��انند. بانک ها 
نیز به منظور پاسخ دهی مؤثرتر 
و دقیق تر به نیازهای مش��تریان 
آوردن  فراه��م  ب��ا  می توانن��د 
پلت فرم های مناسب، از ظرفیت 
ب��االی این بازیگ��ران جدید در 
عرص��ه خدمات مال��ی بهره مند 
ش��وند. به بیان دیگر، بانک ها و 
فین تک ها به سمت هم زیستی، 
مش��ارکت و انتفاع دوجانبه در 
حال حرک��ت هس��تند که این 
مطل��ب و موضوع��ات پیرامونی 
آن بخش مهم��ی از محور های 
همای��ش امس��ال را ب��ه خ��ود 

اختصاص داده است. 
او با بیان اینکه به تغییر در مدل 
کس��ب درآمد بانک ها نیاز داریم، 
گفت: در مدل کس��ب وکار فعلی، 
منشأ اصلی درآمد بانک ها ناشی از 
اعطای تسهیالت یا همان کسب 
درآمد مش��اع اس��ت. از این رو با 
تکیه بر پیشرفت های ایجاد شده 
در ح��وزه بانکداری الکترونیک و 
ارائه خدمات بهتر به مش��تریان 
انتظار می رود همزمان با افزایش 
کیفی��ت خدم��ات، درآمده��ای 
کارم��زدی جای��گاه خ��ود را در 
ترکیب درآمدی بانک های کشور 
باز  یابد. لذا وقت آن رسیده است 
که ب��ا خردجمع��ی و اتخاذ یک 
سیاست مناسب، ترکیب درآمدی 

بانک ها را بهبود ببخشیم. 

اوایل سال ۹۷؛ اعالم نظر 
بانک مرکزی درباره ارز 

دیجیتال
فناوری های  معاون  همچنین 
نوین بانک مرک��زی اعالم کرد: 
مواض��ع بان��ک مرک��زی درباره 
ارزهای دیجیتال تا اوایل س��ال 

آینده مشخص می شود. 
ناص��ر حکیمی ب��ا بیان اینکه 
اگ��ر بخواهی��م س��رمایه گذار با 

روش های س��نتی ب��ه کار خود 
ادامه دهد، به اتالف وقت دامن 
زده ایم، افزود: اگر مس��یر تعالی 
فناوری ه��ای نوی��ن را پیگیری 
نکنیم هرج و م��رج رخ خواهد 

داد. 
وی تصریح ک��رد: در رابطه با 
فناوری های جدید اکوسیس��تم 
ایجاد ش��ده و ما در پدیده های 
فین تک متوقف نخواهیم ش��د، 
بلکه ادامه مس��یر میان بخشی 

خواهد شد. 
حکیمی با اشاره به چالش های 
پیش روی بانکداری نوین گفت: 
تمرک��ز عم��ده روی س��امانه ها 
تمرک��ز  پرداخ��ت،  خدم��ات  و 
روی دسترس��ی پذیری ب��ه جای 
محص��والت جدید و عدم معرفی 
محص��والت ترکیبی از مهم ترین 

چالش های این حوزه است. 
مع��اون فناوری ه��ای نوی��ن 
بانک مرکزی با بیان اینکه باید 
راهکاره��ای رف��ع چالش ه��ای 
مذکور مدنظر قرار بگیرد، افزود: 
رسمی ش��دن فرآیند بانکداری 
ام��کان  ش��دن  رس��می  ب��از، 
بازار  فعالیت های  برون س��پاری 
پول اعم از پرداخت و انتقاالت، 
اطالعات به داده ه��ای بانکی و 
باید در  تطبی��ق گزارش ده��ی 

راستای کار قرار بگیرد. 
ویژگی ه��ای  ب��ه  حکیم��ی 
رویکرد بانک مرکزی به فناوران 
و فن��اوران مال��ی اش��اره کرد و 
گفت: باز بودن و ش��فاف بودن، 
به ش��دت متک��ی بر ن��وآوری، 
مس��ئولیت ها،  محتمل  اختالط 
پراکندگ��ی و وس��عت بازیگران 
و  پذی��رش  س��رعت  جدی��د، 
ویروسی بودن را می توان از این 

ویژگی ها برشمرد. 
خص��وص  در  اف��زود:  وی 
سیاست های اقتصادی به نکاتی 
نظی��ر ع��دم تعری��ف قالب های 
مورد نظر مانند مجوز، مشارکت 
چارچوب،  تعری��ف  در  همگانی 
پویایی ساختاری رصد، پایش و 
نظارت و شفاف س��ازی در حوزه 
مس��ئولیت، انعط��اف در حوزه 
و  نظارت  توزی��ع  پاس��خگویی، 
پایش در ساختار سلسله مراتبی 
از ویژگی های سیاست های بانک 
مرک��زی در خصوص فناوران به 
شمار می رود، ضمن اینکه برای 
فین تک، دیگر مجوز نمی دهیم. 
را  پ��ول  ح��ذف  ام��کان  او 
کماکان در انحصار بانک مرکزی 
و بانک ه��ا بی��ان ک��رد و گفت: 
ام��کان خل��ق پول ب��ه فناوران 
مالی نمی دهیم و این مسئله در 
انحصار بانک مرکزی قرار دارد. 

دیجیتال در حال تغییر 
سیستم بانکداری دنیاست

رئیس بخ��ش بانکداری حوزه 
اروپ��ای ش��رکت مک کین��زی 
نی��ز در این همای��ش گفت که 
دیجیتال در حال تغییر سیستم 

بانکداری دنیاست. 
 انریکو لوچینتتی که بیش از 
۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه 
بانکی دارد در هفتمین همایش 

بانکداری الکترونیک و نظام های 
پرداخ��ت ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
از  روند دیجیتالی ش��دن بیش 
٤۰ س��ال اس��ت که آغاز شده، 
درب��اره وضعی��ت تراکنش های 
بانکی گف��ت: بیش از ۵۰درصد 
تراکنش ه��ای بانک��ی امروزه به 
صورت دیجیتالی انجام می شود. 
او ب��ا تأکید بر نقش اینترنت و 
ضریب نفوذ ب��االی تلفن همراه 
در دس��تیابی ب��ه این می��زان از 
تراکنش ه��ای دیجیتال��ی ادامه 
داد: کانال ه��ای دیجیتالی بیش 
از 9۰درصد مش��تریان را پوشش 
در کش��ورهای  تنها  می دهن��د. 
اس��کاندیناوی ۸9درصد کاربران 
تحت پوشش روندهای بانکداری 
دیجیتال��ی هس��تند. در س��ایر 
کشورها این رقم 77درصد است. 
لوچینتت��ی با ی��ادآوری اینکه 
روند دیجیتالی بر مفهوم خرید نیز 
تأثیر گذاشته است درباره ضرورت 
چندگانه  کانال ه��ای  پیدای��ش 
تعامل با کارب��ران گفت: بیش از 
۳۰درص��د خریدها ب��ا روندهای 
می ش��وند.  انج��ام  دیجیتال��ی 
ب��ه همی��ن دلی��ل مهمتری��ن 
٤۰درص��د  از  بی��ش  بانک ه��ا 
دیجیتالی ش��ده اند. بس��یاری از 
آنها برای افزایش س��رعت انجام 
روندهای شان، کارخانه دیجیتالی 

راه اندازی کرده اند. 
رئیس بخ��ش بانکداری حوزه 
اروپ��ای ش��رکت مک کین��زی 
ضمن تأکی��د بر اینکه روندهای 
را  هزینه ه��ا  بای��د  دیجتال��ی 
را  هزینه ه��ا  ۶۵درص��د  ت��ا 
راه های  درب��اره  ده��د،  کاهش 
در  بانک ه��ا  س��رمایه    گذاری 
زمین��ه دیجیت��ال اع��الم کرد: 
درحالی ک��ه بانک ه��ای ب��زرگ 
ارق��ام قاب��ل توجه��ی در ای��ن 
زمینه س��رمایه گذاری می کنند، 
بانک های کوچک و متوسط نیز 
می توانن��د از طریق مش��ارکت، 
مح��دود  بازاره��ای  انتخ��اب 
ی��ا تبدی��ل ش��دن ب��ه اپراتور 
بک آفیس برای س��ایر بازیگران 
بانکی در این زمینه اقدام کنند. 
لوچینتتی با ش��رح پنج روند 
دیجیتال��ی صنع��ت بانک��داری 
آینده ش��امل روباتیک ش��دن، 
پرداخت دیجیتالی، دسترس��ی 
فین تک  اطالع��ات،  به  بیش��تر 
و ظه��ور بازیگران اع��الم کرد: 
باعث  روباتیک ش��دن می تواند 
کاهش دستمزد تا ۶۵۰میلیارد 

دالر در سال شود. 
او همچنی��ن درب��اره جایگاه 
فعل��ی فین تک ه��ا اع��الم کرد: 
فین تک ه��ا بی��ش از ۵۰درصد 
هس��تند.  دنیا  کس��ب وکارهای 
هرچن��د آنها ابتدا تنها در حوزه 
پرداخ��ت فعالیت می کردند، اما 
ح��اال وارد حوزه ه��ای متنوعی 
درحالی که  همچنین  ش��ده اند. 
تع��داد ش��عب بانک��ی در اروپا 
حدود ۵۰ درصد کاهش داشته 
اس��ت، بس��یاری از بانک ها نیز 
اقدام به ایجاد شعب مشاوره ای 
ی��ا ش��عب مخص��وص خدمات 

کرده اند. 

گزارش »فرصت امروز« از هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت 

اقتصاد دیجیتال در حال تغییر سیستم بانکداری دنیاست گزارش میدانی از تحوالت قیمت دالر
چند نرخ برای یک ارز

فرص�ت ام�روز: هفتمی��ن همای��ش بانک��داری 
الکترونیک و نظام های پرداخت، فرصتی بود تا رئیس 
کل بانک مرکزی در حاش��یه آن ب��ه موضوع افزایش 
ن��رخ ارز نیز بپردازد و به مردم توصیه کند دالر نخرند. 
ولی اهلل سیف با بیان اینکه قیمت ارز در روزهای آینده 
کاهش خواهد یافت، هشدار داد که سرمایه گذاری در 
نرخ ارز توجیه ندارد و کس��انی که منابع خود را به ارز 

تبدیل می کنند، قطعا ضرر خواهند کرد. 
رئیس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد ریسک 
و خط��ر موج��ود در ب��ازار ارز را نپذیرند و به س��مت 
سرمایه گذاری امن حرکت کنند. او همچنین به جریان 
سودآوری در منابع بانکی و بازار ارز اشاره کرد و گفت: 
حدود چهار تا پنج س��ال گذش��ته کس��ی که سرمایه 
خود را در بانک ها س��پری کرده و حتی اگر نرخ س��ود 
ب��االی ۲۵درصد هم دریافت نکرده و ۱۵درصد گرفته 
اس��ت، حداقل تاکنون منابع او ۸۰درصد رشد داشته، 
درحالی که اگر در همین مدت س��رمایه گذاری در ارز 
انجام شده بود و نرخ دالر را در آن زمان در رنج ۳۰۰۰ 
تومان در نظر بگیریم حداکثر سود نزدیک به ۵۰ درصد 

می شود. 
صحبت های س��یف در حالی است که روز یکشنبه 
دالر رکورده��ای تازه ای از خود بر جای گذاش��ت و به 
قیمت ٤هزار و 7۰۰ تومان نیز رسید. این در حالی بود 
که فروش دالر بانک��ی و حواله دالری نیز در نرخ های 
دیگ��ری انجام می ش��د و این چند نرخ��ی بودن دالر 

سردرگمی مردم را دوچندان می کرد. 
با این همه، همزمان با افزایش قیمت ارزهای عمده 
در بازار آزاد، نظارت بانک مرکزی بر بازار و فعاالن این 
عرصه نیز تشدید شده و صرافی های منتخب تزریق ارز 
مورد نیاز را ش��دت بخشیده اند. به گزارش ایرنا، قیمت 
ه��ر دالر آمریکا و یورو روز دوش��نبه در بازار آزاد روند 
کاهشی داش��ت و به ترتیب به ٤۵هزار و 9۵۰ ریال و 
۵۸ هزار و ۳۰۰ ریال رسیده است؛ صرافی های منتخب 
بانک مرکزی نیز برای مدیریت بازار وارد میدان شده اند 
و اکنون هر اس��کناس ی��ورو به قیمت ۵۶ هزار و 99۰ 
ریال و هر اس��کناس دالر به نرخ ٤۵ هزار و ٤۵۰ ریال 

عرضه می شود. 
صرافی های منتخب بانک مرکزی نیز از صرافی های 
مجاز خواسته اند نسبت به خرید ۵۰هزار اسکناس دالر 
آمریکا به عنوان بخش نخس��ت از این صرافی ها اقدام 
کنند. در صورت عرضه به موقع ارز خریداری ش��ده از 
سوی صرافی ها در بازار و ارائه جدول فروش، صرافی ها 
می توانند نسبت به خرید بخش بعدی ۵۰هزار تایی از 

همان صرافی منتخب اقدام کنند. 
برخورد با متخلفان

در دور جدی��د نظارت ه��ا ک��ه با هم��کاری نیروی 
انتظام��ی از اواخر هفته گذش��ته کلید خورده اس��ت، 
صرافی های متخلف و فاقد مجوز از بانک مرکزی پلمب 
شده اند که هنوز تعداد دقیق آنها از سوی مراجع رسمی 

اعالم نشده است. 
همچنین عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران 
به تازگی از دستگیری پنج متهم ارزی خبر داده است. 
پیگیری ها حاکی است که تخلف عمده این افراد، انجام 

معامالت فردایی در بازار ارز است. 
معامالت فردایی دالر اغلب از س��وی دالرفروش��ان 
سرپایی انجام می شود. دالرفروشان سرپایی به کسانی 
اطالق می شود که اغلب در خیابان فردوسی در محدوده 
پاس��اژ افشار و نیز سبزه میدان بازار فعالیت دارند. این 
افراد با انجام معامالت فردایی به ویژه در زمان هایی که 
تقاضای عرضه بر بازار فش��ار می آورد، سعی می کنند 

قیمت ها را باال نگه دارند. 
طبق بخشنامه بانک مرکزی، انجام معامالت فردایی 
ارزها توس��ط صرافی ها ممنوع اس��ت، اما این ش��یوه 

نرخ گذاری همچنان میان فعاالن ارز رایج است. 
معامله گران فردایی بازار ارز در س��اعت های انتهایی 
روز ب��رای تعیین قیمت ها در روز آینده دس��ت به کار 
می ش��وند و سعی می کنند با قیمت باالتری نسبت به 
معامالت نقدی، ارز بخرند که این کار سبب دامن زدن 
به تورم انتظاری در بازار ارز شده و قیمت ها را با وجود 

کاهش تقاضا، همچنان باال نگه می دارد. 
صرافی ها و فعاالن رس��می ب��ازار ارز، انجام هرگونه 
معامالت فردای��ی و صوری را انکار می کنند، اما وجود 
٤۲7 صرافی فاقد مج��وز از جانب بانک مرکزی و نیز 
دالرفروشان سرپایی محمل مناسبی برای انجام اینگونه 
معامالت هستند.  بر اساس بخشنامه، انجام معامالت 
فردایی ارز ممنوع اس��ت و متخلفان از این مقررات به 
اس��تناد قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار 
غیرمتش��کل پولی، قان��ون اخالل در نظ��ام اقتصادی 
و قان��ون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز تحت تعقیب قرار 
می گیرن��د.  در ای��ن قوانی��ن، برای اخاللگ��ران نظام 
اقتصادی بسته به نوع و شدت جرم مجازات هایی چون 
حبس، ش��الق در انظار عمومی و ضب��ط اموالی که از 

طریق خالف به دست آمده، پیش بینی شده است. 
سال گذشته نیز بانک مرکزی همزمان با اوج گرفتن 
کاذب قیم��ت ارز در ب��ازار آزاد، ب��ا هم��کاری نیروی 
انتظامی نظارت بر بازار را تش��دید ک��رد و تعدادی از 

فعاالن بازار ارز دستگیر شدند. 
انتظار می رود تشدید نظارت بانک مرکزی به عنوان 
نه��اد ناظر بر بازار ارز و بازارهای غیرمتش��کل پولی به 
زمان رش��د قیمت ها محدود نش��ود و هرچه سریع تر 
صرافی های غیرمجاز تعیین تکلیف شوند تا کمتر شاهد 

بروز نوسان ها و تالطم های ارزی باشیم. 
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گــزارش

افزایش ۱۲۰ هزار تومانی قیمت 
سکه در یک ماه

بررس��ی نوسانات قیمت س��که تمام در دهمین ماه 
امسال نشان می دهد که قیمت این نوع سکه در این بازه 
زمانی ۱۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده که حداقل در 
س��ال جاری اتفاق بی سابقه ای است.  به گزارش ایسنا، 
بازار سکه در دهمین ماه از سال جاری با تغییر و تحول 
بس��یار زیادی همراه و به ش��کل بی س��ابقه ای در سال 

۱۳9۶ با جهش قیمتی روبه رو شد. 
 سکه تمام طرح جدید در ابتدای دی ماه حدود یک 
میلیون و ۳9۶ هزار تومان در بازار قیمت داشت. بررسی 
روند قیمتی این سکه نشان می دهد که شیب حرکتی 
آن در بیش��تر روزهای دی ماه مسیر صعودی را سپری 
کرده اس��ت.  در همان دهه اول دی ماه، قیمت س��که 
تمام به یک میلیون و ٤٤۳ هزار تومان رسید و ٤7 هزار 
توم��ان افزایش را تجربه کرد.  در دهه دوم دی ماه نیز 
همین وضعیت ادامه یافت، به گونه ای که سکه تمام در 
۱۳ دی ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رس��ید و 
رکورد این نوع س��که را در س��ال جاری شکست. البته 
تقریبا در روزهای بعد قیمت ها تغییر محسوسی نکرد 
و مقداری هم کاهش��ی ش��د.  در اواخر دی ماه شیب 
افزایش قیمت سکه تندتر شد و به یک میلیون و ۵۱۵ 
هزار تومان رس��ید و در نهایت این نوع سکه دی ماه را 
با نرخ یک میلیون و ۵۱9 هزار تومان به پایان رس��اند.  
در مجموع طی دهمین ماه س��ال جاری قیمت س��که 
حدود ۱۲۰ ه��زار تومان افزایش پیدا کرده اس��ت که 
این میزان افزایش نرخ در یک ماه، دس��ت کم در سال 
جاری بی سابقه بوده اس��ت.  همچنین نیم سکه ۶۸٤ 
هزار تومان در ابتدای ماه عرضه ش��د که در انتهای ماه 
به 7۳9 هزار تومان رس��یددتا این نوع سکه در دهمین 
ماه سال ۵۵ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد. 
از سوی دیگر، ربع سکه ابتدای ماه را با نرخ ۳97هزار 
تومان آغاز کرد و آخر ماه را با نرخ ٤۳7 هزار تومان به 
پایان برد که افزایش ٤۰ هزار تومانی قیمت در یک ماه 
را تجربه کرده اس��ت.  همچنین سکه گرمی در ابتدای 
دی ماه ۲۶۲ هزار تومان قیمت داشت که در پایان ماه 
به ۲۸٤ هزار تومان رس��ید و افزایش ۲۰ هزار تومانی را 
تجربه کرد.  قیمت س��که به طور معمول از دو شاخص 
تأثی��ر می پذیرد؛ یکی قیمت ط��الی جهانی و دیگری 
قیمت ارز. قیمت طالی جهانی در یک ماه گذش��ته با 
روند افزایشی روبه رو بوده، اما این افزایش قیمت شیب 

کندی داشته و چندان در بازار محسوس نبوده است. 
به نظر می رسد افزایش قیمت سکه بیش از هر چیز 
تحت تأثیر قیمت دالر صورت گرفته است. دالر آمریکا 
طی یک ماه گذش��ته با جهش زیاد نرخ مواجه ش��د، 
به طوری که روز گذشته )یکم بهمن ماه( برای اولین بار 
از ٤7۰۰ تومان هم عبور کرد تا به تبع آن قیمت سکه 

هم رکوردشکنی کند. 

صندوق بین المللی پول خواستار 
همکاری جهانی برای نظارت بر 

بیت کوین شد
گری رایس، سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت 
افزایش رایزنی ها و همکاری ه��ای بین المللی در مورد 
بیت کوین س��ودمند اس��ت.  به گزارش ایرنا از پایگاه 
خبری تحقیقی »اس��تراتژیک کوین« آمریکا، بیش��تر 
مقررات ناظر بر بیت کوین توس��ط آژانس های مختلف 
نظارتی جهان وضع ش��ده است، به طوری که مجموعه 
قوانین آن از کشوری به کشور دیگر یا حتی از ایالتی به 

ایالت دیگر فرق می کند. 
رای��س با اش��اره به اینکه نشس��ت های جس��ته و 
گریخته ک��م اهمی��ت، تأثیری ن��دارد، اف��زود: اگر 
دستگاه های نظارتی بتوانند در زمینه کاهش خطرات 
مرتبط با رمز ارزها نشس��ت های تخصصی در سطوح 
عال��ی برگزار کنن��د، برای س��رمایه گذاران و اقتصاد 

جهانی مفیدتر خواهد بود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٤.۶۰۵دالر آمریکا

۵.۸۳۵یورو اروپا

۶.۳۶۳پوند انگلیس

۱.۲۶۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۲۶.۰۰۰مثقال طال

۱٤٤.۵۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.٤7۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۵۲۵.۵۰۰سکه طرح جدید

7٤۲.۰۰۰نیم سکه

٤۳۸.۰۰۰ربع سکه

۲۸۶.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص بورس روز دوش��نبه با رشد 
407واح��دی دوب��اره به م��دار صعودی 
بازگش��ت و در جایگاه 98ه��زار و 628 

واحدی قرار گرفت. 
به گزارش ایرنا، در معامالت س��ومین 
روز نخستین هفته بهمن ماه امسال، گروه 
مرتبط با پتروش��یمی ها و شیمیایی ها در 
صدر توجه بازار س��رمایه بودند به طوری 
که معامالت مثبت این گروه، تاثیر مثبت 

بر شاخص داشته و باعث رشد آن شد. 
نماده��ای  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
ف��ارس )هلدین��گ خلیج ف��ارس(، ج��م 
)پتروش��یمی ج��م(، فمل��ی )ملی صنایع 
)پتروش��یمی خارک(،  مس(، ش��خارک 
وغدیر )س��رمایه گذاری غدیر( و شپدیس 
)پتروش��یمی پردی��س( در معامالت روز 
گذشته با رشد خود بیشترین تاثیر مثبت 
را بر شاخص برجای گذاشتند، در مقابل، 
وبملت )بانک ملت(، خس��اپا )س��ایپا( و 
ومعادن )توسعه معادن و فلزات( باالترین 

تاثیر منفی را داشتند. 
همچنی��ن در معامالت دی��روز، گروه 
ش��یمیایی در ص��در گروه های بورس��ی 
ق��رار گرفت و در این گروه 59 س��هم به 
ارزش 3000 میلی��ارد ریال داد و س��تد 
ش��د. گروه فلزات اساسی به ارزش 237 
میلیارد ری��ال و خودرو ب��ه ارزش 204 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 
اختص��اص دادند. در رده چه��ارم، گروه 
فرآورده های نفت��ی با معامالتی به ارزش 

175 میلی��ارد ریال ج��ای گرفت. گروه 
چند رشته ای صنعتی نیز با معامالتی به 
ارزش 98 میلیارد ری��ال رده پنجم را از 

آن خود کرد. 
در معامالت س��ومین روز هفته یک 
میلیارد و 103میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 2 هزار و 286 
میلی��ارد ریال در 64 هزار و 983 نوبت 
مبادله ش��د. بررسی شاخص های اصلی 
بازار س��رمایه نش��ان می دهد شاخص 
قیم��ت )وزنی - ارزش��ی( ک��ه در آن 
ارزش س��هام ش��رکت های ب��زرگ اثر 
بیش��تری بر ش��اخص می گذارد، 130 
واحد و ش��اخص کل )ه��م وزن( که در 
ش��رکت های  هم��ه  وزن  و  ارزش  آن 
بزرگ و کوچک در محاس��به ش��اخص 
کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 22 

واحد رشد کرد. 
ش��اخص قیمت )هم وزن( ک��ه بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در ب��ورس اس��ت، نیز 17 
واحد و ش��اخص آزاد ش��ناور که بیانگر 
بخش��ی از س��هام شرکت هاست که قابل 
معامل��ه در ب��ورس باش��د، 359 واح��د 
ب��اال رف��ت. ش��اخص ب��ازار اول ک��ه به 
ش��رکت هایی اختص��اص دارد که از نظر 
س��رمایه، س��ودآوری و درصد سهام آزاد 
شناور ش��رایط بهتری دارند، 250 واحد 
و شاخص بازار دوم بورس یک هزار و 73 

واحد تقویت شد. 

داد و ستد 63 میلیارد ریال اوراق 
تسهیالت مسکن در فرابورس

در میانه نخستین هفته مبادالتی بهمن ماه 
معامله گران بازارهای فرابورس ایران بیش از 
357میلیون ورقه به��ادار را در 41 هزار و 
885 نوبت مبادالتی دست به دست کردند 
که این حجم از داد و س��تدها، ارزش بیش 
از یک هزار و 417 میلیارد ریال را به ثبت 
رساند. نماگر فرابورس نیز روز گذشته کمتر 
از یک واحد رشد کرد و در جایگاه یک هزار 

و 84 واحدی ایستاد. 
درحالی که بیش��ترین تاثی��ر مثبت را 
بر ش��اخص فرابورس نماده��ای زاگرس 
خراس��ان  و  زاگ��رس(  )پتروش��یمی 
)پتروش��یمی خراس��ان( داش��تند، اما از 
س��وی دیگر نیز نماد پتروش��یمی مارون 

بیش��ترین تاثیر منفی را بر جای گذاشت 
و مانع رشد شاخص شد. 

بیش از 609 ه��زار ورقه به ارزش افزون 
ب��ر 580میلیارد ریال نیز در ب��ازار اوراق با 
درآمد ثابت مبادله ش��د که از این میزان، 
بی��ش از 100 هزار ورقه ب��ه ارزش افزون 
بر 85 میلی��ارد ریال مرب��وط به مبادالت 
اوراق »س��خاب 7« بود. بیشترین استقبال 
خریداران و فروش��ندگان اوراق تسهیالت 
مسکن )تس��ه( در این روز مربوط به تسه 
دی ماه 96 بود. بدین ترتیب بالغ بر 58 هزار 
ورقه »تس��ه9610« ب��ه ارزش بیش از 42 
میلیارد ریال دست به دست شد. مبادالت 
اوراق تسهیالت مسکن در مجموع به نقل  
و انتقال بیش از 86 هزار ورقه به ارزش 63 

میلیارد ریال منتهی شد. 

