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سخنگوی دولت: همه کسانی که استحقاق دارند، یارانه می گیرند

 توپ حذف یارانه
در زمین مجلس

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، دولت مصمم است در راستای سیاست فقرزدایی و کاهش فقر مطلق به 
همه کس��انی که استحقاق یارانه را دارند یارانه بدهد.  محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه علنی سه شنبه مجلس 
در نشست خبری با خبرنگاران گفت: مجلس طبق آیین نامه در فرآیند بررسی بندها و تبصره های بخش درآمدی 
بودجه به نیمه راه رسیده و وقفه ای که رئیس مجلس تشخیص داد هم به رأی نمایندگان گذاشته شد و مورد...

توصیه های اقتصادی رئیس جمهور به مردم
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گرانی ارز با قطعه سازان چه می کند؟ 

20 راهکار ساده برای مدیریت زمان
چگونه تبعیض جنسیتی را در محیط کار از بین ببریم

6 راهکار استفاده از مسنجرها برای دستیابی به مخاطب
عواملی که روی رتبه جست وجو تأثیر می گذارند

چگونه برای شرکت مان نام مناسب انتخاب کنیم؟ 
درس هایی از بازسازی برند در شرکت های موفق جهان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک از جزییات
 پرتاب فالکون هوی

و احتمال تقویت آن می گوید

2
 رئیـس کمیسـیون تلفیق بودجه سـال 97، میـزان مالیات

بر حقوق و افزایش حقوق در سال آینده را تشریح 
کرد. غالمرضا تاجگردون در تشریح روند دریافت...

رئیس کمیسیون تلفیق تشریح کرد

 میزان مالیات بر حقوق
در سال ۹۷ چقدر است؟

یادداشت
 پیامد افزایش تعرفه ها

بر اقتصاد ایران

در دنیای ام��روز تقریباً هیچ 
تمام��ی  نمی توان��د  کش��وری 
کااله��ای م��ورد نیاز خ��ود را 
تهی��ه کند و ناگزی��ر از تولید و 
تجارت کاالهای مزیت دار خود 
است. از طرفی، واردات بی رویه 
نیز به خصوص در اوایل مس��یر 
توس��عه، بنیان اقتصادی کشور 
را متزلزل خواهد کرد. بنابراین 
کش��ورها مجب��ور ب��ه واردات 
محص��والت مختل��ف و البت��ه 
تح��ت قوانی��ن تعرفه ای خاص 
کشور خود هس��تند. از طرفی، 
تعرفه ها  شفاف س��ازی، کاهش 
و ایج��اد ش��رایط رقابتی برای 
پیوس��تن به س��ازمان تجارت 
جهانی ضروری اس��ت و هر از 
چندی مسئوالن به این مسئله 
تأکید می کنن��د اما در عمل با 
وضع قوانین تعرفه ای ش��دیدتر 
دستیابی به این هدف را دورتر 
می کنن��د. در ذیل به مهم ترین 
جنبه های تغیی��رات و افزایش 

تعرفه ها پرداخته شده است. 
ش��اید بتوان گف��ت یکی از 
مهم تری��ن دالیل مهم دولت از 
افزایش تعرفه ها جبران کسری 

بودجه خود باش��د. در 
2این حالت به صورت...

یلدا راهدار
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی ایران

فرصت امروز: رئیس جمهور روز گذشته در 
نشس��ت خبری پاسخگوی سواالت خبرنگاران 
داخل��ی و خارجی ب��ود و به ط��رح مهم ترین 
مس��ائل کش��ور پرداخت. دکتر حسن روحانی 
در این نشس��ت خب��ری با تبری��ک ایام دهه 
فجر از یک س��و درباره ش��نیدن صدای نسل 
جوان س��خن گفت و از س��وی دیگر در پاسخ 
به س��والی درب��اره اعتراض مردم ب��ه گرانی و 
ت��ورم، آن را رد کرد و اعت��راض مردم را تنها 
در حوزه مس��ائل اقتصادی ندانس��ت. به گفته 
روحانی، نباید خواست مردم را فقط در بخش 
اقتص��اد دید و مس��ائل سیاس��ی، اجتماعی و 
سیاست خارجی هم مورد اعتراض مردم بوده 
اس��ت. رئیس جمهور همچنین گرانی عامدانه 
ارز از س��وی دول��ت را رد کرد و آن را تنها در 
صورتی صحیح خواند که دولت کسری بودجه 
داشته باشد، حال آنکه تراز ارزی دولت مثبت 
است. او در عین حال به مردم نیز توصیه کرد 
که برای کس��ب منافع خودش��ان در راه های 
امن ت��ر از ارز قدم بردارن��د و به راهنمایی های 

کارشناسان اقتصادی توجه کنند. 
ام��ا مس��ائل داخلی تنه��ا محور س��خنان 
رئیس جمهور نبود و او درباره مسائل منطقه ای 
و سیاس��ت خارج��ی و از جمل��ه برج��ام نیز 
صحب��ت کرد؛ روحانی مذاک��ره را تنها راه حل 
مسائل منطقه دانست و گفت که ما در منطقه 
پیچیده ای هستیم و من به یاد ندارم طی پنج 
س��ال گذشته با س��ران کش��ورهای مهم دنیا 
صحبت کرده باش��م مگر اینکه درباره منطقه 
نیز صحبت کرده باش��یم.  گ��زارش »فرصت 
امروز« از مشروح صحبت های رئیس جمهور را 

در ادامه می خوانید. 

باید افکار و توصیه های نسل جوان مان را 
بشنویم و بپذیریم

رئیس جمهور ب��ا تاکید بر اینک��ه آن روز که 
انقالب اتف��اق افتاد نس��ل جوان م��ان کمتر از 
7میلیون از جمعیت را تش��کیل می داد، گفت: 
باید نسل جوان مان که امروز 70درصد جمعیت 
کشور ما را تش��کیل می دهد و افکار و راهی که 
آنان توصیه می کنند را بشنویم و بپذیریم. تنها 
شنیدن هم کافی نیست، جوانان نمی خواهند ما 
فقط صدای آنها را بش��نویم. آنه��ا دارای افکار و 
ایده هایی هس��تند و دنیای جدید را می بینند و 
پیشنهاد و سخنی دارند که ما باید پیشنهادهای 

آن��ان را بش��نویم و مطالع��ه کنیم و ب��ا آنها به 
گفت وگو بنش��ینیم.  او همچنین با بیان اینکه 
دولت دوازدهم عالوه بر آرمان های اولیه انقالب 
اسالمی دو هدف مهم را برای خود تعیین و اعالم 
کرده اس��ت، گفت: اشتغال مولد و مبارزه با فقر 
مطلق دو هدفی است که ما آن را دنبال می کنیم 
و در بودجه س��ال 97 هم به این دو اصل توجه 
عمیقی کردی��م و امیدواریم نمایندگان مجلس 
ه��م آنچه که در نهایت از بررس��ی بودجه به ما 
می دهند دنبال کننده همان راه باشد تا ما بتوانیم 

برنامه های مان را برای مردم پیاده کنیم. 

ارتباط گرانی ارز با دولت در صورتی صحیح 
است که کسری بودجه داشته باشیم

وی ادام��ه داد: گران��ی ارز نمی تواند دالیل 
تجاری داش��ته باش��د چراکه ما در تامین ارز 
و همچنین مخارج ارزی ترازمان مثبت است. 
درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی مان است. 
نمی تواند دالیل اقتصادی داش��ته باشد، چون 
این موضوع که برخی ها می گویند خود دولت 
ارز را گران کرده است در صورتی صحیح است 
که دولت کسری بودجه داشته باشد. ما امسال 
کس��ری بودج��ه نداریم.  روحان��ی در تصریح 
س��خنانش گفت: 10ماه گذش��ته هم نش��ان 
داد که امس��ال ش��رایط از س��ال های گذشته 
بهتر است. س��ال های گذشته در دی و بهمن 
دچار مشکالتی شده بودیم اما امسال مشکلی 
نداریم.  او س��پس گفت: قاعدت��ا افزایش نرخ 
ارز دلیل روان��ی و تبلیغاتی دارد. من به مردم 
اطمینان می دهم که آین��ده ما از امروز حتما 
بهتر خواهد بود. حت��ی در درآمدهای ارزی و 
غیرنفتی وضع ما از گذش��ته بهتر بوده است، 
بنابراین ش��رایط ما در آینده بهتر خواهد بود. 
تصمیمات��ی برای کنترل نوس��انات ارز گرفته 
شده که بخش��ی از آن را رئیس بانک مرکزی 

اعالم کرده یا می کند. 

مردم برای منافع خودشان در راه های 
امن تر از ارز قدم بردارند

رئیس جمه��ور خطاب به مردم خاطرنش��ان 
ک��رد: من ب��ه م��ردم توصیه می کن��م که در 
این مس��یر پرریس��ک ق��دم برندارن��د. برای 
منافع خودش��ان در راه ه��ای امن تر از ارز قدم 
بردارن��د. خواهش من از مردم این اس��ت که 
به راهنمایی های کارشناس��ان اقتصادی توجه 

کنن��د.  وی در پاس��خ به پرسش��ی در ارتباط 
با چگونگی پرداخت بدهی دولت به س��ازمان 
تامی��ن  اجتماعی نیز گف��ت: در زمینه بدهی 
س��ازمان تامین  اجتماع��ی دولت صحبت های 
مهم��ی دارد. م��ن ب��ه وزی��ر کار تاکید کردم 
ک��ه باید از بنگاه های اقتصادی دس��ت بردارد 
ش��رط من برای روی کار  آمدن ایشان در این 
وزارتخانه این بود که از بنگاه ها دست بردارد. 
روحان��ی ادام��ه داد: چه مقام��ات دولتی و 
چه نهادهای غیردولتی و چه نیروهای مس��لح 
باید بنگاه های اقتص��ادی را رها کنند، این به 
نف��ع خود آنه��ا و مردم اس��ت.  وی همچنین 
گف��ت: ت��ا زمانی که م��ا به آینده خ��ود کامال 
امیدوار هس��تیم و سرمایه اجتماعی ما روز به 
روز تقویت می ش��ود و از امکانات خود درست 
اس��تفاده می کنیم، مس��یر پیش��رفت را ادامه 
می دهیم. رشد اقتصادی مثبت در این سال ها 
همواره وجود داش��ته اس��ت. امسال هم رشد 
خوبی خواهیم داش��ت و به مردم قول می دهم 

شاهد رشد مثبت و مستمر کشور باشند. 

مسائل سیاسی، اجتماعی و سیاست 
خارجی هم مورد اعتراض مردم بوده است

رئیس جمهور در پاس��خ به پرسشی مبنی بر 
اینکه آیا دولت ص��دای مردم را در اعتراضات 
اخیر نس��بت به تورم و گرانی ش��نیده اس��ت 
و اگر ش��نیده اس��ت آیا به دنب��ال ترمیم تیم 
اقتصادی خود اس��ت ی��ا نه، گف��ت: اعتراض 
من به همین ش��یوه سوال پرسیدن شماست. 
ش��ما وقتی خواس��ت مردم را فقط در بخش 
اقتص��اد می بینید همین به معنای نش��نیدن 
ص��دای مردم اس��ت. اعتراض م��ردم فقط به 
مسائل اقتصادی نبوده است، مسائل سیاسی، 
اجتماعی و سیاست خارجی هم مورد اعتراض 
مردم بوده اس��ت. گوش ما باید برای شنیدن 
حرف مردم باز باش��د و ببینی��م که مردم چه 

می خواهند. 
وی اف��زود: مس��یر تورم از ابت��دای کار این 
دول��ت که اگر ش��ما ب��ه آرش��یو خبرگزاری 
خودتان ه��م رجوع کنی��د آن را می بینید به 
س��مت باال نب��وده و از ابتدای دولت گذش��ته 
ت��ا امروز مس��یر کاهش را دنبال کرده اس��ت 
که نش��ان می دهد ما راه درس��تی را انتخاب 
کردیم. همچنین رش��د اقتصادی ما در س��ال 
91، منهای 6.8درصد بوده و س��ال گذش��ته 

رشد اقتصادی ما دو رقمی شده است که البته 
معنایش این نیس��ت که همه مشکالت مردم 

حل شده است. 
روحان��ی ب��ا بیان اینک��ه ما امس��ال حقوق 
مس��تمری بگیران را نسبت به دو سال گذشته 
س��ه برابر کرده ایم، اظهار کرد: معنای این کار 
این اس��ت که ما به مردمی که در رنج هستند 
توجه داریم و نیز اینکه برای ریش��ه کن کردن 
فق��ر مطلق بودجه ای در س��ال 97 مش��خص 
کرده ای��م؛ یعنی آنک��ه به فقر توج��ه داریم و 
یا اینکه برای اش��تغال در بودج��ه منبع کنار 
گذاش��ته ایم ب��ه این معناس��ت ک��ه به بخش 
اش��تغال هم توجه می کنیم. حاال ممکن است 
ک��ه نمایندگان مجلس اع��داد و ارقام را کمی 
پایی��ن و باال بکنن��د، اما اینک��ه دولت کارش 
مبارزه با فقر مطلق اس��ت به این معناست که 
دولت گ��وش ش��نوا دارد و می خواهد صدای 

مردم را بشنود. 
وی تاکی��د کرد: ش��اید در دولت های اخیر 
این نخس��تین دولت است که به روشنی گفته 
اعت��راض را می ش��نود و می پذیرد. ش��اید در 
برخی دوره ها اعتراض ها ش��نیده نشده است و 
من این روز را روز بسیار مبارکی برای همه مان 
می دانم که صدای مردم را بش��نویم و در حل 

مشکالت آنان بکوشیم. 
رئیس جمهور در پاس��خ به این پرس��ش که 
رویک��رد ایران نس��بت به منطق��ه چه خواهد 
ب��ود و آیا به خاطر منطقه با قدرت های بزرگ 
جهانی گفت وگ��و خواهد کرد ی��ا خیر گفت: 
م��ا هم��واره در منطقه پیچیده ای هس��تیم و 
با مش��کالت فراوانی روبه رو می ش��ویم راه حل 
اصل��ی را راه حل مذاکره با کش��ورهای منطقه 
می دانی��م اما هیچ وق��ت ابای��ی نداریم که با 
کشورهای مهم دنیا درباره آن صحبت کنیم. 

او در همین راس��تا ادامه داد: من یاد ندارم 
طی 5س��ال گذشته با س��ران کشورهای مهم 
دنی��ا صحبت کرده باش��م مگر اینک��ه درباره 
منطقه نی��ز صحبت کرده باش��یم. هدف این 
صحبت ها مبارزه با تروریسم بوده، ایجاد صلح 
و ثبات ب��وده، هدفش این بوده که قدرت های 
خارج��ی در ام��ور کش��ورهای منطقه دخالت 

نکنند و به فکر فروش اسلحه نباشند. 
تاثی��ر صحبت های  رئیس جمه��ور درب��اره 
تریبون ها در جذب س��رمایه خارجی، گفت: ما 
حتما بای��د به آینده امیدوار باش��یم. این یک 

ش��عار نیس��ت و من برای آن دلی��ل دارم. در 
کرمان 10 هزار میلی��ارد تومان طرح و پروژه 
در یک روز افتتاح می شود و استاندار می گوید 
س��ال آینده نیز همی��ن مقدار پ��روژه افتتاح 
خواهد ش��د این یعنی جامعه بانشاط است. از 
سویی س��رمایه گذاری خارجی ما بیشتر شده 
اس��ت. فاینانس ه��ای خارجی نیز نس��بت به 

گذشته بیشتر شده است. 
او ادامه داد: در مواردی که سرمایه گذاری به 
فناوری پیچیده نیاز دارد در حال مذاکره برای 
آن هس��تیم و ب��رای اولین بار ه��م خودرویی 
تولی��د می کنیم که 30درص��د آن باید صادر 
ش��ود هرچند مصرف داخلی فشار می آورد. از 
س��ویی طرح نوس��ازی ناوگان حمل و نقل را 
داریم و طرح های س��ال 97 دولت همه اعالم 
می شود. اینها همه به معنای امیدواری است. 

روحان��ی ادام��ه داد: م��ا اگ��ر پیش��رفت و 
س��رمایه گذاری خارج��ی می خواهی��م، اگ��ر 
آنه��ا  و س��رمایه های  ایرانی��ان  می خواهی��م 
بازگردن��د راهش این اس��ت ک��ه تریبون ها و 
رس��انه ها هم صدا ب��ا دولت باش��ند، صداهای 
مختلف ممکن است تأثیرگذار باشد. سرمایه  و 
سرمایه دار مثل آهو می مانند و فرار می کنند و 
تیزپا هس��تند. نباید آنها را فرار دهیم و راهش 
این اس��ت رس��انه ها و دولت با هم مش��ارکت 

بیشتری کنند. 

خوشحالم که ترامپ بعد از یک سال هنوز 
نتوانسته برجام را پاره کند

روحان��ی در پاس��خ به این پرس��ش که اگر 
آمریکا از برجام خارج ش��ود ایران چه اقدامی 
انج��ام خواهد داد، خاطرنش��ان کرد: بس��یار 
خوش��حالم که ترامپ بعد از یک س��ال که به 
کاخ سفید رفته اس��ت هنوز نتوانسته فریادی 
که در رقابت های انتخابات��ی می زد که برجام 
را پ��اره می کن��د، عمل��ی کند. برج��ام آنقدر 
اس��تحکام داشته است که در این یک سال در 
برابر آمریکا مقاومت کند. ما نمی دانیم آمریکا 
در آین��ده می خواهد چه کند. حتی دوس��تان 
اروپای��ی نزدیک ترامپ ه��م نمی دانند او چه 
می خواهد بکن��د. نه فقط در مورد برجام بلکه 
در مورد س��ایر مس��ائل از جمله توافق تجاری 
آمریکا با اروپا، اروپایی ها نمی دانند ترامپ چه 
خواهد ک��رد.  رئیس جمهور با بی��ان اینکه ما 
اصول��ی داریم و بر مبنای اص��ول خود برجام 

را ادام��ه می دهی��م، تصریح کرد: م��ا آغازگر 
نقض برجام نخواهی��م بود. برجام اضافه و کم 
نمی ش��ود. نه خطی به آن اضافه می شود و نه 
خطی از آن کم می ش��ود. ما مس��ائل دیگر را 
مرتبط با برج��ام نمی دانیم. برجام تعهد هفت 
کش��ور و تعهدی بین المللی اس��ت که شورای 

امنیت آن را تأیید کرده است. 
روحانی در پاس��خ به این پرسش که تمرکز 
دولت برای س��ال 97 در ایجاد اشتغال در چه 
حوزه های��ی خواهد بود، گف��ت: آنچه که من 
می توانم به مردم بگویم این اس��ت که س��ال 
گذش��ته حدود 700 هزار ش��غل ایجاد ش��ده 
است. تالش ما این است که تا پایان سال این 
مقدار افزایش یابد. در پایان س��ال باید ببینیم 
که موف��ق بوده ایم یا نه، ام��ا اینکه این مقدار 
را به یک میلیون می رس��انیم ی��ا نه را باید به 

تبصره 18 ارتباط دهیم. 
او همچنی��ن گفت: تالش دولت این اس��ت 
که توجهش را در حوزه های ناوگان فرسوده و 
بازسازی ناوگان ها همچنین بازآفرینی شهرها 
که پنجشنبه در مورد این طرح با مردم سخن 
خواهم گفت، جلب کند. طرح بازآفرینی شهر ها 
براس��اس پیش بینی  آقای نوبخت حدود 240 
هزار ش��غل ایجاد خواهد کرد. از س��وی دیگر 
وزارت تعاون هم طرح هایی برای اشتغال دارد 
که امروز ب��ا وزیر صحبت کردیم که حتی اگر 
بودجه در مجلس دچار تغییراتی ش��د با ایجاد 
منابعی این وزارتخانه طرح هایش را در س��ال 
97 اجرا کند.  رئیس جمهور درباره علت حذف 
ج��دول 17 از بودجه 97، گفت: اش��کال این 
جدول این بود که دس��تگاه هایی در آن وجود 
داش��ت که از دولت پول دریافت می کردند اما 
مح��ل مصرف و نتیجه آن هزینه ها مش��خص 
نبود. آنها آمار ظاهری می دادند که این مقدار 
تحقی��ق کرده اند یا کتاب چ��اپ کرده اند ولی 

آثار و نتایج آن نامعلوم بود. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از ویژگی های بودجه 
ش��فافیت اس��ت تا هم برای دولت و هم مردم 
مشخص و شفاف ش��ود که این پولی که داده 
می ش��ود کجا هزینه می ش��ود. ق��رار گرفتن 
برخی از نهادها زیر نظر وزارت ارشاد برای این 
اس��ت که بر آنها نظارت انجام شود و براساس 
عملکرد س��ه ماه��ه به آنه��ا بودجه تخصیص 
بگیرد. دول��ت حتما تالش کرد که این نهادها 

را از بودجه حذف کند. 

مردم در راه های امن تر از ارز قدم بردارند! 

توصیه های اقتصادی رئیس جمهور به مردم



فایننش��ال تایمز چن��د س��الی 
اس��ت ک��ه در آس��تانه س��ال نو 
ب��ه ش��یوه ای متفاوت ب��ا دیگر 
به پیش بینی  رس��انه ها، دس��ت 
می زن��د. ای��ن روزنام��ه چندین 
سؤال ش��فاف را از تحلیلگرانش 
می پرس��د و آنه��ا مجبورن��د با 
بل��ه یا خی��ر ب��ه این س��ؤاالت 
جواب بدهند. به این ش��کل راه 
و چندپهلو  پیش بینی های گنگ 
بس��ته و موفقیت و شکس��ت هر 
پیش بین��ی  راحت ت��ر مش��خص 
 می ش��ود؛ به عن��وان مث��ال، از 
۲۰ پیش بینی س��ال ۲۰۱۷ آنها، 
۱۵ پیش بین��ی کاماًل درس��ت از 
آب درآم��د و چه��ار پیش بینی 
کاماًل اشتباه. حاال اگر می خواهید 
بدانید ک��دام تی��م قهرمان جام 
ی��ا  می ش��ود  روس��یه  جهان��ی 
قیم��ت نف��ت در س��ال ۲۰۱۸ 
چقدر خواه��د بود، این مجموعه 
پیش بینی فایننش��ال تایمز را به 

نقل از آینده نگر بخوانید. 
آیا ترزا می  نخست وزیر 
انگلیس باقی می ماند؟ 

بل��ه. ترزا م��ی  بع��د از نتایج 
ضعیف در انتخاب��ات زودهنگام 
اقتدار خود  ۲۰۱۷ بخش اعظم 
را از دس��ت داد، ام��ا در چن��د 
م��اه اخیر زمانه ب��ا او مهربان تر 
بوده اس��ت. او باالخره توانست 
برگزیت را کلید بزند و این یعنی 
حداقل در کوتاه مدت حضورش 
در پست نخست وزیری تضمین 
شده اس��ت. پس تا سال ۲۰۱۹ 
ک��ه برگزی��ت رس��ماً تکمی��ل 
می شود - یا یک جایگزین بهتر 
برای��ش پیدا می ش��ود - حزب 
محافظه کار او را در رأس قدرت 
نگه خواهد داشت. نه موافقان و 
نه مخالفان برگزیت قصد ندارند 
ب��ا حرکت علیه او، کش��ور را به 
سمت تنش ش��دید و درگیری 
بکش��انند. موقعیت ترزا می  که 
ابت��دا ناپایدار به نظر می رس��ید 
به طرز غیرقابل انتظاری پایدار 

شده است. 
آیا اقتصاد انگلیس در گروه 

هفت، کندترین رشد را 
خواهد داشت؟ 

ن��ه. البت��ه احتمال��ش وجود 
دارد اما ترزا می  با خوش اقبالی 
توانس��ت ب��ه جه��ان اطمینان 
بدهد که قرار نیس��ت در س��ال 
۲۰۱۹ انگلی��س بر لب��ه پرتگاه 
دست نیافتن به توافق با اتحادیه 

اروپا قرار بگیرد.
مرک��ز   ۲۰۱۷ دس��امبر  در 
 Consensus Forecasts
رشد اقتصادی انگلیس در سال 
۲۰۱۸ را ۱.۵ درصد پیش بینی 
این مؤسس��ه  ک��رد. پیش بینی 
ب��رای ژاپن و ایتالی��ا از این هم 
پایین تر اس��ت: ۱.۳ درصد. پس 
احتمال اینکه انگلیس کندترین 

رشد را در میان کشورهای گروه 
هفت داش��ته باشد یک به چهار 

است. 
آیا دموکرات ها در انتخابات 
مجلس نمایندگان آمریکا 

پیروز می شوند؟ 
بله، اما به تار مویی بند خواهد 
بود. دموکرات ها نی��از دارند که 
۲۴ کرس��ی را از آن خود کنند 
ت��ا دوباره ب��ه اکثریت برس��ند. 
ای��ن یعنی آنها باید در تمام ۱۲ 
حوزه دموکراتی که در انتخابات 
به ترام��پ رأی دادند، و در ۲۳ 
ح��وزه جمهوری خواه��ی که به 
هیالری کلینت��ون رأی دادند و 
یکی، دو حوزه دیگر برنده شوند. 
این شاید غیرممکن به نظر برسد 
اما س��ابقه تاریخی چیز دیگری 
می  گوی��د. ح��زب رئیس جمهور 
در آمری��کا تقریب��اً همیش��ه در 
مجلس  می��ان دوره ای  انتخابات 
نماین��دگان می بازد و گاهی این 
شکست، شکست سختی خواهد 
بود به خص��وص وقتی محبوبیت 
زی��ر ۵۰ درصد  رئیس جمه��ور 
باشد. این همان بالیی است که 

سر اوباما در سال ۲۰۱۰ آمد. 
آیا مقدمات استیضاح دونالد 

ترامپ آغاز می شود؟ 
بله. فق��ط همین. دموکرات ها 
انتخاب��ات  در  پی��روزی  ب��ا 
میان دوره ای م��اه نوامبر کنترل 
مجل��س نماین��دگان را از خود 
خواهن��د ک��رد. البته آنه��ا باید 
تا ژانوی��ه ۲۰۱۹ منتظر بمانند 
ت��ا عماًل وارد مجلس ش��وند اما 
در  اس��تیضاح  اداری  کاره��ای 
س��ال ۲۰۱۸ آغاز خواهد ش��د. 
ترامپ این حرکت را »ش��کار« 
اما یک  توصی��ف خواهد ک��رد 
ریاس��ت جمهوری  دیگر  س��ال 
س��وررئال و عجی��ب او باع��ث 
خواه��د ش��د دموکرات ها برای 
آغاز استیضاح حمایت گروه های 
مختلف را پش��ت خود داش��ته 
رابرت  تحقیقات  نتایج  باش��ند. 
مولر درباره ارتب��اط تیم ترامپ 
با روس��یه هر چه باشد احتمال 
اینکه جمهوری خواهان را حامی 
استیضاح کند زیاد باال نیست. 

آیا ترامپ وارد جنگ تجاری 
با چین می شود؟ 

بل��ه. در س��ال ۲۰۱۸ ترامپ 
علی��ه  تنبیه��ی  سیاس��ت های 
چی��ن را اع��الم می کن��د تا به 
بعض��ی از ش��عارهای خ��ود در 
انتخاب��ات - حمایت از تولیدات 
داخل��ی - عم��ل کرده باش��د. 
دولت ترامپ خواس��تار گزارش 
درب��اره نقض مالکی��ت معنوی 
ش��رکت های آمریکایی توس��ط 
چین ش��ده، انتشار این گزارش 
- و ماج��رای سوبس��ید دول��ت 
چین ب��ه تولیدکننده های آهن 
و فوالد - بهانه را دس��ت ترامپ 

خواهد داد. ترامپ احتماال چند 
حرکت انتقامی انجام خواهد داد 
که مهم ترین آنها افزایش تعرفه 
گمرکی اجن��اس چینی خواهد 
ب��ود. اینج��ا باید دی��د واکنش 
چین چ��ه خواهد ب��ود. ممکن 
اس��ت آنها هم سیاست انتقامی 
در پیش بگیرند و تعرفه واردات 
اجناس آمریکای��ی را باال ببرند 
ی��ا ممک��ن اس��ت از آمریکا در 
تجارت جهانی شکایت  سازمان 
کنن��د. ش��دت جن��گ تجاری 
آمریکا - چین ب��ه تک تک این 
اقدامات بستگی خواهد داشت. 
آیا چین رشدGDP خود 
را باالی ۶.۵ درصد اعالم 

خواهد کرد؟ 
بل��ه. حت��ی اگر رش��د واقعی 
کمتر  داخلی اش  ناخالص  تولید 
از ای��ن باش��د. گمانه زنی درباره 
نرخ رشد واقعی GDP در چین 
- و ن��ه آن چیزی ک��ه مقامات 
می گویند - ذهن و وقت ش��مار 
زیادی از اقتصاددانان متخصص 
چین را به خود مش��غول کرده 
اس��ت. ب��ه اعتق��اد گروه��ی از 
که  رش��دی  آمار  تحلیل گ��ران 
اع��الم می کنند  مقامات چینی 
بیش از حد مرتب و طبق برنامه 
اس��ت و ب��ه نظر می رس��د آنها 
س��عی می کنند آمار را با اهداف 
از پیش تعیین شده  خود یکسان 
کنند. پس حتی اگر رشد چین 
در س��ال ۲۰۱۸ کند شود، نرخ 
رسمی رش��د به طور حتم باالی 
۶.۵ درص��دی اس��ت که هدف 

کشور تعیین شده است. 
آیا رشد GDP بازارهای 
نوظهور از ۵ درصد باالتر 

می رود؟ 
بل��ه. میانگی��ن رش��د تولید 
 )GDP( داخل��ی  ناخال��ص 
)ک��ه  نوظه��ور  بازاره��ای 
بزرگ ترین آنها چین، روس��یه، 
هند و برزیل هس��تند( امس��ال 
ح��دود ۴.۷ درصد ب��ود اما در 
 س��ال ۲۰۱۸ به احتم��ال زیاد

۵ درص��د را رد می کن��د. دلیل 
اصلی بهبود س��رعت رش��د دو 
اقتصاد روسیه و برزیل در سال 
۲۰۱۸ است که در سال ۲۰۱۷ 

حال خوبی نداشتند. 
آیا نخست وزیر هند دوباره 
دست به تجربیات اقتصادی 

نامعمول می زند؟ 
در  م��ودی  نارن��درا  بل��ه. 
نوامب��ر ۲۰۱۶ یک  ش��به تمام 
 ۱۰۰۰ و   ۵۰۰ اس��کناس های 
روپیه ای را باطل و با این شوک 
بزرگ روند اقتصادی کش��ور را 
مختل کرد. چندین هفته طول 
کش��ید تا مردم اس��کناس های 
باطل ش��ده خود را ب��ه بانک ها 
تحویل دهند. و تعداد زیادی از 
کسب وکارهای کوچک به خاطر 

کمبود پول نقد در دست مردم 
نابود ش��دند. ب��ا این همه مردم 
اعتراض��ی نکردن��د و مودی هم 
که علت این تصمی��م را مقابله 
با فساد و اقتصاد زیرزمینی هند 
اعالم کرده ب��ود رهبری قوی و 
قاطع ب��ه نظر رس��ید. حاال که 
ب��ه انتخابات س��ال ۲۰۱۹ هند 
نزدیک می ش��ویم احتمال دارد 
ک��ه م��ودی ب��رای جل��ب نظر 
رأی دهندگان دوباره دس��ت به 
او ممکن  بزن��د.  حرکتی بزرگ 
اس��ت این بار سراغ ثروتمندانی 
برود که دارایی هایشان را به نام 
دیگ��ران می کنند تا از مالیات و 

مسئولیت های آن فرار کنند. 
آیا سهام شرکت نفت آرامکو 

در بازارهای بین المللی 
فروش می رود؟ 

نه. فروش س��هام شرکت ملی 
نفت عربس��تان یکی از پایه های 
اصلی سیاست های حاکم جدید 
این کش��ور اس��ت پس حتماً در 
س��ال ۲۰۱۸ اتف��اق می افتد. اما 
فعاًل س��هام این ش��رکت در بازار 
بورس عربستان به فروش خواهد 
رسید. ترامپ برای فروش بخشی 
از ای��ن س��هام در نیویورک البی 
ک��رده و انگلیس هم مذاکراتی با 
سعودی ها داشته است. شایعاتی 
هم درب��اره ف��روش در بازارهای 
بورس توکیو و هنگ کنگ مطرح 
ش��ده اس��ت. ب��ه احتم��ال زیاد 
سعودی ها آن بخش از سهام را که 
می خواهند به خارجی ها بفروشند 
به طور خصوصی خواهند فروخت 
یا کل مسئله فروش بین المللی را 

به تعویق خواهند انداخت. 
آیا تسال می تواند بیش از 
۲۵۰ هزار دستگاه مدل ۳ 

تولید کند؟ 
خیر. تس��ال یک بار قول داده 
ب��ود از خ��ودروی تم��ام برقی 
لوک��س »م��دل ۳« در س��ال 
۲۰۱۸ حدود ۴۰۰ هزار دستگاه 
تولی��د کند. بعده��ا این رقم به 
۲۰۰ ت��ا ۳۰۰ ه��زار دس��تگاه 
رسید. اما مشکالت باتری باعث 
شروعی کند شد. سابقه تسال در 

تولید سریع خوب نیست. 
آیا کشوری غیر از برزیل، 

آلمان یا اسپانیا قهرمان جام 
جهانی می شود؟ 

خیر. پیش بینی فوتبال اصوالً 
کار عبثی اس��ت. اما می شود با 
بررسی جام های گذشته نتایجی 
گرف��ت. ما تا به ح��ال ۲۰ جام 
جهانی داش��ته ایم. برزیل ۵ بار 
قهرم��ان ش��ده و آلم��ان ۴ بار. 
آنها طبق معمول شانس باالیی 
دارند. میزبان بودن هم اصوالً به 
کمک تیم ه��ا می آید: میزبان ها 
بار قهرمان جام  تاکنون ش��ش 
جهانی ش��ده اند. اما جام جهانی 
سال ۲۰۱۸ در روسیه است که 

جزو ضعیف ترین تیم های حاضر 
در رقابت هاس��ت. در طول ۵۰ 
سال گذشته فقط یک تیم بوده 
که میزبان نبوده و توانسته برای 
اولی��ن بار قهرم��ان جام جهانی 

شود: اسپانیا. 
آیا خوزه آنتونیو مید 

رئیس جمهور بعدی مکزیک 
می شود؟ 

بله. مید )وزیر دارایی س��ابق( 
نام��زد ح��زب حاک��م انقالب��ی 
اس��ت.    )PRI( س��ازمانی 
آن��درس  او  مهم تری��ن رقی��ب 
مانوئ��ل لوپز چپ گ��رای تندرو 
اس��ت؛ س��خنرانی پرش��ور که 
ب��ه خوبی روی جمعی��ت تأثیر 
می گ��ذارد. می��د راه دش��واری 
پیش رو دارد: او ژانویه گذش��ته 
قیم��ت بنزین را یک ش��به ۲۰ 
درصد باال ب��رد و باعث افزایش 
تورم ش��د. او ح��اال باید اعتماد 
رأی دهندگان را دوباره به دست 
آورد. ب��ه عالوه بای��د ثابت کند 
که آدِم کس��ی نیست و راهش 
کنون��ی  نامحب��وب  دول��ت  از 
جداس��ت؛ دولتی که نتوانس��ته 
با فساد و جرم و جنایت فراگیر 
در مکزی��ک مقابله کند. اما مید 
حمایت PRI را پشت خود دارد 
که عموما به خوبی رأی مردم را 
از آِن خود می کند. در سیس��تم 
رأی گیری تک مرحله ای مکزیک 
ب��ا ۳۰درصد  می ش��ود  حت��ی 
آرا رئیس جمه��ور ش��د. خ��وزه 
آنتونیو مید رئیس جمهور بعدی 

مکزیک است. 
آیا رهبر جدید زیمبابوه 

انتخابات آزاد برگزار 
می کند؟ 

خی��ر. امرس��ون منانگاگوا که 
ب��ا کمی کمک از ط��رف ارتش 
توانس��ت به حاکمیت ۳۷ ساله 
رابرت موگاب��ه پایان دهد، قول 
داده در س��ال ۲۰۱۸ انتخابات 
آزاد برگ��زار کن��د. اینج��ا فقط 
یک مش��کل وجود دارد: ممکن 
اس��ت منانگاگوا ببازد. به همین 
خاطر او دست کم باید انتخاباتی 
را برگ��زار کند ک��ه آزاد به نظر 
برسد - چون به کمک های مالی 
بین المللی نی��از دارد. حتی اگر 
منانگاگ��وا هم آم��اده برگزاری 
انتخابات ش��ود، ارتش که از به 
قدرت رس��یدن او راضی اس��ت 
ممکن اس��ت ریس��ک برگزاری 
انتخابات و شکست او را نپذیرد. 

آیا نفت در سال ۲۰۱۸ به 
بشکه ای ۷۰ دالر می رسد؟ 

بله. ریس��ک های ژئوپلیتیکی 
وجود خواهد داش��ت اما اینکه 
بهای نفت به ۷۰ دالر برس��د و 
س��قوط نکند به این بسته است 
که روس��یه به توافق ب��ا اوپک 
ب��رای پایین نگه داش��تن تولید 

پایبند بماند. 

