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ممنوعیت ایران از سوئیفت به مرگ دالر سرعت می بخشد

پایان سلطه دالر؟
فرصت امروز: با اتفاقاتی که اخیرا در اقتصاد جهانی رخ داده اس��ت، تعداد کش��ورهایی که به مرور گام هایی در 
جهت حذف وابستگی خود به دالر آمریکا برداشته  و در حال کنار گذاشتن دالر در تراکنش های خود هستند، رو 
به افزایش است؛ از یک سو، روسیه در پی تحریم های غرب علیه مسکو، طرح حذف وابستگی اقتصاد خود به دالر 
را پی گرفته و از س��وی دیگر هم اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد س��ازوکار ویژه ای برای پرداخت با ایران در بحبوحه 
تحریم های آمریکاس��ت.  همچنین در اوایل س��ال جاری میالدی نیز چین قرارداد معامالت آتی نفت را به یوآن و 
تبدیل آن به طال را کلید زد و این قراردادها محبوبیت پیدا کرده است. ماه گذشته هم ونزوئال اعالم کرد که برنامه 
کنار گذاشتن دالر آمریکا را در دست دارد و تمام تراکنش های آتی را در بازار ارز این کشور به یورو انجام خواهد 

داد. در واقع، ترکش های جنگ تجاری آمریکا و سیاست خارجی غیرقابل پیش بینی این کشور، باعث شده...

 نتیجه بلوف نفتی عربستان علیه ایران
بازی دو سر باخت بوده است

خواب آشفته بازار نفت
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مروری بر بسته های حمایتی دولت های دهم و دوازدهم

از »عیدانه« تا »جبرانی«

12 ایده راجع به بیزینس آنالین 
100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای موفقیت

الفبای ارتباط با نسل جوان 
3 راه وفادارسازی مشتریان 

4راهکار برای افزایش سرعت سایت و جایگاه برند
چرا کارت ویزیت هرگز از دور خارج نمی شود

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

جک دورسی: درباره ویژگی 
ویرایش توییت ها عجله نمی کنیم

فرهاد فزونی
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران

فرصت امروز: سـرانجام پیروز حناچی به عنوان هجدهمین 
شـهردار پایتخت انتخاب شـد. روز گذشـته و در 
جریان صدمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران...

با اختالف تنها یک رای

 پیروز حناچی
شهردار پایتخت شد

یادداشت
رویای رقابت در یک بازار آزاد 

با ابزارهای مدرن

بورس های کاالیی  امروزه    - 1
در دنیا که به صورت بالقوه محل 
مبادله ان��واع کااله��ا از نفت و 
زغال سنگ گرفته تا مس و فوالد 
و گن��دم و... هس��تند، در عمل 
محلی است برای مبادله مجازی 
و غیرفیزیکی ح��ق مالکیت بر 
دارایی ه��ای فوق الذکر و نه خود 
اص��ل دارای��ی و ج��زء کوچکی 
از حج��م ب��االی مب��ادالت این 
حق مالکی��ت، منجر به تحویل 
فیزیکی کاالی مزبور می ش��ود. 
همین باعث شده که کشورهایی 
نظیر چی��ن که عماًل واردکننده 
نفت هس��تند دارای بزرگترین 

بورس های نفتی دنیا باشند.
راه ان��دازی  جه��ت  در   - 2
ب��ورس نفت بای��د در وهله اول 
ایجاد اب��زار مبادله حق مالکیت 
 Paper نف��ت )ب��ه اصط��الح
Oil( م��ورد توج��ه وزارت نفت 
و س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار گیرد. طی فرآیندی موسوم 
S - اوراق  بهادارس��ازی   )���ه 

از  قس��متی   )curitization
ظرفیت های تولیدی نفت کشور 
در قال��ب اوراق ریال��ی و ارزی و 
دارای سررس��یدهای مختل��ف 
)متناس��ب ب��ا برنام��ه تولیدی 