در سومین روز نخستین هفته بهمن ماه

بورس دوباره به مدار صعودی بازگشت
بینالملل

بی اعتنایی بورس های جهانی به 
تعطیلی دولت آمریکا

بازارهای س��هام جهان به دنبال تعطیلی دولت 
آمریکا و تالش س��رمایه گذاران برای ارزیابی آثار 

این تعطیلی، عملکرد مختلفی داشتند. 
به گزارش ایس��نا به نق��ل از بلومبرگ، پس از 
آن ک��ه تعطیلی دولت آمریکا ب��ه دلیل اختالف 
رهبران سنا در زمینه مهاجرت و سایر موضوعات 
و به بن بس��ت رسیدن مذاکرات وارد سومین روز 
خود ش��د، دالر آمریکا روز آرامی را س��پری کرد 
و ش��اخص دالر بلومبرگ نسبتا بدون تغییر باقی 

ماند. 
نرخ یورو پس از افزایش��ی نس��بی در س��اعات 
اولیه معام��الت به دلیل افزای��ش خوش بینی ها 
نس��بت به تش��کیل دولت ائتالفی در آلمان، در 
نهایت بدون تغییر ماند و در بازار توکیو هر یورو 

با 1.2229 دالر مبادله شد. 
درحالی ک��ه یوان در براب��ر دالر آمریکا در قله 
تاریخی 6.4 یوان معامله می ش��ود، معامله گران 
ارز همچنان تمایل چین برای تقویت یوان را زیر 
نظر ق��رار دارند. ین ژاپن در معامالت روز جاری 
نس��بتا بدون تغیی��ر ماند، هر دالر ب��ا 110.79 
ی��ن مبادله ش��د و پوند نیز بدون تغیی��ر برابر با 

1.3869 دالر بود. 
از س��وی دیگر خبرگ��زاری رویترز گزارش داد 
پس از درگیری ارتش ترکیه با شبه نظامیان کرد 
مورد حمایت آمریکا در ش��مال سوریه که جبهه 
جدیدی در بحران س��وریه ایجاد کرد، لیر ترکیه 
برخالف س��ایر ارزه��ا، با کاهش��ی 0.6 درصدی 

مواجه شد و هر دالر به 3.8280 لیر رسید. 
بازارهای س��هام به کمک افزایش رشد جهانی 
و س��ودآوری که بازارها را ماه جاری به باالترین 
رکورد ثبت ش��ده خود رس��اندند، توانس��تند تا 
حدود زیادی تحت تأثی��ر تعطیلی دولت آمریکا 

قرار نگیرند. 
نظرات سیاس��ت گذاران پ��س از تصمیم گیری 
این هفته بانک ه��ای مرکزی اروپا و ژاپن ممکن 
اس��ت عامل بع��دی افزایش ب��ازده اوراق قرضه 
دولتی ش��ود، زیرا س��یگنال هایی مبنی بر تغییر 
ش��ماری از سیاس��ت های محرک مالی بروز پیدا 

کرده است. 
بازده اوراق قرضه 10س��اله وزارت خزانه داری 
آمریکا نس��بتا بدون تغییر ماند و در 2.65 درصد 
ایس��تاد که کم��اکان باالترین س��طح بازدهی از 
ژوئن 2014 اس��ت. بازده اوراق قرضه 10س��اله 
دولت اس��ترالیا هم بدون تغییر، در 2.86 درصد 

باقی ماند. 
پ��اول کریستنس��ن، مدیر پرتف��وی کارگزاری 
»نیویورک الیف اینوس��تمنت منیجمنت« گفت: 
با توج��ه به تأثی��رات اقتصادی ان��دک تعطیلی 
دولت آمریکا، بازارها نباید خیلی تحت تأثیر قرار 
گیرند، ما فکر می کنیم اگر قیمت ها کمی پایین 
بیاید فرصت خوبی برای خرید سهام خواهد بود. 
پس از آخری��ن تعطیلی دولت آمریکا در س��ال 

2013، بازارها صعود کردند. 
شاخص »تاپیکس« ژاپن با 0.1 درصد افزایش 
بس��ته ش��د اما ش��اخص »نیک کی 225« ژاپن 
نس��بتا بدون تغییر باقی ماند. شاخص »کسپی« 
ک��ره جنوب��ی 0.7درص��د از ارزش خ��ود را از 
دست داد، ش��اخص »اس اند پی 500« استرالیا 
0.2درصد کاهش یافت و شاخص »هانگ سنگ« 

هنگ کنگ 0.4درصد افزایش یافت. 
شاخص معامالت آتی »اس اندپی 500« که روز 
جمعه با 0.4درص��د افزایش به قله تاریخی خود 
رسیده بود، 0.1درصد کاهش یافت. شاخص »ام.

اس.س��ی.آی« بازارهای جهانی که امسال بیش 
از 5درص��د افزای��ش یافته اس��ت و روز جمعه با 
0.5درصد افزایش به باالترین رکورد خود رسیده 

بود، نسبتا بدون تغییر باقی ماند. 
از س��وی دیگر روند کاهش��ی بهای نفت برنت 
پس از رس��یدن به باالترین سطح سه سال اخیر 
متوقف ش��د، بهای نفت برنت پس از آن افزایش 
یافته بود که اوپک و روسیه اعالم کردند کاهش 
تولید نفتی تا پایان س��ال ج��اری میالدی ادامه 
خواهد داش��ت و نش��انه هایی مبنی ب��ر آمادگی 
خود برای تمدید ای��ن توافق پس از آن مدت را 
از خود نش��ان دادند. بهای نفت »وس��ت تگزاس 
اینترمدیت« هم با 0.2 درصد افزایش، به 63.51 

دالر در هر بشکه رسید. 
طال نس��بتا بدون تغییر مان��د و هر اونس طال 

1331.99 دالر معامله شد. 
س��فر دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- به 
داووس س��وئیس برای شرکت در اجالس جهانی 
اقتصاد، تصمیم گیری در خصوص سیاس��ت های 
پولی بان��ک مرکزی ژاپ��ن در 23 ژانویه و بانک 
مرک��زی اروپ��ا در 25 ژانوی��ه، بررس��ی الیحه 
برگزی��ت دولت ت��رزا می نخس��ت وزیر انگلیس 
در مجل��س اعیان این کش��ور، مالق��ات اعضای 
اوپک و ش��رکایش شامل روس��یه در عمان برای 
مرور اس��تراتژی نفتی، اع��الم صورت های مالی 
ش��رکت های بزرگی نظی��ر نت فلیک��س، هالی 
برت��ون، جنرال الکتری��ک، اینتل، اس��تارباکس و 
هیوندای��ی از جمله رویدادهای مهم تأثیرگذار بر 

بازارها در هفته جاری خواهند بود. 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
عرضه اندک نفت خام در بورس 

انرژی برای حفظ ظاهر
کارشناس بازار س��رمایه، عرضه نفت خام در تناژ 
پایین توس��ط ش��رکت نفت در بورس ان��رژی را در 
راستای حفظ ظاهر و رفع تکلیف اعالم کرد و گفت 
بورس انرژی می تواند بستر مفید برای معامالت نفت 

خام کشور باشد. 
پویان داراب��ی در گفت وگو با فارس، پیرامون عرضه 
نف��ت خام در ب��ورس ان��رژی گفت: بورس ان��رژی از 
ظرفیت ه��ای باالیی ب��رای عرض��ه فرآورده های نفتی 
برخوردار است، اما عرضه نفت خام در این بازار تنها در 
صورت عزم وزارت نفت برای ایجاد رقابت و شفافیت در 

نرخ های اعالمی با موفقیت روبه رو خواهد بود. 
وی با اش��اره ب��ه دو مرحله عرض��ه ناموفق نفت 
خام در ب��ورس انرژی گفت: چنانچه ش��رکت نفت 
تنها ب��رای رفع تکلی��ف و به دنب��ال درج قیمت با 
اعالم ارقام��ی باالتر از آنچه در بیرون از این بازار به 
مشتریان ارائه می شود، روی تابلوی معامالت بورس 
انرژی باش��د، هیچ گاه به شکل گیری رقابت و باقی 

ماندن مشتریان در این بازار نخواهد انجامید. 
داراب��ی برخورداری محموله های عرضه ش��ده در 
ب��ورس ان��رژی از مزیت های برتر نس��بت به س��ایر 
معامالت خارج از این بازار را باهدف جذب مش��تری 
و ایجاد ش��فافیت ضروری دانست و گفت: معامالت 
در بورس از داده ها و اطالعات ش��فاف تری نس��بت 
به س��ایر معامالت غیر بورس��ی برخوردار است و در 
عین حال امکان برنامه ریزی بهتر برای خریداران در 

دوره های زمانی مختلف فراهم می کند. 
این فعال ب��ورس انرژی عرض��ه محموله های نفتی 
در تناژ پایین از س��وی شرکت نفت را تنها در راستای 
حف��ظ ظاهر و رفع تکلیف اعالم ک��رد و گفت: بورس 
انرژی ب��ه دلیل برخورداری از ظرفیت  باال و همچنین 
س��ازوکارهای ش��فاف و تحت نظارت خ��ود به خوبی 
می تواند بس��تر مفیدی برای معامالت نفت خام کشور 
باشد. در این بین پارامترهایی همچون نرخ گذاری و یا 
فرآین��د نقل و انتقال وجوه خارج از اختیار بورس بوده 
و وزارت نفت باید زمینه ای را در این زمینه فراهم کند 
که بدون تکیه بر ارقام و حجم های کوچک اجازه ورود 

مشتریان جدید به این بازار را بدهد. 
به گفته دارابی، تنها در صورت وجود عرضه  عمده 
و ب��ا تناژ ب��االی محصوالت نفتی در ب��ورس انرژی 
می توان آثار سود و زیان مؤثر را برای تجار یا عرضه 
کنندگان کاال انتظار داش��ت. در عین حال ش��رکت 
نفت می تواند با متمرک��ز کردن مخارج بازاریابی در 
ب��ورس انرژی امکان توس��عه و انگی��زه برای جذب 

مشتریان به این بازار را فراهم کند. 

بورسانرژی
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براس��اس نامه رئیس س��ازمان شیالت 
به مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی، دلیل 
ممنوعیت واردات »ماهی تیالپیا« از سال 
آینده به مدت س��ه سال، تنها حمایت از 
تولیدات داخلی عنوان ش��ده و حرفی از 

بی کیفیتی به میان نیامده است.
به گزارش تس��نیم، در گذش��ته موارد 
متعددی درباره س��المت یا عدم سالمت 
ماهی تیالپیا در کشور مطرح شده است 
و مخالف��ان این ماهی، دالی��ل مختلفی 
برای بر ح��ق بودن اس��تدالل های خود 

برمی شمرند.
 در واکنش به  این استدالل ها موسسه 
تحقیق��ات ش��یالت، هم��ه آنه��ا را رد و 
س��المت محص��ول تیالپی��ا را که  تحت 
نظارت ه��ای بهداش��تی تولید می ش��ود، 

تایید می کند.

دلیل واکنش های فراوان به تولید 
تیالپیا

در میان ماهی های پرورش��ی کش��ور، 
قزل آال س��هم باالیی را به خود اختصاص 
داده و عالوه ب��ر تامین  تقاضای داخلی، 
صادرات نس��بتا مناس��بی را تجربه کرده 
اس��ت. بازارپس��ندی و عملکرد مناس��ب 
تولید قزال آال باعث شده که تعداد زیادی 
از افراد به پرورش این ماهی روی بیاورند 
و ب��ازار این محصول در  کش��ور اش��باع 
شود، هرچند که این افزایش تولید منجر 
به کاهش قیم��ت آن برای مصرف کننده 

نشده است.
مصرف کنن��ده یا مردم ب��ه دلیل نبود 
نظارت های الزم بر بازار و تعدد واسطه ها، 
از ای��ن مزی��ت افزای��ش تولی��د کم بهره  
بوده اند، ب��ه طوری که در ش��رایطی که 
تولیدکنن��دگان ماه��ی ق��زل آال اع��الم 
می کنند ه��ر کیلوگرم از ای��ن محصول 
خ��ود را حدود 8 هزار توم��ان به فروش 
می رس��انند، اما در بازار  12 هزار و 500 
توم��ان تا 18  هزار  تومان )در تهران( به 

فروش می رسد.

سد محیط زیست در برابر دورخیز 
تولید تیالپیای وطنی

رقیب  جدی قزل آال در س��ال های اخیر 
همواره برای تولید دورخیز داش��ته اما با 
مان��ع س��ازمان محیط زیس��ت  رو به رو 
شده است. آنطور که  محمد پورکاظمی، 
رئیس موسس��ه تحقیقات ش��یالت ایران 
اعالم کرده است با پرورش این ماهی در 
استان یزد می توان نیمی از  نیاز کشور به 

ماهی را تامین کرد و بهره وری مناس��بی 
به دست آورد. 

بنا ب��ر این گزارش، ب��ا حمایت وزارت 
جهاد کشاورزی از تولید این محصول در 
کش��ور، رقابت تولیدکنندگان  قزل آال و  
تیالپی��ا وارد فاز جدیدی ش��ده و تبدیل 
به محل تقابل این وزارتخانه با س��ازمان 

محیط  زیست شده است. 
ب��ا توج��ه ب��ه وارداتی  ب��ودن »تخ��م 

چش��م زده ق��زل آال« یا هم��ان تخم این 
ماهی که از کشور فرانسه در حجم باالیی 
وارد می شود، متقاضیان آزادشدن  تولید 
تیالپیا، فشار واردکنندگان  تخم  قزل آال 
را عامل عدم تحقق اجازه تولید محصول 
خ��ود می دانن��د؛ هرچند ک��ه مخالفان، 
مس��ائل  زیس��ت محیطی  و بهداشتی را 

عامل مخالفت خود عنوان می کنند.
بنا بر این گزارش، بخش کشاورزی در 
پاسخ به انتقادات فعاالن زیست محیطی 
مبنی بر تهاجمی بودن تیالپیا ) و احتمال 
از بی��ن بردن س��ایر گونه ه��ای آبزیان(  
اینط��ور مط��رح می کنند ک��ه این گونه 
قرار اس��ت در استان بس��ته ای مانند یزد 
پرورش داده ش��ود  تا ام��کان انتقال آن 
به رودخانه ها و دریا وجود  نداشته باشد 
و از محیط زیس��ت و س��ایر دستگاه های 
نظارتی نیز می خواهند که جلوی پرورش 
قاچاقی این محصول را در سایر استان ها 

بگیرند.
بنا بر این گزارش، موسس��ه تحقیقات 
ش��یالت نیز مواردی را ک��ه درباره عدم 
کیفیت محصول تیالپیا مطرح می ش��ود، 
براساس تحقیقاتی که انجام داده  به کل 
رد می کنن��د و آن را ناش��ی از بداخالقی 

منتقدان می داند.
س��ازمان ش��یالت ایران ب��رای راضی 
نگه داشتن این دو طیف از تولیدکنندگان 
اق��دام متفاوتی انج��ام داد و جلوی ورود 
تیالپی��ای واردات��ی و س��ایر گونه ه��ای 
واردات��ی به  غیر از س��المون  را از س��ال 
آین��ده ب��ه م��دت س��ه س��ال از انتهای 
اردیبهش��ت س��ال آینده گرفت ت��ا بازار 
مناس��ب تری پی��ش روی تولیدکنندگان 

قرار گیرد.
بن��ا بر این گ��زارش، موض��وع واردات 
غیرقانونی تیالپیا را نیز باید جدی گرفت 
زیرا سهم مش��خصی از بازار ماهی ایران 
دس��ت همی��ن واردات قاچاق اس��ت که 
نظارتی نیز بر س��المت آن به دلیل ورود 

غیرقانونی انجام نمی شود. 

بنا بر بررس��ی ها ادامه ضع��ف اقتصاد 
جه��ان و پایین بودن قیمت ه��ای کاال و 
نف��ت تاثیرات منفی ب��ر تقاضای واردات 
جهانی داش��ته اند. همچنین، نرخ پایین 
رش��د تجارت جهانی تا حدودی متاثر از 
ضعف در مخارج س��رمایه گذاری بوده که 
بیشترین اثر را بر تقاضای واردات دارد. 

به گزارش ایسنا، معاونت امور اقتصادی 
وزارت اقتصاد پژوهشی با عنوان »مروری 
ب��ر روند تجارت جهانی در س��ال 201۶ 
می��الدی در جهان و ایران و چش��م انداز 
آن« انجام داده که در متن آن آمده است: 
براساس گزارش سازمان جهانی تجارت، 
حجم تجارت جهان��ی کاال و خدمات در 
س��ال 201۶ میالدی، 1.۳درصد رش��د 
داش��ت که نس��بت به پیش بین��ی قبلی 
در این خص��وص 1.5 واحد درصد کمتر 
بوده است. این در حالی است که تجارت 
جهان در سال 2015 میالدی 2.۶درصد 

رشد داشته است. 
به نظر می رس��د ادامه ضع��ف اقتصاد 
جه��ان و پایین بودن قیمت ه��ای کاال و 
نف��ت تاثیرات منفی ب��ر تقاضای واردات 
جهانی داشته است. همچنین، نرخ پایین 
رش��د تجارت جهانی تا حدودی متاثر از 
ضعف در مخارج س��رمایه گذاری بوده که 
بیشترین اثر را بر تقاضای واردات دارد. 

به رغم اینکه در س��ال 201۶ میالدی 
افزای��ش  کاال  تج��ارت  حج��م  رش��د 
1.۳درصدی داشته، ارزش دالری تجارت 
جهانی کاال در این س��ال به دلیل کاهش 
ارزش صادرات و واردات، با کاهش مواجه 
ش��ده اس��ت؛ به طوری که ارزش صادرات 
جهانی کاال با ۳.۳درصد کاهش نسبت به 
سال گذشته به 15.۴۶هزار میلیارد دالر 

در این سال رسید. 
در س��ال 201۶ میالدی، بیش از نیمی 
از تجارت جهانی کاال به 10 اقتصاد بزرگ 
دنیا تعلق داشت؛ به عبارت دیگر، به ترتیب 
10 کشور چین، آمریکا، آلمان، ژاپن، هلند، 
هنگ کنگ، فرانس��ه، کره جنوبی، ایتالیا و 
انگلستان بیش از 5۳درصد از تجارت کاال 

را به خود اختصاص دادند. 
همچنین س��هم اقتصاده��ای در حال 
توس��عه از تجارت جهانی کاال در س��ال 
201۶ می��الدی ۴1درص��د بوده اس��ت. 
عالوه ب��ر این در س��ال 201۶ میالدی، 
۹8.2درص��د از تج��ارت کاال ب��ه اعضای 
س��ازمان جهانی تجارت تعلق داشته که 
88درص��د آن ب��ه مناطق آس��یا، اروپا و 
آمریکای شمالی اختصاص داشته است. 

طب��ق ای��ن گ��زارش، طی ی��ک دهه 
گذش��ته صادرات جهانی کاالها از 8 هزار 
میلیارد دالر در س��ال 200۶ به 11 هزار 

میلی��ارد دالر در س��ال 201۶ می��الدی 
افزایش یافته است. 

صادرات جهانی محصوالت کش��اورزی 
از س��ال 200۶ میالدی تا س��ال 201۶ 
می��الدی ۷0درصد افزایش یافته اس��ت. 
ای��ن در حالی اس��ت که طی 10 س��ال 
گذش��ته، ص��ادرات جهانی س��وخت ها و 
تولی��دات معدن��ی با 10درص��د کاهش 

مواجه شده است. 
 در بی��ن توافقات تج��اری منطقه ای، 
منطقه اتحادیه اروپا و موافقتنامه تجارت 
آزاد آمریکای شمالی )نفتا(، در 10 سال 
گذشته باالترین حجم تجارت را به خود 
اختصاص دادن��د، به طوری که در س��ال 
2015 می��الدی، ۶۳درصد از کل تجارت 

به اتحادیه اروپا مربوط می شده است. 
 تجارت خدم��ات بازرگانی، در س��ال 
ب��ا  ارزش  ب��ه لح��اظ  201۶ می��الدی 
0.1درصد رش��د به ۴.۷۷ ه��زار میلیارد 
دالر بالغ ش��د که در مقایس��ه با کاهش 
رش��د 5.5درصدی تج��ارت خدمات در 
س��ال 2015 می��الدی که بیش��تر تحت 
تاثیر کاهش ارزش دالر بوده اس��ت، قابل 
توجه ب��ود. در بین خدمات، حمل و نقل 
در س��ال 201۶ می��الدی ضعیف تری��ن 
عملک��رد را داش��ت و ب��ا کاهش رش��د 
۴.۷درصدی مواجه شد و به 85۳میلیارد 

دالر رس��ید، چراکه نوسانات تجارت کاال 
در این بخش منعکس می شود. 

روند رش��د تجارت جهانی خدمات طی 
س��ال های اخیر صع��ودی و مثب��ت بوده، 
به طوری که صدور جهانی خدمات بازرگانی، 
از 2.۹ ه��زار میلیارد دالر در س��ال 200۶ 
میالدی به ۴.8 هزار میلیارد دالر در س��ال 
201۶ میالدی افزایش یافته است. در بین 
خدمات تجاری، خدمات سفر افزایش قابل 
توجهی داش��ته و نسبت به س��ال 200۶ 

میالدی 1.۷ برابر شده است. 
 ایران در سال 201۶ میالدی، با افزایش 
5درص��دی در ارزش ص��ادرات کاال مواجه 
ش��ده و ۶۶ میلیارد دالر صادرات داش��ته 
است. به این ترتیب، سهم ایران از صادرات 
جه��ان 0.۴درصد بوده و در س��ال 201۶ 
میالدی، در رتبه ۳۹ صادرکنندگان جهان 
قرار گرفت و نسبت به سال گذشته در این 
خصوص سه رتبه ارتقا یافت. این در حالی 
اس��ت که در شرایطی که کل اتحادیه اروپا 
به عنوان یک قلمرو گمرکی در نظر گرفته 
ش��ود، رتبه ایران در خصوص صادرات کاال 
ب��ه 25 ارتقا یافته و س��هم 0.5درصدی از 
صادرات جهان را در اختیار می گیرد. شایان 
ذکر اس��ت ایران در سال 2015 میالدی با 
کاهش 2۹درصدی در ارزش صادرات کاال 

مواجه شد. 

چرا رشد تجارت جهانی کمتر از پیش بینی ها بود؟ 

طی ۹ ماهه نخست امسال بیش از 1۶0 تن زعفران به 
کشورهای مختلف صادر شده است که ۳۳.۳۳درصد از 
نظر وزنی و 2۶.05درصد از نظر ارزشی نسبت به همین 
بازه زمانی در س��ال گذشته افزایش یافته و در این میان 
امارات، هنگ کنگ، اس��پانیا، افغانستان و چین در صدر 

این جدول قرار دارند.
به گزارش ایسنا، براس��اس آمار رسمی منتشرشده 
طی ۹ ماهه امسال بالغ بر 1۶0 تن زعفران به ارزشی 
بیش از 21۹ میلیون و 2۷0 دالر به 5۶کشور مختلف 
صادر ش��ده اس��ت که از نظر وزنی ۳۳.۳۳درصد و از 

نظر ارزشی 2۶.05درصد رشد را نشان می دهد.
لتونی، اتریش، اردن، اس��پانیا، اس��ترالیا، اسلواکی، 
آفریقای جنوبی، افغانس��تان، الجزای��ر، آلمان، امارات 
متح��ده عرب��ی، انگلس��تان، آمریکا، ایتالی��ا، بحرین، 
برزیل، بلژیک، بوس��نی هرزگوین، پاکس��تان، تایوان، 

ترکیه، ترکمنس��تان، جمهوری چک، جمهوری کره، 
چین، دانمارک، ژاپن، س��نگاپور، س��وئد، س��وییس، 
صربس��تان، عراق، عمان، فرانس��ه، فنالند، فیلیپین، 
قرقیزس��تان، قطر، کانادا، کویت، گرجس��تان، لبنان، 
لهس��تان، ماداگاس��کار، مالت��ا، مالزی، مجارس��تان، 
مراک��ش، موریس، نروژ، نیوزیلند، ویتنام، هلند، هند، 
هنگ کن��گ و یونان 5۶ مش��تری زعف��ران ایرانی در 
۹ماهه نخست امس��ال بودند که در این میان امارات 
متحده عربی با بیش از 2۳ تن، هنگ کنگ با بیش از 
15 تن، اس��پانیا با بیش از 1۴ تن، افغانستان با بیش 
از پن��ج تن و چی��ن با بیش از چهار ت��ن بزرگ ترین 
مشتریان طالی سرخ ایران هستند که مجموعا بالغ بر 

۷8درصد این محصول را خریداری کرده اند.
البته در این میان کش��ورهایی مانند آمریکا، آلمان، 
انگلس��تان، ایتالیا، بلژیک، سوئد، س��وییس، فرانسه، 

کان��ادا و هلند جزو کش��ورهای اروپای��ی و آمریکایی 
هس��تند که نس��بت به سال گذش��ته تمایل و خرید 
بیشتری داشته اند و کشورهایی مانند ماداگاسکار نیز 
به تازگی به جمع مشتریان زعفران ایرانی پیوسته اند.

البت��ه نگاهی ب��ه وضعیت صادرات زعفران نش��ان 
می دهد که همچنان بیش��ترین حج��م صادرات این 
محصول به زعفران فله ای اختصاص دارد که به بیش 
از 50 تن رس��یده است و از س��وی دیگر نیز زعفران 
خردنش��ده و ساییده نش��ده بالغ بر 25 تن صادر شده 
است، اما مجموع صادرات زعفران در بسته بندی های 
خرد 10 تا ۳0 گرمی و کمتر از ۳0 گرمی به 50گرم 
هم نمی رسد. این وضعیت نشان می دهد که مسئوالن 
و متولیان صنعت زعفران در بخش خصوصی و دولتی 
بای��د بیش از پیش به این محصول توجه کنند و بازار 

آن را ساماندهی کنند.

صادرات طالی سرخ بیشتر شد

دلیل ممنوعیت واردات تیالپیا حمایت از تولید داخل اعالم شد
قاچاق

جوالن آبمیوه های عربی
و قاچاق در بازار 

انواع آبمیوه های قاچاق و به ویژه آبمیوه های عربی 
در اکث��ر مراک��ز خرید جوالن می دهند و ماه هاس��ت 
پیگیری ها درباره وضعیت قاچاق انواع آبمیوه از سوی 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز بی نتیجه مانده است.  
به گزارش ایس��نا، در ماه های گذش��ته اخباری مبنی 
بر کش��ف محموله های قاچاق آبمیوه منتش��ر شده و 
به طور مثال اعالم ش��د فرمانده انتظامی لرس��تان از 
توقیف یک دس��تگاه تریلی و کشف مقادیری آبمیوه 
خارج��ی قاچاق به ارزش 2میلی��ارد ریال در خرم آباد 
خبر داده اس��ت؛ موضوعی که به ن��وع خود می تواند 
مهر تاییدی بر داستان قاچاق انواع نوشیدنی ها باشد. 
حت��ی بدون این اخبار هم گ��ذری در بازار، به خوبی 
گویای این است که انواع آبمیوه هایی که ممکن است 
حتی س��المت آنها مورد تردید باش��د در بازار جوالن 
می دهند. بخش قابل توجهی از این نوش��یدنی ها نیز 
متعلق به کشورهای عربی هستند.  این در حالی است 
که سازمان غذا و دارو به ایسنا گفته بود چندین سال 
اس��ت برای واردات هیچ نوشیدنی از کشورهای عربی 

به ویژه عربستان و امارات مجوز داده نشده است. 
چه کسانی می توانند این حجم آبمیوه قاچاق 

وارد کنند؟ 
سمیره صباح - معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های 
غذایی س��ازمان غ��ذا دارو - در توضیح بیش��تر درباره 
واردات نوش��یدنی های عربی که با نام های مختلفی از 
جمله الخلیج که منتسب به یکی از وابستگان آل سعود 
است، به ایسنا اعالم کرد که حتی دو فرآورده نوشیدنی 
هم که از س��ال ها قبل مجوز داشته اند، دیگر موفق به 
اخذ مجوز جدید از اداره نظارت بر فرآورده های غذایی 
س��ازمان غذا و دارو نشدند و به صراحت اعالم می شود 
که این نوع نوش��یدنی ها مجوز ندارند و احتمال اینکه 
به صورت قاچاق وارد کش��ور شوند، وجود دارد.  البته 
از س��وی دیگر در ماه های گذشته معاون خانه صنعت، 
معدن و تجارت از واردات آبمیوه از کش��ور آل س��عود 
گالیه کرده و گفته بود به رغم اینکه آبمیوه های بسیار 
باکیفیتی در کشور تولید می شوند، از سال های گذشته 
برخی افراد نسبت به واردات آبمیوه  از کشور عربستان 
سعودی اقدام می کنند. حال پرسش این است که چه 
اف��رادی و از چه طریق می توانند چنین محصوالتی را 
آن هم به مقدار زیاد وارد کش��ور کنند.  یداهلل صادقی 
- معاون س��ابق وزیر صنعت، معدن و تجارت - هم در 
این باره به ایسنا، گفته که این وزارتخانه به هیچ عنوان 
مجوز واردات نوشیدنی های مختلف را صادر نمی کند، 
چراکه با توجه به تولیدات کشور در این عرصه، نیازی 

به واردات کاالی خارجی وجود ندارد. 
آبمیوه هایی که می گویند سرطان زا هستند

اما موض��وع واردات آبمیوه ه��ای عربی به اینجا ختم 
نمی شود و حتی برخی مسئوالن از جمله مدیرکل غذا، 
دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم برخی از این آبمیوه ها 
را س��رطان زا عنوان کرده اند.  کاظ��م قربانی در این باره 
گفته که با توجه به نزدیک بودن جزیره قشم به مرزهای 
آبی با کشورهای حاش��یه خلیج فارس آماج قاچاق کاال 
و آبمیوه های غیراس��تاندارد در این استان را شاهدیم و 
با توجه به اینکه س��ازمان منطقه آزاد قشم مجوز ورود 
کاالهای غیراستاندارد را ممنوع کرده، این کاالها به طور 
غیرقانون��ی و به صورت انبوه وارد قش��م می ش��وند.  به 
گفت��ه او، برخی از انواع این آبمیوه ها س��رطان زا بوده و 
س��بب بروز بیماری هایی مانند پارکینس��ون، آلزایمر و 
مهم تر از همه پیری سلول ها می شود، چراکه با ترکیب 
ماده ای به نام اس��ید اسکوربیک با ویتامین C منجر به 
س��رطان زایی می ش��وند.  با این وجود در تمام ماه های 
گذش��ته پیگیری ها در این باره از ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز به هیچ نتیجه ای نرسیده و مسئوالن این ستاد 
از پاسخگویی به این موضوع اجتناب کرده اند. حال جای 
س��وال اس��ت که در واردات این بخش پای چه کسانی 
در میان اس��ت که حتی صحبتی از واردات قاچاق انواع 

نوشیدنی به میان نمی آید؟ 

گل هم به کشور قاچاق می شود
رئیس اتحادیه فروش��ندگان گل و گیاه با بیان اینکه 
بازار گل و گیاه کش��ور بر اثر رکود هر روز نس��بت به 
گذشته بی رمق تر می شود، گفت که در حال حاضر سه 
نوع گل از طریق قاچاق به بازار کشور راه پیدا می کند. 
به گزارش تسنیم، اکبر شاهرخی در این باره اظهار داشت: 
تولیدکنندگان داخلی متاثر از پدیده رکود ضرر و زیان های 
فراوانی را متحمل ش��ده اند.  وی در ادامه ضمن اشاره به 
بحث قاچاق گل و گیاه گفت: خوش��بختانه با همکاری 
خوب بازرسان اتاق اصناف تهران، تعزیرات حکومتی، جهاد 
کشاورزی و پلیس آگاهی جلوی قاچاق در این حوزه گرفته 
شده است.  رئیس اتحادیه فروشندگان گل و گیاه گفت: 
هم اکنون قاچاق در این حوزه به حدی نیست که بتواند به 
تولیدکنندگان داخلی لطمه ای وارد کند.  وی با ابراز اینکه 
بازارهای گل و گیاه کشور تحت کنترل است، افزود: در حال 
حاضر سه نوع گل از قبیل الکی بامبو، ارکیده دندلیون و 
کاکتوس های زینتی از طریق قاچاق به بازارهای کشور راه 
پیدا می کنند.  ش��اهرخی با بیان اینکه در شرایط حاضر 
الکی بامب��و و کاکتوس های زینتی خاص در ایران تولید 
نمی ش��ود، گفت: تنها تعداد محدودی از تولیدکنندگان 
داخلی »ارکیده دندلیون« را در گلخانه های مجهز تولید 
و به بازار مصرف عرضه می کنند، بنابراین قاچاق این گل ها 

ضربه ای به تولید داخلی وارد نخواهد کرد. 