پاسخ به ۱۴ سؤال درباره آینده سیاست و اقتصاد جهان

پیشبینیتحوالتسال2018بهروایتفایننشالتایمز
اقتصاد کالن

رئیس کمیسیون تلفیق تشریح کرد
میزان مالیات بر حقوق در سال ۹۷ 

چقدر است؟
رئیس کمیس��یون تلفیق بودجه سال ۹۷، میزان 
مالی��ات بر حقوق و افزایش حقوق در س��ال آینده 

را تشریح کرد.
به گ��زارش خانه ملت، غالمرض��ا تاجگردون در 
تش��ریح روند دریاف��ت مالیات از حقوق در س��ال 
۹۷، گف��ت: در قانون بودجه س��ال ۹۶ حقوق های 
 ت��ا ۲ میلی��ون توم��ان از مالی��ات معاف ب��ود و از
۲ میلی��ون تومان ت��ا ۱۰میلیون تومان مش��مول 
مالیات ۱۰درصدی می ش��د و مابقی نیز مش��مول 

مالیات ۲۰ درصدی می شدند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس 
ش��ورای اس��المی، اف��زود: ۸۰ درصد کس��انی که 
حقوق بگی��ر بخش دولتی و خصوصی هس��تند زیر 
۲میلیون تومان دریافتی دارند، لذا س��قف معافیت 
مالیاتی ب��ه ۲میلیون و ۳۰۰ ه��زار تومان افزایش 

یافت.
تاجگ��ردون با بی��ان اینکه طب��ق مصوبه جدید 
از ۲میلی��ون و ۳۰۰ ه��زار تومان ت��ا ۶ میلیون و 
۹۰۰ ه��زار تومان یعنی س��ه برابر این عدد ضربدر 
۱۰درصد می شود، ادامه داد: بر این اساس مالیات 
ت��ا ۸ میلیون تومان تغییر نمی کند و تا ۱۰میلیون 
تومان هم خیلی تغیی��ر نمی کند، لذا طبق مصوبه 
جدی��د مجلس در مورد مالیات پلکانی، حقوق های 
تا ۸ میلیون تومان مالیات کمتری نس��بت به سال 
 گذش��ته می پردازن��د و نرخ مالی��ات حقوق باالی
۲۰ میلیون تومان از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش می یابد.

وی با اش��اره به اینکه کس��ی که در س��ال ۹۶، 
۸میلی��ون تومان حق��وق می گرفت ت��ا ۲ میلیون 
توم��ان از مالی��ات مع��اف بود و ۶ میلی��ون تومان 
دیگر ضربدر ۱۰ می ش��د یعن��ی ۶۰۰ هزار تومان 
بای��د مالیات می داد، یادآور ش��د: برای س��ال ۹۷ 
پیش بینی شد که تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
مشمول مالیات ۱۰درصدی می شود، با این تفاوت 
 ک��ه رق��م ۶ میلی��ون و ۹۰۰ هزار توم��ان منهای

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می شود و ۱۰ درصد 
۴ میلی��ون و ۶۰۰ ه��زار تومان یعن��ی ۴۶۰ هزار 
تومان مالیات به این حقوق تعلق می گیرد و مابقی 
آن تا ۱۰میلیون تومان مشمول مالیات ۱۵ درصد 

می شود.
نماینده م��ردم گچس��اران در مجلس ش��ورای 
 اس��المی با بیان اینکه اگر کس��ی در س��ال ۹۶ تا

۸ میلی��ون تومان حقوق می گرفت و در س��ال ۹۷ 
ه��م ۸ میلیون توم��ان حقوق می گی��رد، مالیاتش 
هی��چ تغییر نمی کن��د، اف��زود: ۹۰ درصد اعضای 
هیات علمی دانش��گاه ها هم زی��ر ۸میلیون تومان 
درآمد دارند، ضمن اینکه درآمد پژوهش��ی اعضای 
هیات علمی هم مستثنی شد و ۵درصد تعیین شد 
و مازاد ب��ر این ۱۵ درصد مالی��ات تعلق می گیرد 
که آن  نیز تمام این مبلغ را ش��امل نمی شود بلکه 

مابه التفاوت آن ضربدر ۱۵درصد می شود.
وی ب��ا اش��اره به اینکه کس��ی ک��ه ۲ میلیون و 
۳۰۰ه��زار تومان تا ۶ میلی��ون و ۹۰۰ هزار تومان 
 حق��وق می گی��رد نهای��ت ن��رخ مالی��ات موثرش

۶.۶ درص��د اس��ت و این تغییر چندانی نس��بت به 
سال گذشته نیست، ادامه داد: همچنین کسی که 
۵میلیون تومان حقوق می گیرد در س��ال گذش��ته 
۳۰۰ هزار تومان مالیات می داد، اما در حال حاضر 
پ��ی  بینی کردیم که حقوق این فرد تا ۲ میلیون و 
۳۰۰ هزار تومان از مالیات معاف است و ۲ میلیون 
و ۷۰۰ هزار تومان مابقی مشمول مالیات ۱۰درصد 
می ش��ود، یعنی این فرد ۲۷۰ ه��زار تومان مالیات 

پرداخت می کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار داش��ت: 
بر این اس��اس کس��انی که حق��وق ۵ و ۶ میلیون 
تومان��ی می گیرند مالیات ش��ان نس��بت به س��ال 
گذشته کمتر می ش��ود و این عدد روی ۸ میلیون 
تومان به هم می رس��د، در واق��ع حقوق ۸ میلیون 

تومان مالیاتش کمتر از سال گذشته می شود.
وی با بیان اینکه کس��انی که درآمد باال دارند یا 
بنگاه و ش��رکت دارند نرخ مالیات شان باالتر است، 
اف��زود: البته نهایت ن��رخ مالیاتی موثر ۱۴.۱ درصد 
اس��ت، چ��ون مالیات ها پلکانی پیش بینی ش��ده و 
مابه التفاوت محاس��به می ش��ود در واقع ما مالیات 

۳۵درصد نداریم.
تاجگردون درباره تاثیر این مصوبه بر حقوق های 
نامتع��ارف، ادامه داد: حقوق های باالی ۲۰ میلیون 
تومان ح��دود ۱۵ تا ۱۶ درصد مالیات می پردازند 
ک��ه مالیات حق��وق این افراد در س��ال گذش��ته 

۱۰درصد بوده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس 
شورای اسالمی، در خصوص میزان افزایش حقوق 
کارکنان در سال ۹۷، تصریح کرد: رشد حقوق های 
پایی��ن در س��ال آین��ده ۲۰درصد گرفته ش��ده و 
حقوق ه��ای باال رش��د آنها پلکانی نزولی اس��ت و 
متوسط افزایش ۱۰ درصد است یعنی شخصی که 
ی��ک میلیون و ۸۰۰ هزار توم��ان حقوق می گیرد، 
۲۰درصد افزایش حقوق دارد و شخصی که حقوق 
بیش��تری می گی��رد ۱۸درصد و ب��ه همین ترتیب 
حقوق های باالتر با رش��د کمتر، در حالی که دولت 
میزان رش��د برای همه اف��راد را ۱۰درصد در نظر 

گرفته بود. 

یادداشت

 پیامد افزایش تعرفه ها
بر اقتصاد ایران

در دنیای امروز تقریباً هیچ کش��وری نمی تواند تمامی 
کاالهای م��ورد نیاز خود را تهیه کند و ناگزیر از تولید و 
تجارت کاالهای مزیت دار خود اس��ت. از طرفی، واردات 
بی روی��ه نیز به خصوص در اوایل مس��یر توس��عه، بنیان 
اقتصادی کشور را متزلزل خواهد کرد. بنابراین کشورها 
مجب��ور ب��ه واردات محص��والت مختل��ف و البته تحت 
قوانین تعرفه ای خاص کش��ور خود هس��تند. از طرفی، 
شفاف سازی، کاهش تعرفه ها و ایجاد شرایط رقابتی برای 
پیوستن به سازمان تجارت جهانی ضروری است و هر از 
چندی مسئوالن به این مسئله تأکید می کنند اما در عمل 
با وضع قوانین تعرفه ای شدیدتر دستیابی به این هدف را 
دورتر می کنند. در ذیل به مهم ترین جنبه های تغییرات و 

افزایش تعرفه ها پرداخته شده است. 
شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین دالیل مهم دولت از 
افزایش تعرفه ها جبران کسری بودجه خود باشد. در این 
حالت به صورت مقطعی به دولت کمک خواهد کرد، اما 
پیامدهای این مسئله در کوتاه مدت و بلندمدت گریبان 
دولت خواهد گرفت. با این که شعار دولت افزایش صادرات 
غیرنفت��ی و کاهش اتکا به نفت اس��ت، افزایش عوارض 
تعرفه ای فضای رقابت س��الم را از تولیدکنندگان گرفته 
و آنه��ا را متکی به دولت و نات��وان در رقابت بین المللی 
تبدیل خواهد کرد.  باید دید تعرفه وارداتی بیشتر بر چه 
کاالهایی وضع می ش��ود؛ چراکه معموالً کاالهای نهایی 
نظیر خودروهای لوکس، مصرف کنندگان خاص خود را 
داشته و در تورم و قدرت خرید مصرف کنندگان تأثیری 
ندارد. اما زمانی که کاالهای واس��طه ای مش��مول تعرفه 
واردات��ی قرار می گیرند، افزای��ش تعرفه ها باعث افزایش 
قیمت تمام شده کاالهای نهایی شده و توان رقابت داخلی 
و خارجی را از آنها خواهد گرفت. همچنین افزایش قیمت 
این کاالها برخی واردکنندگان را متوسل به تهیه قاچاقی 
این کاالها کرده و همه ش��عارها و اقدامات دولت را برای 
مبارزه با قاچاق از بین می رود.  در گذشته سیاست هایی 
نظیر حمایت از صنایع ن��وزاد و جایگزینی واردات باعث 
حمایت ه��ای بی رویه از تولیدات بی کیفیت و در مواردی 
فاقد مزیت رقابتی کش��ور شد که اکنون پس از گذشت 
چند دهه این صنایع به مرحله رش��د و بلوغ نرسیده اند. 
حمایت های کوتاه و میان مدت تعرفه ای بایستی در مورد 
کاالهایی ص��ورت پذیرد که از مزی��ت رقابتی برخوردار 
بوده و منجر به هدر رفت منابع ملی نش��ود؛ چراکه دیگر 
سیاست های خودکفایی و جایگزینی واردات مدت هاست 
که منسوخ ش��ده است.  مس��لما بخش خصوصی مانند 
صنایع خودروس��ازی که سال ها تولید بی کیفیت داشته 
و محصول آنها تنها انتخاب مصرف کننده بوده اس��ت، از 
افزایش تعرفه ها خشنود می ش��ود، اما تا زمانی که دولت 
به دلیل بهره مندی ع��ده ای از منافع پنهان این صنایع، 
نمی تواند تصمیم قطعی مبنی بر کاهش تعرفه داش��ته 
باش��د افزایش تعرفه ها در بس��یاری از بخش ها از جمله 
صنعت خودرو باعث کاهش رفاه مصرف کنندگان می شود. 
این مسئله نه تنها حمایت از این صنعت نیست، بلکه اجازه 
نمی دهد صنعت مزبور روی پای خود ایستاده و به مرور 
زمان با دنیا رقابت کند.  معضل دیگر در خصوص افزایش 
تعرفه های واردات خ��ودرو، بحران آلودگی هوا و مصرف 
باالی خودروهای داخلی است. سیاست گذاران از یک سو 
برای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت، مردم 
را به کمتر استفاده کردن از وسایل نقلیه شخصی ترغیب 
می کنند و از س��وی دیگر با افزای��ش تعرفه خودروهای 
هیبریدی و همچنین تولید خودروهای بی کیفیت داخل، 

مردم را به خرید خودروهای داخلی تشویق می کنند. 
معضل دیگر که بخش  خصوصی را س��رگردان کرده، 
تغییر مداوم سیاس��ت های تعرفه ای دولت هاست. فعاالن 
اقتصادی با توج��ه به تعرفه های موجود اقدام به فعالیت 
و س��رمایه گذاری می کنند که ناگهان کاالهای واس��طه 
واردات��ی همان بخش مش��مول تغیی��ر و افزایش تعرفه 
می شود. این مس��ئله غیرکارشناسی حتی ممکن است 
باعث بحران های اقتصادی نظیر بحران بانکی خواهد شد. 
تعرفه های باال فسادانگیز است. چنانچه کاالیی تعرفه 
باالیی داش��ته باشد، ممکن است واردکننده برای رهایی 
از پرداخت تعرفه باال، حاضر شود بخشی از مبلغ تعرفه را 
به مامور گمرک رش��وه دهد و از آنجا که در اغلب موارد 
کارمندان از لحاظ مال��ی تأمین نبوده و پایبند به اصول 
دین��ی و اخالقی نیز نیس��تند، حاضر به دریافت رش��وه 
می ش��وند. بنابراین مزیت دیگر کاه��ش تعرفه ها از بین 

رفتن انگیزه فساد است. 
رون��د نوس��انات فزاین��ده ن��رخ ارز در روزه��ای اخیر 
نشان دهنده غیرواقعی بودن قیمت ارز است و پایین نگه 
داشتن غیرواقعی آن بیش از این دوام نمی آورد. دولت از 
یک سو با پایین نگه داش��تن نرخ ارز راه را برای واردات 
باز گذاش��ته و از س��ویی با افزایش تعرفه ه��ای وارداتی 
قص��د حمایت از تولی��د را دارد. در اصطالح عامیانه یک 
ب��ام و دو هوا! واقعی کردن ن��رخ ارز و تک نرخی کردن 
آن باع��ث جلوگیری اقتصادی از قاچاق ش��ده و از تولید 
داخلی نیز حمایت می شود. البته از آنجا که تولید داخل 
بسیار وابسته به تکنولوژی های وارداتی است این مسئله 
باعث بروز تورم ناش��ی از واردات می شود.  در پایان باید 
گفت افزایش تعرفه ها باید هدفمند باشد و هدفی باالتر از 
ایجاد درآمد برای دولت را دنبال کند. افزایش غیرمنطقی 
تعرفه ها نه تنه��ا قاچاق، تورم و فس��اد را افزایش و توان 
رقابتی را کاه��ش می دهد بلکه مطلوب دولت که همان 

افزایش درآمد است نیز حاصل نخواهد شد. 
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به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، 
دولت مصمم اس��ت در راستای سیاست 
فقرزدای��ی و کاهش فق��ر مطلق به همه 
کسانی که استحقاق یارانه را دارند یارانه 

بدهد. 
محمدباقر نوبخت در حاش��یه جلس��ه 
علن��ی سه ش��نبه مجل��س در نشس��ت 
خبری ب��ا خبرنگاران گفت: مجلس طبق 
آیین نام��ه در فرآین��د بررس��ی بندها و 
تبصره های بخش درآمدی بودجه به نیمه 
راه رس��یده و وقف��ه ای که رئیس مجلس 
تش��خیص داد ه��م ب��ه رأی نمایندگان 
گذاش��ته ش��د و مورد تایید ق��رار گرفت 
ت��ا مس��ائلی در چارچ��وب ضرورت های 
کش��ور در قانون بودجه منعکس ش��ود و 
کمیسیون تلفیق مجددا برای بررسی این 

مسائل تشکیل جلسه دهد. 
به گزارش ایس��نا، نوبخ��ت ادامه داد: 
دول��ت برنامه های متع��ددی برای نکاتی 
ک��ه رئیس مجلس گف��ت دارد؛ از جمله 
بح��ث اش��تغال ک��ه دول��ت ۱۲ برنامه 
 ب��ا س��رمایه گذاری بال��غ ب��ر ۷۳ هزار و 
۴۰۰ میلیارد تومان ارائه کرده تا بتوانیم 
در عرصه ه��ای مختل��ف هم��ه مطالبات 
ضروری جامعه را پاسخ بدهیم و اشتغال 
ایجاد کنیم. همچنین در مورد مس��کن و 
بافت های فرس��وده نی��ز می توانیم حدود 
 ۳۰۰ ه��زار فرصت ش��غلی ب��ه تفکیک 
۲۶۰ ه��زار فرصت ش��غلی در بافت های 
فرس��وده و ۴۰ هزار فرصت ش��غلی برای 
۱۰۰ هزار مس��کن روستایی ایجاد کنیم 
که این اقدام نه تنها از جنبه اشتغال مورد 
توجه اس��ت بلکه منجر به مقاوم س��ازی 
ابنیه روستایی و ش��هری در مقابل زلزله  

و ایمن سازی آنها می شود. 
او خاطرنش��ان ک��رد: در زمینه مقابله 
ب��ا آالیندگی و آلودگی ه��وا دولت با دو 
برنامه برای نوسازی ناوگان درون شهری 
و برون شهری زمینه ای ایجاد می کند که 

در سال ۹۷ ضمن اینکه بتوانیم نسبت به 
کاهش آلودگی ه��وا اقدام کنیم، مصرف 
س��وخت را هم کنترل کنیم و رفاه نسبی 
در اختی��ار مردم قرار دهی��م. در همین 
زمینه ۲۵ هزار فرصت شغلی از این محل 

ایجاد خواهیم کرد. 
س��خنگوی دولت ادام��ه داد: در مورد 
یاران��ه دول��ت کامال عالقه مند اس��ت در 
راس��تای سیاس��ت فقرزدای��ی و کاهش 
فقر مطلق به همه کس��انی که استحقاق 
دریاف��ت یاران��ه را دارند یاران��ه بدهد و 
اگر کس��انی دریافتی شان نسبت به خط 
مستمری س��ازمان های حمایتی پایین تر 
اس��ت در چارچوب مقابله ب��ا فقر یارانه 

دریافت کنند. 
نوبخت با اشاره به اعالم آمادگی دولت 
برای موکول کردن جلسات علنی مجلس 
به بررس��ی مجدد بودجه در کمیس��یون 
تلفیق خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق 

فراتر از فرصت قانونی وقت مضاعفی دارد 
که اقدامی انجام ده��د و ما انتظار داریم 
برنامه های دولت که در راس��تای افزایش 
اشتغال و کاهش فقر مطلق و ایمن سازی 
ابنیه روستایی و ش��هری در مقابل زلزله  
و همچنین رفع آلودگ��ی هوا پیش بینی 

شده، مورد توجه قرار گیرد. 
وی اضافه کرد: اگرچه مجلس تا حدود 
یک هفته آینده جلس��ه علنی ندارد، اما 
دولت در کنار کمیس��یون تلفیق آمادگی 
دارد که رسیدگی به بودجه را انجام دهد. 
همانط��ور که بعد از رد کلیات بودجه نیز 
۷۲ س��اعت وقت بررس��ی در کمیسیون 
تلفیق داده ش��د و ما هم از آن استقبال 
کردی��م. در ح��ال حاضر ه��م امیدواریم 
برنامه ه��ای متقن، منطقی و قابل اجرای 
کمیسیون تلفیق کمک کند تا به اهداف 

خود در سال ۹۷ دست یابیم. 
نوبخت در پاسخ به اینکه تصمیم دولت 

برای قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ 
چیس��ت، گفت: دولت قطعا قیمت بنزین 
و س��ایر حامل های انرژی در سال ۹۷ را 

افزایش نمی دهد. 
او در پاسخ به این پرسش که سیاست 
دول��ت در قب��ال یارانه بگیران چیس��ت، 
اظهار کرد: دو روش وجود دارد. یا اینکه 
یارانه بگی��ران نیازمند شناس��ایی ش��وند 
و یارانه ها دقیقا به اقش��ار شناس��نامه دار 
پرداخت شود که این فرمول دولت است 
که نیاز به کمک و مساعدت مجلس دارد 
یا اینکه گفته ش��ود یارانه افراد پردرآمد 
پرداخ��ت نش��ود. این یعن��ی باید جیب 
تک ت��ک ۸۰ میلیون ایرانی را بگردیم که 
درس��ت نیست. دوست نداریم در زندگی 

مردم تشویش به وجود آوریم. 
وی ادامه داد: سیاس��ت دولت نس��بت 
به یارانه بگی��ران اجرای قانون هدفمندی 
یاران��ه اس��ت و وارس��ی کردن اطالعات 
حساب شهروندان ایرانی نیست، اما اینکه 
س��راغ نیازمندان برویم و ب��ه آنها یارانه 
بدهیم کامال منطقی اس��ت. مجلس باید 
شایستگان نیازمند یارانه را مشخص کند. 
البته در جلسات کمیسیون تلفیق باید به 
فرمول مش��ترکی برای استفاده بهینه از 
یارانه ها جهت کاهش فقر مطلق برسیم. 
س��خنگوی دولت بر عزم دولت جهت 
تاکید  بازنشستگان  همسان سازی حقوق 
و اظه��ار کرد: دولت آمادگ��ی دارد برای 
بازنشس��تگان حق��وق   همسان س��ازی 
۳۴۰۰ میلی��ارد تومان اختصاص دهد. ما 
اصرار داریم و مطالبه درس��ت و به حقی 
اس��ت ک��ه البته در نشس��ت مج��دد با 
کمیس��یون تلفیق ۲۰۰۰ میلیارد تومان 
مص��وب مجل��س را ب��ه ۳۴۰۰ میلیارد 
تومان اصالح خواهیم ک��رد. دولت برای 
این اصالح پیش بینی ه��ای الزم را انجام 
داده اس��ت، اما برای تحقق این مس��ئله 
وفاق بین دولت و مجلس ضروری است. 

سخنگویدولت:همهکسانیکهاستحقاقدارند،یارانهمیگیرند

توپ حذف یارانه نقدی در زمین مجلس
دریچه

عملکرددرخشانمیدکودرراستای
مولفههایدهگانهاقتصادمقاومتی

 ش��رکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن 
و صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو( از ش��رکت های 
گروه مالی پاس��ارگاد، در راس��تای تحقق مولفه های 
ده گان��ه اقتص��اد مقاومت��ی اقدام��ات و فعالیت های 

تاثیرگذاری انجام داده  است. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، خس��رو 
رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بانک  
پاسارگاد ضمن بیان این مطلب گفت: شرکت میدکو 
در س��ال ۱۳۸۶ با س��رمایه اولیه یک ه��زار میلیارد 
ری��ال با هدف بهره گیری و فعال س��ازی ظرفیت های 
عظیم مس��تتر در بخش معدنی کش��ور تاسیس شد 
و ش��عار محوری »معدن به جای نفت« را س��رلوحه 

فعالیت های خود قرار داد. 
رفیعی ادامه داد: براساس طرح توجیهی تهیه شده، 
مقرر بود که تعداد ۲۰ کارخانه، س��ه پروژه اطالعاتی 
و زیس��ت محیطی و ۱۲ ط��رح معدنی و اکتش��افی 
در نق��اط مختلف اس��تان کرمان و ی��ک کارخانه در 
استان همدان، که بعضا جزو نقاط محروم هم منظور 
می ش��وند، تاس��یس و راه اندازی ش��ود و ب��ا احداث 
کارخانه ه��ای مختل��ف، ظرفیت عظیم��ی به بخش 
ف��رآوری مواد معدن��ی و تولید محص��والت فوالدی 
کش��ور اضافه شود و از خام فروش��ی در این بخش تا 

حد مناسبی جلوگیری شود. 
او اضافه کرد: پس از طی مراحل مقدماتی تاس��یس 
و انتخاب محل اج��رای پروژه ها و اخذ مجوزهای الزم، 
مراحل اجرایی پروژه ها از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و ظرف 
مدت کوتاهی )با توجه به استانداردهای صنعت( بخش 
عم��ده ای از کارخانجات مزبور به مرحل��ه بهره برداری 
رس��ید و بخش های باقی مانده در س��ال جاری و سال 

آینده به بهره برداری خواهند رسید. 
وی با برش��مردن برخ��ی از این پروژه ه��ا و طرح ها 
ادامه داد: تولید ۸ میلیون تن کنس��انتره س��نگ آهن 
 )۴کارخانه(، تولید ۷.۵ میلیون تن گندله س��نگ آهن

)۳ کارخانه(، تولید ۲۴ هزار تن فروسیلیس )۲کارخانه(، 
تولید ۸۰۰ هزار تن کک متالوژی، تولید ۱۱۰۰ هزار تن 
کنس��انتره ذغال سنگ )۲کارخانه(، تولید ۵۰ هزار تن 
 کاتد مس��ی، تولید ۱۲ هزار تن لوله های مس��ی، تولید 
نی��روگاه کارخان��ه(،   ۵( ف��والد  ت��ن  میلی��ون   ۴.۲ 

۵۰۰ مگاوات��ی ب��رق و تولی��د ۵۰۰ هزار ت��ن آهک و 
دولومی��ت نمون��ه ای از این طرح ها هس��تند که یا به 

بهره برداری رسیده اند و یا در حال تکمیل هستند. 

ارتباطات

درپیاجرایرجیستری
۲۵هزارموبایلغیرفعالشد

رئی��س اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با اش��اره به 
مرحله جدید طرح رجیس��تری گوشی های تلفن همراه، 
احتمال افزایش قیمت گوشی ها بعد از اجرای فاز جدید این 
طرح برای گوشی های آسیایی را بعید دانست.  سیدمهدی 
میرمهدی کمیجانی در گفت وگو با ایسنا، درباره احتمال 
افزایش قیمت گوش��ی های تلفن همراه بعد از اجرای فاز 
جدید رجیس��تری و زیرپوش��ش رفتن برندهای معروف 
در این طرح، اظه��ار کرد: فکر نمی کنم به لحاظ قیمتی 
اتفاق خاصی بعد از اجرای رجیستری در مورد برند گوشی 
آسیایی مثل سامس��ونگ اتفاق بیفتد، زیرا از این برند به 
تعداد بسیار زیادی پیش از این وارد کشور شده و دپو شده 
اس��ت، ضمن اینکه این کاال پیش از این هم حدود ۴۰۰ 
تا ۵۰۰ هزار تومان گران شده است و دیگر کششی برای 
گران شدن ندارد.  وی همچنین درباره امکان گران تر شدن 
گوشی های همراه محبوب آسیایی گفت: واقعیت این است 
که بازار این روزها اصال بازار خوبی نیس��ت و خیلی رونق 
ندارد که حاال بخواهد کاالیی هم در آن به صورت بس��یار 
جهش��ی گران ش��ود. این روزها مردم خیلی برای خرید 
کردن پول دست ش��ان نیس��ت.  رئیس اتحادیه فناوران 
رایانه تهران با اش��اره به برخی اس��تدالل های مطرح شده 
مبنی بر علل گرانی گوش��ی های موبایل به دلیل افزایش 
قیمت دالر نیز ادامه داد: البته دالر در جای خود می تواند 
عاملی برای افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه باشد، 
ام��ا نمی توان انکار کرد که رجیس��تری خود عاملی مهم 
برای گران تر ش��دن گوشی های تلفن همراه در بازار بوده 
است.  میرمهدی کمیجانی همچنین درباره آخرین آمار 
گوشی های قطع شده بعد از اجرای طرح رجیستری بیان 
کرد: آخرین آماری که در مورد گوش��ی های قطع شده به 
دلیل عدم انجام رجیس��تری وج��ود دارد، تعداد ۲۵ هزار 
گوشی تلفن همراه بوده است. البته باید گفت که این آمار 
تخمینی اس��ت ضمن اینکه ما نمی توانیم در مورد همه 
کشور این را مطرح کنیم.  او همچنین درباره تکلیف این 
تعداد گوش��ی هایی که رجیستر نشده و قطع شده اند نیز 
اظه��ار کرد: باید پذیرفت که فروش��نده به تنهایی مقصر 
ای��ن وضعیت نبوده اس��ت بلکه این گوش��ی ها از طریق 
برخی  شرکت های وارد کننده به کش��ور وارد شده اند که 
هیچ مس��ئولیتی هم قبول نمی کنند. حاال درست است 
که دولت گفته مردم بروند گوش��ی ها را به فروشنده پس 
بدهند، اما باید پذیرفت که دور از انصاف است، چراکه آن 
فروش��نده به امید سودی گوش��ی را فروخته و حاال باید 

هزینه کل گوشی را خودش پرداخت کند. 



بانک مرکزی  آم��ار  تازه ترین 
حاکی از کاهش ۱۵۵ش��عبه در 
نظام بانکی و فعالیت یک شعبه 
به ازای هر 3 هزار و ۵00 ایرانی 

است. 
به گزارش ایبن��ا، آخرین آمار 
بانک مرک��زی حکایت از کاهش 
۱۵۵ ش��عبه در نظ��ام بانک��ی و 
رس��یدن به رقم ۲3 ه��زار و ۷۵ 
شعبه در راستای کاهش سیاست 
تعداد ش��عب بانکی دارد، این در 
حالی است که تعداد شعب بانکی 
در 3۱ تیرماه ۹۶ معادل ۲3 هزار 
و ۲30 ش��عبه در قالب ۴۲ بانک 
و موسس��ه در سراسر کشور بوده 

است. 
بان��ک  آماره��ای  براس��اس 
مرک��زی تع��داد ش��عب بانکی 
در تیرماه امس��ال به این ش��رح 
اس��ت: اقتصاد نوین ۲۸3شعبه، 
ش��عبه،  یک  چارتر  اس��تاندارد 
انص��ار ۶3۴ش��عبه، ایران زمین 
33۹ ش��عبه، آینده ۱۶۵شعبه، 
پاسارگاد  پارسیان 30۵ش��عبه، 
و  ۲هزار  تج��ارت  330ش��عبه، 
۱۴۴ ش��عبه، ای��ران و اروپا دو 
شعبه، توسعه تعاون ۴3۴شعبه، 
توسعه صادرات ۴۱شعبه، بانک 
۲0۵ش��عبه،  ایرانیان  حکم��ت 
دی  ۱۶ش��عبه،  خاورمیان��ه 
۸0ش��عبه، رفاه کارگ��ران هزار 
و ۶۱، س��امان ۱3۹شعبه، سپه 
ه��زار و ۸۲0 ش��عبه، س��رمایه 
۱۱۹ش��عبه، س��ینا ۲۴۹شعبه، 
ص��ادرات 3۴۷ش��عبه،   ش��هر 

ش��عبه،   ۱۶ و  ه��زار   3
۶۲ش��عبه مع��دن  و   صنع��ت 
قرض الحسنه رسالت ۲۱۱شعبه، 
ای��ران  مه��ر  قرض الحس��نه 
۷۵۶شعبه،  قوامین  ۵۴۵شعبه، 
کارآفرین ۱0۸شعبه، کشاورزی 
هزار و۹۷3ش��عبه، گردش��گری 
و  ه��زار  مس��کن  ۸۷ش��عبه، 
۲۷۲ش��عبه، ایران و ونزوئال یک 
ش��عبه، ملت هزار و ۵۷۷شعبه، 
3۴۸ش��عبه،  و  3ه��زار  مل��ی 
پس��ت بانک ۴۲۲ش��عبه، تعاون 
اس��المی ی��ک ش��عبه و فیوچر 
بانک نیز دارای یک شعبه است. 

همچنین در بخش موسسات 
توس��عه  اعتباری  موسس��ه  نیز 
کاس��پین  ۴۹ش��عبه،  دارای 
۸0شعبه، کوثر 3۵۲شعبه، ملل 
3۲0شعبه و نور نیز دارای 33۶ 
ش��عبه اس��ت. بر همین اساس 
بانک های ملی با 33۴۸ ش��عبه، 
صادرات 30۱۶ ش��عبه، تجارت 
۲۱۴۴ شعبه، کشاورزی ۱۹۷3 
ش��عبه،   ۱۸۲0 س��په  ش��عبه، 
 مل��ت ۱۵۷۷ ش��عبه، مس��کن
۱۲۷۲ ش��عبه و رف��اه کارگ��ران 
۱0۶۱ شعبه رتبه های اول تا هشتم 

را در تعداد شعب کسب کرده اند. 

تعداد شعب بانکی در 
بهمن ماه امسال

براس��اس آم��ار جدی��د بانک 

مرک��زی، تعداد ش��عب بانک ها 
در بهمن ماه امسال به این شرح 
اس��ت: اقتصاد نوین ۲۸0شعبه، 
ش��عبه،  یک  چارتر  اس��تاندارد 
انص��ار ۶3۱ش��عبه، ایران زمین 
۱۶۵شعبه،  آینده  33۹ش��عبه، 
پاسارگاد  پارسیان 333ش��عبه، 
و  ۲هزار  تج��ارت  330ش��عبه، 
۱0۱ ش��عبه، ای��ران و اروپا دو 
شعبه، توسعه تعاون ۴3۴شعبه، 
توسعه صادرات ۴۲شعبه، بانک 
۲0۵ش��عبه،  ایرانیان  حکم��ت 
دی  ۱۶ش��عبه،  خاورمیان��ه 
۸0ش��عبه، رفاه کارگران هزار و 
۶۱شعبه،  س��امان ۱3۹ شعبه، 
سپه هزار و۸۱۸ شعبه، سرمایه 
۱۲0ش��عبه، س��ینا ۲۶۸شعبه، 
شهر 3۴۷شعبه، صادرات ۲هزار 

و ۸۸۲ش��عبه، صنع��ت ومعدن 
۶۱ شعبه، قرض الحسنه رسالت 
قرض الحس��نه  ۲۱۴ش��عبه، 
۵۸۱ش��عبه،  ای��ران  مه��ر 
کارآفرین  ۷3۵ش��عبه،  قوامین 
کش��اورزی  ۱0۸ش��عبه، 
گردش��گری  ۱۹۶۶ش��عبه، 
و  ه��زار  مس��کن  ۸۸ش��عبه، 
۲۷۲ش��عبه، ایران و ونزوئال یک 
ش��عبه، ملت هزار و ۵3۶شعبه، 
3۱۵ش��عبه،  و  3ه��زار  مل��ی 
پس��ت بانک ۴۲۲ش��عبه، تعاون 
اس��المی ی��ک ش��عبه و فیوچر 
بانک نیز دارای یک شعبه است. 
همچنین در بخش موسسات 
توس��عه  اعتباری  موسس��ه  نیز 
کاس��پین  ۴۹ش��عبه،  دارای 
۱۲0ش��عبه، کوثر 3۵۲ش��عبه، 

ملل 3۲0شعبه و نور نیز دارای 
33۶ش��عبه اس��ت که بر همین 
اس��اس بانک صادرات رکورددار 
کاهش ش��عب طی ش��ش ماه 

گذشته بوده است. 
البته کارشناس��ان تعداد زیاد 
شعب بانکی را یکی از معضالت 
و  برش��مرده  کش��ور  اقتص��اد 
معتقدن��د الزم اس��ت بانک ها و 
موسس��ات اعتب��اری غیربانکی 
برای افزایش تعداد شعب خود، 
با محدودیت هایی مواجه باشند. 

سهم هر ۳۵۰۰ ایرانی معادل 
یک شعبه

سرشماری  آخرین  براس��اس 
مرک��ز آمار، جمعی��ت ایران در 
س��ال ۹۵ معادل ۷۹ میلیون و 
۹۲۶ هزار و ۲۷0نفر بوده است، 
اما براساس آمار ثبت احوال در 
س��ال ۹۶ حدود ی��ک میلیون 
و 30 ه��زار نف��ر ب��ه جمعیت 
ای��ران اضافه ش��ده و جمعیت 
 کش��ور در حال حاضر به حدود 
۸0 میلی��ون و ۹۵0 ه��زار نفر 
رسیده است. بر این اساس سهم 
هر 3۵00 ایران��ی از تعداد کل 
بانک های کشور معادل  ش��عب 

یک شعبه است. 
کارشناس��ان می گوین��د، ب��ا 
وج��ود انتق��ادی که نس��بت به 
تعداد باالی ش��عب در کش��ور 
مطرح می ش��ود مقایسه با سایر 
کش��ورها حاکی از آن است که 
ایران از وضعیت نسبتا متعادلی 
برخوردار است. چراکه در برخی 
به طور  توس��عه یافته  کشورهای 
بیش��تری شعب  تعداد  نس��بی 
بانکی فعال دارن��د، به طوری که 
آماره��ای بانک مرکزی نش��ان 
می دهد در فرانس��ه به ازای هر 
۱00 ه��زار نف��ر ح��دود 3۷.۵ 
ش��عبه بانک��ی وج��ود دارد. از 
سوی دیگر در برخی کشورهای 
منطق��ه ای��ن تعداد نس��بت به 
ایران کمتر است، به گونه ای که 
در عربستان برای هر ۱00 هزار 
نفر ۸.۸، سنگاپور ۱0 و یا ترکیه 

۱۹.۸ شعبه وجود دارد. 