دریچه

صادرات میگو رکورد زد
یک مقام مس��ئول گف��ت که در ۹ ماهه امس��ال 
15هزار و 1۷۷ تن میگو با ارزش بیش از ۷2میلیون 
دالر صادر ش��د درحالی که مجموع صادرات میگو در 

سال گذشته 15 هزار و ۴۹ تن بود. 
عیس��ی گلش��اهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، 
فرآوری و توس��عه بازار سازمان شیالت در گفت وگو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، از رکورد صادرات میگو 
خب��ر داد و گف��ت: در ۹ ماه��ه امس��ال 15 هزار و 
1۷۷تن میگو با ارزش بیش از ۷2 میلیون دالر صادر 
ش��د، درحالی که مجموع صادرات میگو سال گذشته 
15 ه��زار و ۴۹ تن با ارزش ح��دود ۷0میلیون دالر 
بوده اس��ت.   وی اذعان داشت: پیش بینی می شود تا 
پایان س��ال میزان صادرات میگو به رقم 20 هزارتن 
برس��د که در صورت تحقق این امر نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل از نظر وزنی ۷1 و ارزشی ۷۶درصد 

رشد خواهد داشت. 
گلش��اهی میزان ص��ادرات میگو در س��ال ۹2 را 
11هزار و 585 تن اعالم کرد و افزود: در س��ال ۹۳، 
11 هزار و ۶10 تن، سال ۹۴، 12 هزار و 8۳0 تن و 

سال ۹5، 15 هزار و ۴۹ تن صادر شد. 
این مقام مس��ئول درباره آخرین وضعیت صادرات 
آبزی��ان، بی��ان ک��رد: در ۹ ماهه امس��ال 82 هزار و 
۴51ت��ن ان��واع آبزیان ب��ه ارزش 28۳ میلیون دالر 
صادر ش��د ک��ه از نظر وزن��ی 2۳ و از نظر ارزش��ی 

۳۷درصد رشد داشته است. 
وی با تاکید ب��ر اینکه اتحادیه اروپا از مش��تریان 
قدیم میگوی ایرانی به ش��مار می رود، افزود: با توجه 
به اینکه در س��ال های اخیر به س��بب مسائل تحریم 
برخی بازارها را از دس��ت داده بودیم، صادرکنندگان 
مجددا از سال گذشته به این بازارها ورود کرده اند. 

مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه آبزیان، 
ادامه داد: افزایش تقاضا از کش��ورهای فرانسه، آلمان، 
بلژیک، حضور صادرکنندگان در نمایشگاه های مختلف 
و مذاک��ره مس��تقیم با خریداران و تن��وع محصول در 
بازارهای صادراتی از جمله دالیل افزایش صادرات میگو 

در سال های اخیر به شمار می رود. 
وی می��زان تولید میگوی پرورش��ی س��ال ۹2 را 
12ه��زار و ۶۹8 تن اعالم کرد و گفت: این در حالی 
اس��ت که س��ال گذش��ته 21 هزار و ۳21 تن میگو 
تولید ش��د و همواره پیش بینی می شود تولید امسال 

به بیش از ۳0 هزار تن برسد. 
گلشاهی با اشاره به اینکه میگو یکی از اقالم اصلی 
آبزیان در فروشگاه های زنجیره ای محسوب می شود، 
تصری��ح ک��رد: با توجه ب��ه تغییر رویک��رد بازارهای 
داخل��ی و صادراتی، افزایش تنوع و فرآوری محصول 
و همچنین کوچک ش��دن بس��ته بندی های میگو به 
میزان مص��رف خانوار از جمله دالی��ل مهم افزایش 

تقاضا برای خرید میگو در بازار به شمار می رود. 

واردات تخم مرغ نطفه دار دردی از 
مرغداران دوا نمی کند

رئیس انجم��ن جوجه یک روزه گف��ت که واردات 
10میلیون تخم مرغ نطفه دار چاره ساز نیاز مرغداران 

و جلوگیری از تنش قیمت در بازار نخواهد بود. 
علی اکب��ر اصغری فرد، رئیس انجمن جوجه یک روزه 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از افزایش تقاضا 
برای جوجه ریزی شب عید خبر داد و گفت: هم اکنون 
تقاضا برای تولید مرغ شب عید با شیب مالیمی رو به 
افزایش است که این امر در کنار وجود واسطه ها، نوسان 

قیمت جوجه یک روزه در بازار را رقم زد. 
وی نرخ کنونی هر قطعه جوجه یک روزه را 2 هزار 

و 150 تا 2 هزار و 500 تومان اعالم کرد. 
اصغری فرد درباره آخرین وضعیت واردات تخم مرغ 
نطفه دار گفت: معاونت توس��عه بازرگانی در تابستان 
مج��وز واردات 10 میلیون تخم م��رغ نطفه دار را به 
مدیرکل طیور وزارت جهاد صادر کرد که این میزان 
چاره س��از نیاز مرغداران و جلوگیری از تنش قیمت 

در بازار نخواهد بود. 
رئی��س انجمن جوجه یک روزه ب��ا بیان اینکه نرخ 
جوجه تابع تقاضای فصلی اس��ت، بیان کرد: در چند 
دهه گذش��ته، قیمت جوجه یک روزه از اوایل دی تا 
اواس��ط بهمن به س��بب افزایش تقاضا و قیمت مرغ 

شب عید با نوساناتی در بازار روبه رو است. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه واردات کنون��ی جوجه 
ی��ک روزه دردی از مرغ��داران دوا نمی کند، گفت: با 
توجه به آنکه کار بازرگان��ی واردات جوجه یک روزه 
در بازار صورت نگرفته اس��ت، در خوش��بینانه ترین 
حالت در 25 بهمن جوجه های وارداتی به مرغداران 
عرضه می شود که تولید مرغ آن اردیبهشت به دست 

می آید. 
اصغری ف��رد ادام��ه داد: ب��رای تولید س��االنه یک 
میلیارد و 100 میلیون جوجه، نیازمند ظرفیت 2۷5 
میلیون قطعه در مرغداران گوش��تی هس��تیم که با 
چهار دوره جوجه ریزی در س��ال ای��ن میزان تولید 

محقق می شود. 
وی با اشاره به اینکه ظرفیت مرغداران گوشتی تا 
۴20 میلیون قطعه برای روزهای پایانی سال افزایش 
می یابد، افزود: با توجه به افزایش ۳0درصدی تقاضا 
برای جوجه ریزی شب عید، گرانی سرسام آور جوجه 
در ب��ازار امری طبیعی اس��ت، چراکه مرغ��داران با 
قیمت باالتری مرغ خود را به کش��تارگاه ها نسبت به 

فصول قبلی عرضه می کنند. 



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
3 بهمن 1396

شماره 986

به ط��ور معمول قیمت خودرو 
در ای��ران باالتر از قیمت جهانی 
ب��وده و نس��بت به س��ایر نقاط 
جهان در کش��ور م��ا، اتومبیل 
به چن��د برابر قیم��ت فروخته 
را  واردات  تعرف��ه  می ش��ود. 
دلی��ل  اصلی تری��ن  می ت��وان 
افزای��ش قیمت ه��ا دانس��ت و 
مسئوالن اعتقاد دارند با افزایش 
تعرف��ه و قیم��ت خودروه��ای 
خودروی��ی  صنای��ع  واردات��ی، 
داخل��ی رش��د خواهد ک��رد اما 
تاکن��ون ک��ه چنی��ن نتیجه ای 
حاص��ل نش��ده اس��ت. به نظ��ر 
می رس��د افزایش تعرفه واردات 
خ��ودرو، فق��ط برای به دس��ت 
آوردن پول بیش��تر بوده و سایر 

اهداف بهانه ای بیش نیستند. 
خودرو زمانی ک��ه از مرز وارد 

می ش��ود با چند مان��ع روبه رو 
می ش��ود که چ��اره  دیگری جز 
افزایش قیمت نخواهد داش��ت. 
ابتدا اجازه ورود به کشور باعث 
تحمیل هزینه می ش��ود. بعد از 
آن تعرف��ه واردات و … اضافه 
می شود و دالالن و نمایندگی ها 
نی��ز ب��ه س��ود مطاب��ق ع��رف 
راضی نیس��تند و س��ود نجومی 

می خواهند. 
در برهه ای از زم��ان خودروها 
ساالنه و حتی هر چند سال یک 
بار گران می شدند ولی در ماه های 
اخیر هر ماه شاهد افزایش قیمت 
خودروهای وارداتی هس��تیم که 
باعث ش��ده فاصله قیمتی بسیار 
زیادی با محصوالت داخلی ایجاد 
ش��ود. هیوندای النترا در ابتدای 
ورود ب��ه ب��ازار کش��ور از قیمت 

۸۰ ال��ی ۹۰ میلیون تومانی بهره 
می برد و اگر در آن زمان شخصی، 
یک دس��تگاه النترا خریده باشد، 
در حال حاضر بعد از چند س��ال 
استفاده از این خودرو می تواند آن 
را با چند میلیون س��ود به فروش 
برس��اند. هیوندای النترا در دوماه 
اخی��ر تقریب��اً جه��ش قیمت��ی 
۵۰میلیون تومانی را تجربه کرده 
و سانتافه نیز به دسته خودروهای 

۳۰۰ میلیون تومانی پیوست. 
ام��ا چه اتف��اق عجیبی باعث 
شده تا پروژه گران شدن خودرو 

کلید بخورد. 
همه ماجرا از بس��ته ش��دن 
ثب��ت س��فارش خ��ودرو آغاز 
ش��د و ش��رکت ها نتوانس��تند 
خودروهای خ��ود را از گمرک 
کاهش  بنابراین  کنن��د،  خارج 

موج��ودی خودروه��ای ب��ازار 
افزای��ش  اول  مرحل��ه  باع��ث 
قیمت خودرو ش��د که چندین 
ب��ار ص��ورت گرف��ت. بع��د از 
افزایش تعرف��ه واردات، دوباره 
رش��د  خارج��ی  خودروه��ای 
قیمت داش��تند که باعث ش��د 
در مجم��وع برخی خودروهای 
وارداتی بی��ش از ۱۰۰ میلیون 
تومان افزایش قیمت را طی دو 
الی سه ماه تجربه کنند. بدون 
ش��ک افزایش قیم��ت خودرو 
یک پروژه از پیش تعیین شده 
بوده اس��ت ک��ه عامل اختالف 
قیمت میان خودروهای داخلی 
و خارجی ش��ده اس��ت و این 
مسئله نگرانی تازه ای را در دل 
خری��داران می تواند ایجاد کند 
چرا که احتماال پروسه افزایش 

قیم��ت به س��مت خودروهای 
داخلی نیز حرکت خواهد کرد. 
سابقه نشان داده است افزایش 
قیم��ت خودروه��ای داخلی در 
چنین شرایطی نمی تواند دور از 
ذهن باش��د اما چرا باید مدیران 
دولتی شرایط را به سمتی سوق 
دهن��د که موج گرانی تازه ای به 
س��مت خودرو حرکت کند؟ در 
گذش��ته افزایش چن��د برابری 
قیم��ت ارز باعث رش��د قیمت 
خودرو ش��د اما در شرایط فعلی 
به نظر می رس��د با توجه به آنکه 
قیم��ت ارز میلی متری در حال 
رشد اس��ت، برخی برای گرانی 
وارد  جدی��دی  راه  از  خ��ودرو 
ش��ده اند و به نظر نمی رس��د تا 
دارد،  وجود  خواه��ان  زمانی که 

گرانی خودرو متوقف شود. 

ش��رکت های واردکننده خودرو در پی 
افزای��ش تعرفه ه��ای واردات و همچنین 
ح��دود  )افزای��ش  ارز  ن��رخ  افزای��ش 
۱۳درص��دی( پ��س از دوران توقف ثبت 
س��فارش واردات، قیم��ت جدی��د انواع 
محصوالت ش��ان را برای مدل های جدید 
ب��ه صورت قطعی اع��الم کردند و پس از 
س��کوتی طوالن��ی در ب��ازار خودروهای 
واردات��ی، درب های این بازار بار دیگر هر 
چند با قیمت های باالتر به روی مشتریان 

باز شد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر 
رس��می  ش��رکت های  خ��ودرو«، 
واردکنن��ده خودرو قیمت های رس��می 
محصوالت ش��ان را از ح��دود ی��ک ماه 
گذش��ته بر اساس نرخ روز ارز )که برای 

دالر ح��دود 4۱۰۰ تا 42۰۰ تومان بود( 
و همچنی��ن تعرفه های جدی��د واردات 
تعیین کردند و ثبت نام مدل های جدید 
و تحوی��ل مدل های 2۰۱۸ به مرور آغاز 
شد اما به رغم بازگش��ت آرامش به بازار 
خاک گرفته وارداتی ها نرخ انواع ارز آرام 
نگرفت و طی یک ماه گذش��ته با فراز و 
نشیب های بسیاری همراه بوده است، به 
گونه ای که در نخستین روز از ماه بهمن، 
قیمت دالر از ساعت ۱۱ صبح بعدازظهر 
افزای��ش 2۰۰ تومان��ی را تجربه کرد و 
به مرز 47۰۰ تومان رس��ید. نوس��انات 
غیرقابل پیش بین��ی نرخ ارز و همچنین 
افزای��ش روزاف��زون ن��رخ دالر و ی��ورو 
مس��ئله ای اس��ت که می تواند به عنوان 
اهرم فش��ار روی واردکنن��دگان موجب 

افزای��ش قیمت خودروه��ای وارداتی در 
مرحل��ه دوم پس از افزای��ش تعرفه ها و 

جهش اولیه ارز شود. 
علی شکوهی، کارش��ناس بازار خودرو 
در همین زمینه ضمن اشاره به اثرگذاری 
نرخ ارز روی ۳۰درصد قیمت خودروهای 
وارداتی می گوید: بر اس��اس محاسبات و 
تجربیات، تغییرات نرخ ارز روی ۳۰درصد 
قیمت خودرو اثرگذار اس��ت. برای مثال 
ام��روز میزان افزایش نرخ ارز نس��بت به 
یک ماه قب��ل و تعیین قیمت های قطعی 
خودروها حدود ۱2درصد رش��د را نشان 
می دهد. با این حال ب��رای مثال در یک 
خ��ودرو 2۰۰ میلیون تومانی، ۳۰ درصد 
قیم��ت این خ��ودرو یعن��ی 6۰ میلیون 
توم��ان از افزایش نرخ ارز تأثیر می پذیرد 

و می ت��وان افزایش قیم��ت 7.2 میلیون 
تومانی را در چنین خودرویی متصور شد. 
ال��زام س��ازمان حمای��ت  اس��اس  ب��ر 
مصرف کنن�����دگان و تولیدکنن����دگان 
ش��رکت های واردکنن��ده خ��ودرو حداکثر 
مجاز به در نظر گرفتن سود 7درصدی روی 
خودروهای عرضه ش��ده هس��تند و تعیین 
سود بیش از این میزان در قیمت گذاری های 
جدید شرکت ها مجاز نیس��ت. با این حال 
افزایش فراتر از انتظار تعرف��ه واردات انواع 
خ��ودرو و همچنین نرخ ارز دو مش��خصه 
اصلی ب��رای تعیین قیمت های جدید برای 
خودروه��ای وارداتی بودند ک��ه در صورت 
تداوم افزایش نرخ ارز ممکن اس��ت موجب 
افزایش قیمت خودروهای وارداتی در مرحله 

دوم نیز بشود. 

اطلس خودرو به عنوان نماینده رس��می 
کی��ا موتورز کره جنوبی در ایران، س��ال 
گذش��ته و در جریان نمایش��گاه خودرو 
تهران، نس��ل جدی��د کیا اس��پورتیج را 
رونمای��ی کرد؛ خودرویی ک��ه با طراحی 
کاماًل جدید توانس��ت نظ��رات زیادی را 
جل��ب کند. این��ک اطلس خ��ودرو آماده 
عرض��ه این خ��ودرو به بازار اس��ت تا بار 
دیگر ش��اهد رقابت تنگاتنگ این کره ای 
جذاب با رقبا در بازار باش��یم؛ خودرویی 
ک��ه هرچن��د تأخی��رش در ورود به بازار 
باعث قدرت گیری رقبا شده اما با ورودش 

می تواند معادالت بازار را بر هم بزند. 
به گزارش عصرخودرو، نخس��تین نسل 
از اس��پورتیج به عنوان یک شاس��ی بلند 
کامپک��ت در س��ال ۱۹۹۳ میالدی  روی 
خط تولید کیا قرار گرفت که این نس��ل 
به جز تعداد انگشت ش��ماری که به صورت 
شخصی وارد ایران شده بودند، به صورت 
رسمی در بازار کشورمان حضور نداشت. 

اما نخس��تین عرضه رس��می این خودرو 
در ای��ران ب��ه اواخ��ر دهه ۸۰ شمس��ی 
بازمی گردد؛ زمانی که واردات خودرو بعد 
از سال ها جانی تازه گرفته بود و برندهایی 
مثل کیا موتورز، هیوندای و تویوتا جوالن 
خوبی در بازار س��رد آن روزها می دادند. 
اسپورتیج نسل دوم در سال 2۰۰4 روی 
خ��ط تولید کیا ق��رار گرفته ب��ود اما در 
اواخر 2۰۰7 به ای��ران راه یافت و عرضه 
آن در کشور تا پایان تولید این نسل )در 
س��ال 2۰۱۰( با حضور دو نمونه پیش و 
پس از فیس لیفت ادامه یافت. اما نس��ل 
س��وم این خودرو به لط��ف بهره گیری از 
توانایی ه��ای »پیتر ش��ره یر« که پیش تر 
مس��ئولیت طراحی داخلی و خارجی در 
آئودی و فولکس واگن را داش��ت، باوجود 
س��بک طراحی »پ��وزه ببر« که ش��ره یر 
برای محصوالت جدید کیا در نظر گرفته 
بود، انقالبی در زمینه طراحی و س��اختار 
کلی را تجربه کرد. اس��پورتیج نسل سوم 

)دومین نسلی که در ایران حضور داشت 
و با کد SL ش��ناخته می ش��ود( بس��یار 
جذاب تر و اغواگرتر از قبل طراحی ش��ده 
بود، امکانات رفاهی گس��ترده تری داشت 
و همچنین پیش��رانه بهینه تری روی آن 
قرار گرفته بود و همین موضوعات باعث 
ش��دند این خ��ودرو در بازار کش��ورمان 
اقبالی بس��یار بهتر از نسل قبلش داشته 
باشد. اسپورتیج SL تا اواسط سال 2۰۱6 
نیز در کش��ورمان به چش��م می خورد اما 
  )QL( پس از این و با عرضه نسل چهارم
ب��ه بازار جهانی، به مرور ش��اهد کاهش و 
درنهایت توقف ورود نس��ل سوم بودیم تا 

نوبت به نسل چهارم اسپورتیج رسید. 
اسپورتیج در ظاهر

اسپورتیج QL نیز توسط تیم طراحی 
»پیتر ش��ره یر« خلق ش��ده و با توجه به 
کراس   اووره��ای  کالس  در  قرارگی��ری 
کامپکت خطوط خ��وب و پخته ای دارد. 
این محصول همچون نس��ل پیش��ین از 

پلتفرمی مشترک با هیوندای توسان )این 
بار با توسان TL( بهره می برد و به همین 
خاطر از نظر زیربن��دی، فواصل محورها 
و به ط��ور کل��ی پایه کار کاماًل مش��ابه با 
خواهر دوقلوی خود طراحی ش��ده است 
و باز هم همچون نس��ل قبل، اس��پورتیج 
از طراحی خاص تر و متفاوت تری نسبت 
به توس��ان بهره می ب��رد؛ هرچند انتخاب 
ی��ک ظاهر برتر از بین این دوقلوها امری 
کاماًل س��لیقه ای است. اطلس خودرو این 
محص��ول را با کیت GT الی��ن به بازار 
عرضه می کن��د و بدین ترتیب خریداران 
از رینگ ه��ای ۱۹اینچ��ی آلومینیوم��ی 
روی QL به��ره خواهند ب��رد. همچنین 
این خ��ودرو از چراغ های روش��نایی روز 
LED، چراغ ه��ای زنون جلو و سیس��تم 
شست و شوی چراغ های جلو بهره می برد، 
در چراغ ه��ای خط��ر آن نی��ز از ترکیب 
LED و المپ اس��تفاده شده و مجهز به 

سقف پانوراما با سانروف برقی است. 

بازار خودروهای وارداتی در انتظار مرحله دوم افزایش قیمت

فرش قرمز برای ببر کره ای! 

افزایش قیمت خودرو تا کجا ادامه خواهد داشت؟ 
گزارش

تبعات حذف سهمیه بندی بنزین
مصرف باز هم ۶ میلیون لیتر 

افزایش یافت
طی ۱۰ ماهه س��ال جاری میزان میانگین مصرف 
بنزین در روز ۸۰ میلیون و 4۰۰ هزار لیتر ثبت شد 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیون و 
۹۰۰ ه��زار لیتر )حدود 6میلیون لیتر( بیش��تر بوده 

است. 
به گزارش مهر، طی ۱۰ ماهه نخس��ت سال جاری 
روزانه به طور متوس��ط ۸۰ میلیون و 4۰۰ هزار لیتر 
بنزین توسط وسایل نقلیه مصرف شد که این میزان 
در مدت مشابه سال گذشته 74 میلیون و ۵۰۰ هزار 

لیتر بود. 
کارشناس��ان معتقدند حذف سهمیه بندی بنزین و 
خارج شدن کارت سوخت از چرخه عامل اصلی رشد 
مصرف بنزین طی دو س��ال گذش��ته بوده است؛ از 
دو س��ال پیش، با اصرار بیژن زنگنه وزیر نفت دولت 
یازده��م، س��همیه بندی بنزین حذف ش��د و کارت 

سوخت از چرخه کنار رفت. 
وزی��ر نفت در دو س��ال اخیر همواره در پاس��خ به 
انتق��ادات درباره تبعات حذف س��همیه بندی بنزین، 
عنوان می ک��رد که این اقدام موجب افزایش بی رویه 

مصرف نخواهد شد. 
رون��د مص��رف بنزی��ن در دی ماه ه��م همچون 
ماه های گذشته افزایشی بوده است؛ بر این اساس از 
ابتدای امسال تا پایان دی ماه، به طور متوسط روزانه 
۵میلیون و ۹۰۰ ه��زار لیتر بنزین بیش از ۱۰ ماهه 
س��ال ۹۵ در کشور مصرف شده اس��ت. این آمار از 
رش��د 7.۹ درصدی بنزین مصرفی در ۱۰ ماه س��ال 
جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته حکایت 

دارد. 
همچنی��ن در آخری��ن ماه م��ورد بررس��ی یعنی 
دی ماه س��ال جاری، میانگین مص��رف روزانه بنزین 
ب��ه 7۵میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر رس��ید که نس��بت 
به دی ماه س��ال گذش��ته 6 درص��د افزایش مصرف 
روزانه را نش��ان می دهد، به طوری که متوسط بنزین 
مصرفی روزانه در دی ماه س��ال گذشته 7۱ میلیون 
و 6۰۰هزار لیتر بود. بدی��ن ترتیب میانگین مصرف 
روزان��ه بنزین در دی ماه امس��ال، 4 میلیون و ۳۰۰ 
هزار لیتر بیش��تر از میانگین مصرف روزانه بنزین در 

دی ماه ۹۵ بوده است. 
در دی ماه امس��ال رکورد باالتری��ن میزان مصرف 
بنزی��ن با ۸۸ میلیون لیت��ر در آخرین روز این ماه و 
کمترین میزان مصرف بنزین نیز در پانزدهم این ماه 

با مصرف 6۵ میلیون لیتر ثبت شد. 

 

معاینه فنی اولین شرط ورود به 
محدوده طرح ترافیک جدید

به گفته مدیرعامل س��تاد معاینه فنی شهرداری 
ته��ران، معاینه فنی اولین ش��رط ورود به محدوده 

طرح ترافیک جدید است. 
به گزارش فارس، نواب حس��ینی منش به تشریح 
ان��واع معاین��ه فنی خودروها پرداخ��ت و گفت: در 
کش��ور دو مدل معاینه فنی وجود دارد که سامانه 
»س��یمفا« آن را تعریف کرده است. کلیه خودروها 
در کش��ور با یک سیس��تم مش��خص به نام معاینه 
فنی چک می ش��وند و مدرک معاینه فنی ش��ان را 
دریاف��ت می کنند. در معاینه فنی که همه جا اجرا 
می شود، در یک سطح دور موتور، یعنی دور موتور 
آرام، می��زان گازهای خروج��ی و آالیندگی خودرو 

چک می شود. 
وی افزود: در معاینه فنی ویژه یا معاینه فنی برتر 
که در تهران اجرایی ش��ده، عالوه بر اینکه در دور 
موتور پایین می��زان گازهای خروجی خودرو چک 
می ش��ود، در دور موتور باالتر، یعنی در دور موتور 
دوهزار و ۵۰۰ آر پی ام هم مجددا گازهای خروجی 
خودرو چک می ش��ود، زیرا بسیاری از خودروها در 
دور موتور آرام آالیندگی ندارند اما به محض اینکه 
گاز می خورن��د، دود ک��رده و آالیندگ��ی به وجود 

می آورند. 
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی ش��هرداری تهران 
اظه��ار کرد: بنابرای��ن فردی که معاین��ه فنی برتر 
دارد، خ��ودروی س��الم تر و کم آالینده تری نس��بت 
ب��ه خودروهای��ی که معاین��ه فنی معمول��ی را در 
دور موت��ور آرام دارند، دارا اس��ت. به همین جهت 
ش��هرداری ته��ران در ط��رح پیش��نهادی ترافیک 
س��ال ۹7 برای کمک به بحث آلودگی هوا و تشویق 
صاحب��ان خودرو به چک کردن خودروهای ش��ان، 
برای افرادی ک��ه معاینه فنی برتر دارند، 2۰درصد 
تخفی��ف در عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک 
را در نظر گرفته اس��ت. این موضوع نافی نداش��تن 

معاینه فنی نیست. 
وی افزود: دیده ام برخی دوستان در خبرگزاری ها 
به نادرس��ت اش��اره کرده اند که طرح جدید باعث 
افزایش آلودگی هوا می ش��ود، اما من پاس��خ منفی 
می دهم و می گویم اتفاقا اصل شرط داشتن معاینه 

فنی پابرجاست. 
یعن��ی ه��ر خودرویی ک��ه وارد مح��دوده طرح 
ترافی��ک می ش��ود، اول از همه بای��د معاینه فنی 
داشته باش��د که تنها در این صورت مجاز به ورود 
است و اگر معاینه فنی برتر داشته باشد 2۰ درصد 

تخفیف هم به او تعلق می گیرد. 

دریچه

آخرین آمار تولید خودرو در خودروسازان داخلی
کرمان موتور جا ماند! 

گزارش های منتش��ر ش��ده از صنعت خودروسازی 
کش��ور خب��ر از افزای��ش تولی��د خ��ودرو در تمامی 
خودروس��ازان داخل��ی به جز کرمان موت��ور می دهند. 
گزارشات منتشرشده برای آذرماه بوده که گروه صنعتی 
ایران خودرو در صدر تولیدکنندگان این ماه قرار گرفته 
اس��ت.  به گزارش چرخان، تولید شرکت خودروسازی 
ایران خودرو از 6۰۳24 خودرو در مدت مش��ابه س��ال 
گذشته به 6۵724 خودرو افزایش یافته است. گزارش 
تولید خودرو منتشرشده نشان می دهد که شرکت های 
تولیدکننده خودروهای چینی نیز بیکار نمانده اند که با 
افزایش حدود ۳۰۰۰ خودرو نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته توانسته اند افزایش تولید خوبی را ثبت کنند. 
تولیدات این شرکت های خودروسازی از 4۰۵۸ خودرو 
در آذرماه س��ال گذش��ته به 7۳۳۹ خ��ودرو در آذرماه 
سال جاری افزایش یافته اس��ت.  از دیگر شرکت های 
خودروساز داخلی می توان به گروه خودروسازی سایپا 
به عن��وان اصلی تری��ن رقیب ایران خودرو اش��اره کرد 
که آذرماه سال گذش��ته ۵2۱4۰ خودرو تولید داشته 
اس��ت که این رقم در آذرماه س��ال جاری به ۵۸۸7۹ 
دستگاه خودرو افزایش یافته است.  کارمانیا دیگر گروه 
خودروس��ازی است که البته عمر زیادی از این شرکت 
نمی گذرد و به تازگی یک سالگی خود را جشن گرفته 
است.این خودروساز توانس��ته تولید ۵۵ خودرویی در 
آذرماه سال گذشته خود را به ۱6۰ دستگاه خودرو در 
آذر۹6 ارتقا دهد.  یکی از رشدهای درصدی بسیار باال 
را شرکت خودروسازی بهمن ثبت کرده است که طی 
آذرماه ۹۵ توانس��ته بود ۳۵۸ دس��تگاه خودرو سواری 
تولید کند ولی این عدد در مدت مشابه امسال به رقم 
۱2۳4 دستگاه خودرو رسیده است. همچنین شرکت 
خودروس��ازی بم که س��ال گذش��ته تولیدی نداشت، 
توانس��ت در آذر ۹6 تعداد ۳2 دستگاه خودرو تولید و 
روانه بازار کند.  اما نکته آخر و جالب توجه در گزارش 
تولید خودرو در آذرماه، نزول تولیدات مربوط به شرکت 
خودروس��ازی کرمان موتور است که از 4۵۵۸ دستگاه 
خودرو در آذر س��ال گذشته به ۳۳۸۸ دستگاه خودرو 
کاهش داشته است که البته با توجه به خبرهای خوبی 
ک��ه از همکاری های این ش��رکت و هیوندای منتش��ر 
می ش��ود به نظر می رسد این نزول، مدیریتی بوده و در 

آینده جبران خواهد شد. 

خودروسازان ملزم به 
استانداردسازی شدند

اگرچه س��ازمان ملی استاندارد از دی ماه سال  جاری 
اجرای اس��تانداردهای هش��تاد و پنج  گانه خودرو را در 
دس��تور کار قرار داده، اما هنوز برنامه جدی از س��وی 
تولیدکنندگان برای جایگزینی یا حتی استانداردسازی 
محص��والت قدیمی اعالم نش��ده اس��ت.  ب��ه گزارش 
جهان نیوز، اما در کنار سازمان ملی استاندارد، سازمان 
حفاظت محیط زیست نیز این روزها برای تولیدکنندگان 
خودرو خط و نش��ان می کشد، به طوری که روز گذشته 
عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
در حاش��یه جلسه کارگروه آلودگی هوای تهران تأکید 
کرده که مانع از شماره گذاری خودروهای غیراستاندارد 
خواهد ش��د.  رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست 
همچنین از تصویب آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک 
تا پایان امسال خبر داده و تأکید کرده که براساس این 
قانون، س��ال آینده از تولید خودروهای غیراس��تاندارد 
در کش��ور جلوگیری می کنیم.  وی نیز با باور بر نقش 
فرس��وده ها در آلودگی ه��وا اظهار کرده ک��ه بیش از 
دوس��وم آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودروهای 
گازوییلی است و این خودروها عمدتا فرسوده و از رده 
خارج هستند و تنها راه جلوگیری از آلودگی هوای شهر 
در فصل س��رما و وارونگی دما، نوسازی و از رده خارج 
کردن این خودروها است.  وی افزود: تعداد خودروهای 
گازوییلی و فرس��وده شهر تهران حدود 6۰ تا 6۵ هزار 
دستگاه پیش بینی می ش��ود که ۳ هزار دستگاه از این 
تعداد اتوبوس های فرس��وده ش��رکت واحد هس��تند.  
کالنت��ری در ادام��ه درخص��وص عوام��ل آلوده کننده 
هوای ش��هر ته��ران در فصل س��رما تأکی��د کرده که 
موتورسیکلت ها ۱۱درصد، خودروهای شخصی ۳درصد 
و کارخانه ها و منازل مس��کونی نیز حدود 2۰درصد در 
تولی��د آالینده ه��ا نقش دارند.  به گفت��ه وی، در حال 
حاض��ر از ورود کامیون های فرس��وده به ش��هر تهران 
جلوگیری می ش��ود، اما اتوبوس های فرسوده به دلیل 
نیاز حمل و نقل عمومی هنوز در حال تردد هستند که 
دولت در نظر دارد ناوگان عمومی را هم نوسازی کند. 

سال سخت خودروسازان
اظهارات عیس��ی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست مشخص کننده آن است که خودروسازان 
س��ال آینده، سال سختی پیش رو دارند؛ چراکه از یک 
طرف سازمان ملی اس��تاندارد بر اجرای استانداردهای 
هش��تاد و پنج گانه تأکید دارد و از سوی دیگر سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت عالوه  بر خروج فرس��وده ها بر 
تولید محصوالت با کیفیت خودروسازان اصرار دارد.  اما 
طبق زمان بندی صورت گرفته بای��د تا ابتدای دی ماه 
امس��ال 6۱ مورد اس��تاندارد خودرویی اجرا می شد و 
پس از آن تا ابتدای تیرماه سال ۱۳۹7 دو مورد به 6۱ 
اس��تاندارد قبلی اضافه و در نهایت با اضافه ش��دن 22 
مورد اس��تاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه س��ال آینده 
)۱۳۹7(، تع��داد اس��تانداردهای اجب��اری خودروهای 

سواری به ۸۵ مورد افزایش می یافت. 



مع��اون فناوری های نوین بانک مرکزی در پاس��خ ب��ه انتقاداتی که 
درباره عدم حمایت این بانک از اس��تارت آپ ها مطرح می ش��ود، گفت 
تنها جایی که استارت آپ ها را به رسمیت شناخته، بانک مرکزی است. 

ناص��ر  مه��ر،  گ��زارش  ب��ه 
تخصص��ی  پن��ل  در  حکیم��ی 
الکترونیک  بانک��داری  همای��ش 
درخصوص انتقادات مطرح ش��ده 
در ح��وزه  مرک��زی  بان��ک  ب��ه 
جایی  تنها  اس��تارت آپ ها گفت: 
که اس��تارت آپ ها را به رسمیت 
بانک مرکزی است. این  شناخته 
در حالی اس��ت که باید شفافیت 
در حوزه پرداخت های مالی ایجاد 

شود. 
وی ب��ا بیان اینک��ه حدود ۱۲ 
جلس��ه با استارت آپ ها برای رفع 

دغدغه های آنها برگزار ش��د، خاطرنش��ان کرد: عالوه بر این جلسات و 
دریافت نظرات آنها، نتایج سیاست های به دست آمده را روی سایت نیز 
گذاشتیم تا اگر مشکالت دیگری از سوی استارت آپ ها وجود دارد که 

به آن پرداخته نشده نیز از طریق کامنت ها دریافت شود. 
وی ادامه داد: در نتیجه الگوی نسبتا جدید و خوبی به دست آمد 
که در آن مش��کالت ذی نفعان نیز دیده ش��ود، بنابراین در فرآیند 
مقررات گذاری که در سیاست 
درخص��وص  مرک��زی  بان��ک 
فناوری ه��ای مالی انجام ش��د 
نتیجه و جواب خوبی به دست 
آم��د زی��را این موض��وع یک 
پدیده مدرن بوده و با مس��ائل 
سنتی و جاافتاده گذشته فرق 

می کرد. 
استارت آپ ها  گفت:  حکیمی 
بیان می کنند که بانک مرکزی 
از ما حمایت نمی کند ولی باید 
بگوییم تمام تالش خود را برای 
ح��ل دغدغه ه��ای آنه��ا انجام 
داده ایم و تا جایی که امکان داش��ته باشد خود را تطبیق داده ایم، زیرا 
می دانی��م فناوری و تکنولوژی در حال حرکت بوده و منتظر رگوالتور 

نمی ماند. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از تصویب اساسنامه مرکز »مجد« این 
دانشگاه و آغاز فعالیت این مرکز از اوایل بهمن ماه خبر داد. 

دکتر مس��عود ناصری پور در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص راه اندازی 
مرکز مجد در دانش��گاه علوم پزش��کی ایران 
اظهار کرد: این مرکز در چند ماه گذشته برای 
اس��تفاده از نظرات و ایده های دانشجویان در 
راس��تای شعار دانشگاه به منظور دستیابی به 
دانشگاه های نسل سوم راه اندازی شده است. 

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایران 
در راستای به کار گرفتن ایده های دانشجویان 
تالش می کن��د، گفت: برای اینک��ه ایده ها و 
نظرات دانشجویان را به کار بگیریم، مرکزی را 
راه اندازی کرده ایم تحت عنوان مرکز مشاورین 
جوان دانشگاه تا این مرکز جمع بندی از ایده ها 
و خالقیت ها و نوآوری های دانش��گاه داشته و 
ایده هایی را که کاربردی است به صحنه عمل 

بیاورد و از آنها برای خلق ثروت و کارآفرینی در دانشگاه بهره بگیرد. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه استفاده از نظرات 
دانشجویان جوی سرشار از نشاط و پویایی را در دانشجویان ایجاد خواهد 

کرد، تصریح کرد: اساس��نامه ای که برای راه اندازی مرکز »مجد« تدوین 
شده بود، در شورای دانشگاه به تصویب رسیده است و این مرکز از اوایل 

بهمن ماه کار خود را آغاز خواهد کرد. 
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه با ایج��اد مرکز 
مش��اورین ج��وان ایده ه��ا و نقط��ه نظرات 
دانش��جویان دانش��گاه در تم��ام س��طوح 
جمع آوری می شود، افزود: با توجه به اینکه 
این دانش��گاه تربیت نیرو را از کارشناسی تا 
ف��وق تخصص و  ph.d برعهده دارد، تالش 
می کنیم تمام ایده ها از دانش��جویان گرفته 
ش��ود و به پیشرفت دانش��گاه کمک کند تا 
بتوان با ایجاد این مرکز شاهد فضای رشد و 

خالقیت و نوآوری در دانشگاه بود. 
ناصری پور اظهار کرد: ایده های دانشجویان 
که در زمینه های علمی و فرهنگی و آموزشی 
موجب رشد و بالندگی دانشگاه می شود، در 
کارگروه های مخصوصی مورد بررس��ی قرار می گیرد و مواردی که شرایط 
کاربردی ش��دن را دارند یا ش��رایط این را دارند که روی آنها برنامه ریزی 

خاصی صورت بگیرد، پیگیری می شوند. 

 دبی��ر اتحادیه کس��ب وکاره��ای مج��ازی، دغدغه ها و مش��کالت
کسب و کارهای نوپای فضای مجازی در کشور را تشریح کرد. 

به گزارش مهر، فرش��اد وکیل زاده با اشاره به جلسه هم اندیشی چند 
روز اخیر وزیر ارتباطات با اس��تارت آپ ها و 
کس��ب و کارهای فضای مجازی تاکید کرد: 
دولت می تواند با حمایت های واقعی بس��تر 
را برای شکوفایی ایده های خالق مهیا کند. 
وی خواستار حل مشکالت و دغدغه های 
کسب و کارهای مجازی و حمایت از آنها از 
سوی دولت شد و گفت: استارت آپ ها بیش 
از کمک ه��ای مال��ی، نیازمند آماده س��ازی 
زیرس��اخت برای ش��روع فعالیت های خود 
مهم تری��ن  از  یک��ی  آم��وزش  و  هس��تند 
بخش هایی است که دولت در جهت حمایت 
از راه اندازی کس��ب و کارهای نوین باید به 
آن اهمیت دهد. ای��ن بخش با کمترین بار 

مالی برای دولت، بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت. 
عضو هیات مدیره اتحادیه کش��وری کسب وکارهای مجازی با بیان 
اینک��ه جوانان قبل از راه اندازی یک اس��تارت آپ، باید ابتدا با مفاهیم 

اولیه راه اندازی کس��ب و کار و امکان س��نجی آن آش��نا شوند و بدانند 
ک��ه محصول آنه��ا چه نیازی را در جامعه پاس��خ خواه��د داد، افزود: 
عالوه ب��ر موضوع آموزش که می تواند جل��وی راه اندازی تعداد زیادی 
از کس��ب و کارهای تک��راری بدون ایده و 
خالقی��ت را بگیرد، ایج��اد منطقه آرامش 
برای تمرکز روی ایده از دیگر خواسته های 

استارت آپ های ایرانی است. 
وی با اشاره به مشکالت کسب و کارهای 
نوپای فضای مجازی برای پرداخت مالیات 
و عدم تعریف قانون معافیت مالیاتی برای 
آنه��ا، ادام��ه داد: در یک اقتصاد س��الم و 
کارآم��د، منب��ع اصلی درآم��د دولت باید 
از مح��ل مالیات ها باش��د، اما مس��ئوالن 
بای��د بپذیرند که کس��ب و کارهای نوآور 
در س��ال های آغازین خود نه تنها س��ودی 
نخواهند داش��ت بلکه به ش��دت نیازمند 
جذب نقدینگی برای توس��عه هس��تند. دولت برای کسب درآمدهای 
مالیاتی از این حوزه باید س��راغ فعاالنی برود که س��االنه ده ها میلیارد 

تومان درآمد دارند و هیچ مالیاتی هم پرداخت نمی کنند. 

مدیرعامل س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری تهران از 
برپایی نخستین همایش و نمایشگاه »تهران هوشمند« در اسفندماه سال 
جاری خبر داد.  به گزارش ایس��نا، دکتر محمد فرجود گفت: این رویداد 

که براساس رویکردهای نوین شهرداری تهران 
مبنی بر حرکت به س��مت ش��هر هوشمند و 
توس��عه نوآوری ش��هری برگزار خواهد ش��د 
به موضوع راهبردی »هوشمند س��ازی ش��هر 
ته��ران« می پ��ردازد ک��ه مورد تاکید س��ند 
چش��م انداز ش��هر در افق ۱۴۰۴ نیز است که 
در آن تهران »ش��هری هوشمند، دانش پایه و 
نوآور« تعریف شده است.  وی افزود: سازمان 
فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا( شهرداری 
تهران ب��ه عن��وان متول��ی راهب��ری برنامه 
هوشمند سازی ش��هر تهران تبیین راهبردها 
و سیاست های کالن شهرداری تهران در این 
خصوص را با جدیت در دس��تور کار قرار داده 

و برای اجتناب از فعالیت ه��ای جزیره  ای و پراکنده در این حوزه و حفظ 
یکپارچگی و تمرکز، با نظر شهردار تهران »دبیرخانه تهران هوشمند« را 
راه اندازی می کند که یکی از فعالیت های کلیدی آن تدوین و پیاده سازی 

سند راهبردی »تهران هوشمند« است و بدین ترتیب مجموعه فعالیت های 
عملیاتی و اجرایی مربوط به ش��هر هوش��مند در تهران انسجام و شتاب 
جدی خواهد گرفت.  مدیرعامل س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
ش��هرداری تهران ادامه داد: امروز حرکت به 
سمت شهر هوشمند در تهران یک ضرورت 
اجتناب ناپذی��ر اس��ت که هم��ه ذی نفعان 
شهری شامل ش��هروندان، کسب و کارها و 
نهادهای دولتی و عمومی باید برای رسیدن 
ب��ه آن همکاری و همیاری ویژه ای داش��ته 
باشند که در این میان نقش شهرداری بسیار 
کلیدی و محوری است.  محمد فرجود تاکید 
کرد: در سال های اخیر اقدامات مختلفی در 
شهر تهران با موضوع »شهر هوشمند« انجام 
شده اس��ت که با وجود توفیقاتی که وجود 
داشته، اما متاسفانه هیچ گاه هدف گذاری و 
نقشه راه مش��خصی برای حرکت به سمت 
شهر هوش��مند و تحقق شعار »تهران هوش��مند« وجود نداشته است و 
تا رس��یدن تهران به شهری با استانداردهای جهانی در این زمینه فاصله 
زیادی داریم و فعالیت های زیادی در ابعاد گوناگون روی زمین مانده است. 

پاسخ معاون سیف به انتقادات:

تنها نهادی که استارت آپ ها را به رسمیت شناخته، بانک مرکزی است
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران خبر داد

استقبال از ایده های نوآورانه دانشجویان
دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی مطرح کرد 

مشکل استارت آپ ها در جذب نیروی انسانی متخصص است
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران خبر داد 

برگزاری همایش و نمایشگاه »تهران هوشمند« در اسفندماه

مراس��م رونمایی از گوشی های گلکس��ی A8 و +A8 سامسونگ با حضور 
مدیران ارش��د سامس��ونگ و اهالی رس��انه روز دوش��نبه دوم بهمن در هتل 
 A اس��پیناس خلیج فارس تهران برگزار ش��د.  جدیدترین گوشی های سری
سامس��ونگ در دو مدل ۵.۶ اینچی A8 و ۶ اینچی +A8 طراحی ش��ده اند. 
صفحه نمایش این دو گوش��ی از نوع سوپرآمولد است که به کمک رزولوشن 
)FHD+ )۱۰8۰*۲۲۲۰ تصاویر را چش��م نوازتر از همیش��ه نشان می دهند.  
مکمل این نمایشگر، یک دوربین سلفی قدرتمند و نوآورانه است. گلکسی های 
A8 و +A8 اولین گوش��ی های هوشمند سامس��ونگ هستند که از دوربین 
س��لفی دوگانه بهره می برند. دو سنس��ور ۱۶ و 8 مگاپیکسلی دوربین سلفی 
این گوش��ی ها تضمین کننده ثبت تصاویری ش��فاف، بی نقص و  زیبا در هر 
زمان و مکانی خواهند بود. در ابتدای این مراس��م علیرضا توسلی، مدیر ارشد 
بخش موبایل سامسونگ گفت: »به لطف اعتمادی که طی سال های فعالیت 
سامس��ونگ در ایران نس��بت به این برند جهانی ایجاد ش��ده است و معرفی 
محصوالتی مطابق با نیاز قش��رهای مختلف جامعه، سال گذشته در منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین سهم فروش محصوالت سری A به ایران 

تعلق داشته است.«
کیت ش��ین، مدیر ارش��د بخش 
موبایل سامسونگ ایران در بخشی از 
صحبت های خود در مورد نسل جدید 
گوشی های سری A گفت: »تالش ما 
بر این است که با فاصله زمانی بسیار 
کم��ی از معرفی پرچمداران س��ری 
S و ن��وت ویژگی های برجس��ته این 
محص��والت را در کن��ار ویژگی های 
 A جدی��د، در گوش��ی های س��ری
معرفی کنیم. این سیاس��ت پاسخی 
اس��ت ب��ه نیازه��ا و عالی��ق بخش 
قاب��ل توجهی از مخاطب��ان ما.« در 
ادام��ه دامون بق��راط، مدیر آموزش 
بخ��ش موبایل دفتر سامس��ونگ در 
ای��ران توضیحات جامع��ی در مورد 

ویژگی های گوش��ی های گلکس��ی A8 ارائه کرد که در ادامه به برخی از آنها 
می پردازیم.  یکی از تغییرات عمده گلکس��ی های سری 2018A سامسونگ 
با نس��ل قبلی خود در ظاهر گوش��ی رخ داده است. جایی که با حذف دکمه 
فیزیکی هوم و کاهش حاشیه گوشی، درصد بیشتری از بدنه به صفحه نمایش 
اختصاص یافته است. ترکیب شیشه و فلز در طراحی دستگاه با لبه های گرد و 
 A8+ انحنای بخش پشتی آن موجب شده تا گوشی حتی در مدل ۶ اینچی
 A8 راحت  در دس��ت قرار بگیرد.  طراحی منس��جم و یکپارچه گلکسی های
بدنه ای مس��تحکم و مقاوم را رقم زده است. این گوشی ها با استاندارد جهانی 

IP68 در برابر آب و گردوغبار مقاوم شده اند. 
اضافه ش��دن فناوری تشخیص چهره، پش��تیبانی از بلوتوث ۵.۰ و هدست 
واقعی��ت مج��ازی Gear VR سامس��ونگ بخ��ش دیگ��ری از جدیدترین 

ویژگی های گوشی های سری A را تشکیل می دهد.
اولین سلفی دوگانه

سامس��ونگ در زمان طراحی گوشی های س��ری A همواره نگاه ویژه ای به 
دوستداران عکس های س��لفی دارد. به همین دلیل در جدیدترین مدل های 
این سری برای اولین بار دوربین سلفی دوگانه را طراحی و عرضه کرده  است. 
هر دو گوش��ی در دوربین س��لفی خود دارای دو سنسور ۱۶ و 8 مگاپیکسلی 

هستند که به کمک گشودگی دیافراگم F1.9 سلفی های شفاف و زیبایی را 
در زمان ها و مکان های مختلف به ثبت می رسانند. قابلیت  Live Focusدر 
این دوربین، تنظیم میزان محو ش��دن پس زمینه تصویر را حتی پس از ثبت 

عکس برای کاربران فراهم می کند.
دوربین اصلی گلکس��ی A8 از یک سنس��ور ۱۶ مگاپیکسلی بهره می برد. 

گشودگی دیافراگم در این دوربین به F1.7 رسیده است.
عملکرد کم نظیر

دوربین تنها نقطه قوت گلکس��ی های 2018A نیس��ت و طراحان این 
گوش��ی ها دوس��تداران بازی  را هم فراموش نکرده اند. گلکسی های A8 و 
+A8 به پردازنده هش��ت هس��ته ای اگزینوس ۷88۵ مجهز ش��ده اند. در 
کنار این پردازنده قدرتمند ۴ گیگابایت رم و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی 
قرار گرفته تا کمتر مش��کلی در پردازش بازی ها و اپلیکیشن ها رخ ندهد.  
همچنین با وجود ظرفیت باالی باتری گلکسی های A8 و +A8 لذت بازی 
و کار با این گوشی ها عمر بیشتری پیدا کرده است. ظرفیت باتری در مدل 
 A8+ ۳۵۰۰ ۵.۶ اینچی، ۳۰۰۰ میلی آمپر بر ساعت و در گوشی ۶ اینچی
میلی آمپر بر س��اعت است. دوربین 
س��لفی دوگانه، نمایشگر بدون مرز 
ب��ه هم��راه س��خت افزار قدرتمند 
موج��ب ش��ده ت��ا گلکس��ی های 
۲۰۱8 س��ری A سامس��ونگ در 
 S8 کنار دو س��تاره ش��ماره هشت
و Note8 س��ه گانه  هیجان انگیزی 
را در کهکشان هوشمند سامسونگ 
رقم بزنند. جدیدترین گوش��ی های 
گلکس��ی A سامس��ونگ به زودی 
در س��ه رنگ مش��کی، خاکستری، 

طالیی روانه بازار ایران می شود.
قصه من 

پایان��ی مراس��م رونمایی  بخش 
و   A8 گلکس��ی  گوش��ی های  از 
+A8 به اع��الم برندگان مس��ابقه 
#قصه-من اختصاص داش��ت. از چند روز قبل از ش��روع مراس��م رونمایی 
گوشی های گلکسی 2018A  سامس��ونگ، مسابقه ای میان خبرنگاران و 
 A اهالی رسانه برگزار شد. در این مسابقه مطابق با فلسفه گوشی های سری
از عالقه مندان خواسته شد تا قصه زندگی خود را در قالب یک عکس همراه 
متن یا ویدئو روایت کنند و با هشتگ #قصه -من در شبکه های اجتماعی به 
اشتراک بگذارند.  تمامی آثار ارسال شده توسط شهرام شریف، روزنامه نگار 
شناخته ش��ده حوزه فناوری داوری شد و درنهایت در رشته عکس و متن 
مهرداد حس��یبی خبرنگار وب س��ایت الف و راحله میرخانی از عصر ارتباط 
برنده یک دس��تگاه گلکسی A8 شدند. در رش��ته ویدئو صدرا مخملی از 

وب سایت ترنجی رتبه اول را کسب کرد.
درباره شرکت سامسونگ الکترونیکس 

سامس��ونگ الکترونیکس الهام بخش دنیا اس��ت و آینده را با ایده های نو و 
فناوري هاي خالقانه و کاربردیش ش��کل مي دهد. حاصل خالقیت و نوآوری 
بی وقفه سامس��ونگ، دگرگون��ی و ارائه تعریفی نوی��ن در دنیای تلویزیون ها، 
گوش��ی های هوش��مند، دس��تگاه های پوش��یدنی، تبلت ها، دوربین  ها، لوازم 
دیجیتال، تجهیزات پزش��کی، سیس��تم های ش��بکه و قطعات نیمه رس��انا و 

نمایشگرهای حرفه ای است.

رهب��ر یک تیم یا س��ازمان، با چالش های بس��یار پیچیده ای مواجه 
خواهد ش��د که عدم رس��یدگی و کنترل شایسته آنها، ممکن است به 

سقوط همه اعضا منجر شود. 
مایک مدداک، نویس��نده، کارش��ناس کس��ب وکار و مربی رهبری، 
معتقد است افراد زیادی می توانند از عهده مدیریت یک تیم یا شرکت 
برآیند، ام��ا بهترین رهبران، به خوب��ی از تفاوت هایی نه چندان ظریف 
مس��ئولیت رهبری و مدیریت آگاهند. م��دداک، مهم ترین تفاوت های 

این دو گروه را در نشریه فوربس شرح داده است: 

ارزش شما، با تیمی که رهبری می کنید یکی است
زمانی  که رهبری یک تیم را می پذیرید، باید بدانید که دوران گله و 
شکایت کردن از اعضای تیم به پایان رسیده است. اگر از وضعیت فعلی 
ناراحت هس��تید، می توانید به افرادتان کمک کنید تا پیش��رفت کنند. 
می توانید مس��ئولیت های آنان را به ش��یوه ای تغییر دهید که از نقاط 
قوت شان برای حل چالش های مناسبی استفاده کنند. حتی می توانید 
آنها را تشویق کنید که این سازمان را ترک کنند، اما نمی توانید از آنها 

شکایتی داش��ته باشید. زیرا شما 
رهبر این تیم هس��تید و موقعیت 
و ارزش ای��ن تی��م را خودت��ان 
شکل داده اید. شما سزاوار همین 
تی��م هس��تید و مس��ئولیت همه 
مشکالت به دوش خودتان است. 

این تیم شما است 
زمانی که رهبری یک س��ازمان 
را به عه��ده می گیرید، خوب، بد 
ی��ا زش��ت، باید مس��ئولیت تمام 
اتفاق های��ی را ک��ه پیش چش��م 
شما رخ می دهد به عهده بگیرید. 
س��رزنش کردن یا انگش��ت اتهام 
را به سمت کس��ی نشانه گرفتن، 
نشانگر عدم بلوغ یک رهبر یا بدتر 

از آن، عدم صداقت او است. 