سهم هر ۳ هزار و ۵۰۰ ایرانی، یک شعبه بانکی

هر یک از بانک های ایرانی چند شعبه دارند؟  تحلیل نوسانات قیمت دالر 
توصیه های سیف به مخاطبان بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تحلیل شرایط بازار ارز، 
ریشه نوس��انات اخیر را عوامل غیراقتصادی دانست و 
ب��ا بیان توصیه هایی به مخاطبان ب��ازار ارز تاکید کرد: 
متاسفانه برخی سعی در تشویق مردم به رویگردانی از 
پول ملی و هدایت آن به بازار ارز، آن هم با ایجاد سراب 

کسب سود از التهابات و نوسانات بازار ارز دارند. 
این در حالی اس��ت که طی چند م��اه اخیر بازار ارز 
دچار نوسان شده و قیمت دالر به بیش از ۴۷00تومان 
هم رس��یده است. البته نوس��ان بازار ارز در نیمه دوم 
سال اتفاق جدیدی نیست و با توجه به برخی عوامل به 
ویژه عوامل فصلی به طور طبیعی هر سال رخ می دهد 
ولی برای امسال اوضاع تا حدی متفاوت تر از سال های 

قبل بوده است. 
در همین زمینه، ولی اهلل سیف رئیس کل بانک مرکزی 
در گفت وگو با ایس��نا، در جست و جوی ریشه جریان 
اخی��ر و البته روال پیش روی بازار ارز گفت: نگاهی به 
روند متغیرهای اقتصادی نش��ان می دهد که نوسانات 
اخیر نرخ ارز ارتباط معن��ا داری با تحوالت متغیرهای 
کالن اقتص��ادی ن��دارد. همانطور که در س��ال ۱3۹۴ 
نیز به رغم کاهش ش��دید قیمت نفت، برخالف س��ایر 
کش��ورهای صادرکننده نفت، بازار ارز عمدتا به واسطه 
اس��تحکام متغیرهای بنیادین اقتصاد و افق مناس��ب 
انتظاری آسیب ندید و تحت تأثیر قرار نگرفت، لذا علت 
نوسانات اخیر ارزی را باید در جای دیگری جست و جو 
کرد که همان مقوله روابط سیاسی و انتظارات مرتبط 
با آن است. واقعیت این است که آمریکا به ویژه بعد از 
روی کار آم��دن رئیس جمهور جدی��د، با بهره گیری از 
جای��گاه خود در اقتصاد جهان��ی، آرامش اقتصاد ایران 
را نشانه گرفته و با س��ناریوی ایجاد التهاب تصنعی و 
تزریق نگرانی در ذهن فعاالن داخلی و خارجی به دنبال 
تضعیف س��رمایه گذاری در اقتصاد ایران و عدم انتفاع 
کشورمان از فرصت های پسابرجام است. باید گفت که 
به رغم تالش های مس��تمر در حوزه دیپلماسی توسط 
وزارت خارجه و گشایش های ایجادشده پس از برجام، 
کماکان برخی محدودیت ها در روابط بانکی بین المللی 
پا بر جا مانده اس��ت. با وجود اس��تحکام باالی داخلی 
اقتصاد، وضعیت مثبت تراز تج��اری و وجود افق های 
مثبت در اقتص��اد و همچنین ذخای��ر ارزی مطلوب، 
تالش دشمن متمرکز بر این است که اقتصاد ایران در 
عمل نتواند به نحو مطلوبی از ظرفیت ها و ذخایر خود 

در رفع التهابات روانی موجود بهره ببرد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی اف��زود: ذک��ر این نکته 
ضروری است که بسیاری از این محدودیت ها اصوال 
ارتباطی به برجام نداش��ته و انتساب نوسانات ارزی 
اخیر به ضع��ف برجام در حقیق��ت در نظر نگرفتن 
کلی��ه مولفه ه��ای تاثیرگذار بر ی��ک تحلیل قلمداد 
می شود. به عنوان مثال، ممنوعیت استفاده از دالر، 
ب��ه تحریم های اولیه آمریکا مرب��وط بوده و ارتباطی 
ب��ه برجام ندارد و البته قرار هم نبوده که برجام وارد 
حوزه تحریم های اولیه شود. در ضمن ارتقای قوانین 
و مقررات در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریس��م نیز ضروری و در دس��ت انجام است و در 
ای��ن زمینه بانک مرکزی با هدف افزایش ش��فافیت 
و تس��هیل در مب��ادالت مالی بین الملل��ی اقدامات 
مناس��بی را در زمینه مقررات مربوط به پولش��ویی 
و مبارزه با تامین مالی تروریس��م انجام داده اس��ت؛ 
لیک��ن کماکان انج��ام اقدامات تکمیلی بیش��تر در 
زمین��ه تصویب قوانی��ن مورد نظر توس��ط مجلس 

محترم شورای اسالمی ضروری است. 
س��یف ادامه داد: سناریوی سیاسی- روانی دشمنان 
در ایج��اد ابهام و تردید میان س��رمایه گذاران خارجی 
در برق��راری ارتباط ب��ا اقتصاد ای��ران عمدتا با هدف 
منصرف ک��ردن آنها از س��رمایه گذاری در فرصت های 
بک��ر و منحصر به فرد اقتصاد ای��ران صورت می گیرد. 
قاعدتا با توج��ه به بازدهی جذاب س��رمایه گذاری در 
اقتصاد ما در مقایس��ه با س��ایر کشورها، تالش آنها در 
ممانعت از پیشرفت اقتصاد ایران عمدتا از مسیر القای 
کاذب ریسک باالی سرمایه گذاری و به تبع آن باالبردن 
هزینه های ورود به اقتصاد ایران انجام می ش��ود. البته 
اقتص��اد ما با اتکا به توان داخلی و به پش��توانه ذخایر 
ارزی مناسب و بهبود روند متغیرهای کالن داخلی، این 

تالش ها را ناکام خواهد گذاشت. 
او در پاس��خ به اینکه بانک مرکزی در این ش��رایط 
در زمین��ه برقراری ارتباطات مال��ی بین المللی و رفع 
مش��کالت موجود چ��ه برنامه ای دارد، گف��ت: پس از 
بحران مالی س��ال ۲00۸ و تغییر مق��ررات احتیاطی 
در عرصه بین الملل، الزم اس��ت هم راس��تا با تحوالت 
جهانی، وضعیت نماگرهای س��المت مالی و بانکی در 
شبکه بانکی داخلی نیز ارتقا یابد. به طور نمونه افزایش 
نسبت کفایت سرمایه بانک ها، کاهش نسبت مطالبات 
غیرجاری و انطباق کامل سیس��تم گزارشگری مالی با 
استانداردهای بین المللی موجود در این زمینه از جمله 
مهم تری��ن مولفه های تخصصی تاثیرگ��ذار بر گرایش 
بانک های معتبر بین المللی به ایجاد و گسترش روابط 
کارگزاری با بانک های ایرانی است. امید می رود با انجام 
اصالحات ساختاری در نظام بانکی به عنوان یک اولویت 
و ضرورت مهم در اقتصاد ایران، عالوه بر بهبود شرایط 
تامین مالی داخلی، نظام بانکی به عنصری چابک و پویا 
در زمینه مبادالت بین المللی تبدیل شود، لذا در کنار 
روند مطلوب اقتصادی، اقدامات تکمیلی مثبتی نیز در 
دست انجام است که افق مناسبی را در جهت دسترسی 

به اقتصاد بین المللی پیش  روی ما قرار می دهد. 
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شماره 998

بانکنامـه

رویترز گزارش داد
کره شمالی ارزهای دیجیتالی ژاپن 

را دزدید
آژانس های اطالعاتی و امنیت س��ایبری کره جنوبی، 
هکرهای کره ش��مالی را به سرقت بیش از ۵30میلیون 
دالر از بزرگ ترین مرکز مبادالتی ارز دیجیتالی در ژاپن 
متهم کرده اند.  به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، این 
روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده بسیار 
داغ ش��ده اس��ت، وب س��ایت ها، حس��اب های کاربری 
و پلتفرم ه��ای بس��یاری برای اس��تخراج بیت کوین یا 
بیت کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده 
از آنه��ا به خرید و فروش و مبادالت تجاری کالن اقدام 
کنن��د.  تقریبا هفت��ه پیش بود که اعالم ش��د هکرها 
به یک��ی از بزرگ ترین مراکز مب��ادالت ارز دیجیتالی 
رمزنگاری شده در ژاپن تحت عنوان »کوین چک« نفوذ 
و حمله کرده  و سرمایه ای نزدیک به ۵3۲میلیون دالر 
را به سرقت بردند.  کوین چک یکی از بزرگ ترین مراکز 
مبادالت ارز دیجیتالی رمزنگاری شده در شهر توکیوی 
ژاپن اس��ت و اعالم کرده که هکرها و مجرمان سایبری 
با نفوذ و حمله به س��رورهای این مرکز، ۵3۲ میلیون 
دالر از سرمایه هایش را به سرقت برده اند.  مدت هاست 
که پس از هر حمله سایبری و سرقت اطالعات مالی و 
محرمانه شرکت های مالی، تجاری و سازمان های دولتی 
انگش��ت های اتهام به س��وی هکره��ای تحت حمایت 
دولت کره ش��مالی به نش��انه می رود، هرچند که دولت 

کره شمالی تمامی این اتهامات را بارها رد کرده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۶۴۶دالر آمریکا

۶.0۴۹یورو اروپا

۶.۷۶۷پوند انگلیس

۱.3۲۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۶۴3.۱00مثقال طال

۱۴۸.۴۶0هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۴۸۵.000سکه بهار آزادی

۱.۵۲۵.000سکه طرح جدید

۷۵۷.000نیم سکه

۴۵0.000ربع سکه

۲۹۸.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچـــه

یک��ی از چالش برانگیزتری��ن بحث های این 
روزه��ای اقتصاد ایران، قیمت نرخ ارز اس��ت؛ 
نرخی که بیش از یک ماه گذش��ته با تغییرات 
محسوس��ی روبه رو شد و به شکل بی سابقه ای 
دس��ت کم در س��ال جاری ب��ا افزایش قیمت 
مواجه شد و این روزها باال و پایین های زیادی 
را تجربه می کند. چنانچه در یک ماه گذش��ته 
نرخ س��ه ارز مهم و تأثیرگ��ذار در بازار یعنی 
دالر، ی��ورو و پوند افزای��ش قابل توجهی پیدا 
کرده اند و به رکوردهای بی سابقه ای رسیدند؛ 
دالر آمریکا از ۱۵ دی تا ۱۵ بهمن ماه امس��ال 
در کمتری��ن نرخ خود حدود ۴300 تومان در 
بازار عرضه شد و در باالترین قیمت به ۴۸00 
تومان رس��ید تا در مجموع در این بازه زمانی 
۵00 توم��ان افزای��ش قیم��ت را تجربه کرده 

باشد. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالین، از آنجای��ی که نرخ 
ارز یک��ی از اصلی تری��ن عوام��ل تعیین کننده 
ب��ر وضعیت ص��ادرات و واردات و حتی قیمت 
کااله��ای مصرفی روزمره مردم اس��ت، همواره 
اف��کار عمومی توجه وی��ژه ب��ه آن دارند و در 
سطح کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی هم نرخ 
ارز یکی از مناقش��ه برانگیزترین بحث ها است. 
برخی موافق واقعی س��ازی و یکسان سازی نرخ 
ارز هس��تند و برخی دیگر هنوز بسترهای الزم 

را برای این اقدام مهیا نمی بینند. 
اکنون بازار دارای دو نرخ برای ارز است یکی 
در ب��ازار آزاد و دیگری در مرکز مبادالت ارزی 
که موضوع واقعی و یا غیرواقعی بودن نرخ دالر 

در بازار آزاد مورد توجه است. 
البت��ه از بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم 
تقریبا هر سال بانک مرکزی وعده یکسان سازی 
نرخ ارز را داده اس��ت، اما هنوز این اقدام عملی 
نش��ده اس��ت؛ اقدامی که تقریبا واضح است تا 

پایان سال ۹۶ هم عملی نخواهد شد. 
رئیس کل بانک مرکزی هموارنش��دن شرایط 

برای تأمین انتظ��ارات از لغو تحریم ها را مورد 
اش��اره ق��رار داده و اخی��را گفته ک��ه با وجود 
گشایش هایی که در نتیجه اجرایی شدن برجام 
در بخ��ش بانکی اتف��اق افتاده، ام��ا انتظارات 
به طور کامل ب��رآورده نش��د و در نتیجه هنوز 
شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم نشده 

است. 

ارز تک نرخی چاره کار است؟ 
ام��ا فع��االن اقتص��ادی در ات��اق بازرگان��ی 
عموما معتقدند ک��ه دولت و بانک مرکزی باید 
هرچه س��ریع تر ارز را تک نرخی کند و مسعود 
خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران بارها در 
جلسات هیأت نمایندگان بر لزوم یکسان سازی 

ارز تأکید کرده است. 
ات��اق بازرگان��ی معتقد اس��ت ک��ه دونرخی 
بودن ی��ا چندنرخی بودن ارز باعث ایجاد رانت 
می ش��ود و در نتیجه امکان رقابت را از فعاالن 
بخش خصوصی و کس��انی که دسترسی به ارز 
مبادله ای ندارن��د می گیرد، لذا بخش خصوصی 
مذاکرات زیادی با دولت برای تک نرخی کردن 
ارز داشته است اما هنوز به نتیجه نرسیده است. 
در حال حاضر براس��اس اطالعاتی که وجود 
دارد حدود ۶0درصد از واردات با ارز مبادله ای 
صورت می گیرد و ۴0درص��د از واردات نیز با 
ارز بازار آزاد انجام می ش��ود. با توجه به تفاوت 
ن��رخ دالر آزاد و دالر مبادل��ه ای ک��ه عددی 
نزدی��ک ب��ه ۱000 تومان اس��ت، پیش بینی 
می شود در طول سال رقمی در حدود ۱۶هزار 
میلیارد توم��ان نصیب اس��تفاده کنندگان ارز 
مبادله ای  ش��ود که عمال رقابت��ی نابرابر را به 

وجود آورده است. 
ن��رخ دالر در حدود دو هفته گذش��ته برای 
اولین ب��ار از م��رز ۴۷00 توم��ان عب��ور کرد تا 
رکورد قیمت دالر شکسته شود. اگرچه پیش از 
این رئیس کل بانک مرکزی از مردم درخواست 

کرد ک��ه ارز نخرند و وع��ده داد که قیمت ارز 
تعدیل می شود، اما هنوز قیمت ها به سمت باال 

چسبندگی دارد. 

هیجان جلوتر از تورم
برخ��ی این تلق��ی را دارند ک��ه افزایش نرخ 
ارز به طور معمول به نف��ع صادرکنندگان و به 
ضرر واردکنندگان اس��ت، ام��ا صادرکنندگان 
هم خیل��ی به این موضوع ب��اور ندارند. بعضی 
برخ��الف  ک��ه  معتقدن��د  صادرکنن��دگان  از 
تص��ور عموم��ی افزایش ه��ای هیجان��ی مورد 
تأیی��د و درخواس��ت صادرکنندگان نیس��ت و 
صادرکنندگان از ثبات بازار استقبال می کنند. 
ش��اید دلی��ل اصلی ای��ن صحب��ت غیرقابل 
پیش بین��ی بودن وضعیت بازار اس��ت و اینکه 
صادرکنن��دگان نمی توانن��د در ای��ن وضعیت 

دست به برنامه ریزی بلندمدت بزنند. 
اما آنچه واضح به نظر می رس��د این است که 
پایین نگه  داش��تن نرخ ارز به ش��کل مصنوعی 
به ضرر ص��ادرات اس��ت و صادرکنندگان این 
درخواست را دارند که نرخ ارز باید هر ساله به 
اندازه تفاضل نرخ ت��ورم داخلی و تورم جهانی 
افزایش پیدا کند؛ افزایشی که نه هیجانی و نه 
ناشی از عوامل روانی است بلکه به دلیل منطق 

موجود در بازار است. 
در حال حاضر آنچه از مقایس��ه نرخ ارز آزاد 
و ارز مبادله ای به دس��ت می آید این است که 
با توجه به فاصله معنادار این دو نرخ در آینده 
نزدیک امکان یکسان سازی و واقعی سازی نرخ 
ارز وج��ود ندارد. از طرف دیگ��ر وضعیت بازار 
در روزه��ا و هفته های آین��ده قابل پیش بینی 
نیس��ت و مشخص نیست که با نزدیک شدن به 
پایان س��ال بازار ارز به کدام مسیر می رود. آیا 
بانک مرکزی دخالت بیش��تری در بازار خواهد 
کرد و قیمت را پایین می آورد و یا اینکه اجازه 

می دهد فنر ارز بیش از این رها شود. 

موج هیجان های دوره ای در بازار ارز

فنر ارز تا کجا رها می شود؟ 
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ش��اخص بورس روز سه ش��نبه با افت 
105 واح��دی دوباره ب��ه کانال 97 هزار 
واحدی بازگش��ت و در جای��گاه 97 هزار 
و 927 واحدی ایس��تاد. در واقع، بورس 
ته��ران در حال��ی معام��ات کم حجم را 
همراه ب��ا غلبه عرضه بر تقاضای س��هام 
نظاره گر بود که تک س��هم های فرابورسی 
برای نوسان گیران کوتاه مدت نگر فرصتی 

برای کسب بازدهی شد. 
به گزارش فارس، ش��اخص کل قیمت 
و بازده نقدی ب��ورس اوراق بهادار تهران 
)تدپیک��س( در پایان معام��ات دیروز با 
کاه��ش 105 واحدی روی رقم 97 هزار 
و 927 واحد ایستاد. شاخص کل هم  وزن 
ام��ا با کاهش 33 واحدی عدد 17 هزار و 
578 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص 
س��هام آزاد ش��ناور نیز ب��ا کاهش 131 
واحدی به رق��م 104 هزار و 983 واحد 

دست یافت. 
ش��اخص ب��ازار اول ام��ا در حال��ی با 
کاه��ش 35 واحدی به رق��م 69 هزار و 
418 واحد دس��ت یافت که شاخص بازار 
دوم ب��ا کاهش 435 واح��دی عدد 209 
هزار و 284 واحد را به نمایش گذاش��ت. 
همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( 
نیز با کاهش 5واحدی روی رقم یک هزار 

و 86 واحد ایستاد. 
بر اس��اس این گزارش، معامات سهام 
در نم��اد معامات��ی ش��رکت های فوالد 
مبارکه با 94واحد، گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان با 53 واحد و س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی با 15 واحد افزایش 
بیشترین تأثیر مثبت را بر برآورد شاخص 
کل ب��ورس به نام خود ثب��ت کردند. در 
مقابل معامات س��هام در نماد معاماتی 
شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو با 
28 واحد، آس��ان پرداخت پرش��ین با 26 
واح��د و مل��ی صنایع مس ای��ران با 22 
واحد کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را در 

محاسبه این نماگر به دوش کشیدند. 

ارزش کل معام��ات ب��ورس تهران در 
حالی بیش از 377 میلیارد تومان نمایش 
داده ش��د که ناش��ی از دس��ت به دست 
شدن بیش از یک میلیارد و 595 میلیون 
 س��هم و اوراق مال��ی قاب��ل معامله طی
166 هزار و 203 نوبت داد و ستد بود. 

ط��ی ای��ن معام��ات نم��اد معاماتی 
ش��رکت های قن��د ش��یروان قوچ��ان و 
بجن��ورد، س��یمان بهبهان، پتروش��یمی 
زاگ��رس، س��رمایه گذاری صنع��ت نفت، 
داروس��ازی تولی��د دارو داروی لقمان از 
سوی ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل 
نماد معاماتی ش��رکت های رینگ سازی 
مش��هد، مجتم��ع توریس��تی و رفاه��ی 
آبادگران ایران کی��ش، نئوپان 22 بهمن، 

داروی��ی و بهداش��تی لقمان، نوس��ازی 
س��اختمان تهران،  بیم��ه حکمت صبا و 
کی بی س��ی و حق تقدم خرید س��هام آن 

بازگشایی شدند. 
ته��ران ب��ورس  دوم  ب��ازار   در 

پانصد و نوزدهمین شرکت پذیرفته شده 
در این بازار برای اولین بار عرضه اولیه شد 
که به قیمت هر سهم 273 تومان کشف 
قیمت شده است. در بازار 2 بورس تهران 
که به معامات درون گروهی سهامداران 
عمده اختصاص دارد 740 میلیون سهم 
فوالد مبارکه اصفه��ان به ارزش بیش از 
208.5 میلیارد تومان کدبه کد ش��د. در 
گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان 
نیز 124 میلیون س��هم ب��ه ارزش 15.5 

میلیارد تومان به کده��ای درون گروهی 
سهامدار عمده تجمیع شد. 

واح��د  میلی��ون   10.5 درعین ح��ال 
صندوق ه��ای قابل معامل��ه اعتمادآفرین 
پارس��یان به ارزش کمت��ر از 20میلیارد 
توم��ان از س��وی بازارگ��ردان به کدهای 
تابع��ه جابه جا ش��د. در س��یمان کرمان 
نیز کمتر از 8.5 میلیون س��هم به ارزش 
بی��ش از 1.5 میلی��ارد تومان با معامات 
کدبه ک��د روبه رو ب��ود و در پاالیش نفت 
اصفه��ان نیز بیش از 7 میلیون س��هم به 
ارزش کمت��ر از 3.5 میلی��ارد توم��ان با 
معامات انتقالی از سوی سهامدار عمده 
روبه رو شد. درعین حال 6.5 میلیون سهم 
توس��عه معادن و فلزات به ارزش بیش از 
ی��ک میلیارد تومان با معام��ات انتقالی 

روبه رو بود. 
همچنی��ن در صندوق س��رمایه گذاری 
 ب��ا درآم��د ثابت فی��روزه آس��یا بیش از

2 میلیون واحد س��رمایه گذاری به ارزش 
ح��دود 200میلیون تومان ب��ا معامات 

انتقالی از سوی بازارگردان روبه رو بود. 
بر اس��اس این گزارش، ب��ورس تهران 
در حال��ی ب��ا معامات کم حج��م و توأم 
ب��ا غلبه عرضه بر تقاضای س��هام به ویژه 
در س��هم های پیش��رو مواجه بود که در 
بازاره��ای جهانی اغل��ب معامات فلزات 
اساسی روی دامنه نوسان منفی قیمت ها 
دنبال می ش��د. هم زم��ان در بورس های 
جهانی نیز ریزش سراس��ری قیمت سهام 
و افت ش��اخص های ب��ورس از جمله در 
وال استریت باعث ش��ده تا دوشنبه سیاه 
دیگ��ری در براب��ر دی��دگان معامله گران 
ترس��یم ش��ود. دلیل عمده ریزش قیمت 
س��هام در بورس های دنیا ناشی از انتظار 
ب��رای افزایش نرخ بهره از س��وی فدرال 
رزرو در روزه��ای آینده اس��ت که باعث 
خواهد ش��د به تبع آن سرمایه گذاری در 
س��ایر بازارهای موازی ب��ا کاهش مواجه 

شود. 

عقبگرد دوباره شاخص بورس به کانال ۹۷ هزار واحد

بورس تهران همگام با بورس های جهانی افت کرد
بینالملل

دوشنبه سیاهی دیگر در بازارهای جهانی
بورس های جهان قرمز شدند

بازاره��ای جهان��ی در آخرین س��اعات معاماتی 
افت دس��ته جمعی را به ثبت رس��اندند و به صورت 
یک دس��ت قرمزپوش ش��دند.  به گزارش سنا، افت 
ش��دید شاخص ها در بازارهای آس��یایی موجب شد 
تمامی روند رو به رش��د ماه گذش��ته پوش��ش داده 
ش��ود و دوباره، ش��اخص های این منطقه به یک ماه 
گذش��ته عقبگرد کنند.  افت شاخص نیکی ژاپن به 
4.7درصد رسید و شاخص تاپیکس در ژاپن کاهش 
 4.4 درص��دی داش��ت. ب��ورس هنگ کن��گ با افت 
4.2 درصدی همراه ش��د و ش��اخص سی اس ای در 
چین 2.9 درصد منفی ش��د.  ش��اخص شانگهای در 
چین 3.3 درصد کاهش داشت و شاخص جزدک در 
ژاپن 6.7 درصد روند نزولی را به ثبت رساند.  در این 
بین، بازارهای ژاپن بیشترین میزان افت را نسبت به 
دیگر کش��ورهای آس��یایی تجربه کردند و نسبت به 
س��ال 2013 بدترین روند معاماتی را تجربه کردند 
و نسبت به دو هفته گذشته 12 درصد افت داشتند.  
در بازاره��ای کاالی��ی، قیمت نفت به س��ومین روز 
کاهش رسید و قیمت فلزات اساسی نیز روند منفی 
را تجربه کردند.  در بازار ارز، قیمت ین در مقایس��ه 
با دالر افزایش یافت.  در بازارهای اروپایی، ش��اخص 
یورواس��تاکس کاهش 1.2 درصدی داشت و فوتسی 
لندن نیز 1.4 درصد منفی ش��د درحالی که شاخص 
داک��س آلمان 0.7درصد افت کرد و کک فرانس��ه با 
روند منفی 1.4درصدی روبه رو شد.  اما در بازارهای 
آمریکا، ش��اخص داوجونز با افت 4.6درصدی روبه رو 
ش��د و اس اندپی نیز 4.1 درصد افت کرد درحالی که 

نزدک 3.7 درصد منفی شد. 
افت شاخص های آسیایی موجب سقوط متغیرها در 
آمریکا ش��د و داوجونز را با بدترین وضعیت معاماتی 
 IG روبه رو کرد.  کریس وستو، تحلیلگر موسسه مالی
در استرالیا بیان داش��ت: بازارها با یک قتل عام واقعی 
روبه رو شده اند. همه سرمایه خود را از دست داده اند و 
در عرض یک شب دارایی آنها به کمتر از نصف رسیده 
است. بازار هراسان است. سرمایه گذاران خارج شده اند و 
معلوم نیست دوباره چه زمانی آرامش به بازارهای سهام 
بازگردد.  افت ش��دید شاخص ها در ژاپن در نیمه شب 
موجب شد شاخص های اروپا و پس از آن شاخص های 
آمریکا با یک دومینوی نزولی روبه رو شوند.  وی گفت: 
بازاره��ا زنجی��روار به هم متصل ش��دند و هیچ متغیر 

مثبتی در هیچ بازاری در جهان دیده نمی شود. 

برای اولین بار
۱۰ درصد از سهام شوینده در 

بورس تهران عرضه شد
مدیرعامل ش��رکت مدیریت صنعت ش��وینده توسعه 
صنایع بهشهر در عرضه اولیه این شرکت در بورس تهران 
گفت با توجه به اینکه 23درصد از محصوالت ش��وینده 
به دیگر کشورها صادر می شود، نوسانات نرخ ارز بر سود 
شرکت تأثیر منفی ندارد.  به گزارش ایسنا، عرضه اولیه 
س��هام شرکت مدیریت صنعت ش��وینده توسعه صنایع 
بهشهر با نماد )شوینده( روز سه شنبه مورخ 17 بهمن ماه 
در بورس تهران با حضور روح اهلل حس��ینی مقدم، معاون 
نظارت بر ناش��ران بورس��ی و داراب وکیلی، مدیرعامل 
ش��رکت مدیریت صنعت شوینده برگزار شد.  در ابتدای 
جلسه، حس��ینی مقدم با اش��اره به حضور شرکت های 
زیرمجموعه صنعت ش��وینده بهش��هر گفت: با توجه به 
خوشنام بودن ش��رکت های زیرمجموعه بهشهر در بازار 
سرمایه و افشای اطاعات شفاف این شرکت، پیش بینی 
می شود روند حضور این شرکت نیز به خوبی انجام شود. 
وی درباره قیمت گذاری این ش��رکت گفت: ماحظه 
اساسی در مورد قیمت گذاری این شرکت مربوط به این 
است که این شرکت بر اساس خالص ارزش دارایی هایش 
قیمت گذاری می شود. شرکت شوینده با توجه به اینکه 
ارزش بازار سهم شرکت های بورسی آن مشخص بود به 

روش NAV ارزش گذاری شد. 
حسینی مقدم درباره نقدش��وندگی سهام این شرکت 
افزود: نقدش��وندگی س��هام زیرمجموعه های ش��وینده 
چندان خوب نیست و این شرکت باید سعی کند از آنها 
شفاف تر و نقدشوندگی بیش��تری داشته باشد و طوری 
گزارش دهی داش��ته باش��د که قیمت س��همش حبابی 
نشود.  در ادامه نشست داراب وکیلی، مدیرعامل شرکت 
مدیریت صنعت ش��وینده هم گف��ت: مدیریت صنعت 
شوینده در سال 83 تأسیس شد و سرمایه کنونی آن به 
100میلیارد تومان می رسد که سهامدار عمده آن توسعه 
صنایع بهشهر اس��ت و مجموعا وابسته به گروه توسعه 
ملی است. ما همچنین س��هامدار عمده پاکسان ایروان 
هم هستیم و تولیدکننده محصوالت شوینده ایم.  وکیلی 
در خصوص نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر فروش شرکت 
متبوعش گفت: ما در حوزه صادرات برنامه ریزی کرده ایم 
و روش های اجرایی بسیاری در جهت توسعه آن داریم، 
در نتیجه برای مدیریت ریسک نرخ ارز مشکلی نداریم. 
از س��وی دیگر 23درصد از محصوالت ما صادر می شود، 
از این رو نوسانات نرخ دالر روی سوددهی شرکت نه تنها 

تأثیر منفی ندارد بلکه سبب باال رفتن سود می شود. 

دریچه
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یک مس��ئول سازمان توس��عه تجارت 
ای��ران، تامین مالی را یکی از مش��کالت 
اصلی صادرکنندگان غیرنفتی دانس��ت و 
گفت تامین مالی و لجس��تیک، از جمله 
مواردی است که صادرکنندگان به عنوان 

چالش مطرح می کنند. 
به گزارش مهر، مدیرکل دفتر خدمات 
بازرگانی س��ازمان توس��عه تجارت ایران 
در نشس��ت خبری روز گذش��ته خود با 
برقراری رواب��ط کارگزاری  خبرن��گاران، 
ای��ران با کش��ورهای ه��دف را از جمله 
مشکالت صادرات غیرنفتی کشور دانست 
و گف��ت: تامین مالی یکی از مش��کالت 
اصلی صادرات غیرنفتی کش��ور است که 
در کنار آن، لجستیک و روابط بانکی قرار 

می گیرد. 
فض��ای  در  اف��زود:  ن��وری  فره��اد 
پس��ابرجام در بح��ث واردات و رواب��ط 
بانک��ی واردات محور، موفق ت��ر از روابط 
بانک��ی صادرات محور بوده اس��ت که این 
موضوع باید بررس��ی شود، این در حالی 
اس��ت که باید به این س��وال پاس��خ داد 
که بانک های��ی که در حوزه صادرات نیاز 
داریم با بانک های��ی که در حوزه واردات 
حضور دارند، دو دسته بانک با رتبه بندی 
متفاوت هستند یا اینکه باید ریشه را در 

جای دیگری پیگیری کرد. 
کلینیک صادرات در سال ۹۷ ایجاد 

می شود
وی از راه ان��دازی کلینیک صادراتی 
در س��ال ۹۷ خب��ر داد و تصریح کرد: 
ش��رکت های کوچ��ک در ی��ک ب��ازه 
یک س��اله، به پروس��ه صادرات نزدیک 
خواهند شد؛ بر این اساس چند کشور 
نیز مورد بررس��ی ق��رار گرفته اند و در 
نهای��ت، در دو ح��وزه ام��داد صادرات 
و رش��د ص��ادرات، کار خواهی��م کرد 
ت��ا در حداق��ل زمان ممک��ن، صدای 
صادرکنندگان را ب��ه برطرف کنندگان 
مش��کل برسانیم و به سرعت مشکل را 

برطرف کنیم. 
ن��وری گفت: نرخ ها، مقررات و تعرفه ها 

و قوانی��ن ص��ادرات و نی��ز موضوع��ات 
بین الملل��ی همچون موافق��ت دوجانبه و 
چندجانبه، مدنظر قرار دارد و البته هدف 
ما این اس��ت که بنگاه ها را راهبری کرده 

تا به بازار هدف برسند. 
وی اظهار داشت: در سال ۹۶ رقمی از 
بسته حمایتی نگرفتیم، اما در پایان سال 
۹۵، به ۳۰۰بن��گاه صادراتی کمک یارانه 
س��ود نمایش��گاهی دادی��م و صن��دوق 
ضمانت صادرات نیز پوش��ش بیمه نامه ها 
و ضمانت نامه ها را نیز در دستور کار قرار 

داد و کارمزدها را کاهش داد. 

نوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی 
آمادگ��ی دارد تا 2میلیارد دالر س��هم را 
برای حمایت از صادرات و تولیدکنندگان 
قرار دهد، گفت: صادرکنندگان به س��راغ 
ما و بانک ها بروند و منابع اختصاص یافته 
را مطالب��ه کنند تا اختصاص یابد. این در 
حالی است که صندوق توسعه ملی اعالم 
ک��رده چند بانک هن��وز اعتبار خریدار را 
اس��تفاده نکرده اند؛ یعنی بلد نیستند که 
این م��دل را اجرایی کنند. پس هدف ما 
این اس��ت ک��ه بتوانیم ای��ن ابزارها را به 

بانک ها معرفی کنیم. 

نرخ سود تسهیالت صادراتی باید 
رقابتی شود

همچنین آرش ش��هرآئینی، معاون فنی 
صن��دوق ضمانت صادرات ایران نیز در این 
نشس��ت خبری گفت: فقط نگاه ها نباید به 
سمت تامین مالی صادرات باشد، بنابراین 
نیاز به س��رمایه گذاری عظیمی داریم تا در 
کنار تامین س��رمایه در گ��ردش، بتوانیم 
زمینه ساز توسعه صادرات غیرنفتی تا سقف 
۸۰ میلیارد دالر باش��یم. بر این اساس در 
افق آینده صندوق ضمانت صادرات ایران، 
بانک توس��عه صادرات و س��ازمان توسعه 
تج��ارت به س��راغ طراحی ه��ای جدیدی 
خواهد رفت تا هدف ظرفیت س��ازی برای 

صادرات نیز تامین شود. 
وی افزود: برخی از مصوبات الزم برای 
این موضوع از هیأت وزیران اخذ شده و بر 
این اس��اس با فرصت های اخذشده، برای 
اطالع رسانی الگوهای جدید اقدام خواهیم 
کرد. البته باید به این س��وال نیز پاس��خ 
داد ک��ه تامین مالی ص��ادرات و کیفیت 
تامین مال��ی، آیا توانس��ته رقابت پذیری 
کااله��ای ایران��ی را در بازارهای جهانی 
باال ببرد یا خیر، چراکه اکنون نرخ س��ود 
در بازارهای جهانی بس��یار پایین اس��ت 
ک��ه البته در بس��ته حمای��ت از صادرات 
نی��ز نرخ های رقابتی دیده ش��ده اس��ت، 
ام��ا باید رقابت پذی��ری را همواره مدنظر 
 قرار داد.  ش��هرآئینی ص��ادرات جهان را
2۰ میلی��ارد دالر و ص��ادرات خدم��ات 
جهان را ۵ میلیارد دالر دانس��ت و گفت: 
پروژه ه��ای خدم��ات فنی و مهندس��ی 
کش��ورها ب��ه دوره های اعتباری بیش��تر 
از دو س��ال برمی گ��ردد که این حجم در 
دنیا، 2۰۰ میلیارد دالر اس��ت درحالی که 
در ای��ران منابع��ی در نظر گرفته ش��ده 
که 2میلیارد دالر در س��ال اس��ت که تا 
اندازه ای می تواند پاسخگوی نیازها باشد. 
وی افزود: اکثر بانک های جهان منافعی 
در آمریکا دارند که این سهامداری مشترک 
در بسیاری از بانک های اروپایی باعث شده 

تحریم های ثانویه بتواند اثرگذار باشد. 

تامین مالی مشکل اصلی صادرکنندگان
دریچه

 رکود، مانع افزایش قیمت
فرش ماشینی 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش ماشینی گفت با 
توجه به رکود حاک��م بر بازار و مازاد تولید، پیش بینی 
افزای��ش قیمت دور از ذه��ن خواهد بود.  محمدهادی 
کمالیان، رئیس اتحادیه فروش��ندگان فرش ماش��ینی 
و موک��ت در گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان 
درخصوص وضعیت بازار اظهار کرد: برخی مسئوالن و 
کارشناسان معتقدند؛ اگرچه در ماه های اخیر نوسانات 
نرخ ارز موجب رونق نسبی در بازار شد، اما این امر تنها 
یک وضعیت حبابی در بازار خرید و فروش فرش ایجاد 
کرده است.  وی ادامه داد: صنعت فرش ماشینی ظرفیت 
الزم را برای تولید محصوالت باکیفیت، اشتغال زایی و 
ارزآوری براس��اس سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی را 
خواهد داشت، به همین سبب نیازمند یک عزم راسخ و 
برنامه ای مدون است.  این رئیس اتحادیه با بیان اینکه 
حضور تولیدکنندگان در نمایشگاه های بین المللی سبب 
توسعه یافتن بازار فعالیت های شان خواهد شد، تصریح 
کرد: بخ��ش زیادی از تولیدکنن��دگان که محصوالت 
باکیفیت در ب��ازار عرضه می کنند، توان حضور در این 
نمایشگاه ها را ندارند؛ به همین علت دولت باید امکاناتی 
را برای حضور تولیدکنندگان در چنین موقعیت هایی 
ایجاد کند.  کمالی��ان ادامه داد: حضور تولیدکنندگان 
در نمایشگاه و بازارهای بین المللی موجب رشد صادرات 
در صنعت فرش خواهد شد. صادرات فرش هم در این 
بخش حدود ۵درصد اس��ت که اگر امکانات مناس��بی 
فراهم ش��ود، اکثر تولیدکنندگان به دنبال صادرکردن 

محصوالت شان خواهند بود.
 صادرات فرش از خأل مدیریتی رنج می برد

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت 
با اشاره به اینکه صادرات فرش از خأل مدیریتی رنج 
می برد، افزود: اکثر کشورهای دنیا از شرایط مناسبی 
برای صادرات ف��رش برخوردارند، اما تولیدکنندگان 
داخلی از آن ش��رایط بهره مند نب��وده و برای حضور 
محصوالت ش��ان در بازاره��ای جهانی، با مش��کالت 
زی��ادی مواج��ه هس��تند.  وی با اش��اره ب��ه اینکه 
حدود دو ماه تا بازار ش��ب عید باق��ی مانده و فصل 
فروش فرش ماش��ینی در نیمه دوم سال است، بیان 
کرد: محص��والت این صنف مش��مول قیمت گذاری 
نمی شود، به همین س��بب قیمت فرش های موجود 
در ب��ازار متاثر از میزان عرض��ه و تقاضا خواهد بود. 
هم اکنون ب��ا توجه به مازاد تولی��د و رکود حاکم بر 
بازار پیش بینی افزایش قیمت اندکی دور ذهن است. 