یک رهبر بد، واقعا سازمان را نابود می کند
س��ازمان ها، بازت��اب رهبری خود هس��تند، بنابراین وقت��ی رفتار یا 
نکته ای را در تیم تان می بینید که ناراحت تان می کند، پیش از هر چیز 
باید نگاهی به آینه بیندازید. از خودتان بپرس��ید »چه راهی را اشتباه 
رفته ام و کدام بخش از س��بک رهبری من نادرست بوده که به چنین 
رفتاری منجر ش��ده اس��ت؟« شاید متوجه ش��وید افرادی را استخدام 
می کنید که شبیه خودتان هستند، یا الگوهایی را توسعه می دهید که 

در زندگی تان وجود داشته است. 
اگر یک رهبر هس��تید و انرژی جاری در دفتر کارتان را دوست 
نداری��د، بای��د بدانید که این انرژی از س��مت خودتان جریان پیدا 
کرده اس��ت. برنارد بنکس، پروفس��ور مدیریت و رهبری دانش��گاه 
نورث وس��ت می گوید: رهبری شاید مثل قوانین فیزیک باشد. شما 
ی��ک تیم بد را به من نش��ان بدهید و من رهبر بد آن را به ش��ما 

نشان خواهم داد. 

نتایج را بپذیرید، یا همه چیز را از نو پایه گذاری کنید
ریچ��ارد من��درز، کارآفرین و مربی کس��ب وکار اش��اره می کند که 
س��ازمان ها، به شکلی طراحی  شده اند که نتایج فعلی را تولید و عرضه 
کنند. اگر از نتایج تیم یا س��ازمان تان راضی نیستید، باید همه سازمان 
را از نو طراحی کنید. س��وال اینجاس��ت که اگر محصوالت این تیم را 

دوست ندارید، چرا رهبری آن را به عهده گرفته اید؟ 

نوآوری های متحول کننده، دستاورد افراد جسور و بی پرواست
حس کنج��کاوی، به یک مزیت رقابتی ناعادالنه میان ش��رکت های 
متمرکز بر رشد تبدیل  شده است. اگر می خواهید واقعا بازار را متحول 
کنید، باید سیس��تم ها و روال های فرمالیته را کنار بگذارید، تیم تان را 
تشویق کنید، به آرامش رضایت ندهید و اوضاع را همانطور که همیشه 

هست، نپذیرید. 
می خواهید تیم نوآوری داشته باشید؟ چالش شما این است که وجه 
ماجراجو و جس��ور افرادتان را بیرون بکشید و آنها را با یکدیگر همسو 
کنید. افراد هوش��مند و کنجکاو که خودش��ان را با فرهنگ  س��ازمانی 
شما س��ازگار می کنند، می توانند 
تیم فوق العاده پیشرویی را شکل 

دهند. 
اما موض��وع به همین س��ادگی 
نیست. اگر بیش ازحد فریفته هوش 
و جسارت افراد شوید و فرهنگ را 
فراموش کنی��د، نمی توانید اعضای 
خطرناک س��ازمان تان را تشخیص 
دهید. حتی ممکن اس��ت خودتان 
به بیراهه بروید. یک رهبر استراتژی 
را تصور کنید که مشتریان عاشقش 
هستند، اما پش��ت درهای شرکت 
ب��ه ی��ک دیکتاتور فک��ری تبدیل 
می ش��ود. یا یک رهب��ر فروش که 
به دس��ت  فوق الع��اده ای  درآم��د 
می آورد، اما غیرقابل اطمینان است 
و اعتم��اد اعضای تیم��ش را هم از 
دست  داده است. واقعیت این است 
که ش��ما می دانید به تغییر نیاز داری��د، اما چگونه می توانید تغییر مثبت 
و نتیجه بخش��ی به وجود آورید و مطمئن باش��ید که قدم در راهی بسیار 
اشتباه نگذاشته اید؟ چراکه در این صورت بزرگ ترین اشتباه حرفه ای تان 

را مرتکب شده اید. 

شما نمی توانید جریان جاذبه را معکوس کنید
سوزان رابرتسون، استاد خالقیت دانشگاه هاروارد می گوید: »فرهنگ 
 سازمانی از باالترین مقام به پایین ترین رتبه ها جریان پیدا می کند. اگر 
می خواهید باالی قله رهبری ایس��تاده باش��ید، باید دائما پایین را نگاه 
کنی��د و ببینید چه پیامی را ارس��ال می کنید. هر ارزش��ی را که برای 
سازمان تان می خواهید، باید خودتان پیش از همه به آن پایبند باشید. 
در این صورت کارمندان تان به شما اعتقاد خواهند داشت و زندگی تان 

به طرز چشمگیری آسان تر خواهد شد. 
FORBES/zoomit :منبع

پ�س از اینک�ه افراد زی�ادی از اعتیاد کودکان و بزرگس�االن به آیف�ون انتقاد کردن�د، تیم کوک 
شبکه های اجتماعی و استفاده بیش از حد از تکنولوژی را مقصر جلوه داد و آنها را سرزنش کرد. 

به گزارش زومیت، تیم کوک، مدیرعامل اپل در بریتانیا در مورد یکی از دوره های آموزش�ی اپل با 
عنوان »همه می توانند برنامه نویسی کنند« صحبت می کرد. او اشاره کوتاهی هم به مبحث اعتیاد به 
آیفون داشت و تقصیر را به گردن شبکه های اجتماعی و استفاده بیش از حد از تکنولوژی انداخت. 
تی�م کوک ۵۷ س�اله گفت: من فرزندی ندارم، ام�ا برادرزاده ای دارم که ب�رای او حد و مرز تعیین 
می کنم. بعضی چیزها هستند که اجازه استفاده از آنها را نمی دهم، مثال نمی خواهم او در شبکه ها ی 

اجتماعی عضو باشد. 
اخیرا بحثی درگرفته اس�ت که آیا گوش�ی  هوش�مند، ش�بکه های اجتماعی یا ترکیب�ی از عوامل 
مختلف باعث ش�ده است کودکان و بسیاری از بزرگساالن به دس�تگاه های خود وابسته و در انتظار 
پیام یا برقراری ارتباط با دیگران باش�ند. اوایل این ماه، س�هامداران از اپل خواس�تند اعالم کند که 

برای حل مشکل اعتیاد کودکان به آیفون چه برنامه ای دارد و در پاسخ، اپل به سرعت متعهد شد که 
برنامه های کنترل والدین در آی او اس را تقویت کند. 

طب�ق گزارش گاردین، کوک گفت: من به اس�تفاده بی�ش از حد از تکنولوژی ب�اور ندارم و فردی 
نیستم که ادعا کنم اگر تمام وقت از تکنولوژی استفاده کنیم به موفقیت دست پیدا می کنیم. من به 

هیچ وجه حامی این جریان نیستم. 
او همچنی�ن توضی�ح داد که باور دارد فناوری نباید در همه رش�ته های تحصیلی، نقش�ی کلیدی 
ایفا کند؛ به عنوان مثال آیا در درس ادبیات نیازی به استفاده گسترده از فناوری است؟ احتماال نه. 

این نظرات پیش از انتش�ار گزارش درآمد ش�رکت در سه ماهه ابتدایی س�ال ۲۰۱۸ منتشر شدند. 
انتظ�ار می رود اپل با انتش�ار این گ�زارش در اول فوریه، ارق�ام فروش رکوردش�کنی را اعالم کند. 
اپ�ل به تازگ�ی برنامه هایی برای تزریق میلیاردها دالر به اقتصاد آمری�کا از طریق تولید و حمایت از 

محصوالت طی پنج سال آینده اعالم کرد. 

گلکسی های A8 و +A8 سامسونگ در ایران

ستاره های شماره ۸  چالش ها و هزینه های رهبری

 مدیرعامل اپل شبکه های اجتماعی
و استفاده بیش از حد از تکنولوژی را سرزنش کرد

 انتقاد تازه
تیم کوک
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مهدی ضیغمی، مدیر کانون پتنت درباره ثبت بین المللی پتنت محققان ایرانی اظهار 
کرد که ۱۱۷درخواس��ت ثبت اختراع از سوی مخترعان ایرانی در ادارات ثبت اختراع 
آمریکا و اروپا س��ال ۲۰۱۷ منتشر ش��د که در مقایسه با سال ۲۰۱۶، ۲۵درصد رشد 
را نشان می دهد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، مدیر کانون پتنت 
ادامه داد: از این تعداد ۱۱۴درخواس��ت در اداره ثبت اختراع آمریکا منتشر شده است 
که ۵۰درصد این اختراعات توس��ط کانون پتنت ایران نوش��ته و فایل شده است. این 
در حالی است که در سال ۲۰۱۶ فقط ۳۰درصد اختراعات ایران توسط کانون پتنت 
نوشته و فایل شده بود. همچنین رتبه ایران نیز در تعداد پتنت های منتشرشده در اداره 
ثبت اختراع آمریکا از عدد ۴۱ در سال ۲۰۱۶ به ۳8 در سال ۲۰۱۷ ارتقا یافته است.

 رشد ثبت پتنت بین المللی
مخترعان ایرانی

طرح دوس��ت علمی ویژه دانش آموزان برتر استان قم با محوریت کارآفرینی 
و خالقیت برگزار می شود. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، طرح دوس��ت علمی به 
منظور کشف و شکوفاکردن اس��تعدادهای خدادادی دانش آموزان مستعد در 
عرصه  های علم و فناوری و ارتقای سطح علمی و فرهنگی محیط  های آموزشی 
آنان به ویژه در مناطق کم برخوردار، در راس��تای اهداف علمی، فرهنگی و در 
چارچوب سیاس��ت هاي سند راهبردی کشور در امور نخبگان، برای دوره  های 

متوسطه اول پایه های هفتم، هشتم، و نهم در استان قم  اجرا می شود.

با هدف توانمندسازی دانش آموزان برتر

طرح دوست علمی کارآفرینی و خالقیت 
برگزار می شود



در ش��ماره قب��ل گفتیم که روان شناس��ی 
رنگ ه��ا ب��ه عن��وان یک��ی از جالب تری��ن و 
جنجالی ترین جنبه های بازاریابی و برندینگ 
ش��ناخته می ش��ود. به اش��تباهات در زمینه 
روان شناسی رنگ ها، اهمیت آنها در ساخت نام 
تجاری )برند( و ترجیح رنگ ها از نظر جنسیت 
پرداختیم. در ادامه س��ایر م��وارد مهم در این 

خصوص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

هماهنگی رنگ + تبدیل
آگاه سازی درمورد  بهترین رنگ برای نرخ 
تبدیل در وب س��ایت ها اخیرا به موضوعی 
بسیار محبوب تبدیل شده است. آنها برخی 
نکات بس��یار عالی را ارائ��ه می دهند، زیرا 
کامال درس��ت است که هیچ بهترین رنگی 

برای تبدیالت وجود ندارد.
اصل روان شناسی شناخته شده به عنوان 
»اثر جداسازی« بیان می کند آیتمی را  که 
»بسیار در چشم و مورد توجه است« بیشتر 
احتمال دارد به خاطر بس��پارید. تحقیقات 
به وضوح نش��ان می دهد شرکت کنندگان 
مرات��ب بهتر می توانند ی��ک آیتم )متن یا 
یک تصویر( را زمانی که به طور ناگهانی از 
محیط اطراف خود بیرون می آید، تشخیص 

دهند و فراخوانی کنند.
به  زیبایی ش��ناختی  مطالعات »واکنش 
ترکیب��ات رنگ ه��ا« و »ترجیحات مصرف 
کننده ب��رای ترکیب��ات رنگ ها« نش��ان 
می دهد در حالی که اکثرمصرف کنندگان 
ترجیح می دهند الگوهای رنگی با رنگ های 
مش��ابه داش��ته باش��ند، پالت هایی را که 

رنگ های متضاد دارند ترجیح می دهند.
از لحاظ هماهنگی رنگ، همانطور که در 
ش��کل یک نشان داده شده است این بدان 
معناس��ت که ایجاد یک ساختار بصری که 
متش��کل از رنگ های متمایز پایه باش��د و 
مقایس��ه آنها با رنگ های مکمل است. )یا 

می توان از رنگ های ترتیبی استفاده کرد(:
راه دیگ��ر برای فکر ک��ردن به این آن 
اس��ت که از رنگ پ��س زمین��ه،  پایه و 
مکمل ب��رای ایجاد یک سلس��له مراتب 
اس��تفاده کرد تا مش��تریان را برای درک 
معن��ی اینکه هر رن��گ در کج��ا به کار 

می رود راهنمایی کند.  
چرا این موضوع مهم اس��ت: اگرچه بعد 
از خواندن این بخش ممکن است احساس 
یک طراح دکوراس��یون داخلی پیدا کنید، 
این چیزها واقعا مهم اس��ت تا ش��ما درک 
کنید چرا پش��ت این قضیه جنب وجوش 
زی��ادی وجود دارد. به عن��وان پاداش، این 
کمک خواهد کرد که شما از نوشیدن کول 
اید نرخ تبدیل که بسیاری از مردم را گمراه 

می کند دور باشید.
به عنوان مثال، این مثال غالبا ذکر شده 
از افزایش در تبدی��ل به دلیل تغییر رنگ 

دکمه، را در نظر بگیرید.)شکل2(
دکمه قرمز میزان تبدیل را به 2۱ درصد 
افزایش می دهد، اما این به این معنا نیست 
که قرمز نوعی قدرت جادویی را در اختیار 

مردم قرار می دهد تا اقدام کنند.
نگاهی دقیق تر به تصویر: واضح است که 
بقیه صفحه به س��مت پالت س��بز هدایت 
می ش��ود که به این معنی است که سبز به 

س��ادگی با محیط اطراف ترکیب می شود. 
قرمز، در عین حال، یک کنتراس��ت بصری 

شدید )و مکمل رنگ سبز است(.
ش��واهد بیش��تری در خص��وص اثرات 
جداسازی در چندین آزمایش چند متغیره، 
از جمله این یکی که توس��ط پاراس چوپرا 
انجام شده و در مجله Smashing منتشر 
شده اس��ت، پیدا می کنیم. چوپرا آزمایش 
کرد ت��ا ببیند که چگون��ه می تواند دانلود 
 PDFProducer بیش��تری برای برنامه
خود داشته باشد که شامل تغییرات زیر در 

آزمونش است: )شکل3(
آیا می توانید حدس بزنید که کدام ترکیب 
بهترین عملکرد را دارد؟ )نکته: به یاد داشته 

باشید، کنتراست مهم است.( )شکل4(
همان ط��ور که می بینید، مث��ال ۱۰ با 
درص��د زیادی از دیگر مثال ه��ا جلو افتاد. 
احتماال یک تصادف نیس��ت که بیشترین 
کنتراس��ت را از هم��ه نمونه ه��ا ایج��اد 
می کن��د. متوج��ه خواهید ش��د که متن 
PDFProducer دارای رن��گ کوچک و 
خاکستری رنگ است، اما متن عمل )دانلود 
به صورت رایگان( بزرگ و قرمز اس��ت که 
کنتراست مورد نیاز برای تبدیل های باال را 

ایجاد می کند.
در حالی که این تنها یکی مطالعات است، 

اثر جداسازی باید در هنگام آزمایش پالت های 
رنگی ب��رای ایج��اد کنتراس��ت در طراحی 
وب سایت و هدایت افراد به قسمت های مهم 

عمل در نظر گرفته می شود.
چرا ما »رنگ موچا« را دوست داریم اما از 

»قهوه ای )براون(« متنفریم
اگرچ��ه رنگ ه��ای مختل��ف را می توان 
ب��ا روش های مختلف درک ک��رد، نام این 

رنگ ها نیز اهمیت دارد!
بر اس��اس این مطالعه، زمانی که از افراد 
خواس��ته می ش��ود ارزیاب��ی از محصوالت 
با نام ه��ای رنگی مختل��ف )مانند آرایش( 
داش��ته باش��ند، نام های »فانتزی« بیشتر 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرن��د. به عنوان 
مثال، موچا که به طور قابل توجهی بیشتر 
دوست داشتنی تر از قهوه ای است، با وجود 
این واقعیت که محققان نشان دادند به افراد 

رنگ یکسان نشان داده شد!
تحقیقات بیشتر نش��ان می دهد که اثر 
مش��ابهی در محصوالت متنوع وجود دارد؛ 
مصرف کنن��دگان رنگ های نقاش��ی را به 
عنوان رنگ های دوس��ت داشتنی تر نسبت 
به بخش های نام گذاری ش��ده س��اده آنها 

دوست داشتند.
همچنین نش��ان داده شده است که 
نام ه��ای رنگی غیرمعمول و منحصر به 
ف��رد می توانند قصد خری��د را افزایش 
دهند. ب��ه عنوان مثال، لوبی��ا ژله ای با 
اسم هایی مانند  razzmatazz بیشتر 
از نام لوبیا ژله ای مثل لیمو زرد انتخاب 
ش��ده است. این اثر در اقالم غیر غذایی 

مانند سویی شرت نیز یافت شد.
با اینکه ممکن است عجیب به نظر برسد، 
انتخاب نام ه��ای خالقان��ه، توصیفی و به 
یاد ماندنی ب��رای توصیف رنگ های خاص 
)مانند »آبی آسمانی«به جای»آبی روشن«( 
می تواند بخش مهم��ی  از تأثیر رنگ روی 

محصول باشد.
entrepreneur :منبع

روان شناسی رنگ ها در بازاریابی و برندینگ)2(
کلید

 ۷ راه ارتقای پرسونال برند
در کمتر از یک هفته

این روزها درباره برند ش��خصی و ش��رکتی حرف های 
زیادی گفته می ش��ود. خیلی از افراد تمایل دارند برندی 
معروف برای خود بس��ازند. اگر ش��ما هم به دنبال چنین 
کاری هس��تید سعی کنید به خود و نام تان به عنوان یک 
برند فکر کنید. هنگامی که در این مرحله از پرسونال برند 

قرار بگیرید، بقیه موارد آسان خواهد شد. 
پرس��ونال برندینگ هم مانند برندسازی کاری زمان بر 
اس��ت. زیرا اگر برندی که می س��ازید چهره منفی از شما 
به مخاطبان نش��ان دهد به راحتی نمی توانید آن را عوض 
کنید، بنابراین برای ساختن پرسونال برند مناسب مراحل 

زیر را دنبال کنید: 
- کمی جست وجوی اولیه انجام دهید

قبل از اینک��ه بتوانید یک پروفایل ش��خصی آنالین و 
مثبت برای خود بس��ازید، بای��د بدانید درحال حاضر چه 
اطالعاتی در مورد ش��ما وجود دارد. آیا ش��ما در دانشگاه 
یک مقاله یا مطلب معتبر نوشته اید که اکنون در حافظه 
گوگل وجود داش��ته باش��د و با جست وجو در آن نمایش 
داده ش��ود؟ آیا عکس هایی داری��د که در فضای اینترنتی 

منتشر شده باشد؟ 
با اس��تفاده از نام خود آالرم هایی در گوگل ایجاد کنید. 
سعی کنید مطالب یا پست های منفی را پاک کنید. حتی 
ممکن است نیاز باشد نام خود را کمی تغییر دهید. مثال 
ن��ام کوچک خ��ود را از پروفایل حذف کنی��د یا نام تان را 

مخفف کنید. 
تا آنجا که ممکن اس��ت س��عی کنید قبل از س��اختن 
پرسونال برندتان، یک نام حرفه ای برای خود انتخاب کنید. 

- یک وب سایت بسازید
الزمه س��اختن یک برند آنالین، داش��تن وب س��ایتی 
اس��ت که مخاطبان ت��ان بتوانن��د از آن بازدی��د کنند و 
مطالب بیش��تری در مورد ش��ما یاد بگیرند، بنابراین یک 
وب سایت شخصی با صفحه »درمورد من« بسازید. ابزارها 
و س��ایت های زیادی وجود دارد که ش��ما می توانید برای 
ساختن وب سایت شخصی خود از آنها کمک بگیرید. البته 

بعضی از آنها رایگان و برخی پولی هستند. 
اگ��ر می خواهید وب س��ایت تان پویا و حرفه ای باش��د، 
زم��ان، تالش و بودجه کاف��ی را به آن اختصاص دهید. از 
عکس های با کیفیت خود در آن اس��تفاده کنید و س��عی 
کنید مقدمه ش��ما کوتاه و جذاب باشد. به این صورت از 
طریق به اشتراک گذاری اطالعات متناسب می توانید برند 

شخصی خود را به بهترین نحو ارتقا دهید. 
- درمورد مخاطبان هدف خود فکر کنید

مخاطبان هدف ش��ما کسانی هس��تند که قصد دارید 
محصوالت خ��ود را به آنها عرضه کنید. س��عی کنید در 
همان مراحل ابتدای��ی برندینگ، مخاطبان هدف خود را 

مشخص کنید. 
آیا ش��ما تالش می کنید مردم را به س��مت وب سایت 
ش��خصی خود هدایت کنید تا از شما چیزی یاد بگیرند؟ 

چه چیزی برای ارائه به آنها دارید؟ 
با پاسخ دادن به چنین سؤاالتی، می توانید تصویر بهتری 
از مخاطبان خود به دس��ت آورید که به شما درمورد نحوه 
تعامل با آنها در سایت خود یا رسانه های اجتماعی جهت 

می دهد و پرسونال برند شما را مستحکم تر می کند. 
- با افراد با نفوذ آنالین ارتباط دوستی برقرار کنید

افراد ب��ا نفوذ یک��ی از بهترین دارایی های ش��ما برای 
س��اختن برند شخصی تان هستند، بنابراین سعی کنید با 
افرادی که در صنعت تان مخاطبان زیادی دارند دوس��ت 
ش��وید. با برقراری چنین روابط دوس��تانه ای، افراد بانفوذ 
تمایل بیشتری برای ریتوئیت کردن و به اشتراک گذاشتن 
مطالب و پست های شما با مخاطبان خود خواهند داشت. 
اگر افراد بانفوذ مناس��بی در میان اطرافیان خود داشته 
باشید، ترافیک بیشتری در وب سایت و بازدید بیشتری را 
در پس��ت های اجتماعی خود تجربه خواهید کرد که این 
عامل بدون شک منجر به ش��ناخته شدن پرسونال برند 

شما توسط مخاطبان مورد نظرتان می شود. 
- هر چه افراد بیش�تری را مالقات کنید، نتایج 

بهتری به دست خواهید آورد
زمانی که درحال س��اخت پرس��ونال برند خود هستید، 
افرادی که می شناس��ید، می توانند در این زمینه به شما 
کمک زیادی کنند. توجه داشته باشیدکه نباید این روابط 
را به ارتباطات آنالین محدود کنید. ش��اید شما به بعضی 
از افراد بانفوذ به صورت آنالین دسترس��ی پیدا کنید، اما 
باید س��عی کنید افراد بانفوذ را به شیوه های دیگری غیر 
از ارتباطات آنالین مالقات کنید. مثال به نمایش��گاه های 
محل��ی مرتبط ب��ا صنعت خود بروید و عالوه بر داش��تن 
لحظات��ی ش��اد، از بین افراد با نفوذ دوس��تانی برای خود 
بیابی��د.  هر ج��ا که می روید درم��ورد کار خود با دیگران 
صحبت کنید. از گارس��ون رستوران محبوب تان گرفته تا 
فروش��نده مغازه ای که اغل��ب از آن خرید می کنید. دایره 
دوستان و آشنایان خود را گسترش دهید، این امر به شما 
کمک می کند تا برند ش��خصی خود را به افراد بیش��تری 

معرفی کنید. 
- فقط و فقط خودتان باشید

زمانی که پرس��ونال برند خود را می س��ازید می خواهید 
بهترین چهره را از خود به دیگران نشان دهید. همچنین 
نمی خواهید تصویری آنالین از خود نشان دهید که واقعی 
نیست، زیرا اگر بر روی خودی دروغین، فرآیند برندسازی 
را پیش ببرید، فارغ از آنکه چه حس��ی خواهید داش��ت، 
نمی دانید به چه طریقی باید عمل کنید، ظاهر ش��وید و 

چه چیزی بگویید. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

با بیت کوین KFC بخرید
در آخرین ش��یرین کاری، کی اف سی کانادا اعالم 
می کن��د که از این پس ام��کان پرداخت بیت کوین 
هنگام خرید ظرف های مرغ کنتاکی و س��یب زمینی 

سرخ کرده این شرکت وجود دارد. 
Bitcoin Buc k ”یین ظرف های غذا موسوم به 

et” باعث شده است تا رستوران فست فود زنجیره ای 
کی اف سی به مشتریان کانادایی خود ظرف های غذا 
را در ازای ارز رمزگذاری شده ارائه دهد. این موضوع 
در فیس بوک و توییتر feeds شرکت نیز مورد تأیید 

قرار گرفته است. 
پیام های موجود در فیس ب��وک feeds این اتفاق 
را سرمایه گذاریبر روی دستور پخت اصلی و اجتناب 
از دس��تور پخت های جایگزین می دانند. این ظرف ها 
هم��ان ظرف های غ��ذای 2۰دالری کی اف س��ی اما 
مدرن تر و با اثر گیج کنندگی کمتر از قبل هس��تند. 
برخی دیگر نیز در م��ورد امنیت این ارز رمز گذاری 
ش��ده به اندازه دس��تور پخت محرمانه کلنل ساندرز 

شک دارند. 
کی اف س��ی به گفته خود دقیق��ا از ماهیت بیت 
کوین ی��ا کارکرد آن باخبر نیس��ت، اما این موضوع 
نباید بین ش��رکت و م��رغ کنتاکی فاصل��ه بیندازد. 
در ادامه پس��ت های موجود در رسانه های اجتماعی 
هدایتگر مصرف کنندگان به سوی یک صفحه خاص 
در صفحه کانادا کی اف س��ی می شوند که در آن جا 
با وجود فراز و نش��یب های بیت کوین، کیفیت مرغ 
کنتاکی همواره خوب است. در همین راستا تصویری 
از ی��ک ظرف م��رغ کنتاکی به چش��م می خورد که 
قیمت آن در نوس��ان اس��ت و با بیت کوین محاسبه 

می شود. 
تازه ترین ش��اهکار تبلیغاتی کی اف س��ی در ادامه 
ی��ک روند بلندم��دت از ش��اهکار های تبلیغاتی این 
شرکت س��اخته و اکران می ش��ود که تعویض چهره 
کلنل با افراد مش��هور جهان، تحمیل کرم ضدآفتاب 
با عط��ر و رایحه مرغ کنتاکی، تبدیل ظرف های مرغ 
کنتاکی به ساز درام پایی و ارسال یک ساندویچ مرغ 
به فضا را در بر می گیرد. این ظرف های مرغ کنتاکی 
 Great جدید کی اف سی فقط به تعداد محدود در
White North )استعاره از کانادا( موجود هستند. 