صادرات

تشکل های قدرتمند، راه رسیدن به 
اهداف صادراتی است

وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، گف��ت که فقدان 
تش��کل های قوی و منسجم موجب شده تا به اهداف 
صادراتی مد نظر دس��ت نیابیم.  به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت ش��امگاه دوش��نبه )1۶ بهمن ماه( 
در حاش��یه امضای تفاهم نامه  هم��کاری برای احیا، 
فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک مقیاس، اظهار 
کرد: مجلس ش��ورای اس��المی و دول��ت می تواند با 
هم��کاری و کمک ب��ه یکدیگر زمینه ش��کوفایی و 
رونق اقتصادی کش��ور را فراهم آورده و توسعه ملی 
را موجب ش��وند.  وی در ادامه افزود: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در تالش اس��ت تا بتواند راهی برای 

کسب درآمد مردم از طریق مشروع فراهم آورد. 
ش��ریعتمداری ب��ا بی��ان اینکه مس��ئولیت دولت 
ص��ادرات نیس��ت، اف��زود: وظیف��ه اصل��ی دول��ت، 
فراه��م آوردن زمین��ه برای تش��ویق بخش خصوصی 
جهت ش��رکت فعال در حوزه تولید و صادرات کشور 
اس��ت.  وزیر صنعت، معدن و تجارت با گالیه از نبود 
انجمن ها و تش��کل های یکپارچه و قدرتمند، اذعان 
کرد: خأل وجود تش��کل های بزرگ که زمینه هرچه 
بیشتر برای صادرات را فراهم آورده اند، موجب شده 

در این حوزه شاهد ضعف های زیادی باشیم. 
وی تاکی��د کرد: بخش خصوص��ی باید تمام تالش 
خ��ود را در جهت رس��یدن به اه��داف برنامه ای به 
کار ببن��دد و در ای��ن راه دولت نیز موظف اس��ت از 
آنه��ا حمای��ت کند.  وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، 
در پایان گفت: توس��عه مع��ادن با اولوی��ت دادن بر 
مع��ادن کوچک فلزی و همچنی��ن غیرفلزی به ویژه 
در حوزه زغال س��نگ می تواند بخش معدن کشور را 
وارد مرحله جدیدی از پیشرفت کند.  در حاشیه این 
مراسم مهدی کرباس��یان، رئیس هیأت عامل ایدرو، 
اظه��ار کرد: عمده معادن کوچک کش��ور در مناطق 
محروم واقع ش��ده اند و این مع��ادن ظرفیت زیادی 

برای توسعه و اشتغال دارند. 
وی با تاکید بر این موضوع که زمان زیادی اس��ت به 
دنبال رونق معادن در مناطق محروم هستیم، افزود: با 
توجه به همکاری دولت و مجلس ش��ورای اسالمی در 
تخصیص 1۰درصد از یک و نیم میلیارد دالر س��رمایه 
برای حمایت از اشتغال در مناطق محروم، اکنون زمینه 
مناس��ب برای توس��عه معادن و همچنین اکتش��اف و 

احیای این نوع معادن به خوبی فراهم شده است.  

س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، 
سال 1۳۹۶ را با افتتاح طرح ها در بخش های زغالسنگ، گندله سازی 
و فوالدس��ازی آغاز کرد. در واقع تالش های��ی که با همت، همکاری و 
مش��ارکت بخش خصوص��ی و با در نظر گرفتن سیاس��ت های ابالغی 
اصل44 و اقتصاد مقاومتی، در 4 سال اخیر شکل گرفته در حال نتیجه 

دادن در دولت دوازدهم است. 
امروزه بخش عمده ای پروژه هایی که طی س��الیان اخیر نیمه تمام 
مانده بود،  یا افتتاح ش��ده ان��د یا در انتظار راه اندازی هس��تند.  پروژه 
های فراوری در ناحیه معدنی س��نگان که تا سال ۹2 بی تحرک بودند،  
اکنون شهری از کارخانه های فراوری را ) برای ظرفیت 2۰ میلیون تنی 
کنسانتره و گندله سنگ آهن ( در زنجیره فوالد کشور ایجاد کرده اند. 
از نیم��ه دوم س��ال ۹2 در گندله 12۰ درصد،  ف��والد 4۸درصد و آهن 

اسفنجی 2۶درصد ظرفیت سازی شده است.
اشتغال 6200 نفر

در 4 سال شهریور ۹2 تا شهریور ۹۶، 2۸ طرح با رقم سرمایه گذاری 
بی��ش از ۳1۸۰ میلی��ون دالر افتتاح و اش��تغالزایی 4۶۵۷ نفر بصورت 

مستقیم و ۶2۶۰ نفر بصورت غیر مستقیم ایجاد شده است. 
پس از ش��هریور نیز کارخانه های استانی فوالد شامل میانه، شادگان 
و نی ریز وارد مدار تولید ش��دند. همچنین گندله س��ازی اپال پارسیان 
و کنس��انتره توس��عه ملی نیز به طور رس��می فعالیت را آغاز کردند. از 
رویدادهای تاثیرگذار سال ۹۶ ، راه اندازی پی در پی سه کارخانه میانه، 
شادگان و نی ریز با روش ایرانی پِِرد )Persian Reduction( است. 

از سوی دیگر بر اساس گزارش انجمن جهانی فوالد، تولید شمش 
فوالد ایران در س��ال 2۰1۷ با رش��د 21درصد به 21.۷ میلیون تن 
فوالد رس��یده ظرفیت تولید نیز بیش از ۳1 میلیون تن است. )برای 
نخس��تین ب��ار در تاریخ، تولید ف��والد ایران از م��رز 2۰ میلیون تن 

عبور کرد( 
این در حالی اس��ت که به سبب سرعت گرفتن روند اجرایی طرح ها 
و آماده ش��دن آن ها برای راه اندازی، به طور کلی برای سال جاری ۳4 
پروژه برای راه اندازی و 14 طرح کلنگ زنی در برنامه قرار داشته است. 
ارزش طرح هایی که تا پایان سال جاری وارد مدار تولید می شوند ۳.۸ 
میلیارد دالر و ارزش پروژه هایی که آغاز می شوند به 4.۵ میلیارد دالر 

می رسد.
در بخش راه اندازی طرح های همچون کارخانه های گندله س��ازی 
و تولید کنسانتره،  آهن اسفنجی و فوالد طرح های استانی و همچنین 
امور برق و جاده )زیرساخت( در مناطق ویژه صنایع انرژی بر، جاده های 
دسترسی در معادن بخش خصوصی،  جاده دسترسی به معادن در خواف 
سالمی،  نیروگاه غدیر-اکسین در منطقه خلیج فارس در برنامه امسال 
قرار داشتند که ش��اخص ترین آن ها پروژه های گندله سازی سنگان 
خراس��ان، اپال پارسیان، فوالدهای استانی میانه، شادگان و نی ریز بوده 
است. طبق این برنامه تا پایان سال، بخش آهن اسفنجی فوالد سبزوار 

نیز در نوبت افتتاح قرار دارد.
از سوی دیگر یکی از شاخص ترین پروژه هایی که وارد مدار اجرایی 
شد، آغاز عملیات احداث کارخانه های کنسانتره روی مهدی آباد است. 

این معدن در آینده نزدیک تامین مواد اولیه کارخانه های سرب و روی 
کشور را برعهده خواهد گرفت.

عملکرد اکتشافات ایمیدرو
اجرایی شدن برنامه اکتشاف 2۵۰هزار کیلومتری از اقدامات پایه ای 
این سازمان است که از ابتدای سال ۹۳ با کمک وزارت صنعت معدن و 
تجارت و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اجرایی شده است. 
در این طرح بیش از 4۰۰ محدوده معدنی را 21 اس��تان کش��ور تحت 
پوش��ش قرار داده است. در ادامه از آذر ماه نخستین نتایج این برنامه با 

فراخوان سرمایه گذاری در پهنه های اکتشافی است.
یادآوری می ش��ود که ایمیدرو طی س��ال های ۹1 )۳1.۶ هزار متر(، 
۹2 )44.۸ ه��زار متر(، ۹۳ )12۰.۸ ه��زار متر(، ۹4 )11۳.۵ هزار متر( 
و س��ال ۹۵ )۷۰.۵ هزار متر( عملیات حفاری انجام داده اس��ت. هزینه 
های صورت گرفته برای حفاری اکتش��افی طی س��ال های ۹1 تا ۹۵ 
ب��ه ترتی��ب 1۳1.2، 2۶۶.۶، ۹2۸.۳، 1۰14.4 و ۷۵۳.۵ میلیارد ریال 
بوده اس��ت. شرکت ها و طرح های تابعه ایمیدرو شامل شرکت تهیه و 
تولید مواد معدنی، مجتمع سنگان، شرکت آلومینای ایران، طرح توانمند 
سازی اکتشاف، مجتمع طالی زرشوران، طرح عناصر نادر خاکی، طرح 
پهنه سنگان و طرح تیتانیوم کهنوج  به عنوان اقدام کننده حفاری های 

مذکور بوده اند.

طرح هایی که در دولت یازدهم به اتمام رسیدند
ط��رح هایی که ایمیدرو توانس��ت در دولت یازدهم در بخش صنایع 
معدنی به انجام رس��اند عبارتند از: کارخانه س��یمان ونزوئال ، 2 واحد 
تغلیظ در اس��تان های آذربایجان شرقی و کرمان به ظرفیت کل ۳1۰ 
هزار تن کنس��انتره مس با س��رمایه گذاری 1۷۵ ملی��ون یورو و ۵۳۷ 
میلیارد تومان و افزایش ظرفیت تولید کشور به میزان ۳۳ درصد در این 
بخش، بهره برداری از پاالیش��گاه مس 2۰۰ هزار تنی در استان کرمان 
و  افزایش ظرفیت تولید کش��ور به 4۵۰ هزار تن مس کاتدی، تجهیز 

و بهره ب��رداری از معدن مس چهل کوره زاهدان، طرح توس��عه ذوب 
سرچشمه ، افتتاح  فاز یک نیروگاه سمنگان سیرجان، تکمیل فاز یک 
و فاز مهندسی پروژه الکترود گرافیتی، فعال سازی مجدد طرح احداث 
کارخانه تولید الکترود گرافیتی، تهیه گزارش طرح بوکس��یت گینه از 
طریق  انعقاد قرارداد با شرکت DMT آلمان، انجام طراحی پایه طرح 
تولید آلومینا از نفلین س��ینیت سراب آذربایجان شرقی، بهینه سازی 
خطوط قدیمی خط تولید کارخانه آلومینیوم ایران )ایرالکو(، راه اندازی 
خط جدید تولید بیلت ایرالکو، اخذ مجوز خوراک خام کارخانه پترولیوم 
کک، افتتاح پایلوت تولید پترولیوم کک، تهیه گزارش مطالعات امکان 
س��نجی بانک قبول طرح صنعتی تولید پترولیوم کک توسط شرکت 
فرانس��وی اکس��نس، تهیه گزارش مطالعات جامع تولید سوپر آلیاژها 

در کش��ور ، تهیه گزارش طرح جامع توسعه صنایع باالدستی و پایین 
دستی صنعت آلومینیوم در کشور، بهره برداری از فاز یک طرح تولید 
کاتالیست با هدف تولید بوهمیت به عنوان ماده اولیه پایه کاتالیست و با 
تغییر کاربری پایلوت آذرشهر در سال 1۳۹۵ تهیه گزارش طرح جامع 
مس کشور با اهدافی همچون افزایش فعالیت های اکتشافی و همسویی 
و تقسیم وظایف بین بخش های دولتی برای اکتشاف ذخایر جدید مس 
و سرعت دهی به فرایند خصوصی سازی واقعی صنعت مس و حمایت 

از بخش خصوصی.
عملکرد حوزه آموزش،  پژوهش و توسعه فناوری ایمیدرو

حوزه آموزش، پژوهش و توس��عه فناوری ایمیدرو از س��ال ۹2 تا ۹۵ 
تعداد 11 پروژه در بخش پژوهش های کاربردی در فرآوری، استحصال 
مواد و عناصر استراتژیک و حیاتی مورد نیاز در فناوری های پیشرفته و 
نوظهور  به اجرا در آورده اس��ت. از مهم ترین آن ها می توان به  طرح 
شناسایی عناصر و مواد معدنی مورد نیاز در فناوری های آینده و بررسی 
روش های استحصال آن ها در کشور، طرح پیش امکان  سنجی فرآوری و 
استحصال عناصر نادر خاکی و دستیابی به دانش فنی تولید با همکاری 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی 

ایران اشاره کرد.
تفاهم نامه های همکاری 

 ایمیدرو همچنین در راستای همکاری با دانشگاه های کشور؛ تفاهم 
نامه هایی را با دانش��گاه آزاد اسالمی واحد غرب، دانشگاه آزاد اسالمی 
مشهد، انجمن مهندس��ي معدن ایران، سازمان نظام مهندسی معدنی 
ایران، دانش��گاه صنعتی مالک اش��تر،  دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی 
شریف، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان آموزش فنی 

حرفه ای کشور، پژوهشگاه مواد و انرژی منعقد کرده است. 
23دوره آموزشی

عملکرد آموزشی س��ازمان طی سال های مذکور نشان می دهد 2۳ 
دوره کارگاه  آموزش��ی معرفی فناوری های جدید  با دعوت از مدرس��ان 

خارجی و  ۹2۸ دوره با موضوعات مختلف برگزار شده است. 
تخصیص منابع مالی 

میزان تخصیص منابع مالی آموزش، پژوهش و توسعه فناوری  ستاد 
و ش��رکت های تابعه س��ازمان رقم��ی بالغ ب��ر ۷۶۶۳۳4 میلیون ریال 
هزینه ش��ده است که محورهای اصلی آن به پروژه های پژوهشی ستاد،  
پروژه های پژوهش��ی شرکت های تابعه، حمایت از ۸2 همایش و کتاب، 
حمایت از  4۶۳ پایان نامه و رساله  تحصیالت تکمیلی، حمایت از برنامه 
تهیه ضوابط و معیارهای معدن،  حمایت از تجهیزات تخصصی دانشگاه 
ها،  توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آموزش،  پژوهش  

و توسعه فناوری و  آموزش مربوط است.
سیاست های سال 13۹۷ ایمیدرو، شرکت ها، مجتمع ها و طرح 

های تابعه
 سیاس��ت های ایمیدرو که برای س��ال آتی ابالغ ش��ده در 4 بخش 
افزایش توان رقابتی، مالی ، اقتصادی و س��رمایه گذاری، توس��عه منابع 
انسانی و جانش��ین پروری و دولت الکترونیک و شفاف سازی فرایندها 

است و در 1۶ بند جزئیات آن ها آمده است. 

نگاهی به اقدامات ایمیدرو در 4 سال گذشته و برنامه های سال ۹6

96؛ سال افتتاح طرح های نیمه تمام توسط ایمیدرو

درصد رشد ۹۷ نسبت به ۹6پیش بینی ظرفیت تا پایان سال ۹۷پیش بینی ظرفیت تا پایان سال ۹6ظرفیت فعلی

۰ %4۶.۶۵2۵2کنسانتره )میلیون تن(

21%424۸۵۸گندله )میلیون تن(

2۶%2۷.۵۳1۳۹آهن اسفنجی )میلیون تن(

1۸%۳1.۶۳۳۳۹شمش فوالد )میلیون تن(
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افزایش ن��رخ ارز در روزهای 
اخی��ر با ق��ول دول��ت مبنی بر 
کنترل و جلوگی��ری از افزایش 
ن��رخ آن همگام نب��ود و قیمت 
دالر ب��ه رق��م ح��دودا نجومی 
4 ه��زار و 800 تومان رس��ید. 
بدون شک این تغییرات قیمتی 
تأثیر ش��گرفی در ج��ای جای 
زندگ��ی ایرانی��ان دارد ام��ا در 
حوزه صنایع وابس��ته به صنعت 
خودرو، قطعه سازان مدتی است 
بهای بسیار سنگینی را به خاطر 

تنش های ارزی می پردازند. 
پدال نی��وز،  گ��زارش  ب��ه 
از  بس��یاری  در  قطعه س��ازان 
و  منتق��دان  ن��گاه  از  م��وارد 
خ��ودرو  صنع��ت  خبرن��گاران 
مخف��ی مانده اند. این قش��ر که 
زنجیره  اعضای  ابتدایی ترین  از 
خودروسازی به حساب می آیند 
به��ای س��نگین افزای��ش نرخ 
می پردازن��د.  جی��ب  از  را  ارز 
نه تنه��ا قطعه س��ازان از مزایای 
ارز مبادالتی به��ره نمی برند و 
مجبورند با ارز آزاد نس��بت به 
تأمین مایحتاج خط تولید خود 
اقدام کنند، بلکه از آنجایی که 
ش��ورای رقابت اج��ازه افزایش 
قیم��ت خودروه��ای تولی��دی 
قطعه س��ازان  نمی ده��د،  را 
از  بیش��تری  نقدینگ��ی  نی��ز 
خودروسازان دریافت نمی کنند 
که نتیجه آن جز چربیدن فشار 
مخارج بر درآمد و نزدیکی آنها 

به ورطه نابودی نیست. 
 این مهم باعث ش��ده اس��ت 
غول ه��ای  از  بس��یاری  کم��ر 
قطعه س��ازی کشور زیر فشار بار 
تغیی��رات عظی��م ن��رخ ارز خم 
شده و قطعه س��ازان جزء نیز تا 
مرز ورشکستگی و نابودی پیش 

روند. 
 رض��ا رضایی، عض��و انجمن 

صنای��ع همگن نی��رو محرکه و 
قطعه سازان کشور در این رابطه 
می گوی��د: »فضای کس��ب و کار 
نیازمن��د ثبات و امنیت اس��ت. 
ب��ه هنگام بروز مش��کالت مالی 
بدون ش��ک دولتی ها به شدت 
بخش خصوصی دچار مش��کالت 
نمی ش��وند. صنعت قطعه سازی 
نیز یکی از صنایع اس��تراتژیک 
مرتبط با صنعت خودرو اس��ت 
که س��هم قابل توجهی از تولید 

ناخالص داخلی کشور را به خود 
اختصاص داده اس��ت و دقیقا به 
همین دلیل در سایر کشور های 
دارای صنعت خودرو، این بخش 
تح��ت نظ��ارت و حمایت ه��ای 
خ��اص اس��ت.« رضای��ی ادامه 
می دهد: صنعت قطعه س��ازی از 
دوران ریاست جمهوری مرحوم 
هاشمی رفس��نجانی تا سال 90 
حمایت ش��د، ام��ا از آن پس با 
ش��دت یافتن تحریم ه��ا موانع 

زیادی ب��ر س��ر راه این صنعت 
ظاهر ش��د ک��ه بخش��ی از آن 
مربوط به مش��کالت خارجی و 
ام��ا برخی دیگر نیز به مس��ائل 
داخل��ی و بی توجهی های دولت 
مرب��وط اس��ت ک��ه از جمل��ه 
آن می ت��وان به ع��دم توجه به 
وضعیت بانک ها و بازار س��رمایه 
همچنی��ن فش��ار وارده بر این 
صنعت از س��وی قوانین دشوار، 
افزایش  گمرک��ی،  تعرفه ه��ای 

هزینه های نیرو انسانی و انرژی 
اشاره کرد. 

 او می افزای��د: ام��ا از هم��ه 
قیمت  بی رویه  افزای��ش  مهم تر 
م��واد اولیه اس��ت ک��ه در هیچ 
کش��وری به این ش��کل سابقه 
ن��دارد. مواد اولی��ه چون فوالد، 
و...  آلومینی��م  پتروش��یمی، 
همگ��ی تحت کنترل و تس��لط 
دولت اس��ت که به ش��کل قابل 
توجهی با افزایش همراه بود. از 
س��وی دیگر انفجار ناگهانی نرخ 
ارز تأثی��ر منفی قاب��ل توجهی 
گذاشت.  قطعه سازی  صنعت  بر 
دش��واری های  و  مش��کالت 
اقتص��ادی ب��ه یک��ی دو مورد 
محدود نمی شد که دولت بتواند 
با ح��ل آن یک��ی دو م��ورد به 
مش��کالت پایان ده��د. مجموع 
این دش��واری ها و معضالت در 
کنار یکدیگر صنعت قطعه سازی 

را به لبه پرتگاه کشاند. 
 رضایی با اشاره به قول دولت 
در زمینه حمایت از قطعه سازان 
تولید  آم��ار  اخی��راً  می گوی��د: 
افزای��ش روبه رو بوده  با  خودرو 
اس��ت درحالی که قطعه س��ازی 
ض��رر و زیان زی��ادی می دهد و 
حتی یک روز عدم تولید آن کل 
صنعت خودرو را می خواباند. از 
س��وی دیگر ب��ه هن��گام زیان 
هرچه تولید افزایش یابد، دامنه 
زیان ه��ا نیز بیش��تر می ش��ود. 
افزایش دامنه زیان ها نیز وابسته 
به توان و تحمل ش��رکت ها آنها 
را کم ک��م ب��ه ورط��ه ناب��ودی 
می کشاند. قصد زیر سؤال بردن 
نیت مسئوالن نیست اما حرف و 
عمل دولت هیچ وقت با یکدیگر 
هماهنگی نداشته است. امید بر 
آن اس��ت که مس��ئوالن هرچه 
س��ریع تر فکری ب��ه حال نجات 

قطعه سازی کنند. 

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان 
خراس��ان رض��وی گفت طی نام��ه ای از 
ناحی��ه معاون��ت اجتماعی و پیش��گیری 
اتحادی��ه  ب��ه  از وق��وع ج��رم دادس��را 
نمایش��گاه داران اتومبیل اعالم شده است 
قبل از تنظیم مبایعه نامه با اخذ استعالم 
از مراجع انتظامی از توقیفی یا س��رقتی 
نبودن خ��ودرو اطمینان حاصل ش��ود و 
سپس نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام 

شود. 
غالمعل��ی صادق��ی در گفت وگ��و ب��ا 
خبرگ��زاری میزان، اظهار ک��رد: نظارت 
بیش��تر بر مراکز خری��د و فروش خودرو 
در دستور کار دادسرای مرکز استان قرار 
گرفته اس��ت تا ش��اهد کاهش چشمگیر 
برخی تخلف��ات و جرائم در این خصوص 

باشیم و البته نیاز است مردم هم مراقب 
خرید خودرو از نمایش��گاه های غیرمجاز 
اتومبیل، خرید خودرو در حاش��یه جمعه 
ب��ازار یا فض��ای مجازی باش��ند تا دچار 

مشکالت قانونی و قضایی نشوند. 
اف��راد س��ودجو،  برخ��ی  گف��ت:  وی 
کالهبردار و حتی برخی س��ارقان ممکن 
اس��ت برای فروش خودرویی که سرقتی 
اس��ت یا دس��تور توقی��ف دارد از طریق 
مکان هایی که گفته ش��د اقدام کنند، لذا 
مردم در زمان خرید خودرو از این طریق، 
قبل از پرداخت وجه حتماً از س��رقتی یا 
توقی��ف نبودن خ��ودرو اطمینان حاصل 
نماین��د تا متضرر نش��وند و ب��رای آنان 

مشکالت قانونی بعدی پیش نیاید. 
قاض��ی صادق��ی ادام��ه داد: نظ��ر به 

گزارش��ات مردمی دیده بانان پیش��گیری 
مبن��ی بر عدم اس��تقرار مکانی برای اخذ 
گواه��ی عدم خالفی یا ثب��ت مبایعه نامه 
رس��می در جمعه بازار خودروی مشهد، 
موضوع به دس��تگاه های مسئول از جمله 
س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل 
شهری شهرداری مش��هد و پلیس راهور 
اعالم شده اس��ت تا با قید فوریت نسبت 
به فراهم آوردن محیطی جهت اس��تقرار 
پلی��س 10+ اق��دام کنند تا اف��رادی که 
قص��د خرید خ��ودرو دارن��د، بتوانند در 
هم��ان مکان جمعه بازار نس��بت به اخذ 
ع��دم خالفی خودرو اقدام و بدین ترتیب 
اطمینان بیشتری جهت خرید خودرو در 

این مکان برای مردم فراهم آید. 
دادس��تان مرکز استان خراسان رضوی 

گف��ت: ط��ی نام��ه ای از ناحی��ه معاونت 
اجتماع��ی و پیش��گیری از وق��وع جرم 
نمایش��گاه داران  اتحادی��ه  ب��ه  دادس��را 
اتومبی��ل نیز اعالم ش��ده اس��ت قبل از 
تنظی��م مبایعه نام��ه با اخذ اس��تعالم از 
مراج��ع انتظام��ی از توقیفی یا س��رقتی 
نبودن خ��ودرو اطمینان حاصل ش��ود و 
سپس نسبت به تنظیم مبایعه نامه اقدام 

شود. 
قاض��ی صادق��ی در پای��ان از م��ردم 
خواس��ت در خری��د و فروش خ��ودرو از 
طریق فضای مجازی نیز هوش��یار باشند 
چ��را که بس��یاری از مجرمی��ن از غفلت 
مردم و اعتماد آنان سوءاس��تفاده کرده و 
از این بس��تر برای کالهبرداری استفاده 

می کنند. 

از  قطعه س��ازان  انجم��ن  س��خنگوی 
افزایش ۳00 تومانی ن��رخ ارز مرجع برای 
قیمت گ��ذاری قطعات خ��ودرو خبر داد و 
گف��ت این موضوع در جلس��ه ای با حضور 
مس��ئوالن وزارت صنعت و خودروس��ازان 

مصوب شد.
 به گ��زارش تابش کوثر، فره��اد به نیا با 
اش��اره به افزایش ۵0 درص��دی نرخ ارز و 
توقف پرداخ��ت ارز مبادل��ه ای به صنعت 
قطعه س��ازی اظهار داش��ت: قیم��ت تمام 
شده قطعات در پی رش��د نرخ ارز، روندی 
افزایش داش��ته و از همین رو، قطعه سازان 
از سال گذشته تاکنون خواستار تغییر نرخ 
ارز مبنای قیمت گذاری تولیدات شان بودند. 
وی ادامه داد: س��ال گذش��ته که قیمت 
دالر حدود ۳۷00 تومان بود، قطعه س��ازان 
درخواست محاسبه قیمت ۳۵00تومانی را 
در تعیین قیمت محصوالت شان داشتند که 
این مسئله نهایی نشد و موضوع ادامه پیدا 
کرد تا اینکه حاال نرخ دالر به 4۷00 تومان 
رس��یده و در این شرایط نرخ ارز قطعه ساز 

۳00 تومان افزایش یافته است. 
به گفته وی، نرخ ارز مرجع قیمت گذاری 

قطعات خودرو ۳۲00 تومان بود که حاال به 
۳۵00 تومان افزایش یافته است. 

به نی��ا با تأکید بر اینک��ه افزایش نرخ ارز 
و همچنین رش��د قیمت مواد اولیه تولید 
قطع��ات از جمله م��واد پتروش��یمی این 
محص��والت به دول��ت برمی گ��ردد، افزود: 
قطعه س��ازان بخش خصوصی نقش��ی در 
افزای��ش ن��رخ ارز ندارن��د، بنابراین دلیلی 
برای اینکه هزینه های این موضوع از طرف 
قطعه سازان پرداخت شود وجود ندارد، بلکه 

دولت باید این هزینه ها را تأمین کند. 
ب��ه گفته وی، خودروس��ازان و ش��ورای 
رقاب��ت، دولتی هس��تند و در حال حاضر 
نی��ز افزایش قیمت عوامل تولید به منش��أ 
دولت��ی برمی گ��ردد که این موض��وع باید 

تعیین تکلیف شود. 
س��خنگوی انجمن قطعه س��ازان با بیان 
اینکه رشد ۳00 تومانی نرخ دالر در تعیین 
قیمت قطعات تأثیر ناچی��زی دارد، گفت: 
قیمت قطعات خودرو از این محل کمتر از 
۲ یا ۳ درصد افزایش خواهد داشت و البته 
باید توجه داشته باش��یم که خودروسازان 
طی ماه ه��ای اخیر قیمت محصوالت خود 

را براساس مصوبه ش��ورای رقابت افزایش 
داده اند. 

وی در ادامه با اش��اره ب��ه مطالبات 8 
ه��زار میلیارد تومانی قطعه س��ازان از دو 
شرکت خودروساز س��ایپا و ایران خودرو 
گف��ت: در ح��ال حاض��ر ایران خ��ودرو، 
مطالب��ات قطعه س��ازان را چه��ار ماه��ه 
پرداخت می کند، ولی این مدت در مورد 
س��ایپا بیش از چهار ماه است و گاهی تا 

180 روز نیز می رسد. 
به نیا ادام��ه داد: قطعه س��ازان در حالی 
ماه های پایانی سال را پشت سر می گذارند 
که باید عیدی و حقوق کارگران را پرداخت 
کنن��د و این در ش��رایطی اس��ت که هیچ 
برنام��ه ای از طرف خودروس��ازان در مورد 
پرداخت مطالبات قطعه سازان اعالم نشده 

است. 
وی، تعیی��ن تکلی��ف پرداخت مطالبات 
قطعه سازان را طی 10 روز آینده خواستار 
ش��د و گفت: قطعه س��ازان برای پرداخت 
حق��وق و عیدی کارگ��ران نیازمند وصول 
مطالبات ش��ان از ش��رکت های خودروساز 

هستند.

رنو و پژو سرمایه ای به ایران نیاوردند
انجمن قطعه سازان همچنین  سخنگوی 
با اش��اره به انعقاد قراردادهای شرکت های 
خودروس��از ایرانی با خودروسازان خارجی، 
گف��ت: رنو و پ��ژو هی��چ گام اجرایی برای 
سرمایه گذاری در ایران برنداشته اند و پولی به 
ایران نیاورده اند.  وی با بیان اینکه طی یک 
سال اخیر شاهد فروش خودرو از طرف رنو 
و پژو در کشور بودیم، گفت: قطعه سازان در 
مورد ساخت پلتفرم مشترک با خودروسازان 
خارجی با ابهامات زیادی روبه رو هستند، هر 
چند قراردادهایی بین برخی قطعه س��ازان 
ایرانی با خودروس��ازان خارجی امضا شده، 
ولی مش��خص نیس��ت در این قراردادها در 
مورد قیمت تمام شده قطعات و تأثیر نرخ ارز  

چه پیش بینی  صورت گرفته است. 
به نیا همچنین با اشاره به برگزاری مجمع 
انجمن قطعه سازان در روز گذشته گفت: در 
این مجمع، گزارش هیأت رئیس��ه انجمن 
قرائت ش��د و چهار نفر نیز برای انتخابات 
بازرس انجمن کاندیدا ش��دند که درنهایت 
حس��ام اردش��یر مجدداً به عن��وان بازرس 

انجمن انتخاب شد. 

نظارت بیشتر بر مراکز خرید و فروش خودرو 

افزایش ۳۰۰ تومانی نرخ ارز مرجع قیمت گذاری قطعات خودرو

گرانی ارز با قطعه سازان چه می کند؟ 
اخبار

 کاهش تعرفه خودروهای هیبریدی 
متناسب با مصرف سوخت باشد

ی��ک کارش��ناس خودرو درب��اره اطالعی��ه وزارت 
صنعت مبنی بر کاهش تعرفه خودرو های هیبریدی 
گفت اگر کاهش تعرفه متناس��ب ب��ا میزان مصرف 

سوخت انجام شود کار منطقی است. 
فرب��د زاوه در گفت وگو با اقتصاد آنالین، مبنا قرار 
دادن تکنولوژی در تعیین تعرفه را اش��تباه دانست و 
تصریح کرد: میزان مصرف خالص س��وخت و میزان 
مص��رف آالیندگی، باید مبن��ای تعیین تعرفه ها قرار 

بگیرند. 
او ب��ا بیان این که هر خ��ودروی هیبریدی به دلیل 
مصرف س��وخت کم و ایجاد آالیندگ��ی کمتر نباید 
مشمول کاهش تعرفه شود، گفت: این کار منطقی و 
مهندس��ی نیست و ممکن است خودرویی استاندارد 

آالیندگی هیبریدی داشته باشد اما یورو ۲ باشد. 
زاوه ادامه داد: اگر در حوزه مصرف سوخت بازبینی 
 انجام ش��ود و به طور مث��ال خودروهایی که کمتر از

6 لیتر بنزین مصرف می کنند تعرفه شان کاهش پیدا 
کند، کار درستی است. 

این کارش��ناس خودرو همچنی��ن درباره مصوبه 
مجلس مبن��ی بر دریافت 60 درصد س��ود واردات 
از واردکنندگان به عنوان مالیات خاطرنش��ان کرد: 
عجیب اس��ت که می گویند برای کار دو س��ال قبل 
بای��د مالیات بدهیم و من منط��ق این کار را درک 

نمی کنم. 
این کارش��ناس خودرو اضافه کرد: می توانند برای 
س��ال آینده مالیات ه��ا را تغییر دهند ام��ا دریافت 
مالیات دو سال گذشته کار دشوار و پیچیده ای است. 

زمینه سازی برای اتصال قطعه سازان 
داخلی به زنجیره بین المللی

معاون وزیر صنع��ت، با بیان اینکه زمینه اتصال 
قطعه س��ازان داخلی به زنجی��ره تأمین بین المللی 
فراهم می ش��ود، از هدف گذاری برای تولید س��ه 

میلیون دستگاه خودرو تا افق 1404 خبر داد. 
ب��ه گزارش پدال نی��وز به نق��ل از مهر، منصور 
معظمی گف��ت: هدف گذاری های انجام ش��ده در 
افق 1404 مبنی بر دس��تیابی به تولید ۳ میلیون 
دستگاه خودرو و صادرات ۳0 درصدی محصوالت 
صنعت خودرو کش��ور، ایجاب می کند زیرساخت 
اصلی این صنعت که همان زنجیره تأمین و ارزش 

آن است مورد توجه جدی قرار گیرد. 
 رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
افزود: صنعت قطعه سازی کشور همگام با تحوالت 
صنایع خودروس��ازی ش��کل گرفت��ه و در همین 
راس��تا، بالغ بر ۲ هزار قطعه ساز و مجموعه ساز در 
کش��ور ایجاد و اش��تغال قابل توجهی فراهم شده 

است. 
 وی تصری��ح ک��رد: محدودیت ه��ای خ��ارج از 
کنت��رل بخش صنع��ت، به همراه نی��از به تقویت 
هرچ��ه بیش��تر ش��اخص های رقابت پذی��ری در 
صنع��ت، از جمله مهم ترین چالش های پیش روی 
صنعت قطعه س��ازی و خودروس��ازی است که بر 
این اس��اس، تحقق کامل این اه��داف با برگزاری 
گردهمایی های��ی دنبال می ش��ود، ضمن اینکه در 
این دوره تالش می شود ضمن تکمیل شدن حلقه 
زنجیره ارزش��ی صنعت با انتخاب موضوع زنجیره 
تأمی��ن، در جه��ت جبران کاس��تی ها، تالش های 

بیشتری صورت گیرد. 
 به گفته رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنای��ع ایران، وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به 
عنوان متولی صنعت خودروی کشور، در نظر دارد 
ت��ا پنجمین همای��ش بین الملل��ی صنعت خودرو 
را ب��ا ارائه آخرین دس��تاوردهای علمی، تجربیات 
موفق صنعتی و همفک��ری جمعی برگزار کرده و 
ب��ا تأکید بر عناوین کلی��دی همچون ایفای نقش 
تولیدکنندگان مواد و قطعات در طراحی و تکوین 
محص��ول، همپای��ی ب��ا فناوری ه��ای روز، بهبود 
س��اختار صنعت قطعه س��ازی، اص��الح و ارتقای 
س��طح روابط قطعه س��از و خودروس��از و ارتقای 
رقابت پذی��ری و س��طح تعام��ل بین الملل صنعت 
خودروی ایران، زمینه اتصال قطعه سازان کشور به 

زنجیره تأمین بین المللی را مهیا کند. 
 رئیس س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ایران، از حضور رئیس جمهور در پنجمین همایش 
صنعت خ��ودرو خبر داد و گفت: نخس��تین دوره 
از ای��ن گردهمایی، با هدف معرفی صنعت خودرو 
ایران در عرصه بین المللی در آذرماه 9۲ و با حضور 
مقامات کشور و شرکت های بزرگ خارجی برگزار 
ش��د که در دوره بعد، با هدف تبیین اس��تراتژی 
صنع��ت خودروی ایران در دهم آذرماه س��ال 9۳ 
و با حض��ور مقامات صنعت خودروی ۲۵ کش��ور 
جهان و پیام رئیس انجمن جهانی کار ادامه یافت. 
 معظم��ی ب��ا بیان اینکه امس��ال نی��ز در ۲4 و 
۲۵بهمن م��اه پنجمین دوره از این همایش برگزار 
می ش��ود، تصریح کرد: با مرور اهداف همایش های 
پیش��ین به خوبی مش��خص می ش��ود که تمامی 
عوامل مؤثر در زنجیره صنعت خودرو کشور یعنی 
اس��تراتژی، طراحی، تولید، فروش و خدمات پس 
از ف��روش مورد توجه قرار گرفته و اندیش��مندان 
بین المللی و داخلی به بهبود و ارتقای شاخص های 

مدنظر توجه ویژه ای داشته اند. 