قفل جزییات شخصی در صورت عدم 
Visa استفاده از کارت اعتباری جدید

مش��کل کارت های اعتباری این است که داده های 
اطالعات��ی ش��ما می توانند ب��دون هی��چ زحمتی و 
زمانی که حداقل انتظار آن را دارید، از حالت فش��رده 
خارج ش��وند. خوشبختانه یک شرکت در صدد ریشه 

کن کردن چنین آسیب پذیری هایی است. 
در نمایش��گاه وسایل الکترونیکی CES 2۰۱8 در 
الس وگاس، یک شرکت ارائه دهنده فناوری پرداخت 
هزینه موس��وم به Dynamics Inc. اعالم کرد که 
یک سری کارت های پرداخت را توسعه داده است که 

با باتری کار می کنند. 
ب��ه گفته برن��د، فناوری فوق در ژاپ��ن آغاز به کار 
خواهد کرد. در این کشور درصد باالیی از شهروندان 
ب��ه این دلیل تمایلی به نگهداری کارت های اعتباری 
ندارند که درباره امنیت یا گم کردن کارت های خود 

نگران هستند. 
ش��رکتSumitomo Mitsui Card، صاحب 
Visa  در ژاپن، پیشگام در راه اندازی و عرضه اولین 

کارت اعتباری قفل شونده در جهان خواهد بود. 
کارت اعتباری جدید دارای س��طوح بی نظیری از 
امنیت و کارایی، چراغ های ال س��ی دی، ال ای دی و 
دکمه های لمسی است. دقیقا مثل اینکه چگونه قفل 
شدن گوشی شما ممکن است مانع از تماشای متون 
و عکس های تان شود، این فناوری جزییات اطالعات 
ش��خصی کارت اعتب��اری را نیز ب��رای جلوگیری از 

نمایش آنها قفل و از نظر ها پنهان می کند. 
برای اس��تفاده از این کارت اعتباری، ش��ما باید از 
طریق دکمه های لمسی آن یک پسورد خاص را وارد 
کنید. به محض فعال س��ازی، ش��ماره کارت شما بر 
روی ال سی دی ظاهر خواهد شد. مادامی که شماره 
روی نمایش��گر وجود دارد، نوار مغناطیس��ی و توابع 

تراشه IC فعال باقی خواهند ماند. 
به محض انجام تراکنش، کارت شما این جزییات و 
اطالعات را قفل می کند. شماره کارت موجود بر روی 
ال س��ی دی پنهان و نوار مغناطیس��ی و قابلیت های 
تراشه IC از کار می افتند، به این ترتیب کارت دیگر 

قابل استفاده نخواهد بود. 
D k  ممان عرضه این کارت مش��خص نیست، اما

namics Inc. قصد توس��عه و ارائه آن در بازار ژاپن 
تا سال 2۰۱8 را دارد.  
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رس��انه های  از  خش��نود  مخاطب��ان 
اجتماع��ی، مدت��ی طوالن��ی اس��ت که 
عن��وان  ب��ه  را  اجتماع��ی  پلتفرم ه��ای 
محورهای پیون��دداری در نظر گرفته اند 
که کاربران را به س��مت مراکز محتوایی 
س��وق می دهند، اما چنی��ن چیزی دیگر 
وجود ندارد، زیرا رسانه اجتماعی تبدیل 
به چیزی ش��ده که توجه اصلی ش��ان را 
ب��ه خود جل��ب می کن��د. در اینجا، پنج 
مورد وجود دارد ک��ه بازاریابان محتوایی 
می توانن��د از آنها برای تس��لط بر پلتفرم 
اجتماعی در س��ال 2018 استفاده کنند. 
تألیف توس��ط ش��انا گلیس��ون از مجله 

فوربس. 
1- بازاریابی تأثیرگذار را در دس�تور 

کار قرار دهید 
اگر با جدیدترین تغییرات رس��انه های 
اجتماعی آش��نایی نداشته باشید، خیلی 

زود از قافله عقب خواهید ماند. 
فوربس می تواند گواه و مدرکی دال بر 
مزایای تأثیرگذاران باشد. به دست گرفتن 
کنت��رل اخیر اکانت اینس��تاگرام فوربس 
توسط کارلی کالس که یک مدل و مبلغ 
تکنولوژی ب��وده و ویکند، موس��یقیدان 
و خوانن��ده که برای حمایت از س��النامه 
فوربس »30 کارفرمای زیر 30 س��ال« و 
»فهرس��ت 100 فرد مشهور« انجام شده 
بود، به طور چش��مگیری تع��داد پیروان 
اکان��ت را افزای��ش داد. گلیس��ون اظهار 
داش��ت: »تأثیرگذاران این چنینی مجله 
فورب��س را در معرض توج��ه مخاطبانی 
قرار می دهند که به کس��ب وکار، فناوری 
و س��رگرمی عالقه من��د هس��تند. چنین 
مخاطبان��ی برای م��ا ایده آل هس��تند.« 

البت��ه، مجله فوربس به افراد بانفوذی که 
بر جلد آن ظاهر می شوند دسترسی دارد. 
سازمان شما باید شبکه ای از تأثیرگذاران 
خود را به وجود آورد. به عقیده گلیسون، 
اگر ش��ما برای ای��ن کار به کم��ک نیاز 
دارید، باید خیلی سریع با سازمان محلی 

رسانه اجتماعی تان تماس بگیرید. 
2- یک استراتژی طرح ریزی کنید 

گلیسون می گوید: »همیشه از خودتان 
این سؤال را بپرسید که چرا دارید کاری 
را در رس��انه اجتماعی انج��ام می دهید. 
شما نیازمند اهدافی هستید که به خوبی 
تعریف ش��ده و معین بوده. ب��ه برنامه و 
منابعی برای دس��تیابی ب��ه آنها احتیاج 

دارید.«
اگ��ر مرحله ای در برنامه تان وجود دارد 
که مطابق با کل برنامه نیس��ت، باید این 
را از خ��ود بپرس��ید که آیا ای��ن مرحله 
واقع��ا ارزش اج��را دارد ی��ا خی��ر. بازده 
س��رمایه گذاری چیست؟ آیا سازمان شما 
دارای اکانت های اجتماعی اضافی اس��ت 
که پیام شما را بدون ظرافت و بی پرده و 
رک بازگو می کنند؟ اگر این طور اس��ت، 

در برنامه خود تجدید نظر کنید. 
بخ��ش  »ی��ک  می گوی��د:  گلیس��ون 
اداری ک��ه می خواهد ی��ک اکانت توییتر 
را راه ان��دازی کن��د، باید ه��دف آن را از 
چش��م انداز تجاری توجیه کند. هدف آن 
چیس��ت؟ پیام رسانی آن چه خواهد بود؟ 
و اگ��ر متقاضیان قادر به پاس��خگویی به 
این سؤاالت نباشند، پس این طرح ارزش 

زمان و منابع را ندارد.«
البته، چنی��ن امری برای هرگونه طرح 
اجتماع��ی و ن��ه فقط ی��ک اکانت جدید 

توییتر صدق می کند. 
3- داده ها را دقیقا بررسی کنید 

تیم گلیس��ون گزارش ه��ای عملکرد 

ماهان��ه و هفته ای را برای ه��ر پلتفرم 
اجتماع��ی بررس��ی می کند. گلیس��ون 
اظه��ار داش��ت: »واکنش ب��ه محتوای 
داده، یکی از روش های ایجاد مشارکت 
است.« تیم گلیسون داده ها را تبدیل به 
فرمت های جدید ویدئویی کرده و حتی 
یک نویس��نده فرع��ی را که تخصصش 
پاپ کره ای بوده استخدام کرد، سبکی 
که به طور چش��مگیری باع��ث افزایش 
تع��داد پی��روان اکان��ت توییت��ر مجله 

فوربس شد. 
اگر ش��ما س��ردبیر روزانه ای ندارید که 
داده های بررس��ی شده توسط رسانه های 
جاری تان را تجزیه و تحلیل کند، پس به 
اس��تخدامش اقدام کنید. نه تنها این کار 
تعداد پی��روان ش��ما را افزایش می دهد، 
بلکه زمان خود شما برای ایجاد محتوایی 
ک��ه مهم بوده و از لح��اظ آماری بهترین 

عملکرد را دارد سپری خواهد شد. 
4- با نهایت تیزبینی و دقت پلتفرم ها 

را زیرنظر داشته باشید
در ماه دس��امبر، برای مقابله با »اخبار 
جعلی«، فیس بوک تغییری در سیاس��ت 
سایت خود اعالم کرد. کاربران دیگر قادر 
به تغییر یا اصالح سرتیترها و توضیحات 
پس��ت هایی نیس��تند که آنه��ا را لینک 
کرده اند. روش های پایه ای ایجاد مخاطب 
در ط��ول ی��ک روز قدیم��ی و منس��وخ 

می شوند. 
تیم گلیسون در واکنش به این حرکت 
فیس بوک، تغییرات تکنیکی س��ریعی را 
به وجود آورده اس��ت. آیا س��ازمان شما 
می توان��د به چابک��ی و زیرکی در محیط 
همیشه متغیر رسانه های اجتماعی پیش 
رود؟ و ای��ن فق��ط به تغییرات سیاس��ت 
در س��ایت ها محدود نمی شود. موجی از 
محصوالت جدید این پلتفرم ها نیز شایان 

توجه هستند. گلیسون می گوید: »اگر با 
جدیدترین تغییرات رسانه های اجتماعی 
آش��نا نباش��ید، خیلی زود از قافله عقب 

خواهید ماند.«
5- پلتفرم ه�ای اجتماع�ی را در نوع 
خودش�ان در نظ�ر بگیری�د و ن�ه به 

عنوان کانال های پخش و توزیع. 
پس��ت های  از  بیرون��ی  لینک ه��ای 
اجتماع��ی مفی��د و کاربردی هس��تند، 
ام��ا ام��روزه تأکی��د ب��ر توج��ه کاربر بر 
خ��ود پلتفرم اس��ت، زیرا آنجاس��ت که 
خوانندگان و مخاطبان تان زمان ش��ان را 

سپری می کنند. 
گلیس��ون اظهار می دارد: »کاربران به 
لینک های جال��ب و عجیب عادت دارند، 
مخصوص��ا آنهای��ی ک��ه در فیس ب��وک 
هس��تند. هدف م��ا گذاش��تن محتوایی 
اس��ت که کاربران انتظ��ار دارند آن را در 
اکان��ت فیس بوک و اینس��تاگرام فوربس 
و غیره مش��اهده کنند. خوراک وب های 
)Feeds(  ما با دقت انتخاب شده اند.« 

بازاریاب��ان محتوای��ی بای��د در زمینه 
رس��انه های اجتماعی تسلط داشته، یا از 
این اطمینان حاصل کنند که با گروه های 
پلتفرم های اجتماعی فروشگاه های ش��ان 

رابطه کاری محکمی داشته باشند. 
گلیس��ون می گوی��د: »هنگام��ی ک��ه 
رس��انه های اجتماع��ی هن��وز پدیده ای 
جدی��د بودن��د، تیم ه��ای ارتباطات��ی یا 
بازاریاب��ی می توانس��تند به راحتی آنها را 
اجرا کنند. اما دیگر سال هاس��ت که این 
گونه نیست. س��رمایه گذاری در یک تیم 
متعه��د و باتجربه رس��انه های اجتماعی، 
ب��رای آگاهی از یک برند تجاری و رش��د 
آن و ایج��اد مخاطبانش، امری حیاتی به 

شمار می رود.«
forbes :منبع

مصاحبه ای با شانا گلیسون، مدیر رسانه اجتماعی مجله فوربس

5 نکته درباره استراتژی بازاریابی محتوایی 
در رسانه های اجتماعی 

بهترین شرکت های کوچک آمریکا
غول های کوچک فوربس

در سال 2017 )1(
 

این دومین فهرس��ت ساالنه فوربس از غول های کوچک 
اس��ت، 25 ش��رکت که ارزش بزرگی و وسعت را از توسعه 
ش��رکتی بیشتر می دانند. آنها با رش��د و توسعه مخالفتی 
ندارند، تنها به هر قیمتی دست یافتن به آن را نمی پذیرند. 
ما 25 کس��ب وکار را برگزیدیم که دارای الگوهای مناسب، 
ترازنامه های قوی و سودهای ثابت بوده و همه دارای مالکان 
خصوصی اند و از نوع ش��رکت های سهامی خاص هستند. 
آنها در جوامع ش��ان دخیل هس��تند. این شرکت ها از نظر 
دیگران، در زمینه های کاری شان چشمگیر تلقی می شوند 
و کارهایی را انجام می دهند که هر کس��ب وکاری می تواند 
آنها را فرا گیرد. در اینجا فهرستی از شرکت های رتبه بندی 
نشده را مشاهده می کنید که همگی از مجموعه گسترده ای 
از صنایع، از جمله صنعت کارخانه ای و آمریکایی هستند. 

StickerGiant. com
النگانت، کلرادو

مؤسس و مدیرعامل اجرایی: جان فیشر
درآمد: 10.2 میلیون دالر
تعداد کارمندان: 39 نفر

 StickerGiant تنها شرکتی در فهرست امسال است 
که در رکوردهای جهانی گینس - برای توپ برچس��بی 
در دنیا - جایگاهی را کس��ب کرده اس��ت. نام آن ساول 
بوده و این توپ از برچسب هایی که توسط شرکت ساخته 
شده تشکیل شده است، همچنین در تصمیم رئیس دفتر 
ثبت در تقویم روز ملی که 3 ژانویه هر س��ال را به عنوان 
روز رسمی برچس��ب تعیین کرده، نقش داشته است. اما 
اینها مهم ترین دس��تاوردهای StickerGiant نیستند. 
در س��ال های اخیر، به لطف عملیات بازاریابی هوش��مند 
رسانه های اجتماعی این شرکت، StickerGiant تبدیل 
به چیزی ش��ده که جان فیشر آن را یک »ماشین کسب 
مش��تری« می خواند. گردانندگان این ماش��ین هر هفته 
با هم جلس��ه ای را تش��کیل می دهند تا میزان پیشرفت 
هدف شان را بررسی کنند که اکنون این هدف رسیدن به 
تعداد 400 مشتری جدید در هر هفته است )سال پیش، 
آنها توانس��تند به هدف 300 مشتری در هر هفته دست 
یابند(. در حقیقت، این جلسه در پی یک جلسه هفتگی 
شرکتی تشکیل می شود که در آن کارمندان امور مالی را 
بررس��ی کرده، نظر مشتریان را ش��نیده، شکایات خود را 
مطرح و از یکدیگر قدردانی و تشکر می کنند. نتیجه این 
کار یک فرهنگ کاری بسیار نزدیک و صمیمانه و نیروی 
کاری است که از هزینه ای که باید برای موفقیت شرکت 

صرف کرد، درک عمیقی دارد. 
Essential Ingredients

الرنس ویل، جورجیا
مؤسسان: کریس مینارد )مدیرعامل اجرایی( کریس 

گرالک
درآمد: 79 میلیون دالر
تعداد کارمندان: 66 نفر

 Essential ش��رکت  مؤسس��ان   ،2011 س��ال   
Ingredients، چندین پیش��نهاد از س��وی شرکت های 
س��رمایه گذاری خصوصی و رقبایی را که خواس��تار خرید 
یک توزیع کننده 15 ساله مواد شیمیایی مورد استفاده در 
مراقبت های شخصی و محصوالت نظافتی بودند رد کردند 
 Hawaiian و Estée Lauder مشتریان شامل شرکت(
Tropic بودند(. کریس مانی��ارد می گوید: »من با خودم 
تصور می کردم که در شب در تختخوابم دراز کشیده و کلی 
پول در حس��اب بانکی ام دارم و بس��یاری از کارمندان من 
بیکار ش��ده اند.« در عوض، او و شرکایش یک برنامه سهام 
- مالکیت را طرح ریزی کردند. ارزش سهام های شرکت از 
2میلیون دالر به بیش از 55میلیون دالر افزایش یافته که 

این امر مدیون طرح های ابتکاری کارمندان بوده است. 
Ted Castle

Rhino مواد غذایی
برلینگتون، ورمونت

مؤسس و مدیرعامل اجرایی: تد کاستل
درآمد: بیش از 50میلیون دالر

تعداد کارمندان: 140 نفر
در سال 1981، دستیار مربی هاکی دانشگاه ورمونت، تد 
کاس��تل و همسرش آن، یک مغازه کوچک بستنی فروشی 
را افتتاح کردند که او عصرها و آخر هفته ها در آنجا مشغول 
به کار بود. سه سال بعد، او مربیگری را کنار گذاشت و نان 
شیرینی قهوه ای و کلوچه را نیز به مغازه اش افزود و خمیر را 
برای کسب وکار شریکش، بن و جری تهیه می کرد که در آن، 
یکی از کارمندان تالش کرد تا خمیر کلوچه خام را با بستنی 
مخلوط کند. این طعم پرطرف��دار، مواد غذایی Rhino را 
تبدی��ل ب��ه تولید کننده خمیر ی��خ زده و دیگر محصوالت 
دسری کرد. بستنی فروش��ی یک کسب وکار فصلی است، 
اما به جای خاتمه کار کارگران در زمستان، کاستل برنامه ای 
را به وجود آورد تا آنها را به دیگر کس��ب وکار فصلی، مانند 
ش��کالت های Lake Champion قرض دهد. با توسعه 
شرکت Rhino، کاستل به کارمندانش دستمزدی بیش از 
حداقل 10 دالر در س��اعت داده و پاداش های عملکردی را 
پیش��نهاد می کرد. اتحادیه اعتباری محلی را ترغیب کرد تا 
وام ه��ای روز پرداختی را تا میزان 1000 دالر به کارمندان 
Rhino بپردازند. ب��رای کمک به 30درصد از کارمندانش 
که اهل جامعه مهاجران برلینگتون هستند، کاستل پیشنهاد 
برگزاری کالس های آموزش زبان انگلیس��ی به عنوان زبان 

دوم را در محل کار می دهد. 
ادامه دارد. . . 
forbes :منبع

بازاریابی رابطه ای چیست؟ 
 :)Relationship marketing( بازاریابی رابطه ای
پرداخت به یک رابط یا آش��نا ب��رای هدایت ترافیک 

)مشتری( به وب سایت )کسب وکار( شما است. 
بازاریابی رابطه مند به دنبال برقراری چنان روابطی 
با مش��تریان هدف اس��ت که مج��ددا در آینده از او 
)ش��رکت( خرید و دیگران را نی��ز به این کار ترغیب 
کنن��د. بهتری��ن رویکرد جه��ت حف��ظ و نگهداری 
مش��تریان این اس��ت ک��ه رضایتمندی ف��راوان در 
مش��تری ایجاد ک��رد و آنچه را ب��رای او ارزش تلقی 
می ش��ود، مورد توجه قرار داد ت��ا در نتیجه وفاداری 
او نسبت به شرکت مستحکم شود. امروزه شرکت ها 
عالوه بر تدوین استراتژی هایی برای جذب مشتریان 
جدی��د و انجام معامل��ه با آنها درص��دد برآمده اند تا 
مشتریان کنونی را نیز حفظ کنند و رابطه ای دائمی 
با آنها به وجود آورند. به عبارتی بهتر، آنها دریافته اند 
ک��ه از دس��ت دادن یک مش��تری چیزی بیش��تر از 
دس��ت دادن یک قلم فروش اس��ت و آن به معنی از 
دست دادن کل جریان خرید هایی است که مشتری 
می توانس��ت در طول زندگی خود ی��ا دوره زمانی که 
خریدار محصوالت شرکت بود، انجام دهد. به عبارتی 
ش��رکت ها به دنبال کسب ارزش دوره عمر مشتریان 
خود هس��تند. بازاریاب��ی رابطه مند تم��ام گام هایی 
اس��ت که ش��رکت جهت ش��ناخت و ارائ��ه خدمات 
بهتر به مش��تریان با ارزش خود بر می دارد. بازاریابی 
رابطه مند، فرآیند مس��تمر جهت شناس��ایی و ایجاد 
ارزش ه��ای جدید برای مش��تریان اس��ت که در آن 
مناف��ع دوجانبه مورد توجه قرار دارد و این منافع در 

طول دوره عمر مشتری با او تقسیم می شود. 

از نظ��ر پورت��ر، بازاریاب��ی رابطه ای ی��ا رابطه مند 
فرآین��دی اس��ت که به موج��ب آن خری��دار و ارائه 
دهن��ده، رواب��ط مؤث��ر، کارا، اخالقی، مش��تاقانه و 
خویشاوندی را برقرار می کنند که این برای دو طرف 

منفعت دارد. 
هدف بازاریابی رابطه ای برقراری روابطی تنگاتنگ 
با مش��تریان هدف ب��رای خرید در آین��ده و ترغیب 
دیگران به ای��ن کار از طریق کارب��رد مدیریت مؤثر 

ارتباط با مشتری است. 
رویکرد مناس��ب برای حفظ و نگهداری مشتریان 
رضایتمندی مش��تری جهت ایجاد وفاداری او نسبت 

به شرکت است. 
امروزه اکثر ش��رکت ها عالوه بر جذب مش��تریان 
جدید به دنبال اس��تراتژی های نگهداری مشتریان و 
توس��عه روابط و جذاب تر کردن هر چه بیش��تر این 
روابط هستند. به عبارتی دیگر، آنها به دنبال افزایش 

دوره عمر مشتریان خود هستند. 
به نظر می رس��د که در بازار امروز جذب مشتریان 
جدید کار دش��واری است و حفظ مشتریان فعلی به 
شدت در شرکت ها احساس می شود درنتیجه اعمال 
اص��ول بازاریاب��ی رابطه مند می تواند ب��رای حفظ و 
نگهداری مشتریان و سودآوری شرکت نقش بسزایی 
داشته باشد و یک مزیت رقابتی پایدار حساب شود. 
در ش��ماره بعد به استراتژی های بازاریابی رابطه ای 

اشاره خواهیم کرد. 
ادامه دارد. . . 
bigwallet :منبع

 

دریچهدریچه

بازاریابی خالق

مترجم: مهرناز داودی

مترجم: مهرناز داودی



 اگر می خواهید در کسب وکار موفق شوید
دنبال این مهارت ها باشید

۱۵ مهارتی که هر کارآفرین باید در 
سال 2۰۱۸ کسب کند )2(

در ش��ماره قبل به چهار مهارت اولیه اشاره کردیم 
و در ادامه شش مهارت دیگر را مرور خواهیم کرد. 

۵. اصالت
اگرچه اصالت، مهارتی کوچک و مالیم محس��وب 
می شود، اما به یک پیش نیاز حداقل برای ارزشمندی 
در دنیای امروزی کس��ب وکار تبدیل ش��ده اس��ت، 
مخصوص��ا در می��ان جوان ه��ا و کانال های رس��انه 
اجتماع��ی. ن��ام ری��اکار گرفتن، چیزی نیس��ت که 
بش��ود به راحتی آن را زدود. اگر ب��رای خودتان کار 
می کنید، برچسب بی اصالت و بی اعتبار، مانعی برای 
موفقیت تان خواهد بود. از هر فرصتی برای ارتباط با 
مخاطبان خود اس��تفاده کنید و به آنها نشان دهید 

واقعا قصد کمک به آنها را دارید. 
۶. مدیریت مالی

دانس��تن نحوه مدیری��ت و افزای��ش دارایی خود، 
کلی��د موفقیت، هم در کس��ب وکار و هم در زندگی 
ش��خصی اس��ت. ناتوانی در مدیریت دارایی، ش��ما 
را با خط��ر ناپایداری مواجه می کن��د که معموال به 
ورشکس��تگی، پش��یمانی و بازگش��ت ب��ه کار تمام 
وق��ت می انجامد. منظم و محتاط باش��ید، مخصوصا 
زمانی که پای خریدهای ش��خصی یا کاری در میان 
باش��د. تکنیک ه��ای فن��ی و عمل��ی را که به ش��ما 
کمک می کنند س��رمایه خ��ود را افزایش دهید و در 
استراتژی های درست، س��رمایه گذاری مجدد داشته 
باشید یاد بگیرید تا کسب وکارتان به سمت موفقیت 

حرکت کند. 
۷. نوشتار متقاعدکننده

اگرچه محتوای دیداری مانند تصاویر، اینفوگرافی ها 
و ویدئوه��ای با کیفیت باال در حال تبدیل ش��دن به 
محتوای اصلی کانال های رسانه اجتماعی هستند، اما 
ارتباط نوش��تاری، هنوز هم در مشخص کردن خط 
فکری شما، ساختن نس��خه های متقاعد کننده برای 
صفحات فروش و انگیزه دادن به افراد برای ش��روع، 
حرفی برای گفتن دارد. بدون مهارت های نوش��تاری 
متقاع��د کننده، نمی توانید از افراد حرفه ای رس��انه، 
پیش��ی بگیرید. همچنین، ب��رای بازاریابی از طریق 
ایمیل، پس��ت های بالگی، پیشنهادهای کسب وکار و 

غیره نیز به مهارت نوشتار نیاز دارید. 

۸. فروش
با وج��ود تم��ام چیزهایی که گفته و انجام ش��د، 
چیزی که کس��ب وکار ش��ما را س��ر پا نگه می دارد، 
فروش است. شرکتی که نتواند محصوالت یا خدمات 
خود را بفروشد، به سرعت شکست می خورد. نه فقط 
حرفه ش��ما، بلکه حتی هنرمندان، تولیدکنندگان و 
فروش��ندگان نرم افزار، نویسندگان و همه افراد، برای 
ماندن در دنیای کس��ب وکار، ب��ه مهارت های فروش 
نی��از دارند. اگر به س��رمایه نی��از داری��د، باید ایده 
خود را به س��رمایه گذاران بفروشید. اگر می خواهید 
نقاش موفقی ش��وید، باید م��ردم را ترغیب کنید تا 
زیبایی های حرفه ش��ما را بخرند. اگ��ر به دنبال کار 
هس��تید یا اگر می خواهید با یک مش��تری فریلنس 

جدید به توافق برسید، باید ایده خود را بفروشید. 
۹. ایجاد ارتباط

در دنیای پر از ارتباط امروزی، افرادی که تنها کار 
می کنند، روز به روز منزوی تر می ش��وند. در اقتصاد 
نوین، که در آن، جریان اجتماعی، استانداردی است 
که ارزش ش��ما بر اساس آن سنجیده می شود، برای 
پیش��رفت به مردم نی��از دارید. از تأیی��د ارجاعیات 
گرفته، ت��ا دادن تأییدیه ه��ا، توصیه نامه ها، انگیزه و 
حمایت اخالقی، ش��بکه مردمی شما ارزشمندترین 
منبع شماست. ش��بکه شما، ارزش خالص شماست. 
بنابراین، دوس��ت پی��دا کنید و ارتباط��ات دوجانبه 
بس��ازید که موقعیت های جدید و بزرگی را در آینده 

برای تان فراهم کند. 
۱۰. مدیریت استرس 

هیچ چیز در زندگی که ارزش دنبال کردن داش��ته 
باش��د، آس��ان نیس��ت، بنابراین، انتظار زمان هایی از 
ناامیدی، بحث و اس��ترس را داشته باشید. کلید پابرجا 
ماندن و پیروز ش��دن، مدیریت استرس و تبدیل آن به 
نتیجه مثبت اس��ت. حاال ای��ن کار را با منظم تر  بودن 
انجام می دهید، یا با تغییر نگرش، یا با دعا و مراقبه، در 
هر صورت، مدیریت استرس، کسب وکار و سالمت شما 

را در شرایطی عالی قرار می دهد. 
ادامه دارد...
thebalance :منبع
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مهم تری��ن دارای��ی یک مدیر 
و  مش��تریان  تردی��د  ب��دون 
کارمن��دان وی هس��تند. ای��ن 
دو در کن��ار یکدیگ��ر ضام��ن 
موفقیت ش��رکتند و الزم است 
همواره م��ورد توجه قرار گیرند. 
اگرچه مش��تریان همیشه برای 
باالی��ی  از جای��گاه  ش��رکت ها 
برخوردار هس��تند، با این حال 
تمرکز در این بخش نباید ش��ما 
را از توجه به مورد دوم بازدارد. 
در بسیاری از شرکت ها چندان 
توجهی ب��ه خواس��ته کارکنان 
نشده و همین امر باعث می شود 
انگی��زه کاری اف��راد در س��طح 
متوسطی باقی بماند. این امر که 
همواره اعداد را معیار س��نجش 
قرار دهید تنها باعث خواهد شد 
اس��ترس در اف��راد افزایش پیدا 
کند. در همین راس��تا ضروری 
اس��ت نظ��ارت خ��ود روی تیم 
کاری را همراه با رعایت شرایط 
هر یک داش��ته باشید. در ادامه 
به بررس��ی شش خواسته اصلی 
و در عین حال ساده تیم کاری 
از ش��ما به عنوان مدیر شرکت 

خواهیم پرداخت. 
۱- مهربانی

مهربانی  خواه��ان  افراد  همه 
و محبت هس��تند. ب��ا این حال 
تص��ور غلط��ی وج��ود دارد که 
در محیط ه��ای کاری ب��ه علت 
فضای رس��می ک��ه دارد نباید 
به احساس��ات توجه��ی کرد. با 
این حال توجه داش��ته باش��ید 
که تیم کاری ش��ما متشکل از 
انس��ان ها هس��تند نه روبات ها، 
به همین خاطر ضروری اس��ت 
همواره رفتاری ت��وام با محبت 
داشته باشید. با این حال میزان 

آن نبای��د ب��ه حدی باش��د که 
زمینه س��از سوءاستفاده ها شود. 
با این حال یک مهربانی منطقی 
چیزی اس��ت ک��ه کارمندان در 
درجه اول از رئیس خود انتظار 
دارند. در همین راس��تا همواره 
گفته ش��ده افرادی که خود در 
دوره ای کارمند بوده اند، بهترین 
گزینه ها در این رابطه محسوب 
می شوند. توجه داشته باشید که 
مهربانی س��اده است و هزینه ای 
در پی نخواهد داشت. به همین 
خاطر انجام ندادن آن تصمیمی 

محس��وب  حرف��ه ای 
نخواهد شد. 