اخبار

ریسک باالی سرمایه گذاری در 
کشور، مانع مشارکت با خارجی ها

وقتی ش��ما در کش��وری فعالیت می کنی��د که دالر 
دقیقه ای تغییر قیمت می دهد، یعنی کشور شما ثبات 
اقتصادی ندارد و این مهم یکی از دالیل اصلی خارجی ها 
برای حضور نیافتن در بازار قطعه س��ازی ایران اس��ت.  
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان کش��ور، در گفت وگو با پرشین خودرو، 
در خص��وص روش حمایت دولت ترکیه برای مقابله با 
قاچاق قطعه و حمایت از تولید داخلی گفت: این کشور 
دو سلسله مقررات حاکمیتی دارد؛ اول قوانین قهری و 
دوم اقدام��ات تش��ویقی.  وی ادامه داد: ترک ها قطعات 
قاچ��اق را ضبط می کنند، مرزها بس��یار دقیق کنترل 
می ش��ود و جریمه های س��نگین برای قاچ��اق در نظر 
می گیرند. محبی نژاد در مورد اقدامات تش��ویقی اظهار 
داشت: روش های تشویقی در ترکیه نسبت به روش های 
قهری بیش��تر جواب می دهد. ترک ها برای تعیین نرخ 
ارز از دستور و بخشنامه استفاده نمی کنند و به همین 
دلیل پایین یا باال رفتن این نرخ کاماًل به اتفاقات طبیعی 
بازار بس��تگی دارد.  وی افزود: تعرفه واردات با توجه به 
امکانات صنعت در ترکیه به تناسب امکان کشور در آن 
حوزه باال نگه داشته می شود. در برخی حوزه ها نیز برای 
حمایت بیشتر از صنعت داخلی خود مالیات اضافه نیز 
دریافت می شود.  دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان تصریح کرد: نظام اقتصادی در ترکیه به 
گون��ه ای عمل می کند که هم در بح��ث قهری از ورود 
قاچاق جلوگیری می ش��ود و هم در بحث مش��وق های 
اقتصادی برای تولید کننده داخلی بیشتر صرف در تولید 
اس��ت.  وی در مورد مش��کالت صنعت قطعه سازی در 
ایران متذکر ش��د: من همیشه بر این عقیده هستم که 
سه موضوع گلوی قطعه سازی را می فشارد؛ اول بهره های 
باالی بانکی، دوم تورم و س��وم غیرواقعی بودن نرخ ارز. 
این س��ه عامل اصوالً تعیین می کنند که تعرفه واردات 
اقالم چقدر باشد.  محبی نژاد افزود: از سال 90 با تصمیم 
دولت به یکباره تعرفه واردات کاال ها نصف ش��د که این 
اتفاق به قطعه سازی، پوش��اک، نساجی و ماشین آالت 
و تجهی��زات که در داخل تولید موفقی داش��تند لطمه 
زیادی وارد کرد. این اتفاق هنوز ترمیم نشده و باید یک 

تصمیم هوشمندانه اخذ شود. 
بانک های خارجی به صنعت ایران تسهیالت 

نمی دهند
همچنین دبیر انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشور در مورد امکان استفاده از تسهیالت 
خارجی ارزان قیمت به جای دریافت وام های داخلی با 
بهره باال گفت: اولین مش��کل در راه دریافت تسهیالت 
خارج��ی برای صنایع ای��ران، نبود ثب��ات اقتصادی و 
سیاسی در کشور و باال بودن ریسک اعطای تسهیالت 
به داخل ایران اس��ت که مانع تحقق این مهم می شود.  
وی افزود: البته من بر این عقیده هس��تم که حتی اگر 
به دلیل نرخ باالی ریسک، بهره تسهیالت خود را برای 
صنعت ایران باالتر از عرف خود محاس��به کنند نیز باز 
نس��بت به بهره وام های داخلی مناس��ب تر خواهد بود.  
محبی نژاد در خصوص ریسک باالی دریافت تسهیالت 
خارجی برای طرف ایرانی نیز خاطرنش��ان کرد: ایران 
ثبات اقتصادی ندارد یعنی ش��ما نمی دانید قیمت ارز 
در سال آینده 10 هزار تومان است یا ۲ هزار تومان. در 
ضمن به دلیل اینکه اقتصاد ما بر پایه ریال کار می کند 
در بازپرداخت تس��هیالت خارجی به مشکل خواهیم 
خ��ورد. این یعنی ش��ما ارز 1000 تومانی را باید با ارز 

4000 تومانی پس بدهید و این مشکل ساز است. 

رانت خواران واردات خودرو از این 
پس باید مالیات بپردازند

یک عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با 
اش��اره به طرح دو فوریتی اخ��ذ مالیات از رانت های 
افزایش تعرفه خودرو، گفت کس��انی که در افزایش 
تعرف��ه واردات خودرو از رانت ها س��هم برده اند، باید 
مالی��ات 60 درص��دی خود را بپردازن��د.  به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، حمید گرمابی در گفت وگو با 
برنام��ه »رویداد« با بیان اینکه قرار بود تعرفه خودرو 
رفت��ه رفته کاهش یابد، گفت: ق��رار بود اعداد تعرفه 
خودرو را کمتر از این ببینیم و گفته اند افزایش تعرفه 
به دلیل حمایت از تولیدات داخلی است؛ درحالی که 
بارها اعالم کرده ایم این حمایت نباید از جیب مردم 
پرداخت ش��ود.  وی ادامه داد: اگر دولت می خواست 
از جیب خود نس��بت به تولید داخ��ل حمایت کند 
مش��کلی نبود، اما امروز از جیب مردم اعطا می کند 
و محدودیت زمانی نیز برای آن درنظر نگرفته است. 
ما بیش��ترین تعرفه واردات خ��ودرو را در دنیا داریم 
و مابه التف��اوت آن را نیز م��ردم می پردازند.  گرمابی 
گفت: این روند مناسب نیست و بنده همواره مخالف 
آن ب��ودم. مجلس نیز اختیار را به دولت داده اس��ت 

و دولت می تواند این تعرفه ها را مرتب تغییر دهد. 
وی ادام��ه داد: کاه��ش تعرف��ه به دلی��ل افزایش 
۳00درص��دی قیم��ت دالر ب��ود و کاه��ش بیش از 
این جایی برای کار نداش��ت؛ ما نیز ابتدا نس��بت به 
این م��وارد تذکر می دهیم و در ادام��ه بنا به وظیفه 
نمایندگی وارد عمل می ش��ویم.  گرمابی با اشاره به 
طرحی دوفوریتی مبنی بر بستن مالیات به رانت های 
افزایش تعرفه خودرو، گفت: کس��انی که در افزایش 
تعرف��ه واردات خودرو از رانت ها نصیب برده اند، باید 
مالیات 60 درصدی از س��ود خالص آن را بپردازند و 
این مختص خودروهای هیبریدی و معمولی است. 



ثبت نام بخش های مس��ابقه ای چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی 
ش��یخ بهایی که با حمای��ت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
برگزار می ش��ود، آغاز ش��د.   به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 

معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
ثبت نام بخش های مس��ابقه ای چهاردهمین 
جش��نواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی شامل 
طراحان کس��ب وکار آزاد، طراحان کسب وکار 
دانشجویی، فن آفرینان )شامل نوپا، رشدیافته 
و تاثی��رات اجتماع��ی فن آفرین��ان( و تداوم 
فن آفرینی آغاز شد.  جشنواره ملی فن آفرینی 
شیخ  بهایی با حمایت معاونت علمی و با هدف 
ترویج و توسعه فن آفرینی، خالقیت و نوآوری، 
معرفی فن آفرین��ان به عنوان موتور حرکت و 
توس��عه اقتص��اد دانش بنی��ان و ایجاد فضای 
تعام��ل در میان فع��االن عرصه های مختلف 

فن آفرینی برگزار می شود. 
حوزه فعلی جشنواره یک حوزه ملی برای فن آفرینان داخل کشور است 
و در یک چشم انداز میان مدت، فرا ملی شده و کشورهای منطقه را شامل 
خواهد شد. این جشنواره با محتوایی منحصربه فرد، اردیبهشت ماه هر سال، 

توسط شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می شود. 
این جشنواره منحصربه فرد در اعتباربخشی به فعالیت های فن آفرینان 
در دو بخش مسابقه ای و غیرمسابقه ای برگزار می شود، بخش مسابقه ای 
طراحان کسب وکار، فن آفرینان و فرصت های 
سرمایه گذاری و فن آفرینی با محتوا و نظام 
داوری ویژه و بخش غیرمسابقه ای نمایشگاه 
و سمینارهای آموزشی، ادعای منحصربه فرد 
و  توس��عه  در  را  جش��نواره  ای��ن  ب��ودن 

اعتباربخشی به فن آفرینی اثبات می کند. 
نظ��ر ب��ه اهمیت وی��ژه تروی��ج فرهنگ 
کارآفرینی و فن آفرینی در سطح دانشجویان 
دانش��گاه ها و به منظ��ور حرکت به س��مت 
دانش��گاه کارآفری��ن، المپی��اد مل��ی طرح 
کس��ب وکار دانش��جویی به همت معاونت 
پژوه��ش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری برنامه ریزی و به اجرا گذاشته شد. از 
این  رو ش��اهد حضور ویژه دانشجویان در این بخش از جشنواره خواهیم 
بود که با همکاری و مدیریت استانی پارک های علم و فناوری استان های 

سراسر کشور برگزار خواهد شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه باید فرهنگ کارآفرینی و 
نوع نگاه به کارآفرینی در کشور تغییر کند، اظهار کرد که باید درخصوص 

کارآفرینی فرهنگ سازی شود و این امر را باید از خود آغاز کنیم. 
»محمدج��واد  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
آذری جهرم��ی«، عص��ر روز ۱۶ بهمن م��اه، 
در نشس��ت صمیمی ب��ا نخب��گان، جوانان، 
دانش��گاهیان و فع��االن ح��وزه ف��اوا، گفت: 
اکوسیستم باید مبتنی بر خالقیت باشد و اگر 
اینگونه نباشد نمی توان به سادگی مشکالت 
را برطرف کرد.  وی افزود: در این راس��تا باید 
چرخه میان مرکز رش��د تا بلوغ را مشخص و 
عیب شناس��ی کرد، چون گویا این چرخه در 
استان معیوب است.  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات خاطرنش��ان کرد: باید به طور کامل 
فرآیند ورود و خروج هر شرکت و پارک علم و 

فناوری مشخص باشد. 
آذری جهرمی ادامه داد: این امر که در خراسان جنوبی نیروی انسانی با 
ظرفیت، مرکز رشد، پارک علم و فناوری وجود دارد اما دانش الزم در این 

حوزه وجود ندارد حاکی از این است که این چرخه خوب کار نمی کند. 

وی اظهار کرد: بنابراین برای اصالح رویه الزم است پارک علم و فناوری 
و دانشگاه جلساتی را برگزار کنند، با یکدیگر گفت وگو کرده و این چرخه 

را بازبینی کنند. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه در مرکز توانمندس��ازی سال گذشته 
300 تا 400میلیون تومان هزینه شده است، 
تصریح کرد: مرکز توانمندسازی فاوا وظیفه 
ارائه مشاوره حقوقی، بازاریابی و ابعاد مختلف 

را برعهده دارد. 
وی با بیان اینکه معادن آینده کشور ایران 
مغز و قلب جوان هاس��ت، اف��زود: در آینده 
مهم ترین داشته هر کشوری نیروی انسانی 

آن کشور است. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با 
بی��ان اینکه در بح��ث نگاه ب��ه کارآفرینی 
و نب��ود فرهن��گ کارآفرین��ی در اس��تان 
باید فرهنگ س��ازی ش��ود، گفت: در زمینه فرهنگی اگر با مشکل مواجه 
هستید باید خودتان فرهنگ سازی را آغاز کنید و این با برگزاری جلسات 

هم اندیشی و گفت وگو با مردم و مدیران صورت می گیرد. 

به اعتقاد معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری، بخش های 
گوناگون استان ها مانند پارک های علم و فناوری، شتاب دهنده ها 
و مراک��ز ن��وآوری ش��رکت های دانش بنی��ان می توانند بس��تر 

ش��کل گیری و پرورش ایده های خالق 
جوان��ان تحصیلکرده و بدل ش��دن این 
ایده ها به کسب و کارهای موفق باشند. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
مل��ی نخبگان، س��ورنا س��تاری، معاون 
رئیس جمه��وری  فن��اوری  و  علم��ی 
همزمان با دهه مبارک فجر در نشست 
اقتصاد مقاومتی استان البرز، با تاکید بر 
ضرورت بدل شدن استان ها به زیست بوم 
کارآفرینی گفت: مراکز رش��د واحدهای 
فناور، ش��تاب دهنده ها، مراکز نوآوری و 
پارک های علم و فناوری و ش��رکت های 
دانش بنی��ان مانند ی��ک گلخانه ، ضمن 

پرورش بذرهای جوان ایده های خالق، نهال های اس��تارت آپی را 
به جامعه تحویل دهند. 

ستاری، با بیان اینکه راه و رسم کارآفرینی و چگونگی رسیدن 

ایده های خالقانه به کس��ب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی 
بای��د در ی��ک محیط مس��اعد و پویا ب��ه جوان��ان تحصیلکرده 
آموزش داده ش��ود، اظهار کرد: آموختن راه و رسم کسب و کار 
دانش بنیان و خالق با تکیه به فرهنگ 
پرسابقه کارآفرینی کشور که کسب و 
کارهای موفق بر آن استوار بوده اند، راه 
توسعه کسب و کارهای استارت آپی و 

دانش بنیان است. 
وی توجه و انگی��زه در بافت جامعه 
نسبت به اقتصاد دانش بنیان و حمایت 
از کسب و کارهای این حوزه را سرآغاز 
 گ��ذار از اقتص��اد مبتن��ی ب��ر نفت به 
اقتصاد دانش بنیان و ایده محور دانست 
و گفت: اگرچه برخی از بخش ها هنوز 
تح��رک الزم را ب��رای نقش آفرینی در 
این عرصه نش��ان نداده اند، اما حمایت 
و انگی��زه الزم در بخش های��ی به یک الگو بدل ش��ده و حرکت 
آن��ان انگیزه را برای دیگر بخش ها نس��بت ب��ه حضور در عرصه 

دانش بنیان ایجاد کرده است. 

نشست مشترک بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی با آموزش وپرورش 
اس��تان برگزار ش��د.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، در 
راس��تای ایجاد هم افزایی و همکاری بین دستگاهی برای رسیدن به اهداف 

تعیین شده در فضای نخبگانی کشور، نشست 
مشترک بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی 
ب��ا آموزش وپرورش اس��تان برگزار ش��د.  در 
این نشست، مهدی قاس��می فرد، رئیس بنیاد 
نخبگان اس��تان خراسان ش��مالی با اش��اره به 
نقش مهم نیروی انسانی در توسعه منطقه ای، 
گف��ت: نیروهای خالق و ایده پرور زمینه س��از 
رش��د جامعه بومی هس��تند.  وی با اشاره به 
معض��الت موجود در نظام  آموزش��ی کش��ور، 
اف��زود: دانش آموزان بای��د دروس را به صورت 
تحلیل فرا بگیرند تا بتوانند تحلیل مناسبی از 
رشته تخصصی خود داشته باشند.  قاسمی فرد 
با اشاره به ضرورت تهیه بانک اطالعاتی، ادامه 

داد: یکی از مهم ترین نیازهای امروز اس��تان، تربیت نیروی انسانی خالق و 
نوآوری است که بتواند طرح های منطبق با مقتضیات استان تعریف و اجرا 
کند. این مهم عالوه بر پیش��رفت اس��تان و منطقه، در ماند نخبگانی نیز 

اثرگذاری ملموس دارد.  رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی تصریح 
کرد: برای رسیدن به نقطه مطلوب، به کارگیری ظرفیت های درون استانی 
و پتانسیل های موجود در دستگاه های اجرایی، یکی از ملزومات حمایت از 
مستعدان  برتر بومی است.  حاتمی، مدیرکل 
آموزش وپرورش اس��تان خراسان شمالی نیز 
با اش��اره به مس��ئله مهاجرت، جلوگیری از 
مهاج��رت درونی و حف��ظ اجتماع نخبگانی 
در اس��تان را یکی از ارکان توسعه دانست و 
گفت: خوش��بختانه اس��تان به لحاظ تربیت 
نیروی انس��انی متخص��ص عملک��رد خوبی 
داشته اس��ت اما این موضوع زمانی ارزشمند 
است که این توان در چرخه خدمت رسانی به 
جامعه هزینه شود.  وی افزود: بنیاد نخبگان 
استان خراسان ش��مالی مهم ترین نهاد برای 
حفظ مستعدان برتر در استان است که نقش 
مهمی در رشد و باروری توان نخبگانی دارد.  
حاتم��ی در پایان تاکید کرد: طراحی و اجرای برنامه های توانمندس��ازی و 
مهارت آموزی مشترک بنیاد نخبگان و آموزش وپرورش استان می تواند نقش 

بسزایی در هدایت و حمایت از مستعدان برتر دانش آموزی داشته باشد. 

آغازثبتنامبخشهایمسابقهای
چهاردهمینجشنوارهملیفنآفرینیشیخبهایی

وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتتاکیدکرد

ضرورتفرهنگسازیکارآفرینیدرکشور
ستاریدرنشستاقتصادمقاومتیاستانالبرز:

استانهابهزیستبوممساعدکسبوکارهاینوآوربدلشوند
رئیسبنیادنخبگاناستانخراسانشمالی:

نیروهایخالقوایدهپرورزمینهسازرشدجامعهبومیهستند

بی��ش از س��ه چهارم اس��تارت آپ ها با شکس��ت مواجه می ش��وند. 
کارآفرین��ان به خوبی می دانند تصمیم گیری در مراحل اولیه راه اندازی 
اس��تارت آپ، تأثیر زیادی روی موفقیت و شکس��ت کس��ب و کارشان 
می گذارد. با یوکن همراه باش��ید تا به معرفی اش��تباهاتی بپردازیم که 

سبب شکست زودهنگام استارت آپ ها می شود. 
شکس��ت ب��االی اس��تارت آپ ها اجتناب ناپذیر اس��ت. جالب اس��ت 
بدانید تصمیماتی که مدیران اس��تارت آپ ها در مراحل اولیه کارش��ان 
می گیرند، تأثیر زیادی در شکست یا موفقیت کسب و کارشان خواهد 
داشت. در ادامه مقاله، شش نکته ای را بیان می کنیم که سبب شکست 

استارت آپ ها می شود. 
نبودتمرکزکافی

کارآفرینان جوان  از  خیل��ی 
با راه اندازی اس��تارت آپ خود، 
دارند  زیادی  بلندپروازی ه��ای 
و دل شان می خواهد به اهداف 
و ایده های بزرگ دس��ت یابند. 
اگرچه بلندپروازی و آرمان های 
ب��زرگ، روحیه اعض��ای تیم را 
باال می برد، اما می تواند تمرکز 
آنه��ا را از دس��تیابی به هدف 

نهایی منحرف کند. 
مدی��ران این اس��تارت آپ ها 
دس��ت  از  را  خ��ود  تمرک��ز 
می دهن��د و ب��ه دنب��ال انجام 
ک��ه  می رون��د  فعالیت های��ی 
باعث خس��تگی، فشار روحی و 

دلسردی آنها می شود. 
تحلیلوبررسیبیشاز

اندازه
اس��تارت آپ ها  اس��ت  الزم 
کار،  اولی��ه  مراح��ل  در 
تصمیم گیری ه��ای درس��ت و 
قطعی داشته باشند. در بیشتر 
مواقع فکر ک��ردن زیاد درباره 

پروس��ه ها و در نظر گرفتن احتماالت، نتیجه ای برعکس خواهد داشت 
و بیش��تر از آنکه سودی برای تان به همراه داش��ته باشد، ضرر خواهد 
داشت. تمرکز زیاد روی جزییات سبب می شود قدرت تجزیه خود را از 

دست بدهید و در نهایت کسب و کارتان از پیشرفت باز بماند. 
ب��رای راه اندازی اس��تارت آپ خ��ود باید بدانید چه ریس��ک های در 
مقابل ت��ان قرار دارد، ذهن تان را باز نگه دارید و آماده حرکت باش��ید. 
هر زمان الزم اس��ت، اس��تراتژی های برند و بازاریابی خود را با شرایط 

وفق دهید. 
اتالفوقتبرایمتقاعدکردنسرمایهگذاران

خیل��ی از مدی��ران در مراحل راه اندازی اس��تارت آپ ی��ا جمع آوری 
س��رمایه، دچ��ار چنین اش��تباهاتی می ش��وند. آنها ت��الش می کنند 
س��رمایه گذارانی را متقاعد کنند که تمایلی به ایده اصلی اس��تارت آپ 

ندارد. 

در خیل��ی از مواق��ع، مدی��ران در م��ورد ای��ده اس��تارت آپی خود 
هیجان زده ان��د و می خواهند مزای��ا و نتایج آن را ب��ا دیگران در میان 
بگذارند، اما وقتی کس��ی به ایده ش��ما عالقه ای ندارد، با این حقیقت 

کنار بیایید و به دنبال راه دیگری برای جذب سرمایه باشید. 
ت��الش برای متقاع��د کردن س��رمایه گذارانی که هیچ اش��تیاقی به 
استارت آپ شما ندارند، هیچ فایده ای نخواهد داشت. باید وقت و انرژی 
خ��ود را روی س��رمایه گذارانی بگذارید که به ای��ده و اهداف تان عالقه 
دارند، احساس خوبی نسبت به استارت آپ شما دارند و می خواهند در 

دستیابی به اهداف بلندمدت کمک تان کنند. 
توجهناکافیبهبازخورد

مشتریان
بازخورد مش��تریان یکی از 
عوام��ل مهم برای پیش��رفت 
ه��ر کس��ب و کاری اس��ت. 
خیل��ی از اس��تارت آپ ها در 
مراحل اولیه راه اندازی کسب 
و کار خ��ود، توجه��ی به نظر 
مشتریان ندارند. یادتان باشد 
بازخ��ورد گرفتن از مخاطبان 
به معن��ای اتالف وقت و پول 
نیس��ت، بلکه فرصت��ی برای 
ارتباط با آنه��ا در اختیارتان 

قرار می دهد. 
افشایاطالعاتمحرمانه

مش��تریان  اس��ت  نی��از 
ارزش ه��ای  و  اه��داف  از 
استارت آپ شما مطلع شوند، 
اما نباید ای��ن اطالعات را در 
دس��ترس تم��ام اف��راد قرار 
مراح��ل  در  ش��اید  دهی��د. 
ابتدایی که هنوز اس��تارت آپ 
ش��ما به جای خوبی نرسیده، 
آرمان ه��ا و اه��داف بزرگ��ی 
داشته باشید که بعداً نتوانید 

از عهده آنها برآیید. 
الزم اس��ت برای پیش��رفت اس��تارت آپ تان برنامه ری��زی کنید، اما 
اطالعات مهم را تا وقتی مطمئن نیس��تید می توانید به هدف برسانید، 

در دسترس عموم قرار ندهید. 
تمرکزبیشازحدرویکاررقیبان

باید رقیبان خود را به طور هوش��مندانه بشناس��ید و از عملکرد آنها 
اطالع داش��ته باش��ید، اما اگر خیلی روی اعمال آنها متمرکز ش��وید، 
از مس��یر اصلی کس��ب و کار خود منحرف خواهید ش��د و از دستیابی 
به اهداف تان دور می ش��وید. اگر همواره اس��تارت آپ خود را با دیگران 
مقایسه کنید، همیشه فکر می کنید عقب تر از آنها هستید و در نتیجه 
ناامید و مأیوس خواهید شد. سعی کنید از حاشیه ها دور باشید و روی 

بهبود و پیشرفت استارت آپ تان تمرکز کنید. 
snapmunk/ucan:منبع

همیشه الزم نیست برای راه اندازی کسب وکار خود به دنبال سرمایه گذار 
باش��ید، اگر نگاهی به اطراف خود بیندازید کسب وکارهای ارزان هم برای 

راه اندازی وجود دارند. 
امروزه کس��ب و کارهای زیادی وجود دارند، ش��اید ش��ما هم بخواهید 
صاحب یکی از آنها باشید ولی ممکن است بودجه الزم برای راه اندازی آن 
کسب وکار را نداشته باشید. اگر پولی در حساب بانکی خود برای راه اندازی 
کس��ب وکار ندارید، زیاد نگران نباشید چون همیشه یک راه برای شما در 
دنیای پرماجرای کسب وکار وجود دارد. کسب وکارهایی هم هستند که نیاز 
به سرمایه زیادی ندارند و می توانید با راه اندازی آنها خودتان آقای خودتان 
باشید. در مطلب امروز با ما در زومیت همراه باشید تا این کسب وکارهای 

کم هزینه را با هم بررسی کنیم. 
 »باید پول خرج کنید تا پول به دست بیاورید«، هر کسی که این جمله 
را بگوید حتماً بیش��تر از چند صد هزار توم��ان در جیب خود دارد. امروز 
می خواهیم از راهنمایی های مناس��بی در راه اندازی کسب وکارهای ارزان 

به شما کنیم. 
اگر کمی پول در حساب خود دارید که به نظرتان بهتر است خرج یک 
لباس یا یک کفش ارزان شود، کمی دست نگه  دارید. چون ما خواب های 
دیگری برای آن پول دیده ایم. روی کسب وکارهایی پیشنهادی ما تمرکز 

کنید و ببینید کدام یک می توانند برای شما مفید باشند. 
۱-سازماندهیحرفهای

با کمک شبکه های اجتماعی می توانید تبدیل به یک سازمانده حرفه ای 
ش��وید و به کس��ب وکارهای نوپا کمک کنید. حتماً این کار درآمد خوبی 

برای شما خواهد داشت. 
۲-نگهداریازخانه

اکث��ر مردم به یک فرد قاب��ل  اعتماد برای نگهداری از خانه و وس��ایل 
درون آن نیاز دارند. اگر تصمیم به چنین خدماتی دارید همین  االن شروع 
به تبلیغ کنید در خانه های اطراف خود. چون همس��ایه آنها هستید آنها 

راحت تر به شما اعتماد می کنند. 
۳-نگهداریازکودکان

اگ��ر در مراقبت از کودکان سررش��ته ای داری��د، این یک فرصت خوب 
خواهد بود. این کار هزینه ای برای ش��ما نخواهد داشت و حتی می توانید 
با س��رمایه گذاری صفر ریال به درآمدزایی در ای��ن زمینه بپردازید. برای 
ش��روع می توانید از شبکه های اجتماعی یا سایت های فعال در این زمینه 

استفاده کنید. 
۴– وبالگنویسیوتبلیغآن

با استفاده از س��رویس های رایگان بی شمار شروع به ایجاد یک وبالگ 
کنید تا در معرض دید دیگران قرار بگیرید. با جذب کاربر به سایت خود 
می توانید از س��ایت های خدماتی در این زمینه برای درآمدزایی استفاده 
کنی��د. راه هایی مثل گرفتن ریپوتاژ آگه��ی یا تبلیغات کلیکی می توانند 

گزینه های مناسبی برای درآمدزایی شما باشند. 
۵-بازاریابی

ش��ما می توانید به عنوان بازاریاب برای برخی سایت ها کار کنید. برخی 
کس��ب وکارها برای فروش بیشتر از افراد عادی به عنوان بازاریاب استفاده 

می کنند. با این شرایط به راحتی می توانید به یک بازاریاب تبدیل شوید. 
۶-فروشکتابهایدستدوم

گاهی کتاب های استفاده شده با توجه به قیمت پایین می توانند مشتری 
بیشتری نسبت به کتاب های نو داشته باشند. اگر در قفسه کتاب خانه شما 
کتاب دس��ت دومی وجود دارد که تمایلی به خوان��دن دوباره آن ندارید، 
برای فروختن آن می توانید از شبکه های اجتماعی یا سایت های فعال در 

این زمینه استفاده کنید. 
۷-تمیزکردنخانه

می توانی��د با کمتر از ۱00هزار تومان وس��ایل اولی��ه برای تمیز کردن 
قسمت های مختلف یک خانه را خریداری کنید و شروع به کسب وکار خود 
در این زمینه بپردازید. برای ش��روع به تبلیغ در شبکه های اجتماعی نیاز 

دارید. 
۸-رانندگیبرایسرویسهایتاکسیآنالین

می توانی��د به راحت��ی و ارائه چند مدرک س��اده تبدیل ب��ه یک راننده 
سرویس های تاکسی آنالین شوید. اگر اتومبیل شما حداقل ویژگی ها برای 
واجد ش��رایط شدن را ندارد، سعی کنید اتومبیل فرد دیگری را برای این 

کار اجاره بگیرید. 
۹-مشاوره

اگ��ر موردی وجود دارد که احس��اس می کنی��د در آن تخصصی دارید 
)طراحی سایت، خرید خانه، بدن سازی و...( می توانید تبدیل به یک مشاور 
در این حوزه ش��وید. البته این کار ممکن است نیاز به چند مجوز داشته 
باشد. پس از اخذ مجوزها سعی کنید مشتری هدف خود را پیداکرده و با 
توجه به آن یک شبکه انسانی قوی را بسازید. برای شناساندن خود کافی 
اس��ت یک کانال در تلگرام یا صفحه ای را در اینستاگرام در مورد معرفی 

خدمات خود بازکنید که هزینه آن هم صفر ریال خواهد بود. 
۱۰-آموزش

این بازار همیش��ه مش��تری خاص خود را دارد. اگر در زمینه ای مهارت 
دارید، می توانید گزینه تدریس را در نظر بگیرید. مهارت هایی مثل نواختن 

موسیقی یا تدریس کتاب های دبیرستان می توانند بسیار مفید باشند. 
۱۱-ترجمه

اگر سابقه ترجمه دارید، حتماً می دانید که این بازار هم  پتانسیل بسیار 
باالیی دارد. ترجمه مقاالت می تواند درآمد خوبی برای ش��ما داشته باشد 
که از شبکه های اجتماعی یا سایت های فعال در این زمینه می توانند برای 

بازاریابی به شما کمک کنند. 
۱۲-نویسندگی

می توانی��د در اوق��ات فراغ��ت خود کتاب بنویس��ید. اگ��ر مهارتی در 
نویسندگی دارید، هر وقت خالی را به نوشتن یک کتاب اختصاص دهید. 
اگر می خواهید نویسندگی را در فضای مجازی انجام دهید، وب سایت های 
خبری یا موارد مشابه می توانند گزینه های مناسبی برای شما باشند تا در 

زمینه موردنظر خود به نویسندگی بپردازید. 
۱۳-راهنماییتوریستها

شما می توانید برای توریست هایی که وارد محل زندگی شما می شوند، 
راهنمای خوبی باشید، زیرا بیشتر با آن منطقه آشنا هستید. این کار سود 

خوبی برای شما در پی خواهد داشت. 
۱۴-فروشمحصوالتدستساز

محصوالت دست س��از بسیار خاص هس��تند و اگر سلیقه خوبی داشته 
باشید، می توانید سود خوبی را در این زمینه به دست آورید. شما می توانید 
محصوالت دست ساز خود را در شبکه های اجتماعی یا سایت های فعال در 

این زمینه به فروش برسانید. 
۱۵-پیکموتوری

اگر یک موتور دارید یا می توانید آن را از کسی قرض بگیرید، این شغل 
یک گزینه خوب برای کس��ب درآمد در زمان خالی  خود خواهد بود. شما 
قادر هس��تید با توجه به وقت خالی خود بازه زمانی کار را مشخص کنید. 
کس��ب وکارهای زیادی مثل غذاهای بیرون بر وج��ود دارند که می توانید 
INC/zoomit:به عنوان پیک موتوری برای آنها کار کنید.           منبع
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مدیرعامل فرابورس ایران می گوید رویداد فین اس��تارز ۲0۱۸ از هفته آینده 
آغ��از و برگزیدگان آن در آخرین روز نمایش��گاه ب��ورس، بانک و بیمه معرفی 

می شود. 
امیر هامونی درباره فین استارز ۲0۱۸ و برنامه های فرابورس به ایسنا، گفت: 
ما در هفته آینده افتتاحیه فین استارز را خواهیم داشت و در عین حال فرآیند 

و رویداد دو سه ماهه فین استارز را شروع خواهیم کرد. 
وی اف��زود: همه اس��تارت آپ ها در حوزه فین تک می توانن��د در این رویداد 
ثبت ن��ام کنند. این اس��تارت آپ ها در س��ه م��اه آینده داوری می ش��وند و در 
روز اختتامی��ه که آخرین روز نمایش��گاه بانک، بورس و بیمه اس��ت، برندگان 

فین استارز معرفی خواهند شد. 

مدیرعاملفرابورسایرانخبرداد

آغازفیناستارز۲۰۱۸ازهفتهآینده

مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری گفت میزان فروش ش��رکت های 
دانش بنیان در سال گذشته 40هزار میلیارد تومان بوده است. 

به گزارش مهر، س��ورنا ستاری در ش��ورای اقتصاد مقاومتی استان البرز که 
بعدازظهر دوش��نبه برگزار شد، با اشاره به اس��تقبال جوانان در حوزه اقتصاد 
دانش بنیان، اظهار کرد: خوش��بختانه در این بخش به توفیقات خوبی رسیدیم 

و در حوزه نیروی انسانی ظرفیت باالیی داریم. 
وی ب��ه مش��کالت موج��ود در بخ��ش اقتصاد اش��اره کرد و گف��ت: تعداد 
دانش��جویان داخلی ۲۷ برابر افزایش یافته و تعداد دانشجویان ایرانی مشغول 

به تحصیل در خارج نصف شده است. 

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهوری:

میزانفروششرکتهایدانشبنیان
۴۰هزارمیلیاردتوماناست



تا پنج س��ال پیش، بازاریابی شبکه های 
اجتماعی در حوزه بازاریابی، مفهوم تازه ای 
بود، به طوری که بسیاری از برندهای بزرگ 
در حوزه مؤسس��ات آموزشی، رستوران ها، 
هنرمن��دان خ��اق و ش��رکت های مطرح 
نرم افزاری ت��اش کردند برای دس��تیابی 
به اهداف کس��ب وکار خ��ود مانند افزایش 
س��هم آگاهی برند در شبکه های اجتماعی 
پتانس��یل  از   ،conversion افزای��ش و 
بازاریابی شبکه های اجتماعی استفاده کنند. 
بنابراین، بسیاری از برندهای بزرگ و جهانی 
مانند پادشاهان فضای شبکه اجتماعی، به 
س��مت طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی 
در فض��ای سوش��ال روی آوردند تا بتوانند 
مخاطب هدف را به برندشان متصل کنند. 

کمپین تبلیغاتی را با حرف مردم 
ویروسی کنید

و  نظ��رات  اجتماع��ی،  توصیه ه��ای 
هم��کاران  و  دوس��تان  پیش��نهادهای 
اس��تراتژی  اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
ش��گفت انگیزی برای افزایش آگاهی برند 
و می��زان ف��روش آناین برند به ش��مار 
م��ی رود، زیرا بس��یاری از م��ردم قبل از 
خرید، س��راغ پیش��نهادهای دوس��تان، 
صفحات بررس��ی و مقایسه محصوالت و 
رتبه بندی و امتیازات کاربران می روند. از 
این رو قدرت ویروسی بودن محتوا را در 
به موفقیت رس��اندن کمپین تبلیغاتی در 

شبکه های اجتماعی دست کم نگیرید. 
روابط عمومی آنالین با چاشنی 

اینفلوئنسر مارکتینگ
از دیگر شیوه های موفقیت در طراحی 
و اجرای کمپین  تبلیغاتی در ش��بکه های 
اجتماع��ی، قدرت رواب��ط عمومی آناین 
با چاشنی اینفلوئنس��رها است. برخی از 
برندهای ب��زرگ از نوش��ته ها و جمات 
اینفلوئنس��رها یا حتی مصاحبه های برند 
در مطبوعات و وب س��ایت های معتبر در 
پروفایل ش��بکه اجتماعی یا صفحه اصلی 
وب س��ایت اس��تفاده می کنند. برندهای 
بزرگ��ی مانن��د پپس��ی، وباگ نویس��ان 
محت��وای  تولی��د  ب��رای  را  حرف��ه ای 
وباگ شان و ش��رح محصوالت استخدام 
می کنن��د ت��ا بتوان��د اف��کار مخاطبان و 
فالووره��ای برندش��ان را تح��ت س��لطه 
داشته باشند. اگرچه این راهکار بازاریابی 
ممکن است کمی گران باشد اما کمپین 
تبلیغاتی را با شناخت مشتری گره بزنید.
تغییر، جزء جدایی ناپذیر موفقیت 

کمپین تبلیغاتی در شبکه های 
اجتماعی

این یک واقعیت ثابت ش��ده اس��ت که 
پس��ت ها و محت��وای ج��ذاب مخاطبان 
بیش��تری را به سمت برند جلب می کند، 
اما در این بین باید مهم ترین چالش های 
آگاهی برن��د را پیش از اج��رای کمپین 
تبلیغاتی شناسایی کنید. پست های برند 
در ش��بکه های اجتماعی بای��د مبتنی بر 
اهداف و ماموریت کمپین تبلیغاتی شما 
باشد تا مخاطبان را به تعامل و اظهارنظر 
وا دارد. به طور مثال بسیاری از بازاریابان 
 socialpilot. هوش��مند از اپلیکیش��ن
co برای افزایش می��زان بازدید محتوای 

برندشان استفاده می کنند. 
به اشتراک گذاری چندباره محتوای 

کمپین تبلیغاتی
محت��وای برند را برای موفقیت کمپین 

تبلیغات��ی در ش��بکه های اجتماع��ی در 
راس��تای ویروس��ی ش��دن )دس��ت ب��ه 
دس��ت ش��دن بین مردم در ش��بکه های 
اجتماع��ی(، بیش از یک بار به اش��تراک 
بگذارید. بر اس��اس بررس��ی های صورت 
گرفت��ه محتوایی که بی��ش از یک بار در 
اجتماعی منتش��ر می شوند  ش��بکه های 
درص��د موفقی��ت کمپی��ن را ۳۱.۵ برابر 
افزایش می دهد. اهم سبک های محتوایی 
بالق��وه ب��رای این هدف، محت��وای طنز، 
محتوای سؤالی، پس��ت های بحث برانگیز 
ب��رای افزایش نرخ تعامل اس��ت. س��عی 
کنی��د تقوی��م محتوای��ی را ب��ه صورت 
روزان��ه / هفتگی / ماهانه ب��رای کمپین 
تبلیغاتی خود طراحی کنید. اپلیکیش��ن 
SocialPilot تقویم��ی ب��ه ش��ما ارائه 
می دهد که برای هر برنامه ریزی توزیع و 

انتشار محتوا گزینه مناسبی است. 
محتوای بصری الماس بی نظیر 

بازاریابی محتوا
فک��ر می کنید چ��را اینس��تاگرام یک 
ف��رد  ب��ه  منحص��ر  اجتماع��ی  ش��بکه 
ب��رای کس��ب وکارها و برنده��ا و اجرای 
موفقیت آمیز کمپین تبلیغاتی آنهاس��ت؟ 
فقط ی��ک کلم��ه؛ »محت��وای بصری«. 
محتواه��ای بص��ری از ق��درت ش��گرف 
درونی برخوردارن��د. به طور مثال گیف ها 
از اثرات بس��یاری مثبت��ی برای موفقیت 
کمپی��ن برنده��ا برخوردارن��د. به ط��ور 
مث��ال در توئیت��ر، توئیت ه��ای تصویری 
توئیت ه��ای دارای گی��ف  ۱۸درص��د و 
۱۷۶درصد بیشتر از توئیت های معمولی، 
از ن��رخ کلیک خوری باال در ش��بکه های 
اجتماعی برخوردارند. یک ش��یوه مرسوم 
ام��ا موفقیت آمی��ز برای اج��رای کمپین 
تبلیغات��ی مق��رون به صرف��ه، گردآوری 
محت��وای مرتبط با ماهیت کس��ب وکار و 
به اش��تراک گذاری آن با مخاطبان هدف 
تح��ت برند خودتان اس��ت ک��ه فرصتی 
بی نظیر ب��رای افزای��ش آگاه��ی برند و 
افزای��ش فالوورهای برند در ش��بکه های 
اجتماع��ی را برای ش��ما مهیا می س��ازد. 
به طوری ک��ه امروزه بس��یاری از برندها 
از ش��بکه های اجتماعی به عنوان وباگ، 
ویترین معرفی محصوالت / خدمات خود 
و بس��تری ب��رای اجرای موف��ق کمپین 

تبلیغاتی برندشان استفاده می کنند. 
وبالگ نویسان، اینفلوئنسرها و مردم 
را بر روی پست های خود تگ کنید

و  اینفلوئنس��رها  برن��د،  فالووره��ای 
وباگ نویس��ان مهمان را پای پست های 
خود ت��گ کنید ک��ه عاوه ب��ر افزایش 
فالوور، تجربه کارب��ری منحصر به فردی 
را درون آنها ب��ا القای حس خاص بودن 
ایجاد می کند. این روش عاوه بر افزایش 
تولید )فرصت های احتمالی فروش( و نرخ 
کلیک خوری، نرخ تعامل کاربر را برای به 
اشتراک گذاری هشتگ و پست های شما 
در ط��ول دوره برگزاری کمپین تبلیغاتی 
افزای��ش می دهد. با بررس��ی های صورت 
گرفت��ه، مهم تری��ن مراح��ل کلیدی که 
بس��یاری از برنده��ای موف��ق در اجرای 
کمپی��ن تبلیغاتی خ��ود رعایت می کنند 
در س��ه مرحله پیش از اج��رای کمپین 
تبلیغات��ی، اج��رای کمپی��ن تبلیغاتی و 
پ��س از اجرای کمپی��ن تبلیغاتی تعریف 

می شود که عبارتند از: 
گام های کلیدی پیش از اجرای 

کمپین تبلیغاتی
- برگ��زاری جلس��ات برنامه ری��زی و 
تحلی��ل )تدوی��ن اس��تراتژی بازاریاب��ی 

شبکه های اجتماعی(
- بررس��ی وضعی��ت حض��ور برن��د در 

شبکه های اجتماعی
- تحلیل رقبای برندتان در شبکه های 

اجتماعی
- اقدامات پروموش��ن پی��ش از اجرای 
Pre- کمپی��ن تبلیغاتی )فضاس��ازی یا

)Campaign
- بهینه س��ازی پروفایل ه��ای برند در 
ش��بکه های اجتماع��ی: پروفایل و تصویر 
کاور؛ تکمی��ل کردن اطاع��ات پروفایل؛ 
معرف��ی خدم��ات و محص��والت؛ تعریف 
Call-To-( فراخ��وان  دکمه ه��ای 

)Action
)اطاع��ات  مخاط��ب  تعری��ف   -
دموگرافی��ک، موقعیت مکانی، ترجیحات 
در  حض��ور  می��زان  عاقه مندی ه��ا،  و 
ش��بکه های اجتماعی، س��طح درآمدی و 

سایر موارد(
- برنامه ری��زی مالی )تعریف بودجه به 
ازای هر شبکه اجتماعی – تعریف بودجه 

ب��رای تبلیغ��ات – تعری��ف بودجه برای 
بازاریابی محتوا(

گام های کلیدی در طول اجرای 
کمپین تبلیغاتی

- تولی��د محت��وا مبتنی بر اس��تراتژی 
بازاریابی محتوایی

- زمان بندی ارس��ال پست ها در طول 
اج��رای کمپی��ن تبلیغات��ی )شناس��ایی 
پست ها  زمان بندی  اتوماسیون؛  ابزارهای 

و ارسال منظم و پایدار پست ها(
گام های کلیدی پس از اجرای کمپین 

تبلیغاتی
- تحلیل و اندازه گیری عملکرد کمپین 

تبلیغاتی
- بررس��ی میزان اثربخشی هر کدام از 

شبکه های اجتماعی
- اندازه گی��ری ن��رخ تبدیل ها یا همان 

conversion ها
اس��تراتژی های  مج��دد  ارزیاب��ی   -

بازاریابی شبکه های اجتماعی
اجراه��ای  از  برخ��ی  ادام��ه،  در 
موفقیت آمیز کمپی��ن تبلیغاتی برندهای 
مطرح در ش��بکه های اجتماعی را معرفی 
می کنی��م که از ن��کات ف��وق در اجرای 
کمپی��ن تبلیغاتی اس��تفاده کردند و به 
استراتژی  در  چش��مگیری  موفقیت های 
بازاریاب��ی ش��بکه اجتماعی خود دس��ت 

یافتند. 
کمپین تبلیغاتی آدیداس

با وجود پیش��تازی برند نایکی در زمینه 
کفش های ورزشی، با این وجود آدیداس با 
طراحی انواع کمپین های خاقانه توانسته 
است در عرصه رقابت با نایکی پیشرفت های 
قابل توجهی داش��ته باش��د. آدی��داس در 
کمپین اخیر خود یک مسابقه در پروفایل 
اس��نپ چت خود با ۱۶ میلی��ون فالوور در 
 NMD راس��تای معرفی سری کتانی های
برگزار کرد. آدیداس با طراحی پس��ت های 
مسابقه ای و استفاده از قدرت روابط عمومی 
ب��اال، ن��رخ تعامات کارب��ران را ب��اال برد، 
بس��یاری از اینفلوئنسرهای حوزه ورزش را 
تگ کرد و بسیاری از مخاطبان پست های 
کمپی��ن تبلیغاتی آدیداس را به اش��تراک 
گذاش��تند. آدیداس همچنین با استفاده از 
پروفایل دیگر خود در اینستاگرام سه پست 
برای معرفی قرعه کشی، قوانین و یادآوری 
مشتریانش برای شرکت در مسابقه طراحی 
کرد. برگزاری این کمپین تبلیغاتی، عاوه 
بر ارتقای سطح آگاهی برند، عاقه مردم به 
محص��والت آدیداس و محصوالت آتی این 

برندرا نیز افزایش داد. 
کمپین تبلیغاتی پلی استیشن

در اکتبر ۲۰۱۶ اکانت اینستاگرام سونی 
مراس��م رونمایی و معرفی هدست واقعیت 
مجازی س��ونی و مراس��م زنده این رویداد 
در نیوی��ورک را پوش��ش داد. ب��ه عبارت 
دیگ��ر، س��ونی ب��ا اس��تفاده از مزیت های 
روابط عمومی آناین، بازاریابی شبکه های 
اجتماعی و بازاریابی محتوا و تلفیق آنها در 
کمپین تبلیغاتی خود، توانست صف طویلی 
از مشتریان خواهان هدست مجازی سونی 
را خل��ق کند که تصاویرش��ان با هدس��ت 
سونی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
می گذاش��تند. این کار باعث تصویرسازی 
ذهن��ی مثبت برند س��ونی در اذهان مردم 

شد. 
daartagency :منبع

مانند پادشاهان کمپین تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی گام بردارید
درس هایی از بازسازی برند در 

شرکت های موفق جهان
بازسازی برند یکی از بهترین استراتژی هایی است 
که می تواند آینده شرکتی را که با بحران های جدی 

مواجه است، تغییر دهد. 
زمانی ک��ه فروش تان کاهش پی��دا می کند، یا برند 
اصلی و مدل کس��ب وکارتان موف��ق عمل نمی کند، 
گزینه های زی��ادی پیش رو ندارید. ش��ما می توانید 
ب��رای کاهش یا توقف ضرر، فروش��گاه تان را تعطیل 
کنی��د. ام��ا اغل��ب کارآفرین��ان دوس��ت ندارند از 
آرزوهای خود دس��ت بکش��ند و تصدی��ق کنند که 
شکست خورده اند.  بهترین کاری که می توانید انجام 
دهید، راه اندازی یک کمپین بازسازی برند است که 
ب��ا تغییر تصویر ش��رکت یا محص��والت، در پی رفع 
نیازه��ای مش��تریان برمی آید و انتظ��ارات آنان را از 

شرکت شما کاما تغییر می دهد. 
مثال های موفق بازسازی برند

به منظ��ور درک بهت��ر ق��درت بازس��ازی برند یا 
ری برندینگ، ش��رکت هایی را که با این استراتژی به 

موفقیت رسیده اند مرور می کنیم: 
Lee

لی در حال حاضر یکی از مشهورترین شرکت های 
تولیدی پوش��اک جین آمریکا است که از پیشینه ای 
طوالنی و متمایز برخوردار است. این شرکت در سال 
۱۸۸۹ توس��ط هنری دیوید لی تأس��یس ش��د و در 

صنعت عمده فروشی مواد غذایی فعالیت می کرد. 
چند س��ال بعد، ش��رکت ل��ی وارد عرضه حمل و 
ارس��ال مواد غذایی فاسدشدنی شد، ولی از عملکرد 
نامناس��ب عرضه کنن��دگان خ��ود راضی نب��ود. این 
مش��کل باعث ش��د ش��رکت لی یک کارخانه جدید 

تولیدی و فروش لباس های جین تأسیس کند. 
ل��ی در طول دهه ۶۰ میادی فروش فوق العاده ای 
داش��ت و موفق ش��د در س��ه دهه بعد، برند خود را 
به یکی از برترین و محبوب ترین برندهای پوش��اک 

جهان تبدیل کند. 
Old spice

اگ��ر ن��ام Old Spice را پی��ش از س��ال ۲۰۱۰ 
ش��نیده بودید، احتماال از این ش��رکت به عنوان یک 
برند مخصوص س��الخوردگان یاد می کردید. واقعیت 
این است که Old Spice اصا موفق نشد نظر نسل 
جوان را به محصوالت خود جلب کند. اما این شرکت 
در س��ال ۲۰۱۰ یک کمپین بازاریاب��ی فوق العاده با 
مجموع��ه ای از تبلیغ��ات ویدئویی عال��ی که به طور 
خاص برای ج��ذب مخاطبان جوان تر ساخته ش��ده 
بودند، راه اندازی کرد. از آن زمان، فروش محصوالت 
این شرکت در میان مصرف کنندگان جوان به سرعت 
افزایش یافت��ه و م��ردم، نگاه کام��ا متفاوتی به برند 

Old Spice دارند. 
Target

بیش��تر مردم��ی ک��ه ام��روزه ش��رکت تارگت را 
به عنوان بازار کاالهای ارزان قیمت )و هنوز باکیفیت( 
می شناس��ند، حتی حدس هم نمی زنند که در دهه 
۹۰، این شرکت نمی توانست خود را از خرده فروشان 
حراج��ی نظیر والمارت و کی م��ارت متمایز کند. اما 
زمانی که رقابت خرده فروش��ان شدیدتر شد، تارگت 
هم متوجه شد که باید راهی جدید برای مزیت یافتن 
در این بازار پیدا کن��د، بنابراین با بهترین طراحانی 
که روی کاالهای موازی- مش��ابه با برندهای معروف 
کار می کردند، وارد مذاکره ش��د و قرارداد بس��ت. از 
آن زمان تصویر ش��رکت تارگت به کلی تغییر کرده و 
حاال به یکی از مطرح ترین خرده فروشی های آمریکا 

تبدیل شده است. 
Harley Davidson

هارلی دیویدسن همیشه به عنوان یک برند متمایز 
و شناخته ش��ده مط��رح بود، اما این ش��رکت هم در 
ده��ه ۸۰ میادی به مرز ورشکس��تگی رس��ید. آنها 
ب��ا میلیون ه��ا دالر بدهی، حتی امی��دوار نبودند در 
بلندم��دت وضعیت بهت��ری پیدا کنن��د. بااین حال 
هارلی دیویدسن به جای تسلیم شدن تصمیم گرفت 
روی کیفیت محصوالتش بیشتر سرمایه گذاری کند 
و همین امر موجب شد خیلی زود به عنوان یک برند 
قابل اطمینان، شهرت و اعتبار فوق العاده ای به دست 

آورد و به یکی از رهبران این صنعت تبدیل شود. 
درس های کلیدی بازسازی برند

از ای��ن مثال ه��ای دنیای واقعی، چ��ه درس هایی 
می گیرید؟ 

- ی��ک دموگرافی��ک جدید در نظر بگیرید. ش��ما 
مجبور نیستید همیشه با مشتریان هدف فعلی خود 
کار کنید. گاهی اوقات دستیابی به موفقیت، مستلزم 

این است که مخاطبان تان را تغییر دهید. 
تولی��د  نترس��ید. ش��اید  ب��زرگ  تح��والت  از   -
ی��ک محص��ول جدی��د یا اج��رای رویک��ردی که با 
اس��تراتژی های فعلی تان کاما متفاوت اس��ت، همه 

چیزی باشد که شرکت تان به آن نیاز دارد. 
- سعی کنید یک نیاز واقعی را برطرف کنید. روی 
این مسئله تمرکز کنید که مشتریان بالقوه، واقعا چه 
خواس��ته هایی دارند. حتی اگر به این معنی باشد که 

مسیرتان را کاما تغییر دهید. 
بازس��ازی برن��د، راه حلی نیس��ت که ب��رای همه 
ش��رکت ها مناس��ب باش��د، اما زمانی که به بن بست 
رس��یده اید، یکی از بهترین گزینه های رهایی ش��ما 
است.  به موفقیت های شرکت های برتر جهان توجه 

کنید و از ریسک پذیری نترسید. 
INC/zoomit :منبع
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کلید

چگونه برای شرکت مان نام مناسب 
انتخاب کنیم؟ 

ن��ام ش��رکت در زمینه ه��ای بس��یاری از تجارت 
تأثیر گذار اس��ت. شرکتی که نام گیرا و خوبی داشته 
باش��د، هی��چ گاه از اذهان عمومی پاک نمی ش��ود و 
مش��تری را به س��مت خود جذب می کند. به همین 
دلیل نکاتی برای انتخاب اس��م مناسب نیاز دارید که 

در این مقاله به آنها اشاره می کنیم: 
جست وجو کردن در بازار هدف

1- تحقیقی راجع به بازار هدف انجام دهید 
مش��خص کنید که مش��تری هدف تان چه کس��ی 
اس��ت؟ آیا خدمات یا کاال هایی ک��ه عرضه می کنید 
آنق��در گران قیمت هس��تند که فقط اف��راد ثروتمند 
می توانند از آنها اس��تفاده کنند یا کسانی که درآمد 
پایین تری دارند هم می توانند از خدمات ش��ما بهره 
بگیرند؟ اینکه درآمد مشتری شما چقدر است، تأثیر 

زیادی بر نامی که برمی گزینید دارد. 
2- چه پیامی مدنظرتان است؟ 

انتخاب یک ن��ام می تواند حاوی یک پیام باش��د. 
ب��ه عن��وان مثال برای ش��رکتی که ب��رای کمک به 
محیط زیست یا مردم فقیر تشکیل شده، باید اسمی 

انتخاب شود که این پیام را به آنها منتقل کند. 
ی�ا  محص�ول  ویژگی ه�ای  از  فهرس�تی   -3

خدمات تان بنویسید
محصول شما چه ویژگی هایی نسبت به محصوالت 
س��ایر رقیبان تان دارد؟ ارزان تر اس��ت؟ آس��ان تر یا 
سریع تر اس��ت؟ یا برگه ضمانت طوالنی مدت دارد؟ 
پ��س از نوش��تن ویژگی هایش، باید دنب��ال کلمات 

مترادف آن باشید. 
4- با افزودن صفت، نام شرکت را جذاب کنید

ایده پرداز باشید و با اضافه کردن یک صفت به نام 
شرکت یا ترکیب کردن قسمتی از چند کلمه، اسمی 
بس��ازید که از ذه��ن هیچ فردی پاک نش��ود. توجه 
داش��ته باش��ید نامی که در نهایت انتخاب می کنید 
نباید آن قدر ناآشنا باشد که به سختی بتوان متوجه 

معنی آن شد. 

5- واج آرایی کنید
اگر نام ش��رکت ترکیبی از چند کلمه اس��ت، بهتر 
اس��ت حروف اول کلمات، مانند هم باشند. به عنوان 
مثال Jamba Juice از ذهن کسی پاک نمی شود. 

6- از کلمات خاطره انگیز استفاده کنید
از کلمات��ی اس��تفاده کنید که ترکی��ب آنها برای 
مردم خاطره انگیز اس��ت. برای مث��ال به جای کلمه 

شهر بازی می توان از شهر اسرارآمیز استفاده کرد. 
Smile & Scratch اصول

1-  اصول SMILE را رعایت کنید
مطاب��ق اص��ول SMILE ی��ک نام بای��د در عین 
اینکه ساده اس��ت، دارای معنی و مفهوم هم باشد و 
با ش��نیدن آن، ذهن مخاطب درگیر یک تصویر شود 

و حس خوشایندی در او ایجاد کند. 
2- اصول SCRATCH را رعایت کنید

SCRATCH به این معنا اس��ت که نام انتخاب 
ش��ده باید به راحتی تلفظ شود، دارای معنا و مفهوم 
IVM  باش��د و مشابه شرکت های دیگر نباشد. مثا
را انتخاب نکنید، چراکه بسیار شبیه بهIBM است. 
نام��ی که انتخاب می کنید باید واضح باش��د. برای 
مثال ش��رکت قرمز دارای ابهام است. با شنیدن این 
اس��م، فرد متوجه نمی ش��ود که محصول شرکت یاد 

شده، تولید رنگ مو است یا تولید رنگ روغن. 
نکات بازاریابی

1- نامی انتخاب کنید که در ابتدای لیست الفبا 
قرار داشته باشد

عموما فهرست شرکت ها براس��اس ترتیب حروف 
الفبا نوش��ته می ش��ود. اگر ش��خصی یک اسم را در 
اینترنت جس��ت وجو کند و فرصت کمی هم داش��ته 
باشد، ش��رکتی را مدنظر قرار می دهد که در ابتدای 

فهرست قرار گرفته است. 
2- کوتاه باشد

نام هایی که بلند هستند به سختی در ذهن ها باقی 
می مانند. نامی انتخاب کنید که کوتاه باشد. 

 3- از انتخاب نام مکان ها بپرهیزید
ام��کان دارد که در آینده ش��رکت ش��ما توس��عه 
پی��دا کند. ب��ه همین دلیل بهتر اس��ت اس��می که 
انتخاب می کنید، حاوی نام یک ش��هر نباش��د، زیرا 
باعث محدودیت ش��ما می ش��ود. برای مثال مصالح 
س��اختمانی مازندران، باعث می ش��ود تا شما به یک 

منطقه خاص محدود شوید. 
4- اسمی را که انتخاب کردید امتحان کنید

نظر خانواده یا دوست و آش��ناهای تان را در مورد 
اسمی که انتخاب کرده اید، بپرسید. هرچند تحقیقات 

بیشتری انجام دهید، اسم بهتری برمی گزینید. 
Wikihow/ucan :منبع

BRANDکارگاه برندینگ
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فلس��فه وج��ودی اپ های مس��نجر و 
روبات های چت پاس��خگویی پرس��ش ها 
و رس��یدگی به درخواس��ت های کاربران 
بدون ترک صفحه کامپیوتر یا گوشی های 
هوشمند اس��ت. چنین پیشرفت شگرفی 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  عرص��ه  در 
دنیای مج��ازی خبر بس��یار خوبی برای 
کس��ب وکارها به حساب می آید. بسیاری 
از  اس��تفاده  ام��کان  کس��ب وکارها  از 
فرصت ه��ای بالقوه دنی��ای تکنولوژی به 
منظور دستیابی به مخاطب هرچه بیشتر 
را دارن��د. در  این مقال��ه کایلین ُچنگ به 
بررس��ی ش��ش راهکار کاربردی در این 

زمینه پرداخته است. 
1- اشتراک گذاری محتوای مرتبط

به عنوان یکی از پرچمداران اس��تفاده 
از ابزارهای جدید BuzzFeed از اکانت 
رس��می خود در WeChat برای ایجاد 
و ارائه محتوای شخصی س��ازی ش��ده به 
فالوورهای��ش اس��تفاده می کن��د. اگر در 
WeChat صفحه رس��می ای��ن برند را 
دنبال کنید، هر روز یک مطلب از س��وی 
اکانت رس��می ش��رکت دریافت خواهید 
کرد. همچنین امکان ارسال کلیدواژه هایی 
نظیر »شکست«، »پیروزی« و »زیبایی« 
از س��وی مخاطب ها وج��ود دارد. به این 
ترتی��ب روب��ات BuzzFeed براس��اس 
تحلیل هرکدام از این کلیدواژه ها مطالب 
مناسب را در اختیار کاربر قرار می دهد. 

نکته مهم: بارگ��ذاری محتوای جذاب 
از  ب��ا کس��ب وکارتان یک��ی  و مرتب��ط 
راهکاره��ای س��اده برای حف��ظ جایگاه 
برندتان در دنیای مجازی اس��ت. این امر 
بیانگر توجه شما به مخاطب و تالش تان 
در راس��تای تهیه محتوای ارزشمند برای 

وی خواهد بود. 
2-پشتیبانی از مشتریان

طری��ق  از  مش��تریان  ک��ه  هن��گام 
ش��بکه های اجتماعی با یک برند تماس 
برقرار می کنند، هرچقدر شرکت سریع تر 
پاسخگو باش��د، بهتر است. براساس یک 
پژوهش ص��ورت گرفته از 3ه��زار کاربر 
که از شبکه های اجتماعی برای برقراری 
ارتباط با برندها استفاده می کنند، نزدیک 
انتظار پاسخگویی در  به 42درصدش��ان 

کمتر از یک ساعت را دارند. 
اغلب ش��بکه های  امروز  خوش��بختانه 
اجتماعی ابزارهای وی��ژه ای برای برندها 
در راس��تای پاس��خگویی هرچه بهتر به 
مش��تریان دارند. به عن��وان مثال موتور 
جس��ت وجوی سیر و س��فر »کایاک« از 
فیس بوک ب��ه عنوان ابزار پش��تیبانی از 
مشتریان استفاده می کند. سامانه کایاک 
به منظور اط��الع از آخرین اخبار دنیای 
گردش��گری و تهی��ه بلیت هت��ل و انواع 
وس��ایل نقلیه مانند قطار و هواپیما مورد 
استفاده قرار می گیرد. کاربران فیس بوک 
امکان طرح پرسش  از روبات این شرکت 
و دریافت پاس��خ مدنظرشان را دارند. به 

عنوان مثال می توان از این کانال در مورد 
امکان رزرو هتلی با حداکثر 600 دالر در 
منهتن پرس��ید و پاس��خ را در کسری از 

ثانیه دریافت کرد. 
نکته مهم: در نظرس��نجی موبایلی که 
از س��وی مؤسسه Ubisend انجام شد، 
نیمی از ش��رکت کنندگان ب��ه ارتباط با 
برنده��ا از طریق ش��بکه های مجازی به 
ج��ای س��رویس های ایمیل  اب��راز عالقه 
کردند. ب��ا بهره گی��ری از اپ هایی نظیر 
فیس بوک ش��رکت ها ت��وان صرفه جویی 
در وقت خود و مشتریان ش��ان را در همه 

حوزه های کسب وکار خواهند داشت. 
3- ارائه تجربه شخصی سازی شده

مانن��د  کس��ب وکارها  از  بس��یاری 
از شبکه های   Sephora خرده فروش��ی 
اجتماعی اس��تفاده گسترده ای می کنند. 
در این میان H&M ب��ه عنوان یکی از 
بزرگ ترین خرده فروش��ی های لباس نیز 
از قافله عق��ب نمانده و روبات مخصوص 
خ��ود در پیام رس��ان Kik را راه ان��دازی 
کرده اس��ت. روبات این برن��د به کاربران 
توصیه های��ی در حوزه مد کرده و ترکیب 
مناسب شان را با تحلیل چهره و اندام شان 

به آنها معرفی می کند. 
با استفاده از این روبات امکان پاسخ به 
پرسش هایی نظیر »استیل خود را چگونه 
توصیف می کنید؟« در قالب پاس��خ های 
کوتاهی نظیر »معمولی«، »رس��می« یا 
»ورزش��ی« وجود دارد. برهمین اس��اس 
روبات با تحلیل پاسخ کاربر کاتالوگ هایی 
در ارتباط با نوع پوشش مورد عالقه کاربر 

برای وی ارسال می کند. 
به منظور سهولت در خرید محصوالت 
س��فارش  ام��کان  توس��عه دهنده  تی��م 
محص��والت از طریق روب��ات برند را نیز 
فراهم کرده است. به این ترتیب می توان 
با انتخاب محصول از میان کاتالوگ های 
مختلف دریافتی به راحتی آنها را سفارش 

داد. 
نکت��ه مهم: با اس��تفاده از روباتی که با 
استفاده از پرس��ش های عمیق اطالعات 

مناس��بی را از کارب��ران دریافت می کند، 
برندتان ام��کان تولید محص��والت بهتر 
ش��بکه های  در  جذاب ت��ر  محتوای��ی  و 
اجتماع��ی را خواهد داش��ت. این فرآیند 
درس��ت مانند انتقال جریان گفت وگوی 
فروش��نده و خری��دار از دنی��ای واقع��ی 
ب��ه قال��ب ش��بکه های اجتماعی اس��ت. 
همچنین ارائه اطالعات دقیق مخاطب را 
به خرید از برندتان ترغیب خواهد کرد. 

4- ارتقای تجربه خرید
 Whole Foods سوپرمارکت مشهور
با استفاده از استراتژی مناسب در زمینه 
بهره برداری از اپ های مس��نجر سرگرمی 
و خدمت رس��انی را با ه��م ترکیب کرده 
اس��ت. مانند H&M روب��ات فیس بوک 
Whole Foods نی��ز ب��ه کارب��ران در 
زمینه یافتن محصوالت مناسب و تجربه 

خریدی باکیفیت کمک می کند. 
اگرچ��ه Whole Foods ت��ا حدی از 
ایده سایر برندها در زمینه استفاده از روبات 
فیس بوک استفاده کرده، با این حال تالش 
خود را در زمینه شخصی سازی این فرمول 
رایج به بهترین شیوه انجام داده است. عالوه 
ب��ر امکان چت با روبات این س��وپرمارکت 
امکان ارس��ال اموجی هایی مانند سیب یا 
پرتقال و مش��اهده محصوالتی که دارنده 
ترکیب این دو میوه هس��تند، وجود دارد. 
امکان اس��تفاده از کلیدواژه های مشخص 
برای دسترس��ی راحت تر به محصوالت در 
روب��ات Whole Foods نیز امکان پذیر 

است. 
نکت��ه مهم: ام��روزه مش��تریان انتظار 
دارن��د تکنول��وژی ب��ه تم��ام نیازه��ا و 
پرسش های ش��ان پاس��خ دهد. همچنین 
آنها ب��ه دنبال اندکی س��رگرمی در این 
 Whole Foods فرآیند هستند. روبات
هر س��ه این انتظارات کاربران را برآورده 
می کن��د. براین اس��اس مش��تریان این 
سوپرمارکت محبوب امکان تجربه خرید 

منحصر به فردی را خواهند داشت. 
5- ایجاد ارتباط پایدار

طری��ق  از  آدی��داس  ورزش��ی  برن��د 

مس��نجرهایی نظی��ر وات��س اپ، الین و 
فیس بوک محتوای ویژه، اخبار و آخرین 
نمونه  محصوالتش را در اختیار کاربران و 
فروشندگان محلی قرار می دهد. به جای 
اس��تفاده از روبات ها تیم توس��عه دهنده 
ب��رای  از اپ ه��ای مختلف��ی  آدی��داس 
برق��راری ارتباط با فروش��ندگان خرده پا 

استفاده می کند. 
گروه ه��ای آدی��داس با ن��ام انحصاری 
تانگو ش��امل 100 تا 250 هوادار فوتبال 
اس��ت. هرکدام از این اعض��ا تأثیرگذاری 
باالی��ی در جامع��ه داش��ته و ب��ه نوعی 
س��لبریتی محسوب می شوند. با این حال 
تأثیرگذاران محلی آدیداس به هیچ وجه 
شهرت سلبریتی های بین المللی را ندارند. 
این اقدام آدیداس در راستای استفاده از 
تأثیرگذاران کوچک و محلی به هیچ وجه 
تصادفی یا از س��ر کمبود بودجه نیست. 
در واقع شرکت در پی اطمینان از انتقال 
محتوای تولید ش��ده اش به صورت دقیق 
و شخصی س��ازی شده در سطوح مختلف 
محلی اس��ت. همچنین محتوایی که این 
اف��راد به م��ردم عادی منتق��ل می کنند 
بیش��تر از س��ایر نمونه ها دارای احساس 

واقعی خواهد بود. 
نکت��ه مهم: برق��راری ارتب��اط رودررو 
و ی��ک به ی��ک ب��ا مخاطب ها ب��ه آنان 
احساس بهتری خواهد داد. در مقایسه با 
کانال های عمومی اس��تفاده از شبکه های 
مجازی و گروه ه��ای اختصاصی تأثیر به 
مرات��ب بهتری روی ارتباط با مش��تریان 

خواهد داشت. 
6- فروش مستقیم

برگ��ر کینگ ب��ه عنوان غ��ول دنیای 
فس��ت فود راهکار بی نظیری برای خرید 
آس��ان مش��تریان یافت��ه اس��ت. پلتفرم 
اختصاص��ی برگر کینگ امکان س��فارش 
آنالین غذا و یافتن نزدیک ترین ش��عبه ها 
را به کارب��ران می دهد. همچنین این اپ 
پیش بینی دقیقی از مدت زمان مورد نیاز 
برای تهی��ه سفارش ش��ان را به مخاطب 

ارائه می دهد. 
س��ایر برندهای حوزه فس��ت فود مانند 
از  نی��ز   Domino و   Taco Bell
ابزارهای جدید در راس��تای ارائه خدمات 
هرچ��ه بهتر اس��تفاده می کنن��د. هردو 
ای��ن برنده��ا روبات مخص��وص خود در 
فیس بوک را راه اندازی کرده اند. خدماتی 
نظیر خرید آنالین و مش��اهده فهرس��ت 
محص��والت از جمل��ه کارکرده��ای این 

روبات های فیس بوکی است. 
نکته مهم: مخاطب عالقه بسیار زیادی 
ب��ه انجام امور از س��وی فروش��نده دارد. 
برهمین اس��اس شناخت سلیقه مخاطب 
و تالش برای به حداقل رس��اندن فرآیند 
س��رویس دهی و خرید گامی ضروری در 
راس��تای توس��عه آنالین کس��ب وکارتان 
خواه��د بود. به این ترتیب هم بر ش��مار 
مش��تریان تان خواهید افزود و هم تجربه 
خری��دی راحت ت��ر را به مش��تریان ارائه 

خواهید کرد. 
hootsuite :منبع

برندهای بزرگ چگونه در شبکه های اجتماعی مخاطب جذب می کنند؟ 

1۰ روش برای افزایش نقد و 6 راهکار استفاده از مسنجرها برای دستیابی به مخاطب
بررسی های مشتریان و بهبود سئو

هیچ ش��کی وجود ندارد که نقد و بررسی  های انجام شده 
توس��ط مشتریان برای کس��ب وکارها و البته سئو از اهمیت 
باالی��ی برخوردار اس��ت و به نوعی به آنها اعتبار می بخش��د. 
دنیای دیجیتال دسترسی به اطالعات را آسان تر کرده است و 
حتی اپلیکیشن هایی نیز وجود دارند که می توانند بارکد روی 
محصوالت را اس��کن کرده و اطالعات کاملی در مورد آن را 
در اختیار شما بگذارند. نقد و بررسی ها نه تنها برای مشتریان، 
بلکه برای فعالیت های آنالین ش��ما نی��ز مهم اند. گزارش ها 
نش��ان داده است که نقد و بررسی های مشتریان معموال نرخ 
کلیک پذیری به سایت را افزایش می دهد. اما با وجود تمامی 
این موارد گفته ش��ده، آیا باور می کنید که فقط 23درصد از 
مش��تریان حاضر به نوشتن نقد و بررسی یا رتبه  دهی به یک 
محصول یا سرویس به صورت آنالین هستند؟  ما می دانیم که 
مشتریان به دنبال اطالعات می گردند، اما موفق به پیدا کردن 
آن محتوای موردنظر شما نمی شوند. حال سؤال این است که 
چگونه می توان مشتریان را به نوشتن نقد در مورد محصول 

یا سرویس تشویق کرد؟ 
از آنها درخواست کنید

آیا از مش��تریان تان درخواس��ت می کنید که برای تان نقد 
بنویسند؟ شما می توانید از طریق سایت، ایمیل، تلفن و حتی 
ارسال کارت های پس��تی از مشتریان خود بخواهید که نقد 
و بررس��ی های خود در مورد محصوالت یا سرویس های شما 
را به اش��تراک بگذارند. استراتژی درخواست از مشتری برای 
نوش��تن نقد و بررسی معموال توسط شرکت ها جدی گرفته 
نمی ش��ود، غافل از اینکه شاید بهترین رویکرد برای دریافت 

نظرات مشتریان همین باشد. 
به مشتریان آموزش دهید که چگونه نقد بنویسند

بس��یاری از مش��تریان نمی دانند که نقدهای نوشته شده 
توسط آنها تا چه حد برای کسب وکارها مهم است، بنابراین از 
طریق روش های مختلف مانند تهیه کتابچه یا فیلم آموزشی 
به مشتریان تان آموزش دهید که اوال چگونه نقد بنویسند و 

ثانیا این نقد را باید در کجا منتشر کنند. 
استفاده از روابط شخصی

در صورت امکان، به جای به حالت اتوماس��یون درآوردن 
فرآیند دریافت نقد، می توانید یک ایمیل شخصی به مشتری 
بفرس��تید و از او بخواهید که برای تان نقد بنویسد. بسیاری 
از مش��تریان به این ایمیل های ش��خصی روی خوش نشان 
می دهن��د، به خصوص زمانی که قرار اس��ت نقدهای ش��ان را 

به صورت آنالین منتشر کنند. 
از ابزارهای موجود استفاده کنید

اگر طرفدار استفاده از ابزارها هستید، باید بدانید که برای 
دریافت نقدهای مش��تریان نیز ابزارهایی وجود دارد. یکی از 
این ابزارها ReviewBiz اس��ت؛ ابزاری رایگان که می تواند 

نقدهای مشتریان را برای شما جمع آوری کند. 
یک مرکز نقد و بررسی ایجاد کنید

یکی از روش های جالبی که بعضا کسب وکارهای ایرانی نیز 
برای دریافت نقدهای مشتریان از آن استفاده می کنند، ایجاد 
مراکزی در نقاط پرتردد ش��هر اس��ت که مشتریان از طریق 
این مراکز می توانند نظرات خود را با کس��ب وکار به اشتراک 
بگذارند. البته توجه داشته باشید که برخی از سایت های نقد 
و بررسی ممکن است به خاطر استفاده از یک آی پی آدرس 

برای نوشتن نقدهای متعدد، شما را جریمه کنند. 
کمک بگیرید

برخ��ی از ش��رکت ها نیز وج��ود دارند ک��ه می توانند کار 
دریافت بازخوردهای مش��تریان را برای شما انجام دهند. با 
جس��ت وجویی س��اده در گوگل می توانید به این شرکت ها 

دسترسی داشته باشید. 
یادآوری کنید

ش��ما می توانید دس��تورالعمل هایی برای نوشتن نقد را به 
همراه سفارش برای مشتری بفرستید. وقتی  شما توانسته اید 
انتظارات مشتری را به خوبی برآورده کنید و سفارش را زودتر 
از انتظ��ار او برایش بفرس��تید، این فرص��ت را برای دریافت 

نقدهای مشتریان غنیمت بشمارید. 
مشوق در نظر بگیرید

به عنوان آخرین تیر کم��ان، می توانید این مورد را مدنظر 
داش��ته باشید. بیشتر مشتریان بدون هیچ گونه چشم داشتی 
اقدام به نوش��تن نقد می کنن��د، اما در نظ��ر گرفتن برخی 
مشوق ها می تواند مشتریان را تحریک کند که نقدهای شان را 
سریع تر، بهتر و البته سازنده تر بنویسند. می توانید کوپن های 
تخفیف، کده��ای تخفیف و محصوالت رای��گان را به عنوان 