2- حس اعتماد
کاهش  منظ��ور  ب��ه 
اف��راد  اس��ترس کاری 
الزم اس��ت اعتماد آنها 
را ب��ه خود جلب کنید. 
باع��ث خواهد  امر  این 
ش��د آرامش��ی مناسب 
در رابط��ه با بس��یاری 
فکری  دغدغه ه��ای  از 
ایج��اد ش��ود. در ای��ن 
عملک��رد خود  رابط��ه 

را ه��دف قرار دهی��د و صرفا به 
بیان جمالت تأثیرگذار بس��نده 
نکنید. توجه داش��ته باشید که 
ع��دم اعتم��اد و اعتق��اد کافی 
ب��ه مدیریت باعث خواهد ش��د 
عملکرد سیس��تم شرکت دچار 
اختالل ش��ود و همین امر برای 
توق��ف روند رو به جلوی ش��ما 
کاف��ی خواه��د بود. ب��ه همین 
خاط��ر همواره ب��ه نحوی عمل 
کنی��د ک��ه کارمن��دان بتوانند 
به ش��ما اعتماد کنن��د و به این 
واس��طه از بس��یاری از فکرهای 
تن��ش زا رهایی یابن��د. در آخر 
توجه داشته باش��ید که اعتماد 
بای��د دوطرف��ه باش��د. در واقع 

باید شخصیت خود را به نحوی 
س��ازمان دهید که این احساس 
در کارمن��دان ش��کل گیرد که 
ش��ما به عنوان مدیر شرکت نیز 

به آنها اعتماد کافی دارید. 
3- اعتماد به نفس

هنگامی که کارکنان احساس 
کنند مورد اعتماد قرار گرفته اند 
ب��ه نح��و طبیع��ی اعتم��اد به 
نفس آنه��ا افزایش می یابد. این 
امر احتم��ال ریس��ک کاری را 
کاهش می دهد و جسارت انجام 
کارهای جدید را به افراد خواهد 

داد. همواره مدیران باید نسبت 
به این واقعیت آگاه باش��ند که 
اعضای تیم آنها متشکل از افراد 
متف��اوت بوده و به همین خاطر 
الزم است یک دیدگاه در رابطه 
با کارمندان وجود نداشته باشد. 
ای��ن امر اگرچ��ه در ابتدا کمی 
دش��وار به نظر می رس��د، اما در 
ص��ورت پیاده س��ازی اصولی به 
ع��ادت کاری ش��ما تبدی��ل و 
ام��ر باعث خواهد ش��د  همین 
توجه داشته باش��ید که اشتباه 
برای ه��ر فردی ممکن اس��ت 
رخ ده��د و در ای��ن رابطه هیچ 
استثنایی وجود ندارد. به همین 
دلی��ل نباید ب��ا اولین اش��تباه 

کارمند خ��ود به نح��وی عمل 
کنید ک��ه وی در انجام کارهای 
دیگ��ر خود تح��ت فش��ار زیاد 
قرار گی��رد. تحت این ش��رایط 
احتمال وقوع مجدد اشتباه باال 
خواهد رف��ت و به علت واکنش 
بس��یار بد شما، تمایل به سمت 
پنه��ان کاری خواه��د رفت که 
خود مشکالت بسیاری به همراه 

خواهد داشت. 
4- صبر

کاری  مدیری��ت  هم��واره 
بای��د  و  اس��ت  چالش برانگی��ز 
بهتری��ن  از  مجموع��ه ای 
رفتارها باش��ید. بدون تردید 
مدیری که هم��واره واکنش 
دارد،  عجوالن��ه  و  س��ریع 
کارمندان را به س��ختی آزار 
خواه��د داد. ای��ن امر تحت 
هیچ ش��رایطی مناسب یک 
مدیر نیست و انتظار می رود 
ش��ما در ش��رکت به عنوان 
صبورتری��ن و در عین حال 
خوش بین  تری��ن فرد معرفی 
ش��وید. اگرچ��ه هم��ه افراد 
خواهان انجام س��ریع کارها 
هس��تند با این حال این امر در 
صورت��ی ک��ه منجر ب��ه کاهش 
کیفیت کاری شود، مضر خواهد 
بود. به همی��ن خاطر باید صبر 
را ب��ه عنوان یک��ی از ملزومات 
مدیری��ت مورد توجه قرار دهید 
و در صورتی که از آن برخوردار 
نیس��تید، اقدام ب��ه تقویت آن 

کنید. 
۵- مشاور

به عن��وان مدیر ش��رکت و با 
توجه به اینکه ش��ما از س��طح 
علمی و توانایی باالتری نس��بت 
به س��ایر افراد حاضر در شرکت 
برخوردار هستید، انتظار می رود 
هم��واره به اف��راد در راس��تای 

عملکرد بهتر مش��اوره دهید. با 
این حال در ای��ن رابطه ممکن 
اس��ت فرد بنا به دالیلی تمایلی 
به انجام این کار نداش��ته باشد. 
این هنر شما اس��ت که چگونه 
فض��ا را ب��رای انتق��ال تجربه و 
دان��ش خ��ود مهیا می س��ازید. 
همچنین فراموش نکنید که این 
امر باید ب��ه صورت مداوم تکرار 
ش��ود. خصوصا در شرایطی که 
افراد به موفقیتی دست یافته یا 
با شکستی مواجه می شوند، نیاز 

به راهنمایی تشدید می یابد. 
۶-  احترام

به هر نحوی ک��ه با تیم خود 
رفت��ار کنی��د آنها نیز با ش��ما 
رفت��ار خواهند ک��رد. به همین 
دلی��ل در صورتی ک��ه خواهان 
آن هس��تید مورد احت��رام واقع 
شوید، الزم است این باور را در 
خود ش��کل دهید که کارمندان 
برده شما نیس��تند و الزم است 
همواره رفتاری توام با احترام با 
آنها داشته باشید. اگرچه فضای 
کاری در برخی از موارد ایجاب 
می کند ک��ه رفتاری تن��د را از 
خود ب��روز دهید، ب��ا این حال 
این امر نباید منجر به خدشه دار 
کردن شخصیت آنها شود. بدون 
تردید با بزرگ کردن کارمندان 
خود می توانید به بهترین شیوه 
به باالترین حد تأثیرگذاری که 
نفوذ در قلب ها است دست پیدا 

کنید. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید 
که تمام��ی موارد معرفی ش��ده 
هیچگون��ه هزینه ای ن��دارد و به 
همین خاط��ر و با توجه به اینکه 
منجر به رضایت افراد خواهد شد، 
توصیه می ش��ود از همین امروز 
مورد توجه جدی شما قرار گیرند. 
entrepreneur :منبع

راهکارهایی ساده برای ارتقای کیفیت مدیریت در شرکت

6 خواسته یک تیم کاری از مدیر خود
کارآفرینی دیدگاه

بررسی راهکارهای موفقیت در محیط کاری
 چگونه با مدیران

سختگیر رفتار کنید )۱(

بدون تردید کار در ش��رکتی ک��ه در آن مدیریت از 
ع��دم انعطاف و رفتار خوب با عوامل برخوردار اس��ت، 
امری کامال دشوار است و مشکالت بسیاری را به همراه 
خواهد داشت. با این حال واقعیت این است که شما در 
جایگاهی قرار ندارید که بتوانید رفتار وی را دستخوش 
تغییر کنید. توجه داشته باشید که مدیریت قلب تپنده 
ش��رکت است و در صورتی که کارمندان نتوانند با وی 
ارتباط الزم را داشته باشند، در کوتاه مدت انگیزه کاری 
خود را از دس��ت خواهند داد. ای��ن امر اگرچه در ابتدا 
بدون مشکل به نظر  می رسد به این خاطر که می توان 
ج��ای خالی را با افراد جدید پر کرد، با این حال توجه 
داش��ته باشید که در راستای موفقیت تیمی الزم است 
هماهنگی الزم میان کارمندان وجود داش��ته باشد، به 
همین دلیل ی��ک فرد جدید نیاز به زمان��ی دارد تا با 
ش��رایط جدید خود را به خوب��ی وفق دهد که این امر 
روند پیشرفت را با کندی مواجه خواهد ساخت. همواره 
تعری��ف کارمندن از یک مدیر موفق فردی اس��ت که 
رفتاری توام با احترام با تمامی کارکنان داش��ته باشد، 
مانند مربی دلسوز رفتار کند، در اندیشه ترقی کارمندان 
خود در کنار رش��د شرکت باش��د. با این حال این امر 
حالت آرمانی داش��ته و همواره این احتمال وجود دارد 
که نوع رفتار مدیر شما آنگونه که تمایل دارید نباشد. به 
همین خاطر و در ادامه به بررسی 9 راهکار در راستای 

تعامل بهتر با مدیران سختگیر خواهیم پرداخت. 
۱- صبور باشید

برخی افراد در نگاه اول به قدری ناخوشایند هستند 
ک��ه ارتباط برقرار ک��ردن با آنها ام��ری محال به نظر 
می رسد. واقعیت این است که در راستای موفقیت الزم 
اس��ت مدیران با کارمندان خود ارتباط مناسب داشته 
باشند. در صورتی که مدیریت تمایلی به این امر ندارد 
ضروری اس��ت خود شما دست به کار شوید و اقدام به 
انجام ای��ن امر کنید. یکی از سیاس��ت های معجزه گر 
مقوله صبر اس��ت. درواقع باید زمان بدهید تا به مرور 
و در اثر گذر زمان رابطه ش��ما با مدیریت بیشتر شود. 
تحت این ش��رایط می توانید اقدام به اصالح رابطه خود 
کنی��د. آمارها حاکی از آن اس��ت که افراد با گذر زمان 
به یکدیگر عادت می کنند و این خود زمینه ساز خوبی 
برای بهبود روابط خواهد بود. همچنین در راستای صبر 
بهتر است احساسات تان را کنترل و در برابر گفته های 
خارج از دایره انصاف مدیران خود از بروز آن جلوگیری 

کنید. 
2- بهانه ها و مشکالت خود را تا حد امکان رفع 

و از گالیه خودداری کنید
حداقل ت��ا زمانی که جایگاهی مطمئن در ش��رکت 
ندارید و به اصطالح ج��ا پای خود را محکم نکرده اید، 
الزم است سختی های کار را تا حد امکان برطرف کنید. 
اگرچه ایجاد شرایط مطلوب حق طبیعی هر کارمندی 
محسوب می شود، با این حال این امر خصوصا در ارتباط 
با مدیران س��ختگیر آن هم در ابتدای کار ممکن است 
ای��ن تصور را در ذهن مدیریت به وجود آورد که ش��ما 
فردی تنبل هستید. همچنین باید توجه داشته باشید 
ک��ه این امر زمان و مکان خاص خود را دارد و نباید در 
خارج از عرف ش��رکت اقدام به مطرح کردن آن کنید. 
همواره کارمندانی که تعهد باالیی نس��بت به کار خود 
دارن��د و کمتر گله می کنند در نگاه مدیران مفیدتر به 

نظر می رسند. 
3- شایعات را کنار بگذارید

مهم ترین عاملی که جو یک شرکت را مسموم خواهد 
ساخت بدون تردید شایعات هستند. جالب است بدانید که 
همواره میزان این امر متوجه افراد مهم و رده باالی شرکت 
اس��ت. دلیل آن نیز بسیار ساده و در شهرت و در معرض 
دید بودن باالی آنهاست. با این حال در صورتی که شما نیز 
بخواهید به این گفته های بی اساس دامن بزنید، در صورت 
آن که مدیریت به هر طریقی از آن با خبر شود بدون تردید 
دیگ��ر قادر به ایجاد ارتباط خصوصا در رابطه با مدیری با 
رفتار خاص نخواهید بود. همواره این نکته را در خاطر خود 
داشته باشید که کارفرمای شما مدیر شرکت است و این 
شما هستید که برای وی کار می کنید، به همین دلیل هیچ 
عاملی نباید باعث شود خود را هم رده وی حس کنید. به 
یاد داش��ته باشید که یکی از خصوصیات مدیران توانایی 
کنترل و آرام س��ازی محیط است. در صورتی که شما نیز 
بتوانید به س��هم خود در این رابطه گامی بردارید ممکن 
است جزو کاندیداهای مدیر فعلی برای جانشینی تبدیل 

شوید. 
4- همواره برای کار بیشتر پیشقدم باشید

بس��یاری از کارها را در ش��رکت می توانید بیابید که 
اگرچه اولویت محسوب نمی ش��وند، ولی می توانند به 
بهبود ش��رکت کمک کنند. ب��ا این حال به علت تأثیر 
کمی که دارند جنبه اقتصادی برای اس��تخدام فردی 
در راستای رس��یدگی به هریک از آنها وجود ندارد. به 
همین خاط��ر می توانید با در دس��ت گرفتن آنها نگاه 
مدیران را به سمت خود معطوف کنید. اگرچه ممکن 
اس��ت در ازای این اقدام شما به آن شکلی که شایسته 
است مورد تشویق قرار نگیرید، اما این امر خود شما را 
به فردی کامال مفید در ش��رکت مبدل خواهد ساخت 
که باعث می شود جزو گزینه های اصلی برای طرح های 

مهم شرکت باشید. 
ادامه دارد. . . 
thebalance :منبع

به عنوان مدیر شرکت و با توجه 
به اینکه شما از سطح علمی و 
توانایی باالتری نسبت به سایر 
افراد حاضر در شرکت برخوردار 
هستید، انتظار می رود همواره به 
افراد در راستای عملکرد بهتر 

مشاوره دهید

مترجم: مژگان گوران
مترجم: امیرآل  علی

مترجم: امیرآل علی
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اخبار

 تبریز - اسلد فلاح- رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
ش��ورای ش��هر تبریز گفت: تا زمانی که توسعه فرهنگی و سیاسی 
محقق نشود بحث اشتغال و سرمایه گذاری قابل حل نخواهد بود. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرج محمد قلی زاده در جلسه مشترک 
اعضای هیئت نمایندگان و هیئت رئیس��ه اتاق تبریز با ش��هردار و 
اعضای  شورای شهر تبریز گفت: انتظارها از اتاق بازرگانی و شورای 
شهر این است که به بحث توسعه فرهنگی و توسعه سرمایه گذاری 
را در اولویت قرار دهند زیرا این دو مقوله تاثیر مستقیمی بر استفاده 
از فرصت های اش��تغال و گردشگری را مهیا می کند. عضو شورای 
شهر تبریز گفت: در بحث گردشگری نیاز به اصالح و توسعه فرهنگی 
احس��اس می شود ما باید نحوه مواجه و رفتار با گردشگران داخلی 
و خارجی در شهرمان را بهتر کنیم و این مسئله به فرهنگ سازی 

نیاز دارد. این انتظار نامناس��بی است که از گردشگر خارجی انتظار 
داشته باشیم تا به زبان ما صحبت کند تا با او مراوده تجاری داشته 
باشیم. وی معضل دیگر فرهنگی را اعتقاد به کسب درآمد بدون کار 

دانس��ت و گفت: متاسفانه در فرهنگ ما کسب درآمد بدون کار به 
یک عرف تبدیل شده است و باید دانست که با این نوع دیدگاه کار 
کردن ارزش و اهمیت خود را از دس��ت می دهد. فرج قلی زاده در 
ادامه سخنانش امنیت سرمایه گذار را یکی از مسائل مهم در توسعه 
سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: نباید قوانین مربوط به حوزه 
سرمایه گذاری و یا مرتبط با حوزه سرمایه گذاری با تصمیمات یک 
شبه تغییر یابند و در این صورت سرمایه گذار احساس خواهد کرد 
که برای سرمایه گذاری امنیت الزم وجود ندارد و ما هر اندازه شعار 
بدهیم افراد از سرمایه گذاری در شهر یا کشور استقبال نمی کنند. 
الزم به ذکر است جلسه مشترک شهردار تبریز و جمعی از اعضای 
شورای اسالمی شهر با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز 

در محل اتاق بازرگانی برگزار شد.

اهواز – شلبنم قجاوند : مدیرعامل ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزس��تان در جلسه شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان 
گفت: س��ال 97 به دلیل کاهش نزوالت جوی از س��خت ترین سال 
های صنعت برق خواهد بود و احتمال خاموش��ی های گس��ترده در 
این سال وجود دارد. محمود دشت بزرگ در این جلسه که با حضور 
مدیران صنعت برق خوزستان برگزار شد، اظهار کرد:  در شرایط بسیار 
حساسی برای صنعت برق استان هستیم و باید آمادگی الزم را برای 
هر پیشامدی داشته باشیم. وی ادامه داد: در یک سال گذشته همه 
تالشمان را کردیم تا در چنین روزهایی که گرد و غبار چندین برابر 
حد مجاز می ش��ود صنعت برق استان از پایایی الزم برخوردار باشد، 
)29 و 30 دی ماه( نشان داده که راه را درست آمده ایم و تمهیدات 
اندیشیده شده، استانداردهای پایداری شبکه را در مقابل گرد و خاک 
بسیار افزایش داده است.  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 

وضعیت پیش آمده را همانند وقوع س��یل و زلزله دانس��ت و اضافه 
کرد: کارهای الزمه را ظرف مدت یک س��ال گذشته انجام داده ایم و 
عملیات مقاوم سازی نیز همچنان در حال انجام شدن است، با همه 
این شرایط، با توجه به شدت گرد و غبار باید همه نیروها آمادگی خود 
را حفظ کنند تا شبکه دچار مشکل حادی نشود. رئیس شورای پایایی 

برق استان در بخشی دیگر از صحبت های خود به کاهش بارندگی ها 
و تاثیر آن بر نیروگاه های برق آبی اش��اره کرد و افزود: بحث دیگری 
که باید از امروز برای آن برنامه داشته باشیم تابستان سال 97 است؛ 
چرا که با کاهش شدید و بی سابقه نزوالت جوی احتمال آن می رود 
که بعضی از واحدهای تولیدی س��دها به دلیل ذخیره پایین آب، از 
مدار تولید خارج شوند و با خاموشی های گسترده ای رو به رو شویم، 
خصوصا در استانی مانند خوزستان که درصد باالیی از انرژی الکتریکی 
تولید شده محصول نیروگاه های برق آبی است. گفتنی است، جلسه 
شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان با حضور مدیران تولید 
برق آّی و حرارتی و نیز مدیران شرکت های توزیع خوزستان و اهواز 
برگزار شد و در آن گزارشی از شرایط حال حاضر شبکه برق در مقابل 
گرد و غبار و ش��رایط پیش رو داده ش��د و با توجه به شرایط خاص 

تابستان 97 تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

تبریز - ماهان فاح- جلس��ه ش��ورای اداری پس��ت اس��تان 
آذربایجان ش��رقی به ریاست نجاری عضو هیئت مدیره شرکت ملی 
پست تشکیل شد . به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این جلسه که 
با همراهی احمدی، معاون فنی و بازرگانی مدیرعامل و وطن پرست، 
معاون اداره س��رویس ها وعملیات پستی برگزار شد ابتدا پوربزرگ، 
مدیرکل پست آذربایجان شرقی ضمن ارائه گزارش عملکرد نه ماهه 
پست اس��تان به تحقق 105 درصدی ضریب تعادل در آذرماه سال 
جاری اشاره کرد و افزود: پست آذربایجان شرقی با احصای نقاط ضعف 
و قوت خود و ترمیم خالهای موجود به عنوان شبکه ای توانا در سطح 
استان در تعامل با سازمانها و ارگانهای خدمت رسان بوده و با هدف 
افزایش سهم بازار و همچنین ارائه خدمات باکیفیت گام های بسیار 
بلند و استواری برداشته است. پوربزرگ با اشاره به اجرای پروژه ملی 
س��یماک در استان، تعامل و تمایل فرمانداران استان را بسیار مثبت 
ارزیابی کرد و ادامه داد: با هماهنگی های انجام یافته تا شهریورسال 
آینده زیر پروژه س��وم سیماک در کل استان به اتمام خواهد رسید. 
معاون فنی و بازرگانی ش��رکت ملی پس��ت نیز در این جلسه ضمن 
ارزیابی مثبت از پست استان گفت: نگاه وسیع  و اقتصادمحوربه پست 
و استفاده و بهره برداری از ظرفیت های شبکه پستی در آذربایجان 
شرقی مشهود است و استان در راستای افزایش سهم بازار گام های 
مثبت و ارزش��مندی را برداشته است . احمدی همچنین با اشاره به 

س��هم درآمد و ترافیک استان بر جذب سرویس های با ارزش افزوده 
باال تاکید کرد و افزود: شناخت بازار و نیاز مشتری و همچنین ایجاد 
بازارهای ارزش��مند و در درجه اهمیت باالتر حفظ بازارهای سودده 
موجود از جمله راهکار کسب درآمد باال و تعادل در ترافیک و درآمد 
خواهد بود .  وی اضافه کرد: در حوزه برنامه ریزی استان تفکر یکپارچه 
درآم��د، کیفیت  و هزینه  و تحلیل کارشناس��انه آن و نیزحرکت با 
برنامه در کلیه س��طوح کارکنان استان و همچنین تشکیل میزهای 
تخصصی پاسخگویی از جمله نکات مثبت استان بوده که  الگوبرداری 
و تعمیم در س��طح شبکه اثرات مثبت بس��یاری خواهد داشت . وی 
خاطرنشان کرد فعالیت های تولید محصول در شبکه پستی از طریق 
نیروی انس��انی انجام می پذیرد و نیروی انسانی نیز دارای ویژگیهای 
خاص خود بوده و اگر بدون برنامه حرکت شود نه تنها نتایج مثبتی 
کسب نخواهد شد که باعث تحلیل نیرو نیز خواهد شد. نجاری عضو 
هیئت مدیره شرکت ملی پست نیز در این جلسه با تقدیر از مدیرکل 
و کارکنان پس��ت استان، دوره اخیر مدیریتی در آذربایجان شرقی را 
دوره ای بسیار مطلوب و بر پایه حرکت های اصولی و تحلیل گرانه و 
کارشناسی برمبنای برنامه دانست و افزود: همدلی، صمیمیت و هم 
افزایی ایجاد شده عامل رشد و پیشرفت و تغییرات اساسی در پست 
آذربایجان شرقی اس��ت . وی همچنین با اشاره به کسب رتبه های 
برتر پست آذربایجان شرقی در گروه استانهای بزرگ G8  تغییرات 

مشهود در این استان را نشان از حرکت منظم و منسجم بر پایه برنامه 
ریزی و نیز مدیریتی هم دل و  بهره گیری از دانش و تجربه دانست و 
گفت: با بهره گیری از این امتیازات و نیز ظرفیت های بالقوه موجود در 
استان پست آذربایجان شرقی دورنمایی بسیار روشن و موفق خواهد 
داشت. عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست در جلسه شورای اداری 
پس��ت استان آذربایجان شرقی نگاه سیستمی و برنامه محور در این 
اس��تان را عامل رشد اس��تان عنوان کرد و افزود:  باید از این الگو در 
شبکه پست استفاده گردد. نجاری در بخش دیگری از سخنان خود 
تمرک��ز زدایی و تفویض اختی��ار در برخی تصمیم گیری ها را باعث 
افزایش سرعت پاسخگویی و نیز ارائه خدمت با کیفیت تر مبتنی بر 
نیازها و ظرفیت های منطقه ای دانست و افزود: ظرفیت و پتانسیل 
های استانها و مناطق کشور متفاوت و نیازها متنوع می باشد که باید 

با دیدگاه منطقه ای و تخصصی به آن نگریست .

مشلهد - صابر ابراهیم بای : رئیس اداره گاز ناحیه نیشابور 
از پایان عملیات گازرس��انی به دو روس��تای حصارس��رخ و پاباز 
این شهرس��تان در هفته جاری خبر داد و گفت: با گازدار ش��دن 
این دو روس��تا، 198 خانوار از نعمت الهی گاز بهره مند ش��دند. 
یداهلل کریمی با اعالم این خبر اظهار کرد: در ادامه نهضت عظیم 
گازرسانی در شهرستان نیشابور، روستاهای حصارسرخ و پاباز به 
ترتی��ب با جمعیتی بالغ بر 146 و 52 خانوار گازدار ش��دند. وی 
افزود: 15 هزار و 466 متر شبکه پلی اتیلن در راستای بهره مندی 
س��اکنین این دو منطقه از نعمت الهی گاز اجرایی ش��ده است. 

کریمی با بیان این مطلب که تاکنون 33 انشعاب در این روستاها 
نصب شده اظهار کرد: روستاییان گرامی می توانند با اخذ تاییدیه 
از سازمان های مربوطه نسبت به دریافت اشتراک گاز اقدام کنند. 
رئیس اداره گاز ناحیه نیشابور تصریح کرد: هزینه گازرسانی به این 
دو روستا رقمی بالغ بر 18 میلیارد و 343 میلیون ریال بوده که از 
محل منابع داخلی شرکت گاز خراسان رضوی تامین شده است. 
یادآور می شود؛ در ابتدای دی ماه امسال نیز عملیات گازرسانی 
به 26 روستای دیگر شهرستان نیشابور با جمعیتی بالغ بر یکهزار 

و 732 خانوار آغاز شد.

 کرمانشاه - دشتی :  مدیر عامل شرکت آبفای استان کرمانشاه: 
»مدیریت مص��رف« برنامه راهبردی آبفا برای عبور از بحران کم آبی 
است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، 
مهندس علیرضا تخت شاهی با اشاره به اهمیت صرفه جویی در مصرف 
آب، اظهار داشت: همه ما باید برای حفظ منابع آبی و مدیریت مصرف 
آن بکوش��یم و از هیچ کوششی دریغ نورزیم.  مدیر عامل شرکت آب 
وفاضالب استان کرمانشاه با اشاره به سیر کاهشی سرانه بارندگی افزود: 
باید از منابع آبی خود، حداکثر استفاده بهینه را انجام دهیم. مهندس 
تخت شاهی با تاکید بر این که آب شرب باید تنها برای مصرف شرب به 
کار رود، گفت: به هیچ عنوان نباید منابع آب شرب برای مصارف غیر 
به کار گرفته شود. وی بر لزوم عدم استفاده از آب شرب برای آبیاری 
فضای سبز در شهرهای استان تأکید کرد و افزود: این مسئله که در 

شرایط کنونی از آب شرب برای آبیاری فضای سبز و مصرف در کارواش 
ها استفاده شود، غیر قابل قبول است.  مهندس تخت شاهی مدیریت 
مصرف و الگوی مصرف را مهمترین برنامه شرکت آب و فاضالب استان 
کرمانشاه برای عبور از بحران عنوان کرد و گفت: تمام تالش ما براین 

است که با همکاری مردم از مشکالت آبی در استان جلوگیری کنیم و 
بدنبال سهمیه بندی آب در هیچیک از شهرهای استان نباشیم.  مدیر 
عامل شرکت آبفای استان کرمانشاه پیرامون استفاده از منابع آبی نیز 
بیان کرد: طبیعتاً منابع آب به منابع با ارزش��ی محسوب می شوند و 
باید متناس��ب با ظرفیت موجود و میزان مصرف برنامه ریزی دقیقی 
انجام شود. مهندس تخت شاهی تصریح کرد: باتوجه به عدم بارندگی 
و نزوالت جوی در اس��تان، ممکن است در تابستان و خصوصا فصل 
گرما با مش��کل جدی آب در اغلب شهرهای استان مواجه شویم، لذا 
برنامه ریزی هایی در این زمینه تدوین شده است که از تمام توان برای 
مدیریت مصرف اس��تفاده کنیم. وی از همه مردم در شهرهای استان 
کرمانش��اه تقاضا کرد تا در زمینه مدیریت مصرف آب، شرکت آب و 

فاضالب را یاری دهند و از مصارف غیرضروری اجتناب کنند.

سلاری - جرگونلی : رئیس اداره نگهداری ابنیه فن��ی راه  اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان  مازندران از اتمام پروژه 
س��اماندهی و مقاوم س��ازی بس��تر پل منگل با احداث رادیه برید و 
حوضچه آرامش خبر داد. محسن محمدنژاد با بیان این مطلب افزود:  
این پروژه برای مقاوم سازی سازه پل منگل سوادکوه و جلوگیری از 
آب شستگی پایه های پل توسط مشاور طراحی و تحت نظارت این 

اداره اج��را و ظ��رف مدت 5 ماه به بهره برداری رس��ید . رئیس اداره 
نگه��داری ابنیه فنی راه اداره کل راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
استان تصریح نمود : پل ها جزء ابنیه مهم راهها می باشند که در سال 
های اخیر عمدتاً برداشت بی رویه مصالح در باالدست و پائین دست 
پل ها آب شستگی پایه ها و تخریب فونداسیون آن را بدنبال داشته 
که در نتیجه خسارات س��نگینی را به این اداره کل جهت بازسازی 

مجدد آن تحمیل نموده است وی اظهار داشت: جهت اجرایی شدن 
این پرژه اعتباری بالغ بر 6 میلیارد و 500 میلیون ریال  هزینه گردیده 
اس��ت. محمدنژاد اظهار داشت :با اس��تناد به تبصره 5 ماده 6 قانون 
اصالح ایمنی راهها در خصوص ممنوعیت برداش��ت مصالح در 500 
متر باالدست و 1000 متر پائین دست پل ها ، برداشتها فقط باید با 

مجوز این اداره کل انجام پذیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تبریز:

بحث اشتغال و سرمایه گذاری تنها با توسعه فرهنگی و سیاسی محقق شدنی است

   مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

لزوم آمادگی همه جانبه برای عبور از تابستان 97 

عضو هیات مدیره شرکت ملی پست :

نگاه سیستمی و برنامه محور در پست آذربایجان شرقی مشهود است

اتمام عملیات گازرسانی به روستاهای حصارسرخ و پاباز نیشابور 

مدیر عامل شرکت آبفای استان کرمانشاه: 

»مدیریت مصرف« برنامه راهبردی آبفا برای عبور از بحران کم آبی است

رئیس اداره نگهداری ابنیه فنی راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران :

پروژه مقاوم سازی بستر پل منگل سوادکوه آماده بهره برداری می باشد

بهره برداری از سامانه صدورآنی قبض گاز در شهرستان محمود آباد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز - سامانه قرائت کنتور و صدور آنی صورتحساب قبض گاز با همکاری واحدهای فناوری اطالعات 
و امور بهره برداری شرکت گاز استان قزوین در شهر محمودآباد به صورت پایلوت مورد بهره برداری قرار گرفت.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان قزوین؛ سید محمد شریفی معاونت امور بهره برداری این شرکت گفت: در راستای تکریم مشترکین گاز 
استان و کاهش فاصله زمانی قرائت کنتور تا تحویل قبض به مشترکین، طرح قرائت و صدور آنی قبوض در شهر محمود آباد به صورت 
آزمایشی اجرایی شده است. شریفی با اشاره به این موضوع که شهر محمودآباد دارای 7 هزار و 642 هزار مشترک گاز می باشد اظهار 
کرد: با اجرای این طرح، زمانی که کنتورخوان به منازل مشترکان مراجعه می کند پس از آنکه شماره کارکرد کنتور را وارد دستگاه 
کند، ظرف چند ثانیه اطالعات در سامانه مذکور پردازش شده و قبض گاز برای مشترک چاپ می شود و کنتورخوان آن را به مشترک 
تحویل می دهد.  وی در مورد مشترکانی که در منزل حضور ندارند گفت: این مشترکان با تکمیل و گزارش برگه های عدم حضور 
که توسط کنتور خوانان در ورودی منازل قرار می گیرد به اداره گاز می توانند کارکرد خود را اعالم نمایند. معاونت امور بهره برداری 
در پایان گفت: از خصوصیات این سامانه می توان به چاپ آنالین صورتحساب و تحویل آن به مشترک، ثبت اطالعات ثانویه قرائت، 

گزارش دستکاری ها، دریافت شماره کنتور بصورت پیامکی و صرفه جویی در مصرف کاغذ اشاره کرد.