مشوق مدنظر داشته باشید. 
به نقد و بررسی ها پاسخ دهید

وقتییک نقد منفی را دریافت می کنید، در جلوی دید سایر 
مشتریان به آن پاسخ داده و مشکل را حل کنید. این کار به 
مشتریان نش��ان می دهد که شما به صحبت های آنها گوش 
می کنید و با آنها در تعامل هس��تید و همین مورد آنها را به 
نوشتن نقد تشویق می کند. وقتی یک نقد مثبت نیز دریافت 

کردید، از نویسنده نقد تشکر کنید. 
درخواست برای نوشتن نقد در امضای ایمیل

خود شما یا شرکت تان روزانه چه تعداد ایمیل را برای مشتریان 
می فرستید؟ این می تواند بهترین فرصت برای دریافت نقدهای 
مش��تریان باشد. می توان لینک ارجاع دهنده به صفحه دریافت 
نقد را درون امضای ایمیل قرار داد. امضای ایمیل معموال توسط 
مش��تریان موردتوجه قرار می گیرد و می تواند ش��انس دریافت 
نقد را افزایش دهد.  وقتی در مورد بازاریابی صحبت می کنیم، 
می توانیم چیزهایی را از شرکت هایی که این کار را به خوبی انجام 
می دهند یاد بگیریم. همین مورد در مورد نقدهای مش��تریان 
نیز صادق اس��ت. یکی از شرکت هایی که کار دریافت نقدهای 
مشتریان را به خوبی انجام می دهد، شرکت آمازون است. نگاهی 
به استراتژی های این شرکت داشته باشد تا ببینید چه چیزهایی 
daartagency :می توانید از آن یاد بگیرید.           منبع
عضویت در خبرنامه

عواملی که روی رتبه جست وجو تأثیر 
می گذارند

رتبه وب س��ایت در نتایج گوگل، به عوامل بس��یار زیادی 
بس��تگی دارد. عواملی که ش��اید کمتر به آنها توجه ش��ود با 
یکدیگر در تعامل هستند و گاهی اوقات همکاری آنها بسیار 

پیچیده است.
ش��رکت گوگل بعد از گذشت س��ال ها تنها یکسری فایل 
راهنما برای توس��عه دهندگان وب  منتشر کرده و هرگز روند 
کاری الگوریتم ه��ای خ��ود را به صراحت بیان نکرده اس��ت، 
بنابرای��ن این وظیفه  خود وب س��ایت ها اس��ت که موثرترین 
عوامل در بهبود رتبه بندی را تشخیص دهند. در حال حاضر 
مقاالت بسیار زیادی در سراسر اینترنت وجود دارد که عوامل 
موث��ر در رتبه بندی را ش��رح داده اند. ای��ن عوامل معموال با 
نظرسنجی از هزاران وب سایت به دست آمده اند. در این میان 
عوامل متعددی هستند که معموال دست کم گرفته می شوند، 

اما روی رتبه بندی تأثیر می گذارند.
عوامل اصلی و شناخته شده

زمان��ی که صحب��ت از عوامل موث��ر در رتبه بندی نتیجه  
جس��ت وجو به میان می آید سه فاکتور اصلی محتوا، ساختار 

و لینک ها در ذهن متخصصان تداعی می شود:
محتوا: حجم، کیفیت و مرتبط بودن محتوا تأثیر فوق العاده 
زیادی روی رتبه بندی وب س��ایت می گ��ذارد. تولید محتوای 
بیش��تر و باکیفیت ت��ر می تواند اعتبار ش��ما را افزایش دهد، 
همچنین میزان مرتبط بودن وب سایت با کلمات کلید اصلی 

را نیز افزایش می دهد.
ساختار: ساختار کلی وب سایت، قابلیت شناسایی آن توسط 
موتورهای جس��ت وجو و عوامل فنی، نقش بسیار مهمی در 

رتبه بندی وب سایت دارند.
لینک ها: کمیت و کیفیت وب سایت هایی که به وب سایت 
ش��ما لینک می دهند، تأثیر زیادی روی نفوذ آن می گذارند و 
درنهایت نقش پررنگی را در رتبه بندی وب سایت برای نتیجه  

عبارت جست وجو شده بازی می کنند.
ب��ه غیر از این موارد، چه فاکتورهای دیگری در رتبه بندی 

وب سایت نقش دارند؟
دیگر عوامل موثر

در ادامه این مقاله  به بررس��ی هفت عاملی می پردازیم که 
تا به امروز کمتر توسط متخصصان مورد توجه قرار گرفته اند:

1- سن دامنه
گوگل اعالم کرده اس��ت که س��ن دامنه  وب س��ایت روی 
رتبه  جست وجوی وب س��ایت تأثیر می گذارد. دامنه هایی که 
محتوای بی کیفیت دارند بعد از گذشت مدتی از بین می روند، 
اما دامنه های خوب س��ال های س��ال به فعالی��ت خود ادامه 
می دهند. مطمئنا سن دامنه چیزی نیست که بتوانید مانند 
محتوا یا ساختار مستقیما تحت کنترل داشته باشید. در عوض 
برای رسیدن به موفقیت باید برای طوالنی مدت به دامنه  خود 
پایبند باش��ید. شواهد نشان می دهد که یک وب سایت بعد از 
گذشت چند سال تعهد خود را نشان داده و اعتماد موتورهای 

جست وجو را جلب می کند.
2- شبکه های اجتماعی

ش��بکه های اجتماعی از جمله دیگر مواردی هس��تند که 
معموال برای بهبود سئو در نظر گرفته نمی شوند، اما مطالعات 
نش��ان داده  که فعالیت در شبکه های اجتماعی نقش پررنگی 
را در رتبه بندی ایفا می کنند. این عامل در مقایسه با کیفیت 
محت��وا از ارزش پایین تری برخوردار اس��ت، اما نباید نادیده 
گرفته شود. اولویت و تمرکز اصلی خود را روی تولید محتوای 
با کیفیت بگذارید، اما از فعالیت در شبکه های اجتماعی غافل 

نشوید.
3- به روزرسانی محتوا

گوگل از س��ال 2010 به بعد به محتواهای جدید اهمیت 
بیش��تری می دهد. اگر به پس��ت های قبل��ی مراجعه کنید و 
بخش��ی از محتوا را به روز رسانی کنید، احتمال دیده شدن 
آن در نتیجه  جس��ت وجو را باال می برید. البته این نکته را نیز 
فرام��وش نکنید که هرقدر حجم محتوایی که به روز رس��انی 
می ش��ود بیشتر باش��د، از نظر موتورهای جس��ت وجو بهتر 
است. بنابراین بازنویسی کردن کل مطلب ایده  خوبی به نظر 
می رس��د. پس اگر قصد دارید بخشی از محتوای وب سایت را 

به روزرسانی کنید این نکته را در ذهن داشته باشید.
4- لینک های خروجی

همان طور که می دانید لینک ه��ای داخلی رتبه بندی را 
عمیقا تحت تأثیر قرار می دهند، اما شاید ندانید لینک هایی 
که به وب سایت های دیگر می دهید نیز روی رتبه بندی اثر 
می گذارن��د. گ��وگل به منابع و لینک های��ی که در مقاالت 
خود می دهید نگاه می کند و اعتبار آنها را ارزیابی می کند. 
به عن��وان مثال اگر به وبس��ایت های باکیفیت و مهم لینک 
دهید، ارزش و اعتبار بیشتری کسب می کنید تا زمانی که 
به وب س��ایت های کم اهمیت و حاوی مطالب اسپم لینک 

دهید.
)CTR( 5- نرخ کلیک نسبت به رتبه

 CTR ها متغیرهای پیچیده ای هس��تند، زیرا می توانند 
روی رتبه بندی تأثی��ر بگذارند همچنین از طرفی رتبه بندی 
نیز می تواند CTR وب س��ایت را تحت تأثیر قرار دهد. با این 
حال معموال گفته می شود CTR باالتر از حد انتظار می تواند 
رتبه بندی را بهبود دهد و CTR پایین تر از حد انتظار نتیجه  

عکس خواهد داشت. 
6- بازدیدکننده های تکراری

از نظ��ر گ��وگل، بازدیدکننده های تک��راری عوامل مهمی 
هس��تند. بازدیدکننده های جدید نش��ان می دهند که شما 
می توانی��د برند خود را گس��ترش داده و جمعیت جدیدی را 
به سمت وب سایت هدایت کنید. اما بازدیدکننده های تکراری 
یعنی وبسایت ش��ما محتوای باکیفیتی داشته است و ارزش 
دو بار دیده ش��دن را دارد. بر این اس��اس اگ��ر درصد باالیی 
از بازدیدکنندگان تکراری داش��ته باشید، قدرت نفوذ و رتبه  

بهتری خواهید داشت.
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مشتریان ابدی بازاریابی نوین



معذرت خواهی کارآفرینان ممکن 
است به ضرر آنها تمام شود

کارآفرینان الزم اس��ت رفتار کنترل شده ای داشته 
باش��ند و در پاس��خگویی به ایمیل های ش��ان خیلی 
عجله نکنند، چرا که رفتار عجوالنه س��بب می ش��ود 

شأن و منزلت یک کارآفرین پایین بیاید. 
خیلی از مدیران و افراد کارآفرین همیشه در تالش 
هس��تند تا در کمترین زمان ممکن ب��ه ایمیل های 
دریافتی خود پاس��خ دهند. حتی ممکن است برای 
بعض��ی از ایمیل ه��ای خود، سیس��تم پاس��خ دهی 
اتوماتی��ک راه اندازی کنن��د و جواب های خود را در 
فایلی قرار دهند تا در صورت لزوم، به س��رعت از آن 
اس��تفاده کنند. ش��اید برخی از آنه��ا ایمیل ها را در 
فولدری مخصوص بگذارند تا بر اساس اولویت به آنها 
پاس��خ دهند. ممکن اس��ت دیدن چند ایمیل و پیام 
خوانده  نش��ده به آنها اس��ترس بدهد و در هرجایی 
مضطربند تا پاس��خ ایمیل های خود را ارسال کنند. 
این مسئله تا جایی جدی است که اگر ایمیلی بعد از 
24 ساعت پاسخ داده شود، در ابتدا با معذرت خواهی 

آغاز شود. 
ممکن اس��ت جمله »مع��ذرت می خواهم که دیر 
پاس��خ دادم« برای ش��ما و فرد گیرنده مشکالتی به 
وج��ود آورد. قبل از هر چیز باید بدانید ایمیل ش��ما 
نباید با پیامی منفی ش��روع شود، زیرا این کار سبب 
می ش��ود شأن و منزلت فرد ارس��ال کننده کم شود. 
ع��الوه بر آن، ش��ما از خود ضعف نش��ان داده و این 
مس��ئله تمام درخواست ها و صحبت های تان را تحت 

تأثیر قرار می دهد. 
از طرفی معذرت خواهی به دلیل دیر پاس��خ دادن 
به ایمیل سبب ایجاد فشار روی هر دو طرف می شود 
و این تفکر را به وجود می آورد که ارتباط باید سریع 
باشد، پس این مسئله باعث به وجود آمدن مشکالتی 

خواهد شد. 
این مسئله بیشتر شامل حال کارآفرینان می شود، 
زی��را این اف��راد س��اعت کاری مش��خصی ندارند و 
می توانند تا س��اعات طوالنی نیمه ش��ب مشغول کار 

باشند و آخر هفته ای برای شان باقی نمی ماند. 

بای��د بدانی��د درصد کم��ی از افراد انتظ��ار دارند 
ایمیل ه��ای آنها به س��رعت پاس��خ داده ش��ود. اگر 
فردی به دنبال ارتباط س��ریع تر باشد، از طریق دیگر 
روش ه��ای ارتباطی چ��ون تلفن یا پیام��ک ارتباط 
برق��رار می کند که احتمال پاس��خ گویی آن بس��یار 

بیشتر است. 
کمی دیرتر به ایمیل های ارسال شده پاسخ دهید

نباید برای پاس��خ دادن به ایمیل ها فش��اری روی 
خود داش��ته باش��ید و این کار را با برنامه ریزی جلو 
ببرید. پس اگر پاسخ دهی به ایمیل دو روز هم طول 
کش��ید، خیلی خودتان را ناراحت نکنید، زیرا ممکن 
اس��ت این کار زمان زیادی را از شما بگیرد و فرصت 
نداش��ته باشید وقت خود را به انجام پروژه های دیگر 
اختص��اص دهید. پس ب��رای اینک��ه جواب های تان 
س��ریع تر بوده و نتیجه بهتری داش��ته باش��د، پاسخ 
دادن ب��ه ایمیل ه��ا را جزئ��ی از کاره��ای آتی خود 
بدانی��د. می توانی��د در هر روز در س��اعتی خاص به 
تعداد معینی ایمیل پاس��خ دهید، ب��ا این کار زمان 
زیادی را در بخش Inbox خود صرف نخواهید کرد. 

ایمیل تأییدی برای فرد مقابل ارسال کنید
ش��اید ایمیلی به دست تان رس��یده باشد که وقت 
کاف��ی برای پاس��خ دهی ب��ه آن را نداری��د یا حتی 
نمی دانید چه زمانی می توانید جواب آن را بدهید، در 
این زمان ایمیلی خودکار برای طرف مقابل بفرستید 
تا متوجه شود ایمیل به دست تان رسیده است. حتی 
می توانی��د در جواب به او بگویید: »ایمیل را دریافت 
ک��رده ام و بع��د از مطالعه، پاس��خ آن را هفته آینده 
ارس��ال می کنم.«با این کار نه تنها برای پاس��خ دهی 
تحت فشار نیستید، بلکه شأن و منزلت خود را پایین 
نیاورده و مخاطب پیام ش��ما را ب��ا تصوری مثبت از 

شما می خواند. 
برای دیر ارسال شدن ایمیل معذرت خواهی 

نکنید، تشکر بهتر است! 
اگر فکر می کنید به این زودی ها قادر به پاسخ دهی 
ایمیل نخواهید بود، برای مخاطب بنویسید: »از صبر 

و شکیبایی شما متشکرم.«
با این کار ب��ه فرد مقابل می فهمانید جواب ایمیل 
را دیر ارس��ال می کنید و شخصیت خود را هم پایین 
نیاورده اید، بلک��ه می توانی��د در هرزمانی که فرصت 

داشتید به نامه پاسخ دهید. 
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اف��راد بس��یاری هم��واره در 
تالش هس��تند ت��ا کارایی خود 
را در مح��ل کار افزایش دهند. 
با این حال تنه��ا برخی از افراد 
می توانند در این رابطه به خوبی 
عمل کنن��د. اگرچه ب��رای این 
امر دالیل متع��ددی را می توان 
ذک��ر کرد، ب��ا این ح��ال نتایج 
تحقیق��ات حاکی از آن اس��ت 
که ریشه بس��یاری از دالیل در 
مدیری��ت نکردن درس��ت زمان 
اس��ت. امروزه زمان ب��ه میزانی 
اهمیت یافته است که به عنوان 
مهم تری��ن عام��ل از آن ذک��ر 
می ش��ود. با نگاه��ی واقع بینانه 
به درس��تی این امر پی خواهید 
ب��رد، چرا ک��ه ثروت از دس��ت 
رفته را می ت��وان با کار و تالش 
بیش��تر دوباره به دست آورد، با 
این ح��ال این ام��ر در رابطه با 
زمان، عم��ال غیرممکن خواهد 
ب��ود. به همین خاط��ر مدیریت 
اقدامات  زم��ان از ضروری ترین 
ه��ر ف��رد خصوص��ا در زمین��ه 
کاری محس��وب می شود. توجه 
داش��ته باش��ید که زمان برای 
تمام��ی افراد از محدوده خاصی 
در ش��بانه  روز برخوردار بوده و 
هیچ گونه تبعیضی در این رابطه 
وجود ندارد. با این حال همواره 
مشاهده شده است که برخی از 
راهکارهای مدیریت زمان بسیار 
دش��وار ب��وده یا حداق��ل برای 
همگان انجام آن ممکن نیست. 
در ادامه به بررس��ی 20 راهکار 
س��اده در ای��ن رابط��ه خواهیم 

پرداخت. 
1- برنامه روزانه داشته 

باشید
اف��راد  از  بس��یاری  ب��رای 
برنامه ری��زی کاری ب��ه صورتی 
اس��ت ک��ه براس��اس کاره��ای 
ماهان��ه اق��دام ب��ه اولویت دهی 
می کنن��د و اگرچ��ه ای��ن اقدام 
سودمند اس��ت، اما در راستای 
اج��رای بهتر آن الزم اس��ت به 
نحوی جزئی ت��ر عمل کنید. در 
واقع علت بس��یاری از احساس 
کمبود وقت ها در این اس��ت که 
افراد نمی دانند در طول روز باید 
چ��ه کارهایی را انج��ام دهند و 
همین امر باعث می شود نتوانند 
آن گون��ه ک��ه بای��د از زمان در 

اختیار خود اس��تفاده کنند. در 
همین راستا توصیه می شود در 
ابتدای صبح کارهایی را که قرار 
اس��ت در طول روز انجام دهید 

در جایی مکتوب کنید. 
2- زمانی مشخص برای هر 

اقدام خود داشته باشید
در صورت��ی که زم��ان انجام 
را  خ��ود  وظای��ف  از  هری��ک 
مش��خص نکرده باشید، همواره 
این احتمال وجود دارد که برای 
انج��ام کارهای خ��ود زمانی به 
مراتب بیش��تر از آن چه را مورد 
نیاز اس��ت صرف کنی��د. بدون 
تردید این اقدام نامناس��ب بوده 
و ضروری است محدوده زمانی 
هری��ک را مش��خص کنی��د. با 
ای��ن حال حواس تان باش��د که 
بای��د کامال واقع بین باش��ید و 
به نح��وی آرمان��ی خصوصا در 
ابت��دای انج��ام ای��ن کار، اقدام 

نکنید. 
3- از تقویم استفاده کنید

هم��واره در راس��تای این امر 
که بدانید در چ��ه روزی از ماه 
قرار داری��د و در روزهای آینده 
چه کارهایی را باید انجام دهید، 
الزم اس��ت تقویم��ی را هم��راه 
خود داشته باشید. این امر یکی 
از اقدامات ضروری در راس��تای 
مدیری��ت زم��ان ب��وده و نتایج 
بس��یاری را ب��ه هم��راه خواهد 
داش��ت. ب��ا ای��ن ح��ال توصیه 

می ش��ود از تکنول��وژی در این 
رابطه اس��تفاده و اپلیکیشن آن 
را دانلود کنید. دلیل این امر به 
این خاطر است که دیگر نیازی 
نداری��د فضایی را ب��رای تقویم 
خود اختص��اص دهید که خود 
به مرتب تر بودن میز کار ش��ما 

کمک خواهد کرد. 
4- هماهنگ سازی کارها 

را با اپلیکیشن های مربوطه 
انجام دهید

تکنولوژی همواره در راستای 
بهبود اوضاع مورد استفاده قرار 
می گی��رد و تحت این ش��رایط 
اف��رادی که از امکان��ات آنها در 
راس��تای کاهش دش��واری های 
کار خود سود نبرند، محکوم به 
تحمل سختی هستند. امروزه با 
رشد موبایل ها و اپلیکیشن های 
از  بس��یاری  انج��ام  مربوط��ه 
کارها با س��رعت و دقت بیشتر 
مهیا ش��ده اس��ت. بدون تردید 
ترتیب بندی و هماهنگ س��ازی 
اقدام��ات ام��ری زمان بر خواهد 
ب��ود و به همی��ن خاطر توصیه 
می ش��ود از تکنول��وژی در این 

رابطه استفاده کنید. 
5- زمان های مرده خود را 

بشناسید
هم��واره  روز  ش��بانه  در 
زمان های��ی را می ت��وان یاف��ت 
ک��ه می توانی��د از آنه��ا ب��رای 
انج��ام برخی از کارها اس��تفاده 

کنی��د. برای مث��ال، زمان رفت 
ب��ه مح��ل کار را  بازگش��ت  و 
می توانی��د ب��ه گ��وش دادن به 
کتاب��ی صوتی در رابطه با حرفه 
خود اختص��اص دهید. فراموش 
نکنید که در این رابطه خالقیت 
الزم  و  می زن��د  را  اول  ح��رف 
اس��ت کارهای روزم��ره خود را 
به شیوه ای متفاوت انجام دهید 
تا ام��کان آن در چنین مواقعی 

فراهم شود. 
6- نه گفتن را یاد بگیرید 

را می توان  اف��رادی  هم��واره 
یاف��ت که بنا به دالیل متعددی 
که بیش��تر آن مرب��وط به نبود 
اعتم��اد ب��ه نفس کافی اس��ت، 
ق��ادر به جواب منف��ی دادن به 
نیستند  دیگران  درخواست  های 
و همین امر باعث می ش��ود که 
عمال از انج��ام کارهای ضروری 
خ��ود دور بمانند. ب��دون تردید 
ش��ما ب��رای خ��ود برنامه هایی 
داری��د و انج��ام کاره��ای باقی 
افراد باعث خواهد شد با معضل 
کمبود وقت ب��رای خود مواجه 
شوید. اگرچه این امر به معنای 
عدم کمک به دیگران نیس��ت، 
ب��ا این حال الزم اس��ت همواره 
اولویت های زندگی و کار خود را 
مدنظر قرار دهید. اولین گام در 
راس��تای بهبود این امر شناخت 
علت عدم توانایی شما نسبت به 

نه گفتن است. 

7- به تأخیر انداختن کارها 
را فراموش کنید

اگرچ��ه همواره ای��ن احتمال 
وج��ود دارد که نتوانید در زمان 
تعیین ش��ده اقدام��ات خود را 
صورت دهید، ب��ا این حال این 
امر نباید به عادت رفتاری ش��ما 
تبدیل ش��ود. درواقع این دسته 
از موارد اس��تثنا محسوب شده 
و نباید اج��ازه داد تا تعداد آنها 
زیاد ش��ود. در همین راس��تا در 
تالش برای افزایش مهارت خود 
به منظور انجام س��ریع تر کارها 

باشید. 
8- کارهای مهم  را ابتدا 

انجام دهید
بس��یاری از افراد تمایل دارند 
ابتدای روزشان را صرف کارهای 
س��بک و کم اهمیت خود کنند. 
با این ح��ال توجه ب��ه این امر 
ضروری است که افراد در ابتدای 
صب��ح از س��طح ان��رژی کاملی 
برخوردارند که بدون ش��ک در 
س��اعات پایانی کار از میزان آن 
به ش��دت کاسته خواهد شد. به 
همین خاطر منطقی تر اس��ت تا 
ابتدا کارهایی را انجام دهید که 
ض��رورت بیش��تری دارد تا در 
صورت وق��وع اتفاقی که مجبور 
باشید محل کار خود را در زمان 
کوتاه تری ت��رک کنید، حداقل 
کارهای مهم خود را انجام داده 

باشید. 
9- ساعت مچی به همراه 

داشته باشید
ب��رای همه اف��راد پیش آمده 
اس��ت که مش��غول انجام کاری 
می ش��وند و چن��ان غ��رق آن 
می ش��وند ک��ه عمال زم��ان از 
علت  می شود.  خارج  دست شان 
اصلی این امر به این دلیل است 
که افراد هن��گام انجام کارهای 
خود به علت تمرکزی که دارند، 
دیگر تمایلی به برگرداندن س��ر 
خود و ن��گاه کردن به س��اعت 
دیواری ی��ا چک ک��ردن زمان 
از طری��ق تلف��ن هم��راه خود 
ندارن��د. به همی��ن دلیل وجود 
یک س��اعت مچی اهمیت پیدا 
باش��ید  داش��ته  توجه  می کند. 
همراه تان  همواره  ش��ما  ساعت 
خواه��د بود. ممکن اس��ت این 
امر حتی برای تلفن همراه شما 

میسر نباشد. 
ادامه دارد... 
 lifehack :منبع
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چگونه تبعیض جنسیتی را در 
محیط کار از بین ببریم

تبعیض جنسیتی برای استخدام تا حدودی از بین رفته و در 
بسیاری از شرکت ها تعداد کارمندان خانم و آقا یکسان است، اما 
سهم آنها از مزایا و فرهنگ سازمان شرکت تفاوت دارد.  بحث 
تفاوت قائل شدن در استخدام خانم ها و آقایان همیشه یکی از 
موضوعات پرحاشیه بوده اس��ت. این تفاوت ها با گذشت زمان 
کم رنگ شده اند و در بسیاری از جوامع تعداد خانم ها و آقایانی 
که برای اس��تخدام از طرف ش��رکت ها در نظر گرفته می شوند 
یکس��ان است. اما زمانی که صحبت از شغل های مهم مدیریتی 
و حقوق و مزایا به میان می آید، س��هم مردان بس��یار بیشتر از 
زنان است. همچنین زمانی که پست های مدیریتی به زنان داده 
می شود همه از آنها انتظار دارند که مانند مردان باشند و به نوعی 
از فرهنگ مردانه حاکم در جو شرکت حمایت کنند. اینکه زنان 
نیز مانند مردان شانس مساوی برای استخدام شدن دارند خیلی 
خوب است، اما کافی نیست. فرهنگ سازمانی شرکت ها باید به 
نوعی باشد که فرصت رشد و شکوفایی را برای تمام کارمندان 
و فارغ از جنسیت شان مهیا کند. هر شرکتی اگر تغییرات را از 
خودش آغاز کند این فرهنگ به زودی در میان تمام شرکت ها و 
ادارات پذیرفته خواهد شد و نیروهای بااستعداد تمایل بیشتری 
برای همکاری با آنها نش��ان خواهند داد. در ادامه این مقاله به 
نقل از زومیت به بررسی مواردی می پردازیم که به رشد فرهنگ 

برابری جنسیتی در محیط کار کمک می کنند. 
1- تفاوت مردان و زنان را یاد بگیرید و آموزش دهید

همانطور ک��ه می دانید نحوه رفتار، برخ��ورد، ارتباطات و 
توانایی حل مس��ئله در مردان و زنان متفاوت است و همین 
موضوع باعث می شود عملکرد یکسانی در محیط کار نداشته 
باشند. برخی ش��رکت ها قوانین خاصی برای ارتباطات دارند 
و ع��الوه بر نحوه کار کردن به آنها آموزش داده می ش��ود که 
چه رفتاری در محیط کار باید داش��ته باشند. یکی از راه های 
مؤثر برای جا انداختن فرهنگ برابری جنس��یتی، شناختن 
تفاوت های مردان و زنان است. مدیری که به رشد کسب وکار 
خود اهمی��ت بدهد، تالش می کند ویژگی ه��ا و تفاوت های 
رفتاری و عملی میان مردان و زنان را درک کند و این موضوع 
را ب��ه کارمندان نیز آم��وزش بدهد. هرق��در تمایل مدیران 
بخش های مختلف شرکت برای شناخت تفاوت ها بیشتر باشد، 
انگیزه کارمندان نیز باالتر خواهد رفت. بنابراین مواردی که در 
این زمینه یاد گرفته اید با بخش های مختلف شرکت مانند تیم 
اس��تخدام و حتی ارتباط با مشتری ها در میان بگذارید.  اگر 
از آن دسته شرکت هایی هستید که هرازگاهی رویداد برگزار 
می کنند، این موضوع را در جریان رویداد نیز مطرح کنید و از 
کارمندان مرد شرکت مخصوصا کسانی که وظایف مدیریتی 
دارند بخواهید که در این رویدادها ش��رکت کنند. بسیاری از 
مردان نمی دانند چه تفاوت هایی در پست های مدیریتی برای 
م��ردان و زن��ان وجود دارد. نتیجه تحقیقی در س��ال 20۱۷ 
نشان داده است تقریبا ۵0درصد مردان فکر می کنند نیمی از 
پست های مدیریتی شرکت بر عهده زنان است، در صورتی که 
نسبت زنان مدیر به مردان مدیر، یک به ۱0 است. همچنین 
بس��یاری از آنها نمی دانند که فرهنگ سازمانی حاکم بر جو 
ش��رکت، چه فشار و استرس��ی را به زنان وارد می کند.  پس 
بهترین کار این اس��ت که در مورد این تفاوت ها اطالع رسانی 
صورت بگیرد. همچنین از زنان بخواهید که از حق خودشان 
در محیط کار دفاع کنند. به آنها یاد بدهید زمانی که ایده شان 
از طرف همکار مرد دزدیده می ش��ود و تمام اعتبار به آن فرد 

می رسد، باید مشکل را از راه درست و مؤثر پیگیری کنند. 
2- همکاری میان کارمندان را افزایش دهید

اینکه انتظار داشته باشید زنان مهارت ها و توانایی های شان 
را ب��رای تطابق با فرهنگ مردانه تغییر دهند، نه تنها فرصت 
شکوفایی را از آنها می گیرد، بلکه روی عملکرد سایر اعضای 
تیم نیز تأثیر می گذارد. یک تیم زمانی رش��د می کند که هر 
ش��خصی با مهارت های طبیعی خ��ودش کار کند. فراموش 
نکنید مردان و زنان عالوه بر متفاوت بودن از نظر جنس��یت، 
از نظر فرهنگی نیز با یکدیگر تفاوت دارند. شرکتی که بتواند 
با وج��ود این اختالف ها هم��کاری خوبی می��ان کارمندان 
برقرار کند پیش��رفت خواهد کرد، زیرا قدرت تصمیم گیری 
اعض��ای تیم افزایش پیدا خواهد کرد و محصوالت و خدمات 
باکیفیت تری به بازار عرضه خواهد شد. همچنین اغلب افراد 
بااستعداد ترجیح می دهند در چنین شرکتی کار کنند و تمام 
وقت و انرژی خود را صرف کار می کنند. بهترین مدیران تیم 
افرادی هستند که از کارمندانی با ویژگی ها و روحیات یکسان 
و قوی اس��تفاده نمی کنند، بلکه به دنبال افرادی هستند که 
از همه نظر مکمل یکدیگر باشند. ترکیب کردن دیدگاه ها در 

محیط کار نتایج فوق العاده خوبی خواهد داشت. 
3- به مواردی که یاد گرفته اید عمل کنید

اگر واقعا می خواهید تبعیض جنس��یتی محیط کار خود را از 
بین ببرید، باید تمام کارمندان شرکت از جمله مدیران استخدام 
و مدیران ارش��د را در این موض��وع درگیر کنید. مورد اول، یعنی 
یاد گرفتن تفاوت مردان و زنان، اگر با عمل کردن همراه نباش��د 
هیچ فایده ای نخواهد داشت. اینکه مقاالت آموزشی و روان شناسی 
مرتب��ط با این موضوع را مطالعه کنید ام��ا تغییری در روش کار 
اعمال نش��ود فقط باعث هدر رفتن زمان و انرژی می شود. امروزه 
زنان کمی در پست های مهم مدیریتی مشغول فعالیت هستند و 
این مش��کلی است که از مراحل اولیه مدیریت آغاز می شود و در 
مراحل باالیی بدتر می شود. راه حل از بین بردن مشکل این است 
که کس��ب وکارها به جای تمرکز کردن روی پست های مدیریتی 
مهم، روی پست های مدیریتی کوچک تر متمرکز شوند. یعنی با 
س��پردن پست های مدیریتی کوچک به زنان، آنها را برای مراحل 
بعد آماده کنند. نتیجه تحقیقات نشان می دهد که زنان آموزش 
دیده عملکرد بهتری در مدیریت دارند و درآمد شرکت را به میزان 
قاب��ل توجهی افزایش خواهن��د داد.  اولین گام برای از بین بردن 
تبعیض جنسیتی در محیط کار این است که بدانید مردان و زنان 
ارزش یکس��انی دارند، ولی متفاوت از یکدیگر هستند. زمانی که 
کل اعضای تیم به شناخت بهتر و عمیق تری از مهارت های زنان 

برسند، کل تیم و به دنبال آن کسب وکار نیز رشد خواهد کرد. 
INC/zoomit :منبع

به قلم سلستین چوا
مترجم: امیرآل علی
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اخبار

تبریز – مجید مسلمی- نشست هم اندیشی 
فرج محمدقلیزاده، رییس کمیس��یون فرهنگی و 
اجتماعی ش��ورای شهر با اعضای خانه مطبوعات 
آذربایجان ش��رقی، عصر روز دوش��نبه شانزدهم 
بهم��ن ماه، همزمان با ایام دهه فجر برگزار ش��د. 
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا در تبری��ز، فرج محمد 
قلیزاده، در این نشست گفتگوهای چند جانبه را 
در شرایط اجتماعی فعلی ضروری دانست و ادامه 
داد: همه اعضای ش��ورای شهر بر روی اولویت دار 
ب��ودن موضوعات فرهنگ��ی و اجتماعی به اجماع 
رسیده اند. رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای ش��هر، در ادامه با تاکید بر نقش رسانه ها 
در ارتباط میان مردم و مس��ئولین، عنوان داشت: 
بدون شفافیت در امور، هر اتفاق نامبارکی از جمله 
فساد ریش��ه خواهد گرفت در حالی که رسانه ها 
می توانند با تاباندن نور بر نقاط تاریک مدیریتی، در 
این زمینه نقشی سازنده ایفا کنند. قلیزاده ادامه داد: 
در همین راستا از شهردار خواسته شده است همه 
قرارداده��ا را در معرض دید عموم قرار دهد. عضو 
شورای شهر تبریز با ابراز تاسف از اینکه نقش انسان 
در مدیریت ش��هرها مورد غفلت قرار گرفته است، 
ادامه داد: با همین نگاه فروش منابع شهرها برای 
درآمدزایی از دهه 60 به این سو رونق گرفته است.  
وی با بیان اینکه اگر می خواهیم انسان در اولویت 

برنامه های ما باشد، ناگزیر باید فرهنگ را در راس 
همه رویکردها قرار دهیم، افزود: در سال های اخیر 
بیش از ۵ هزار میلیارد ریال در این شهر در حوزه 
فرهنگ هزینه ش��ده است اما خروجی مشخصی 
از این هزینه کردها ندیده ایم چون هزینه ها فاقد 
سیاستگذاری مشخص بوده است. قلیزاده ادامه داد: 
بودجه های فرهنگی صرف کارهای بر زمین مانده 
دیگر نهادها شده اس��ت! وی با بیان اینکه نگران 
آینده شهر هستیم، افزود: کسی نیست که ما را از 
نگرانی رها کند در حالیکه به شدت نیازمند نخبگان 
دغدغه مند برای همفکری در توسعه تبریز هستیم. 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر 

تبریز، عنوان داش��ت: برمبنای گزارش��ی که خود 
شهرداری ارایه کرده است این نهاد ۱۱00 میلیارد 
تومان بدهی دارد و به این رقم از بدهی، سالیانه ۳0 
درصد بهره بانکی افزوده می شود. وی ادامه داد: از 
بودجه ۲600 میلیارد تومانی س��ال ۹6 شهرداری 
تنها ۵6 درصد محقق شده است. قلیزاده با تاکید 
بر اینکه رس��انه ها باید حساسیت خود را نسبت 
به مدیریت شهری افزایش دهند، خاطرنشان کرد: 
بدون توجه رسانه ها حتما با خطا مواجه خواهیم 
شد. رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تبریز خطاب به خبرنگاران عنوان داشت: شما 
خبرنگاران را موذنان جامعه می دانیم و اگر ش��ما 

بخوابید، یا ش��ما را خواب کنند، نماز جامعه قضا 
خواهد ش��د! قلیزاده با بیان اینکه ما خبرنگاران را 
با صوراس��رافیل ها می شناس��یم، ادامه داد: مبادا 
روزی که یک مدیر برای پیش بردن برنامه هایش 
خبرنگار اجیر کند! عضو شورای شهر تبریز با اعالم 
اینکه مطالبات خبرنگاران را در کمیسیون فرهنگی 
و اجتماعی شورای شهر مطرح خواهد نمود، عنوان 
داشت: با مذاکراتی که صورت گرفته است امکانات 
خانه کارگ��ر در اختیار خبرنگاران نیز قرار خواهد 
گرف��ت. قلیزاده همچنین وعده داد رعایت عدالت 
در کمک به رسانه ها از سوی شهرداری و شورای 

شهر، در دستور کار قرار گیرد.