مهندس شهمرادی در جلسه کمیته صدای مشتری : 
اولویت بندی انتظارات مشتریان و تامین نیاز آنها الزمه جلب رضایت مشتری است

گرگان – خبرنگار فرصت امروز :  جلسات کمیته صدای مشتری مخابرات منطقه گلستان با اهداف و برنامه ریزیهای مدون 
برگزار می شود.به گفته مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان کمیته صدای مشتری بر اساس اهداف در نظر 
گرفته شده با تشکیل جلسات مختلف در پی یافتن راهکارهای مناسب برای تعیین بانک اطالعاتی از نیازها، خواسته ها و انتظارات 
مشتریان است تا بتوانیم با اولویت بندی و اجرای آنها رضایت مشتریان را بیش از پیش جلب نماییم.درجلسه کمیته صدای مشتری 
که به ریاست مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان برگزار شد ایشان با تاکید براینکه امروزه برنامه صدای مشتری به 
بخشی مهم از استراتژی سازمان های پیشرو و مشتری مدار تبدیل شده است افزود:اینکه ما نیازها و انتظارات مشتریان خود را به 
خوبی می دانیم درست نیست و  بدیهی است که این اطالعات ناقص، تاثیرات منفی زیادی بر طراحی محصول، ارتباطات بازاریابی، 
عملکرد فروش، ارائه خدمات و در نهایت تجربه مشتری خواهد داشت.وی به ارائه به موقع  سرویس با کیفیت ، پشتیبانی مناسب و 
رفع به موقع خرابی ها به عنوان فعالیتهای اولویت دار اشاره کرد و گفت: بنا است د رخصوص مسائل مخابراتی اعم از محصوالت ، 
سرویسها ونحوه استفاده از آنها دوره های آموزش همگانی برای مشتریان برگزار شود که از طریق پرتال مخابرات منطقه گلستان و 
سایر کانالهای ارتباطی این آموزش صورت گرفته تا با افزایش دانش مشتریان از امکانات و محصوالت مخابراتی استفاده بهینه شود. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان آموزش  و ارتقاء سطح دانش جامعه را عامل رشد و پیشرفت و توسعه دانست و ادامه داد یکی از مسائلی 
که میتواند در این زمینه موثر باشد رسیدگی به شکایات آنها و شناخت مشکالت مخابراتی است که برای مشتریان ایجاد شده تا 

بتوان در راه رفع آن اقدام نمود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان:
کشاورزان گلستانی نسبت به تمدید پروانه بهره برداری چاه ها اقدام کنند

گرگان – خبرنگار فرصت امروز : معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: دارندگان پروانه بهره برداری 
چاه ها در سال 96 تا انتهای سال نسبت به مراجعه و تقاضای تمدید پروانه بهره برداری برای سال 97 اقدام نمایند.به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد: بر اساس قانون توزیع عادالنه آب حفر هر گونه چاه با 
مجوز وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای مجاز است و هر گونه حفر چاه بدون اخذ پروانه از این شرکت ممنوع است و مرتکبین 
این عمل ضمن این که موجب خسارت به منابع ارزشمند آبهای زیرزمینی می شوند، به چاه های مجاز اطراف نیز خسارت عدیده 
وارد می کنند.وی تصریح کرد: لذا در جهت حفظ حقوق تمامی شهروندان قانون مدار و نیز صاحبان چاه های مجاز پیگرد قانونی 
نسبت به آنان به عمل می آید.مهندس حسینی تصریح کرد: لذا مجدانه از کسانی که نسبت به این کار اقدام کرده اند خواسته می 
شود نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز در حضور مامورین ادارات منابع آب شهرستان ها وبا نظارت آنان اقدام نمایند. وی افزود: بر 
اساس قوانین و مقررات، حفر چاه و هر گونه تغییرات در چاه مانند کف شکنی به مجوز شرکت آب منطقه ای نیاز دارد. همچنین بهره 
برداری از چاه ها نیازمند تمدید پروانه بهره برداری به طور ساالنه است و هرگونه بهره برداری از چاه ها بدون اخذ مجوز بهره برداری 
و یا تمدید پروانه بهره برداری در آن سال ممنوع بوده و ضمن ایراد خسارت بر آبخوان های زیرزمینی، مشمول اخذ جریمه خسارت 

به منابع آب نیز می شود. 

کاهش چشمگیر مرگ خاموش در گیان 
رشلت- مهناز نوبری- روز یکش��نبه یکم بهمن ماه دومین دوره سمینار آموزش��ی عبرت آموزی از حوادث با حضور مهندس اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در سالن همایش روابط عمومی شرکت گاز برگزار شد.در این همایش مهندس اکبر ضمن عرض تسلیت 
بجهت جان باختن جمعی از هموطنانمان در حادثه آتش سوزی نفتکش سانچی، از برگزار کنندگان این سمینار تشکر نمود و تداوم برگزاری 
این قبیل مراسمات را موجب افزایش سطح آمادگی کارکنان در جهت مقابله با حوادث عنوان نمود.وی با ابراز رضایت از کاهش میزان حوادث 
ناشی از مصرف گاز طبیعی در استان و نسبت پایین آن در مقایسه با میانگین کشوری اظهار داشت: خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون 
هیچگونه حادثه گازگرفتگی یا مرگ خاموش به ثبت نرسیده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن ادامه داد: در سال جاری در بخش 
حوادث مصرف کنندگان، 29 انفجار گاز در استان به ثبت رسیده که منجر به مصدومیت 6 مصرف کننده و مرگ یک نفر شده و این در 
حالی است که این میزان در سال گذشته  5 کشته بوده است.وی افزود: در سال جاری مجموعا 54 مورد حادثه گاز در بخش های مختلف 
مصرف کنندگان، شبکه و ... به ثبت رسیده که نسبت به 166 مورد حادثه اتفاق افتاده در سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می دهد.

برگزاری دوره آموزشی رعایت حقوق شهروندی برای جایگاه های عرضه 
سوخت استان مرکزی 

اراک - مینورستمی - 150نفر از مدیران ، مالکان و کارکنان جایگاه های عرضه سوخت استان مرکزی در آموزش رعایت حقوق 
شهروندی شرکت کردند.  به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه استان مرکزی ،  عبداله گیتی منش 
مدیر منطقه استان مرکزی گفت:  از روز شنبه 11اذر 96به مدت سه روز در سطح جایگاهای عرضه سوخت استان مرکزی  آموزش  
حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی از سوی  واحد آموزش ، حراست ، روابط عمومی و با همکاری روسای نواحی مرکزی ، ساوه ، 
خمین و دلیجان برگزار شد . وی به اهمیت  این دوره آموزشی اشاره کرد و گفت : در دوره فوق بیش از 150نفر از مدیران ، مالکان و 
کارکنان جایگاه های عرضه سوخت استان به مدت 450نفرساعت شرکت کردند . ایشان بیان داشت :  در این دوره آموزشی با استفاده 
از تخصص و مهارت پلیس پیشگیری نیروی انتظامی در خصوص پیشگیری از سرقت در سطح جایگا ه های عرضه سوخت  و ایجاد  
فضای مناسب جهت امنیت مالی  با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی و استحکام راه های ورودی و خروجی مباحث ارزنده ای 
را بیان و در ادامه روسای روابط عمومی و حراست در خصوص شاخصهای 9گانه رعایت حقوق شهروندی ، طرح تکریم ارباب رجوع 

و پاسخ گویی به شکایات مردمی از طریق سرور 09627مطالبی مطرح گردید . 

 شهردار قدس عنوان کرد
نیمی از مساحت قانونی شهر قدس در قرق معادن و واحدهای صنعتی

شهرستان قدس - محبوبه ابوالقاسمی : مسعود مختاری با بیان اینکه از مساحت کل شهر حدود 400 هکتار 
فضای صنعتی بوده و با تصویب هیأت  دولت متأسفانه از محدوده قانونی شهر خارج شده است، بیان داشت: این مقدار 
اراضی، محدوده ای است که سرانه های عمومی شهر در آن قرار گرفته است. وی تصریح کرد: بر اساس طرح تفصیلی 
شهر قدس، در بخشی از نقاط صنعتی شهر باید سرانه های عمومی شهر تأمین شود اما بر اساس این مصوبه دولت از 
بدنه قانونی شهر جدا شده است. شهردار قدس بیان داشت: بر فرض اینکه فعالیت های صنعتی نیز در این محدوده انجام 
می شود، اما مشکالتی از قبیل آلودگی های زیست محیطی، تردد خودروهای سنگین در سطح شهر و... شهر قدس را 
درگیر می کند، این در حالی است که شهروندان قدس کمترین بهره برداری را از این واحدهای صنعتی دارند. مختاری 
افزود: از مساحت یادشده هزار هکتار نیز معادن و شن زارهایی را شامل می شود که در جنوب غربی شهر قرار دارند. در 
این معادن به دلیل برداشت های بی رویه سال های گذشته، چاله های بسیار بزرگی شکل گرفته است که نه تنها فرصتی 

برای شهر نیستند بلکه تبدیل به تهدیدی جدی برای این شهر شده اند. 

شستشوو گند زدایی 9000متر مکعب ازمخازن ذخیره آب شرب شهرستان ایام
ایالم- هدی منصوری- به منظور ارائه خدمات مطلوب ودر راستای ارتقاء سالمت و بهداشت آب شرب روستاها شستشوی مخازن 
ذخیره آب شرب با توجه به برنامه زمانبندی دوره ای در سال جاری  درنیمه دوم سال  پس از هماهنگی های الزم و اطالع رسانی 
های به موقع با نظارت واحد کنترل کیفی آبفار و نظارت مراکز بهداشت شهرستان 53باب مخزن ذخیره آب شرب  به حجم 9000 
متر مکعب با هزینه ای بالغ بر 70 میلیون ریال الیروبی، شستشو و گندزدایی گردید. مهندس مهرشاد سلیمان نژاد افزود : گند 
زدایی مخازن با استفاده از پودر هیپوکلریت کلسیم 70 درصد با رعایت نکات ایمنی و توسط عوامل اجرایی شهرستان و 
متصدیان آب در سطح روستاها انجام گردید. مدیر امور آبفار شهرستان ایالم گفت : عملیات شستشوی مخازن ذخیره آب 
آشامیدنی به صورت دوره ای و بدون هیچ گونه قطعی و اختالل در امر آبرسانی هر شش ماه یکبار جهت حفظ سالمت 
آب شرب روستاها با هماهنگی های الزم و طبق برنامه زمانبندی با اطالع رسانی قبلی به روستا ئیان توسط امور آب و 

فاضالب روستایی شهرستان ودرراستای ارتقاء کیفی آب شرب انجام می گردد.



جف بزوس، مدیرعامل آمازون اکنون ثروتمندترین 
فرد دنیا است و مجموعه دارایی های وی بالغ بر 108 
میلیارد دالر برآورد شده است، با این حال وی فردی 
بسیار صرفه جو است و همین مسئله را یکی از عوامل 

موفقیت خود می داند. 
کمپانی وی اکنون در وضعیت بس��یار خوبی به سر 
می برد و بر س��ر تبدیل ش��دن به نخس��تین کمپانی 

تریلیون دالری با اپل رقابت نزدیکی دارد. 
با ای��ن حال امپرات��وری آمازون یک ش��به به این 
وضعیت نرسیده و در سال 1994 زمانی که یک جوان 
30 س��اله نخستین سنگ بنای آن را کار می گذاشت، 

بسیار ساده و محقر بود. 
ب��زوس در این ب��اره می گوید: در ابتدای تأس��یس 
آم��ازون تنه��ا 10نفر بودی��م و خود من بس��ته ها را 
ب��ا ماش��ینم به اداره پس��ت می ب��ردم. آن زمان آرزو 

می کردم که کاش یک لیفتراک داشتیم. 

تنها سه س��ال بعد از این ماجرا آمازون به شرکتی 
س��هامی تبدیل شد و بزوس ثروتی 12میلیارد دالری 
را به هم زد. با این حال اگر کس��ی مدیرعامل آمازون 
را نمی شناخت به هیچ وجه نمی توانست از روی ظاهر 
یا ماش��ین او درباره ثروتش قض��اوت کند، چرا که او 
یک هوندا آکورد نه چندان گرانقیمت سوار می شد. او 
در مصاحبه ای با شبکه CBS درباره خودرویش گفته 
بود که یک ماشین عالی است و کار او را راه می اندازد. 
به رغم اینکه در س��ال 1999 آمازون به ش��رکتی 
شناخته شده با سهامی عام تبدیل شده بود، اما دفتر 
مرک��زی آنها در یکی از محله های معمولی س��یاتل و 
در کنار یک سمساری و مرکز تعویض رایگان سرنگ 
هرویین قرار داشت و میزهای کارکنان آن از در اتاق 

درست شده بود.
 مدیرعام��ل آم��ازون ه��دف خود از این سیاس��ت 
عجیب را اینگونه ش��رح داده اس��ت: هدف ما انتقال 

پیام صرفه جویی بود. در واقع این کار نشانه ای از این 
اس��ت که ما روی مواردی که برای مش��تری اهمیت 

ندارد سرمایه گذاری نمی کنیم. 
 

دفتر کار بزوس در سال 1999
پنج س��ال پ��س از این ماجرا و تا س��ال 2004 نیز 
کارکنان این کمپانی از میزهای س��اخته ش��ده از در 
استفاده می کردند و حتی امروز هم جایزه ای با عنوان 
»پاداش می��ز دربی« برای کارکنان��ی در نظر گرفته 
ش��ده که بهترین ایده ها را در زمینه صرفه جویی ارائه 

کنند. 
اگرچ��ه برخی بزوس را به خساس��ت ب��ه ویژه در 
ام��ور خیریه مته��م می کنن��د، اما وی عقی��ده دارد 
ک��ه محدودیت ها باعث افزایش تدبی��ر، خودکفایی و 

نوآوری می شوند. 
CNBC/digiato :منبع

چرا جف بزوس تا سال 2013 ماشین هوندای خود را عوض نکرد؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 889 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: توصی��ه اول ما این اس��ت که 
درصدی از س��هام را حتما به ش��خصی ک��ه در نهایت 
انتخاب می کنید واگذار کنید، زیرا مدیریت ارشد سازمان 
اگر شرکت را متعلق به خودش بداند با انگیزه بیشتری 
فعالیت خواهد کرد. دوم آنکه چند نفر را کاندیدا کنید 
و بعد از طی مراحلی که در ادامه توضیح داده می ش��ود 
یک��ی را انتخاب کنید؛ از ابت��دا به فکر انتخاب یک نفر 
نباش��ید. افراد انتخاب شده باید در موقعیت های مشابه 
موقعیت هایی که شما در آن قرار می گیرید مورد آزمون 
قرار گیرند. افراد ممکن است کارمندان خوبی باشند، اما 
وقتی در ش��رایط تصمیم گیری قرار می گیرند، واکنش 

مناسبی نداشته باشند بنابراین باید در شرایطی که یک 
مدیر در آن فعالی��ت می کند مورد ارزیابی قرار بگیرند. 
موضوع��ات را به افرادی که کاندیدا کردید ارجاع دهید 
و از آنه��ا بخواهید راجع به آنها تصمیم بگیرند و دالیل 
تصمیم خودش��ان را هم اعالم کنند. موضوعاتی مانند 
اخراج یک کارمند، باال و پایین بردن قیمت محصوالت 
در ش��رایط مختلف بازار، مذاکره و تصمیم گیری راجع 
به ش��رکای ش��رکت، اخذ تس��هیالت بانک��ی، ارزیابی 
گزارش ه��ای مالی و خالص��ه آنچه را ک��ه خودتان به 
عنوان صاحب ش��رکت در س��ال های اخیر و هم اکنون 
با آن درگیر هس��تید به آنها ارج��اع دهید. بعد ارزیابی 
کنید که کدام ش��ان تصمیمات بهتری اتخاذ کرده اند. 
بعد از یک دوره ش��ش تا یک س��اله می توانید تصمیم 

نهای��ی را بگیرید و یک��ی از آنها را انتخاب کنید.توصیه 
بعدی اینکه لزومی ندارد کاندیداها در این دوره ارزیابی 
چیزی راجع به این موضوع بدانند. آنها بهتر است تصور 
کنند به عنوان کارمند باس��ابقه ش��رکت مورد مشورت 
ق��رار گرفته اند.توصیه آخر اینکه بعد از انتخاب نهایی و 
قبل از اینکه خودتان ش��رکت را ترک کنید بهتر است 
فرد را به عنوان قائم مقام انتخاب کنید و یک دوره هم با 
یکدیگر شرکت را اداره کنید و شما تجربیات خودتان را 
به وی منتقل کنید. اینطوری شرکت هم مدیریت وی را 
بعد از شما راحت تر هضم خواهد کرد و مقاومت ها کمتر 
خواهد بود. ضمن اینکه در این دوره فرد انتخاب ش��ده 
را به یکس��ری کالس مدیریتی مناسب هم بفرستید تا 

کامال آماده تحویل گرفتن شرکت شود.

جانشین پروری

پرسش: کسب وکاری دارم که طی 30 سال با وجود مشکالت متعدد آن را سر پا نگه داشته ام. حاال تصمیم دارم جانشینی را 
برای خودم از میان کارمندان باسابقه شرکت انتخاب کنم. چه کنم که مناسب ترین فرد انتخاب و تربیت شود؟ کلینیککسبوکار

مسیر موفقیت
چرا بیشتر افراد موفق نمی شوند؟ 

هم��ه ما افراد ثروتمندی را دیده ایم که از زندگی لذت 
نمی برند، ناراحتند، تعادل روحی و فکری هم ندارند. 

ما انس��ان ها به علت ذات کمال طلبی که داریم همواره 
موفقیت را در گرو پیش��رفت روزان��ه می بنیم. حال این 
پیش��رفت می تواند در زمینه های مختلفی چون شرایط 
ش��غلی، نحوه زندگی، ارتباط اجتماع��ی یا کنار آمدن با 

فاکتورهای مخلتف زندگی باشد. 
در این میان س��ؤال مهمی پیش می آید؟ چرا بسیاری 
از افراد پیش��رفت نمی کنند؟ آیا می توان با شرایط خوب 

مالی و درجا زدن خوشحال بود؟ 
ش��ما نمی توانید ب��رای موفق ب��ودن، پیرامون خود را 
ب��ا افراد و فعالیت های بی کیفیت پ��ر کنید. همانطور که 
نمی توانی��د غذا های نامطل��وب و ارزان قیمت بخورید و 

انتظار داشته باشید سالم ترین تغذیه را داشته باشید. 
روز ش��ما باید پ��ر از اتفاقات و افراد ب��ا کیفیت و اعال 
باشد؛ اتفاقاتی که از شما فرد بهتری می سازند و افرادی 
ک��ه از صحب��ت کردن ب��ا آنها درس گرفته و پیش��رفت 

می کنید. 
موفقیت ش��ما با تعادل رفت��اری و تثبیت روند زندگی 
تضمین می ش��ود. ش��ما می توانید با ایج��اد تعادل میان 
چهار وج��ه ضروری زندگ��ی یعنی بخش ه��ای روحی، 
فیزیکی، مال��ی و ارتباط اجتماعی گام های اساس��ی در 
راس��تای خوش��حالی خود بردارید. اگر روی یکی از این 
قسمت ها تمرکز کنید به مانند االکلنگی خواهید بود که 
تمام وزنه را به یک س��مت انتقال داده و به همین جهت 

تعادل و کارایی خود را از دست می دهید. 
با دقیق تر ش��دن بر روند انتخاب ه��ا و فعالیت های تان 
می توانی��د به درک باالتری از ش��خصیت خود برس��ید. 
با دقیق ش��دن نگرش تان، اولویت های ش��خصیتی شما 
روش��ن می ش��ود و می توانید ش��رایط را به انتخاب خود 
تنظی��م کنی��د. ش��ما می توانی��د کمتر ب��رای چیز های 
کم اهمی��ت و تفریحات خ��رج کنید و پول ت��ان را برای 
دوره ها و تجربیاتی که از ش��ما فرد بهتری می سازد، پس 

انداز کنید. 

توجه داشته باشید که موفقیت در زندگی بدین معنی 
نیست که در تمام فعالیت های خود بی نقص باشید. حتی 
موفقیت ش��ب و روز مش��غول بودن هم نیست. موفقیت 
در گ��رو این اس��ت که میان وج��وه مختلف زندگی یک 
فرد تعادل باش��د، بدین ش��کل که ف��رد همانقدر که در 
فعالیت کاری انرژی می گذارد مزد گرفته و زمانی نیز به 

استراحت و فعالیت های اجتماعی اختصاص دهد. 
باید توجه داش��ت که هر وجه از زندگی بر قسمت های 
دیگ��ر تأثیر می گذارد. قانون س��وم انرژی نیوتن در تمام 
فعالیت های مختلف نیز حضور دارد. برخی کارشناس��ان 
معتقدند نحوه پیگیری ش��ما در کارهای مختلف به هم 
ش��باهت دارد. اف��راد از درس ه��ا و توانایی های��ی که در 
فعالیت های اجتماعی به دست می آورند در محیط کاری 

نیز استفاده می کنند و برعکس. 
اش��خاص باه��وش با ح��ذف ک��ردن حواس پرتی های 
مختلف، روی اولویت های ارزش��مند خ��ود تمرکز کرده 
و آنه��ا را به کمال می رس��انند. اگر ش��ما روز خود را با 
فعالیت ه��ای مهم پر کنی��د به مرور با کس��ب تجربه و 
مه��ارت در آنها بدون ش��ک موفقیت خواهید ش��د، چرا 
که زندگی تان هدفمن��د بوده، همزمان در وجوه مختلف 
پیش��رفت می کنید و تعادل داری��د. رخ دادن این اتفاق 
بدین معنی اس��ت که ش��ما حداقل ب��ا خودتان صادق 

بوده اید. 
رس��یدن به چنین جایگاهی نه تنها زمان، بلکه تمرین 
فراوان��ی می طلبد. نه گفتن به موقعیت های خوبی که در 
اولویت های تان نمی گنجد س��خت اس��ت، کنار گذاشتن 
عادت های بد نیز س��خت تر. این در حالی است که تغییر 
در سیس��تم باور ها و درک کردن عیوب ش��خصیتی هم 
ش��جاعت زیادی می طلبد. در یک چش��م ب��ه هم زدن 

ممکن است با یک لحظه غفلت به روز  اول بازگشت. 
ب��ه هر ح��ال با پش��تکار و قدم برداش��تن در این راه، 
ک��م کم اتفاقات فوق العاده ای می افتد. ش��ما آرام آرام به 
ایده آل های مختل��ف خود نزدیک می ش��وید. در نتیجه 
خوشحال تر شده و استفاده بهتری از زمان خود می برید. 
دیگ��ران ش��ما را بیش��تر دوس��ت خواهند داش��ت و به 
عنصری فراموش نش��دنی تبدیل می شوید. در نتیجه روز 

به روز هدف ها و جاه طلبی های تان بیشتر می شود. 
Inc/digiato :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919
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تخته سیاه

 چگونه داستان برند خود را
بازنویسی کنیم

داس��تان و ش��عار برند باید به گونه ای باشد که مخاطب را در 
لحظه درگیر کند. رس��یدن به این شعار، نیازمند برنامه ریزی و 
تالش منظم است.  شرکت های کوچک و بزرگ همیشه به این 
فکر هس��تند که پیام برن��د خود را به بهترین وج��ه و در زمان 
مناسب به مخاطب ارائه کنند. پیدا کردن ابزار مناسب مرحله دوم 
این بازاریابی اس��ت. در مرحله اول باید متن و شعار مورد نظر را 
به بهترین نحو آماده کنند. توماس بارون، نویسنده داستان است 
و به شرکت های مختلف در پیدا کردن داستان مناسب برای برند 
کم��ک می کند. او در این مقال��ه راهکارهایی را توضیح می دهد 
که برای انواع داستان برند از متنی تا ویدئویی مفید خواهد بود. 

1- با اهداف واقعی شروع کنید
هر محتوای بازاریابی و هر نوع ارتباطی در این زمینه نیاز به 
هدف دارد. اهداف کسب وکار خود را به روشنی مشخص کنید و 
آنها را در همه مراحل نگارش به همراه داشته باشید. از خودتان 
بپرسید چرا مخاطب باید به شما اطمینان کند و آیا کاری که 
شما انجام می دهید مشکلی قابل مالحظه را حل خواهد کرد؟ 

2- مانند فیلمنامه بنویسید
داس��تان را ط��وری تعریف کنی��د که جذابیت ه��ای فیلم 
سینمایی و سریال های تلویزیونی را داشته باشد. داستان شما 
باید درگیرکننده و دارای نقاط عطفی باش��د که مخاطب را با 

خود همراه کند. 
3- یک بار بلند بخوانید

وقتی ش��عار یا داستان برند خودتان را بلند بخوانید، متوجه 
اش��کاالت احتمالی آن و دش��واری های پی��ش روی مخاطب 
خواهید شد. این کار باعث می شود برخی کلمات را جایگزین 
کنی��د و بدی��ن ترتیب، کاربران به س��رعت بتوانن��د محتوای 

تبلیغاتی شما را بخوانند و با آن ارتباط برقرار کنند. 
۴- آن را برای افراد ناآشنا با صنعت بخوانید

یک مثال قدیمی می گوید اگر بتوانید کاری را به مادربزرگ تان 
یاد دهید، حتما در آن حرفه ای شده اید. داستان و شعار برندتان 
را ب��رای اف��راد با آگاهی پایین تعریف کنی��د و منتظر بازخورد 
باشید. اگر آنها بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و منظور شما را 

متوجه شوند، در آماده سازی داستان موفق بوده اید. 
۵- خالصه نویسی کنید

در مرحله آخر نوبت به کوتاه کردن جمالت می رسد. داستان 
و شعار برند باید حتی االمکان کوتاه باشد و منظور را به سرعت 
منتقل کند. جمالت را به قدری کوتاه کنید که برای مخاطب 
خسته کننده نباشند. نکته دیگر اینکه ترکیبی از جمالت کوتاه 
و بلند را پشت سر هم استفاده کنید تا وزن مطلب حفظ شود. 
INC/zoomit منبع

 

اولین درگاه پرداخت بیت کوین در ایران
نام استارت آپ: ُردپی

rodpay. com :وب سایت
سال تأسیس: 139۵

موض�وع: ارائه دهنده اولین درگاه پرداخت بیت کوین 
در ایران - مالی

توضیح بیشتر: ُردپی اولین سرویس ارائه دهنده درگاه 
پرداخت بیت کوین در ایران اس��ت که امکان ایجاد درگاه 
پرداخت و پ��ردازش پرداخت های بین المللی و داخلی را از 
طریق بیت کوین، برای وب سایت ها و فروشگاه های آنالین 
به صورت حرفه ای و در یک بستر امن فراهم  و مبالغ را به 

صورت ریال به حساب کاربرانش واریز می کند.
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بسته بندی خالق
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