اصفهان - قاس�م اسد- مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در جمع مدیران طرح آبرسانی اصفهان بزرگ  بر اهمیت مصرف 
صحی��ح آب در جامع��ه از طریق آموزه های دینی تاکی��د کرد و گفت:  
آموزه های زندگی س��از اس��الم، آیات قرآن و احادیث فراوان با تعبیرهای 
گوناگون، اس��راف و زیاده روی در ه��ر کاری را به طور عام و در مورد آب 
به طور خاص، مورد نکوهش و مذمت قرار داده اس��ت.  مهندس هاش��م 
امینی بر نقش مس��اجد و ائمه جماع��ات در ترویج فرهنگ صحیح آب 
اشاره کرد و گفت :مساجد و مراکز دینی نقش غیرقابل انکاری در شکل 
گی��ری باورها و ارزش های آحاد مردم در حوزه مدیریت مصرف صحیح 
آب دارند و بستری مناسب برای آموزش و اطالع رسانی هستند. از آنجا 
که آب جایگاه ویژه ای در زندگی و حیات بش��ر دارد، آموزه های دینی و 
فرهنگی نیز می تواند نقش مهمی در تبیین فرهنگ مصرف بهینه آب ایفا 
کند. امروز کشور ما با بحران جّدی آب مواجه شده و الزم است مردم به 
کمک روحانیون و ائمه جماعات مساجد راهکارهای اصالح الگوی مصرف 
را فراگرفته و به اجرای صحیح و نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی در 
جامعه کمک کنند. از آنجایی که آحاد مردم از دیرباز نس��بت به نصایح، 
اندرزها و بیانات علمای ربانی و حوزوی حرف شنوی داشته اند، از این رو 
نقش آنان تبیین مصرف بهینه منابع حیاتی مانند آب بسیار حائز اهمیت 
است. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مصرف صحیح 
آب گفت:  مقام معظم رهبری در صرفه جویی و دوری از اسراف در مصرف 

آب فرمودند: اس��راف، یک بیماری اجتماعی است.  یکی از موارد اسراف، 
اسراف در آب است؛ نه فقط آبی که مصرف ُشرب در خانه ها می شود، نوع 
آبیاری کشاورزی ما هم یک نوع مسرفانه است و آب را هدر می دهیم. آب 
را صرفه جویی کنیم؛ یعنی از سدهایمان صیانت کنیم، شبکه آب رسانی 
را اصالح کنیم، آبیاری های با صرفه در کش��اورزی را آموزش بدهیم که 
چه جوری آبیاری بشود.  مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان اصفهان  
در پاسخ به این سئوال که چگونه می توان فرهنگ مدیریت مصرف آب را 
نهادینه کرد، گفت: این مهم فقط در صورت درک صحیح جامعه نسبت به 
اهمیت آب محقق می شود. تا زمانی که جامعه درک صحیحی از اهمیت 
آب و نقش مصرف بهینه آب در دسترس��ی پایدار به این منبع حیاتی را 
نداشته باشد ، نباید انتظار داشت که فرهنگ مدیریت صحیح آب در کشور 
نهادینه ش��ود، تا به امروز اقدامات فرهنگی زی��ادی را در حوزه مدیریت 

صحیح مصرف آب انجام داده ایم  که در نوع خود می تواند به نهادینه شدن 
این فرهنگ کمک کند، اما کافی نیست.  مهندس امینی با بیان اینکه قرار 
گرفتن ایران در منطقه آب  و هوایی خش��ک و نیمه خشک که متوسط 
بارندگی در آن حدود یک س��وم متوسط جهانی است، ضرورت مدیریت 
مصرف آب و برنامه  ریزی در جهت آن را واقعیتی اجتناب ناپذیر می کند، 
اعالم کرد: به رغم کمبود جدی آب در سطح کشور هنوز هم بخش زیادی 
از جامع��ه خطر کم آبی را چنان که باید درک نکرده و یا آگاهی الزم در 
خصوص نحوه مدیریت مصرف آب ندارد. .  در حالی که اطالع رس��انی و 
تغییر شیوه الگوی مصرف در این خصوص امری ضروری است.  مدیرعامل 
و رئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضالب استان اصفهان دانش آموزان را 
بهترین رسانه برای انتقال پیام اهمیت آب دانست و عنوان کرد: . کودکان و 
نوجوانان هم تاثیر پذیر و هم تاثیرگذار هستند. بنابراین آموزش و مشارکت 
دادن آنها در طرح هایی مثل همیار آب یا حامی آب و از این قبیل، نظیر 
آنچه در طرح همیار پلیس رخ داد، عالوه بر تقویت حس مسئولیت پذیری 
در آنها، می  تواند موجبات تعمیق باورها و ترویج هنجارهای درس��ت در 
مدیریت مصرف منابع آب از طریق آنها در سطح خانواده ها را فراهم سازد.  
مهندس امینی ادامه داد:آگاهی دادن با ایجاد حساسیت و درک صحیح 
مصرف صحیح  آب می  تواند ضمن تاثیرپذیری کودکان و نهادینه کردن 
فرهنگ مصرف صحیح در آنان و تداوم رفتار در بزرگسالی،  با تاثیرگذاری 
کودکان بر رفتارهای اطرافیان به اصالح رفتار بزرگساالن نیز کمک کند. 

اهواز - ش�بنم قجاوند - مدیر عامل ش��رکت توانیر با 
اهداء لوح تقدیر به روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق 
خوزس��تان تعامل مناس��ب این روابط عمومی با رسانه های 
گروهی به ویژه صدا و سیما و نشریات محلی استان خوزستان 
را قابل تقدیر دانست. آرش کردی مدیر عامل توانیر همچنین 
انع��کاس و انتش��ار و تبیین برنام��ه های صنع��ت برق در 
خوزستان به ویژه در ش��رایط خاص و بحرانی توسط روابط 
عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق خوزستان را قابل تقدیر 

برش��مرد. بر اساس این گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق خوزس��تان در تابستان سال ۹۵ و ۹6 با تولید 6 
فیلم مس��تند، تولید ۵0 برنامه رادیویی، انتشار ۳0 بروشور 
در تیراژ یک میلیون نس��خه و بسیاری از اقدامات فرهنگی 
و اجتماعی س��عی کرده تا وظایف ذاتی روابط عمومی را به 
ص��ورت موثرتری انجام دهد. مجموع این اقدامات توانس��ته 
است نشان سازمان شنوا و جایزه ملی انتشارات را برای روابط 

عمومی توزیع نیروی برق خوزستان به ارمغان بیاورد.

 ارومی�ه - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های 
جمعی به تشریح فعالیت های این شرکت در جهت ارائه خدمات هر 
چه بهتر کیفی به مش��ترکین در استان پرداخت.  وی با بیان اینکه 
آذربایجان غربی جزو آن دسته از استانها در کشور بوده که عملیات 
برق رسانی در کلیه روستاهای باالی ده خانوار بر اساس آمار سال ۹۵ 
انجام یافته است افزود: در حال حاضر تعداد معدود روستاهایی هستند 
که زیر ۱0 خانوار بوده و ما در حال تهیه آمار این روستاها هستیم تا در 
آینده با بهره گیری از انرژیهای نو کار برق رسانی آنها را نیز در برنامه 
کاری خود قرار دهیم. مهندس حسن بکلو با اشاره به موضوع استفاده 
غیر مجاز از برق و تصویب انشعاب برق غیر دائم برای خانوارهای فاقد 
انشعاب تاکید کرد امروز دیگر هیچ عذر و بهانه ای برای استفاده غیر 
مجاز از برق در آذربایجان غربی وجود ندارد. مهندس حسن بکلو به 

پروژه های ش��رکت توزیع نیروی برق استان که در ایام اهلل دهه فجر 
مورد بهره برداری قرار می گیرند اش��اره ک��رد و با بیان اینکه بحث 
کمی توسعه را به پایان رسانده و امروز بیشتر به دنبال کیفی سازی 
خدمات هس��تیم گف��ت : در ایام اهلل دهه فج��ر ۷۱ پروژه در بخش 
افزایش خدمات مورد بهره برداری قرار می گیرد . وی رساندن میزان 

خاموشی ها به ۱0۷ دقیقه در سال برای هر مشترک و کاهش تلفات 
به ۷ درصد را از اهداف مهم این سند یاد کرد و افزود: میزان تلفات غیر 
فنی در استان در سال گذشته ۱۲.6 درصد بوده و پیش بینی ما در 
این خصوص کاهش این رقم به ۱۱.۸ درصد تا پایان سال جاری است. 
مهندس حسن بکلو با اشاره به برنامه های در دست انجام این شرکت 
برای استفاده و بهره گیری از انرژیهای نو در سطح استان یادآور شد 
در سال جاری مجوز تولید ۲0 مگاوات برق در استان آذربایجان غربی 
صادر شده که یک مورد آن در هفته دولت در نقده کلنگ زنی شد و 
کلنگ دو نیروگاه دیگر از نوع گازی و خورشیدی نیز در ایام اهلل دهه 
فجر در مهاباد بر زمین زده می شود. مهندس حسن بکلو  به تعمیر و 
نگهداری ش��بکه های برق در اس��تان اشاره کرد و گفت: عمر شبکه 
بر اساس استاندارد سی سال بوده و سه درصد از اعتبارات نیز صرف 

تعمیر و نگهداری شبکه ها می گردد.

نشست هم اندیشی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر با اعضای خانه مطبوعات برگزار شد

قلیزاده: رسانه ها باید حساسیت خود را نسبت به مدیریت شهری افزایش دهند 
مطلبات خبرنگاران در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مطرح خواهد شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد
مساجد و مراکز دینی نقش غیرقابل انکاری در شکل گیری باورها و ارزشهای فرهنگ مصرف آب را دارند

مدیرعامل توانیر:

ارتباطات رسانه ای شرکت توزیع برق خوزستان قابل تقدیر است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تشریح کرد

جزییات فعالیت های شرکت توزیع برق در جهت ارائه خدمات بهتر به مشترکین

مش�هد - صابر ابراهیم بای - همزمان ب��ا ایام دهه مبارک 
فجر با اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درمش��هد مقدس، 
از دیروز تمام ش��هرهای کشور به نسل سوم و چهارم تلفن همراه 
متصل ش��دند و پوشش نسل سه و چهار در تمام شهرهای کشور 
سراسری شد.   روز ۱6 بهمن ماه ۱۳۹6، با حضور آذری جهرمی، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و سیدمجید صدری، مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات ای��ران در مراس��م افتتاح همزم��ان پروژه های 
مخابراتی ویژه دهه فجر در مش��هد مقدس، بیش از ۱۲۴6 ش��هر 
کش��ور نیز از خدمات نس��ل س��ه و چهار اینترنت همراه استفاده 
می کنند و تا پایان اسفندماه سال جاری، ۱۳۳0 منطقه روستایی 

در خراس��ان رضوی تحت پوش��ش سه ش��بکه تلفن همراه قرار 
می گیرد. دکتر آذری جهرمی، در این مراس��م، از برطرف ش��دن  

مشکل ارتباطی ۱۳۳۹ روستای خراسان رضوی تا پایان سال خبر 
داد و گفت : » تا ۲۷اردیبهش��ت ماه سال ۹۷، در استان خراسان 
رضوی باید توسعه زیر ساخت ها به خوبی صورت گیرد. به واسطه 
همین توسعه زیر ساخت های ارتباطی و خدماتی است که  امکان 
اشتغال جدید به وجود  می آید.«  وی از راه اندازی  پارک فناوری 
تجارت در مشهد تا روز جهانی مخابرات ، ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۷، 
خبرداد  و گفت: »این پارک برای ارائه تس��هیالت به شرکت های 
نوپا فعالیت کرده و شرکتی که با ۵00 میلیون تومان سرمایه وارد 
این پارک ش��ود، با پنج میلیارد تومان از آن خارج می ش��ود. این 

پارک نقش خوبی را در اقتصاد دیجیتال ایفا خواهد کرد.«  

همزمان با ایام دهه مبارک فجر با اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درمشهد مقدس

پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه سراسری شد

آیین بهره برداری از دیوار حفاظتی در ۶ روستای استان بوشهر 
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز  -  همزمان با گرامیداشت ایام اهلل دهه 
فجر، دیوارهای حفاظتی در6 روس��تای شهرس��تان جم با حضور فرماندار، امام 
جمعه، مدیر بنیاد مسکن و دیگر مس��ئولین شهرستان به بهره برداری رسید. 
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان بوشهرمهندس بهمنی- مدیربنیاد 
مس��کن شهرس��تان جم، در مراس��می که بصورت نمادین جهت افتتاح دیوار 
حفاظتی روستای بُهرحاج نوشاد برگزار شد بیان کرد: اجرای ۴ دیوار حفاظتی در 
روستاهای بُهرباغ، بُهرحاج نوشاد، علی آباد و فرامرزی از بخش مرکزی شهرستان جم و ۲ دیوار حفاظتی در روستاهای دره بان و قلعه 

ُکهنه بخش ریز جمعاً بطول ۱۵00 متر با اعتبار ۱۵ میلیارد ریال از محل اعتبار وزارت نفت به اتمام رسیده است.
افتتاح طرح هادی روستای قراول خانه در استان بوشهر 

بوش�هر- خبرنگار فرصت ام�روز - در آیینی به مناس��بت دهه مبارک 
فجر، طرح هادی روس��تای قراول خانه شهرس��تان دشتستان با حضور معاون 
سیاس��ی اس��تاندار، فرماندار، معاونین فرماندار، مدیر بنیاد مسکن شهرستان و 
دیگر مس��ئولین به بهره برداری رس��ید. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
استان بوشهر، مهندس نوروزپور- مدیربنیاد مسکن دشتستان ضمن یاد و خاطره 
ش��هدای انقالب اس��المی و تبریک ایام دهه فجر بیان کرد: این پروژه در سال 
جاری با استفاده از محل قیر رایگان به مساحت ۸۴00 متر مربع به طول ۱000 متر با اعتبار ۱ میلیارد و 6۸0 میلیون ریال به اتمام 

رسیده است.
افتتاح سه پروژه در دهه مبارک فجر

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز  - در دهه مبارک فجر، پروژه بوس��تان روس��تایی و 
دو زمین چمن ورزشی مصنوعی با حضور فرماندار، امام جمعه، مدیربنیاد مسکن تنگستان 
و مس��ئولین شهرس��تان افتتاح گردی��د. به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن اس��تان 
بوشهر،احمدی- مدیر بنیاد مسکن تنگستان گفت: بوستان امید و چمن مصنوعی در روستای 
اشکالی با اعتبار ۳ میلیارد و ۱۱0 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و دهیاری ها احداث 
شده است. همچنین در روستای منصوری جنوبی، چمن ورزشی مصنوعی با اعتبار ۲ میلیارد 

ریال در این روز به بهره برداری رسید.

در سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر
تعرفه عوارض سال97 شهرداری قدس تصویب شد

ش�هرقدس- خبرنگار فرصت امروز- تعرفه عوارض س��ال ۹۷ 
ش��هرداری قدس در سی و نهمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر 
به تصویب رسید. به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری 
ق��دس،در اج��رای تبصره ۱ماده ۵0قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده و 
ماده۳0آیین نامه مالی شهرداری ها،تعرفه عوارض ساختمانی)تجاری،
صنعتی،کارگاهی،انباری،مسکونی،اداری( و صنفی و سایر عوارض محلی 
پیش��نهادی شهرداری برای س��ال ۹۷ در سی و نهمین جلسه رسمی 
شورای اسالمی و شهرداری قدس به تصویب رسید. گفتنی است ،تعرفه 
عوارض پیشنهادی شهرداری قدس برای سال۹۷ پس از ارجاع به شورای اسالمی شهر و ارسال این شورا به فرمانداری شهرستان 
و جوابیه فرمانداری مبنی بر اصالح ردیف های مد نظر در دفترچه در راس��تای تامین سیاس��ت های عمومی دولت موارد از سوی 
شهرداری قدس برطرف و پس از تایید نهایی و موافقت فرمانداری از طریق  شورای اسالمی شهر  جهت اجرا برابر با ضوابط و مقررات 

قانونی مربوطه به شهرداری ابالغ شد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران خبر داد 
رتبه نخست استان در تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی

ساری - دهقان - مازندران استانی با امکانات و ظرفیت فراوان بوده که 
در زمینه تولیدات بس��یاری از محصوالت مقام نخست را در کشور دارد که 
باید با برنامه ریزی درست تولیدات را افرایش و فرصت را برای صادرات بهتر 
و بیشتر فراهم کنیم. به گزارش خبرنگار ما در مازندران ، دالور حیدرپور در 
نشست خبری به مناسبت دهه فجر با اشاره به ظرفیت های بکر اقتصادی و 
کش��اورزی در استان، گفت: زمینه صادرات بیشتر محصوالت کشاورزی در 
مازندران فراهم می شود.  وی افزود: در دهه فجر امسال، ۷۵ پروژه در سطح استان با هزار و ۷۸ میلیارد ریال اعتبار دولتی، خصوصی 
و تسهیالت به بهره برداری می رسد و ۹ هزار و ۵66 نفر از این پروژه ها بهره مند می شوند. حیدرپور گفت: این طرح ها شامل ۱۴ پروژه 
تولیدی دام و طیور، زراعت، باغبانی، شیالت، ۵۹ پروژه زیربنایی آبی، خاکی، تجهیز و نوسازی، الینینگ کانال ها، احیای آب بندان ها، 
آبیاری تحت فشار، جاده بین مزارع و دسترسی به جاده است. رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران افزود: برای کاهش هزینه تولید 
و افزایش مکانزاسیون حدود 66۳ میلیارد ریال سهمیه به مازندران ابالغ شد و به متقاضیان تعلق گرفت و ۸۵ درصد برداشت برنج 
به صورت مکانیزه بود. وی افزود: ۹00 طرح سال گذشته در سامانه بهینه یاب تسهیالت پرداخت شد که امسال دو هزار و ۷00 طرح 
کشاورزی ثبت شد که تاکنون هزارو ۱۹0 طرح مورد تایید کمیته فنی قرار گرفت. رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: از 
صندوق توسعه ملی ۱.۵ میلیارد دالر برای اشتغال روستا در اختیار دولت قرار گرفت که ۱6۵ میلیارد تومان مرحله اول به مازندران 
ابالغ شد و تاکنون بیش از هزار و ۳00 نفر در سامانه کارا ثبت نام کردند که ۹۵0 مورد در بخش کشاورزی است. حیدرپور خاطرنشان 
کرد: طرح همگام با استاندارد و تحول در روستا درحال پیگیری بوده تا در هر شهرستان یک دهستان ظرفیت ها را شناسایی و در 

زمینه تولید و اشتغال بهره گیری شود و از منابع تسهیالتی برخوردار شوند.

ادای احترام مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان به مقام شامخ شهدا
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد و مسئوالن اجرایی استان گلستان با حضور در گلزار شهدا به 
مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند. حجت االسالم نور اهلل نژاد در مراسم غبار روبی مزار شهدای گرگان در امامزاده عبد اهلل گرگان 
در گفتگو با روابط عمومی استان اظهار داشت:شهادت از برترین واژه های فرهنگ اسالمی و از مقّدس ترین مفاهیم معارف الهی است.

مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان افزود:شهادت اوج کمال انسان است، زیرا که انسان تمام هستی خود را یکجا نثار معبود می کند و 
قطرة وجودش به دریای بیکران هستی مطلق پیوند می خورد.گفتنی است مراسم ادای احترام به مقام شهدا در اولین روز دهه مبارک 

فجر در گلزار شهدای امامزاده عبداهلل )علیه السالم( گرگان برگزار شد.

پیاده روی همگانی کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان 
به مناسبت دهه فجر انقالب اسالمی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران،  پیاده روی 
همگانی کارکنان دانشگاه یکشنبه پانزدهم بهمن ماه از باشگاه فرهنگیان به سمت تپه نورالشهدا و زیارت مزار شهدای گمنام برگزار 
شد.در این برنامه که با حضور جمعی از کارکنان دانشگاه برگزار شد، شرکت کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل)ره( 
و شهدای گرانقدر انقالب اسالمی با آرمان های امام خمینی و انقالب تجدید عهد و پیمان کردند.مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشگاه در این مراسم گفت: انقالبی بودن و انقالبی ماندن وظیفه امروز ماست.حجت االسالم و المسلمین نامدار 
افزود: خداوند متعال در قرآن به ما می فرماید که از طاغوت دوری کردن ظاهری نیست، بلکه به این معناست که باید به نحوی عمل 
کنیم تا طاغوت برسر کار نیاید و پر و بال نگیرد.وی با اشاره به جانفشانی ها و ایثارگرای های شهدای گرانقدر گفت: امروز در محضر و 
جوار این ۸ شهید گمنام عهد می بندیم که با کار انقالبی و جهادی خود قدردان از خودگذشتگی های آنان و حافظ دستاوردهای بزرگ 

نظام مقدس جمهوری اسالمی خواهیم بود.

همزمان با دهه مبارک فجر، مشترکین گاز گیالن از مرز یک میلیون گذشت 
رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر اظهار داشت: مشترکین 
گاز طبیعی در استان گیالن به یک میلیون و ۲ هزار مشترک افزایش یافته است.وی اظهار داشت: شرکت گاز استان گیالن برای 
تحقق این مهم، در یک سال گذشته زمینه بهره مندی بالغ بر ۵0 هزار مشترک را از نعمت گاز طبیعی فراهم نموده است.مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: این شرکت هم اکنون دارای بیش از ۹۳0 هزار مشترک خانگی، 6۵ هزار مشترک تجاری، ۵ 
هزار و دویست مشترک صنعتی و نیروگاهی و۹۵ مشترک در بخش حمل و نقل می باشد.وي با اشاره به این موضوع که شبکه گاز 
به همه نقاط استان گسترش یافته است اظهار داشت: عملیات گازرسانی در گیالن سبب افزایش رفاه عمومی، اشتعال زایی، حفظ 
محیط زیست و جنگل ها شده است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان اظهار داشت: افزوده شدن بر تعداد مشترکین گاز 
در استان سبب افزایش مصرف گاز شده است فلذا براي اطمینان از پایداري جریان گاز در فصل سرما، از همه مشترکین و مردم فهیم 
استان تقاضا داریم تا با مصرف بهینه و رعایت دمای آسایش ) ۱۸ الی ۲۱ درجه( امکان بهره مندی تمامی مشترکین گاز در سراسر 

کشور از این نعمت الهی را فراهم سازند.
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توضیح بیشتر: 

کافه کت��اب تاپدم یک وبالگ معرف��ی و نقد کتاب و 
یک فروش��گاه آنالین برای خرید کتاب های مورد عالقه 
شما در کوتاه ترین زمان ممکن است؛ تجربه ای نو، خرید 

آسان، مطمئن و لذت بخش.
شرکت های مد به عنوان شرکت هایی شناخته شده اند 
ک��ه بودجه های تبلیغاتی خ��ود را تنها بر مبنای یک 
»تصمیم شهودی« خرج می کنند. مدیران اجرایی مد، 
با توجه کمتر نسبت به منطق و توجیهی استراتژیک 
یا تاکتیکی، اغلب درگیر انجام دادن تبلیغاتی تنها به 
دلیل خودبزرگ بینی شخصی خویش می  شوند؛ هیچ 
تبلیغی هرگز نبای��د موردتوجه قرار گیرد، مگر اینکه 
اهداف برنامه ریزی شده مارکتینگ یا اهداف مشخصی 

در زمینه ارتباطات مارکتینگ وجود داشته باشد. 
به گ��زارش هورمون��د، اه��داف مارکتینگ معموال 
ش��امل برنامه های فروش، س��هم ب��ازار، توزیع، نفوذ 
در بازار و غیره هس��تند، یعن��ی هر چیزی که عینی، 
قابل س��نجش و کمی اس��ت، ام��ا اه��داف ارتباطات 
مارکتینگ به اش��اره به این موض��وع تمایل دارند که 

چگون��ه ارتباطات ب��ر اذهان مخاطب��ان تأثیر خواهد 
گذاش��ت. برای مثال، س��طوح آگاهی مصرف کننده، 
تغییرات نگرش، عالقه مندی نس��بت به محصول/نام 
تجاری/خدم��ت و احتمال امتح��ان محصول یا خرید 

آن. 
اس��تفاده از تبلیغ��ات نبای��د بدون س��نجش اولیه 
س��طوح آگاه��ی، ادراک ی��ا درک مصرف کنن��ده از 
یک محص��ول مد در نظر گرفته ش��ود. فهم ادراکات 
و آگاه��ی مصرف کنن��ده در ابتدای ه��ر برنامه جامع 
تبلیغاتی ضروری اس��ت. مس��ئله مهم این اس��ت که 
تحقیق مارکتینگ باید به س��نجش و ارزیابی جایگاه 
یک کس��ب وکار بپردازد تا بدین وس��یله نقطه شروع 
مسیر جهت دستیابی به اهداف ارتباطات مارکتینگ 
تعیین ش��ود. ارزیابی تبلیغات و ارتباطات مارکتینگ 

قبل، در حی��ن و پس از یک برنام��ه جامع تبلیغاتی 
اطمینان می بخش��د که تاکتیک ها یا اس��تراتژی های 
برنامه ریزی ش��ده مارکتینگ در جهت دس��تیابی به 

اهداف کلی صحیح هستند.
اگر این اهداف کلی به دست نیایند، پس تاکتیک ها 
و اس��تراتژی ها به طور واضحی ممکن اس��ت نیازمند 
بازنگری و اصالح باش��ند. بسیار غیر محتمل است که 
اس��تراتژی تبلیغات یا مارکتینگ در مرتبه اول کامال 
درست و بی عیب و نقص کار کند. هنگام برنامه ریزی 
یک برنام��ه جامع درزمین��ه ارتباط��ات مارکتینگ، 
تقریبا با اطمینان می ت��وان گفت که نیاز به تغییرات 
و اصالحات وجود خواهد داشت، به همین خاطر یک 
برنام��ه ارتباط��ات مارکتینگ یا ی��ک برنامه کامل و 

بی عیب و نقص مارکتینگ وجود ندارد. 

ارزیابی تبلیغات صنعت مد

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 901 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: نخس��ت یک مشاور رسانه ای 
برای خود انتخاب کنید. مش��اور رس��انه ای بس��یار 
متفاوت از مشاور تبلیغاتی است. این فرد باید دارای 
خصوصیات رسانه ای باشد، رسانه ها را خوب بشناسد 
و ارتباط خوبی با آنها داشته باشد و دارای سابقه کار 
رس��انه ای هم باشد. متاسفانه بس��یاری از شرکت ها 
این وظیفه را به ش��رکت های تبلیغاتی می س��پارند، 
در صورتی که این فعالیت اساسا با تبلیغات متفاوت 

است. البته اگر یک روابط عمومی کامال حرفه ای هم 
در زیر مجموعه شکل بگیرد می تواند همان کار را به 

شکل مناسب انجام دهد.
دوم آنک��ه س��عی کنید با مش��اور رواب��ط عمومی 
خود خبری تری��ن جنبه های موفقیت های خودتان را 
شناس��ایی کنید و محور مطالب را بر همین جنبه ها 
متمرک��ز س��ازید. در ای��ن ش��رایط امکان پوش��ش 
گس��ترده تری در مطبوع��ات و خبرگزاری ه��ا فراهم 
خواهد شد. نکته دیگر آنکه با فواصل زمانی مناسب 
ای��ن اخبار را منتش��ر کنی��د و به اش��کال مختلف. 

یک بار از طریق نشس��ت خبری این اطالع رسانی را 
انج��ام دهید و بار دیگر از طری��ق فاکس برای تمام 
رس��انه های معتبر و بار دیگ��ر از طریق گفت وگوی 

اختصاصی و...
اما مهم ترین تولید ما برقراری یک ارتباط دوستانه 
با رسانه هاس��ت. این ارتباط می تواند از طریق همان 
مش��اور رسانه ای و روابط عمومی با سابقه و حرفه ای 
ص��ورت پذیرد. به هر ح��ال باید توجه داش��ت که 
پوشش خبری گسترده به میزان زیادی به ارتباطات 

دوستانه شما با رسانه ها بستگی دارد.

تقویت ارتباط با رسانه ها

پرسش: مدیرعامل یک شرکت فعال در حوزه انرژی و عضو چند انجمن بین المللی هستم و موفقیت هایی را در حوزه بین المللی 
کسب کرده ام. تصمیم دارم اخبار مربوط به این موفقیت ها را رسانه ای کنم. چه توصیه ای برای من دارید؟ کلینیککسبوکار

چگونه ایده ها را به بهترین نحو 
پیاده سازی کنیم

همانط��ور که می دانید داش��تن یک ای��ده جدید و جالب 
می تواند زندگی فرد را برای همیشه عوض کند، اما اقداماتی 
که برای پیاده س��ازی آن انجام می شود نیز به همان اندازه یا 
حتی بیشتر مهم هستند.  احتماال برای شما هم پیش آمده 
است که در حین انجام کارهای روزمره، ایده های جدیدی از 
ذهن تان عبور کند. اما همیشه یکی از این ایده ها محبوب تر از 
بقیه است و در ذهن ماندگار می شود. ایده ای مانند راه اندازی 
یک فروش��گاه اینترنتی جدید یا پیدا ک��ردن ارزان ترین راه 
س��فر برای افراد عالقه مند. این ایده ها به اندازه ای ذهن را به 
خودشان مش��غول می کنند که فرد تصمیم می گیرد آنها را 
اج��را کند. معموال اولین گام ها با جم��ع آوری اطالعات آغاز 
می ش��وند، به این صورت که فرد تمام اینترنت را جست وجو 
می کن��د تا ببیند بای��د از کجا آغاز کن��د. مقاله های زیادی 
می خواند و به پادکس��ت های مرتبط گوش می دهد تا جایی 
که احس��اس آمادگی می کند و با خ��ودش می گوید از فردا 
شروع خواهم کرد.  سرانجام روزی که انتظارش را می کشید 
آغاز می شود و با پایان گرفتن روز احساس می کند که هیچ 
کاری انجام نداده است. این فرد با تمام وجود می خواهد که 
کار را پیش ببرد اما واقعا نمی داند که چه اقداماتی باید انجام 
دهد. اگر ش��ما هم در چنین وضعیتی قرار دارید، احس��اس 
نگرانی نکنید. تمام افرادی که به دنبال ایده های خود رفته اند 
چنین احساس��ی را تجربه کرده اند. فکر کردن بیش از اندازه 
ب��ه این موضوع را کنار بگذارید و از راه درس��ت اقدام کنید. 
در ادام��ه این مقاله  به معرفی راه هایی می پردازیم که کمک 

می کنند ایده خود را پیاده سازی کنید. 
1- با نزدیک ترین دوست خود مشورت کنید

زمانی ک��ه ایده خود را با افراد قابل اعتماد مطرح کنید در 
واقع عالقه آنها را برای شریک شدن می سنجید. شاید آنها هم 
ایده دیگری داشته باشند که مکمل ایده شما باشد. این افراد 
همچنین می توانند انگیزه قوی در شما ایجاد کنند. به عنوان 
مثال تصور کنید به طور دائم در مورد راه اندازی یک سایت با 
دوس��تان خود مشورت می کنید و آنها به شما می گویند که 
تا به حال فقط حرف زده اید و هیچ اقدامی بابت طراحی آن 
انجام نداده اید. این جمله کوتاه شما را به خودتان می آورد و 
دوس��ت دارید برای به چالش کشیدن آنها هم که شده ایده 
خود را زودتر پیاده س��ازی کنید. گاهی اوقات جمالتی که از 
طرف نزدیک ترین دوستان مطرح می شود بهترین انگیزه را 

برای شروع کردن در فرد ایجاد می کند. 
۲- گام های کوچک بردارید

 اجرا کردن یک ایده به هیچ عنوان ساده نیست و نیاز به 
رسیدگی دارد. برخی از مراحل به اندازه ای سخت هستند که 
باید به گام های کوچک تر تقسیم شوند. به عنوان مثال نوشتن 
کتاب پروژه پیچیده ای است و هر روز باید بخشی از کار انجام 
شود تا نهایتا تکمیل شود. مراحل انجام این کار به  اندازه   ای 
زیاد است که عده کمی از عهده انجام آن برمی آیند. با همه 
اینها کسانی که کتاب نوشته اند معتقدند بعد از نوشتن کلمه 
اول و نهایتا صفحه اول، فرد به طور ناخودآگاه درگیر نوشتن 
می ش��ود. اجرا کردن ایده جدید نیز به همین صورت است 
و کافی اس��ت یک راه ساده برای ش��روع آن در نظر گرفته 
شود. اگر می خواهید وب سایت راه اندازی کنید، دامنه بخرید. 
اگر می خواهید فروشگاه آنالین لباس داشته باشید با عکس 
گرفتن از محصوالت ش��روع کنید. اجازه ندهید که بیش از 
اندازه فکر ک��ردن روی نتیجه دلخواه تان تأثیر بگذارد. فقط 

کافی است آغاز کنید. 
۳- محل مناسبی برای کار در نظر بگیرید

اگر هنوز نمی دانید که چگونه باید اقدام کنید، به جاهایی 
بروید که شما را به انجام این کار تشویق کند. به عنوان مثال 
تش��کیل تیم قدم خوبی برای این کار اس��ت. شاید برای تان 
سؤال پیش بیاید که بدون داشتن شرکت نمی توان افراد تیم 
را دور هم جمع کرد. درصورتی که بسیاری از برندهای بزرگ 
در ابت��دا محل دائمی برای فعالیت های خود نداش��تند. این 
روزها دانش��گاه ها و بسیاری از شرکت ها فضای کار مشترک 
در اختیار افراد عالقه مند قرار می دهند تا بتوانند با استفاده 
از امکانات این مراکز ایده خود را پیاده سازی کنند. بسیاری 
از افراد به دلیل نبود س��رمایه کافی برای راه اندازی ش��رکت 
ایده های خود را فراموش می کنند، اما فضاهای اشتراکی کار 

تا حدود زیادی مشکالت این افراد را حل کرده است. 
۴- تیم تشکیل دهید

گام بعدی برای شکل دادن کسب وکار تشکیل تیم است. 
س��عی کنید افرادی را دور هم جم��ع کنید که طرز فکری 
مشابه شما داشته و به کاری که انجام می دهند ایمان داشته 
باش��ند. در همایش ها و رویدادهای مرتبط با کاری که قصد 
دارید آغاز کنید حضور یابید و این افراد را شناس��ایی کنید. 
گروه های فیس بوک و لینکدین نیز محل مناس��ب دیگری 
برای پیدا کردن هم تیمی هستند. این افراد اگر واقعا به کاری 
که انجام می دهند عالقه داشته باشند بعد از مدتی تبدیل به 
یکی از مهره اصلی گروه می ش��وند و حاضرند هر کاری برای 

پیشرفت تیم انجام دهند. 
۵- محل فیزیکی مناسبی ایجاد کنید

این موضوع شاید کم اهمیت به نظر برسد، اما محیطی که 
در آن کار می کنید تأثیر فوق العاده زیادی روی روحیه شما 
می گذارد. افرادی که هر روز آنها را می بینید و محلی که در آن 
کار می کنید یکی از عوامل اصلی رسیدن به هدف محسوب 
می شوند. بنابراین حواس تان به جایی که اغلب زمان خود را 
سپری می کنید باشد. اطراف خود را با عکس ها و اشیایی پر 
کنید که به شما انگیزه و انرژی می دهند. محیطی که طراحی 
مناسبی داشته باشد، فرد را از نظر احساسی در شرایط خوبی 
قرار می دهد و با افزایش میزان انگیزه، کمک می کند تمرکز 
خود را در طول فعالیت حفظ کند.  فراموش نکنید که رویای 
بدون عمل، تنها یک آرزو اس��ت و هر فردی دوست دارد که 
به آرزوهای خود جامه عمل بپوشاند. داشتن یک ایده جدید 
و پیاده سازی  آن می تواند زندگی فرد را برای همیشه تغییر 
ده��د. درواقع می توان گفت داش��تن ایده جدید تنها بخش 
کوچکی از ماجرا اس��ت، اقداماتی که برای پیاده س��ازی آن 
انجام می ش��وند و افرادی که فرد را در راه رسیدن آن کمک 

می کنند بخش دیگر ماجرا را تشکیل می دهند. 
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مارک زاکربرگ
از اشتباهاتش می گوید

م��ارک زاکربرگ در چهاردهمین س��الگرد تأس��یس 
فیس بوک ماجرای رش��د این پلتفرم و اش��تباهاتی را که 

تاکنون مرتکب شده شرح داده است. 
وی در پستی که به همین مناسبت منتشر کرده بدون 
ذکر مثالی مش��خص از عباراتی نظیر »خطاهای فنی«،  
»اعتم��اد نابه جا ب��ه افراد«،  »معامالت اش��تباه« و »از 

دست دادن ترندهای مهم« اشاره کرده است: 
در این سال ها هر اشتباهی که فکرش را بکنید مرتکب 
شده ام، از سپردن نقش های بزرگ به افراد اشتباه و عقب 
مان��دن از رقبا گرفته تا معرفی محصوالتی که یکی پس 

از دیگری شکست می خوردند. 
با این همه زاکربرگ وب س��ایتی اجتماعی را تأسیس 
ک��رده که هیچ یک از پلتفرم های دیگر توان رقابت با آن 
را ندارند. آمارها حاکی از این است که فیس بوک بیش از 
2میلی��ارد کاربر دارد که اغلب آنها حداقل یک بار در ماه 

از این سایت بازدید می کنند. 
تع��داد باالی کاربران و پلتفرم ه��ای متنوع درآمد ۱۳ 
میلیاد دالری را در س��ه ماهه چهارم س��ال 20۱7 برای 

این کمپانی به ارمغان آورده است. 
زاکربرگ در حالی به اش��تباهات خ��ود اعتراف کرده 
ک��ه این ش��رکت و پلتفرم های مش��ابه از قبیل توییتر 
در ماه ه��ای پ��س از انتخابات به دلی��ل در اختیار قرار 
دادن فضای الزم برای انتش��ار مطال��ب خالف واقع به 
س��ازمان های روسی و اثر گذاری آنها بر نتیجه انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده مورد انتقاد گس��ترده 

قرار گرفته اند. 
مس��ئوالن فیس بوک اخیرا اعالم کرده اند که از این به 
بعد پس��ت های دوس��تان و اعضای خانواده را نسبت به 

مطالب برندها و رسانه ها در اولویت قرار خواهند داد. 
موس��س فیس بوک در ابتدای هر سال چالش جدیدی 
را برای خود تعیین می کند و این بار اصالح این ش��بکه 
اجتماعی چالش اصلی او و تیمش در سال 20۱۸ خواهد 

بود. 
زاکربرگ معتقد اس��ت دو مفهوم رمزنگاری محتواها و 
ارز رمزپایه می توانند قدرت عامه مردم را افزایش دهند، 
ب��ه همین دلیل وی به دنبال مطالع��ه اثرات جانبی این 
پدیده ها و امکان اس��تفاده از آنها در س��رویس های این 

کمپانی است. 
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معرفی استارت آپ
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