ماه های مختلف سال(، 
3طراحی و عرضه شوند...
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فرصت امروز: س��رانجام پیروز حناچی به عنوان هجدهمین شهردار پایتخت 
انتخاب شد. روز گذشته و در جریان صدمین جلسه شورای اسالمی شهر تهران، 
اعضای این ش��ورا با اختالف تنها یک رای، پیروز حناچی را به عنوان ش��هردار 
جدید پایتخت برگزیدند. در این رأی گیری که توس��ط هیات رئیسه انجام شد، 
عباس آخوندی 10 رأی و پیروز حناچی 11 رأی کس��ب کرد و بر این اساس، 
حناچی هجدهمین ش��هردار تهران شد. شورای پنجم ش��هر تهران در حالی 
س��ومین ش��هردار پایتخت را در مدت زمان عمر دو ساله خود انتخاب می کند 
که محمدعلی نجفی اولین ش��هردار منتخب شورا به علت بیماری استعفا کرد 
و محمدعلی افش��انی دومین شهردار منتخب شورای پنجم نیز مشمول قانون 
منع به کارگیری بازنشس��تگان شد. نکته جالب اینجاست که پیروز حناچی از 
همان ابتدا نیز جزو گزینه های شورای پنجم بود و از رقبای محمدعلی نجفی و 
همچنین محمدعلی افشانی در زمان بررسی گزینه های بررسی شهرداری تهران 
بود، چنانچه او در تیم مدیریتی هر دو شهردار سابق نیز حضور داشت و در دوره 
محمدعلی نجفی، معاون فنی و عمرانی شهرداری و در دوره محمدعلی افشانی 
معاون معماری و شهرس��ازی ش��هرداری تهران بود. پیروز حناچی ۵۵ ساله و 
دارای مدرک کارشناس��ی ارشد معماری از دانشگاه تهران و دکترای تخصصی 
معماری-مرمت شهری و باز زنده سازی شهرهای تاریخی از دانشگاه تهران است. 
او که فارغ التحصیل اولین دوره دبیرس��تان مفید نیز هست، در دولت خاتمی، 
در وزارت راه و شهرس��ازی حاضر بود و در دولت احمدی نژاد نیز مش��اور وزیر 
راه، مس��کن و شهرس��ازی بود. حناچی در دولت روحانی هم معاون معماری و 

شهرسازی عباس آخوندی بود.
همه شهرداران تهران

نگاهی به فهرس��ت شهرداران تهران نشان می دهد که پیروز حناچی دومین 
شهرداری اس��ت که پس از محمد توسلی، تخصص مرتبط با مدیریت شهری 
دارد. تعداد زیادی از شهرداران تهران دارای رزومه هایی از استانداری و فرمانداری 
در شهرها و استان های دیگر جزو تهران بودند؛ ازجمله غالمحسین کرباسچی، 
محمود احمدی نژاد، محمدحسن ملک مدنی و محمدعلی افشانی. حاال حناچی 
هم جزو معدود شهردارانی است که تحصیالت و مدرک دانشگاهی اش مرتبط 
با مدیریت ش��هری بوده است. به گزارش خبرآنالین، کالنشهر تهران سرانجام 
سومین کلیددار خود را شناخت؛ شهری مملو از چالش ها و آسیب های متعدد 
اجتماعی، زیس��ت محیطی و شهری که کار را برای هر مدیری سخت می کند. 
بررسی تخصص همه شهرداران تهران اما نشان می دهد تجربه ها و سوابق سیاسی 
بیش از تخصص در مدیریت شهری در انتخاب شهردار در تهران نقش داشته 

اس��ت؛ به طوری که از میان همه شهرداران پایتخت تنها محمد توسلی و حاال 
پیروز حناچی دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با مدیریت شهری بوده اند. عالوه 
بر این نکته، تعداد زیادی از ش��هرداران تهران دارای رزومه هایی از استانداری و 
فرمانداری در شهرها و استان های دیگر جز تهران بودند. غالمحسین کرباسچی، 
محمود احمدی نژاد، محمدحس��ن ملک مدنی و محمدعلی افش��انی از جمله 

کسانی هستند که یا شهردار و یا فرماندار و استاندار بوده اند.
اولین ش��هردار: پس از پیروزی انقالب اسالمی، محمد توسلی عضو شورای 
مرکزی و رئیس دفتر سیاس��ی نهضت آزادی به عنوان اولین ش��هردار تهران 
در نظام جمهوری اس��المی انتخاب ش��د. وی متولد 1۳1۷ و فارغ التحصیل از 
دانشکده فنی دانشگاه تهران بود. او در دانشگاه های آمریکا و آلمان هم تحصیل 
کرده و از اس��فند 1۳۵۷ تا دی 1۳۵۹ سمت شهردار تهران را به عهده داشت. 
توسلی در سال 1۳۵۹ و در پی اختالف با یکی از وزرای دولت شهید رجایی از 

شهرداری تهران استعفا داد.
ش��هردار دوم: ش��هردار دوم تهران پس از انقالب، سیدرضا زواره ای است که 
بعدها حقوقدان عضو شورای نگهبان و کاندیدای دوره سوم و چهارم انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری هم ب��ود. وی در س��ال 1۳۵۹ به مدت کمت��ر از یک ماه 
مس��ئولیت ش��هرداری تهران را به عهده گرفت. وی با توجه به شرایط پس از 
انقالب و لزوم توجه بیش��تر به قش��ر مستضعف به دنبال فراهم کردن امکانات 
بیش��تر برای زندگی آن ها بود و بارها تاکید می کرد که نباید میلیاردها تومان 
ص��رف مترو و بزرگراه ها ش��ود، تا وقتی که ریزش یک ب��رف و یا باران موجب 
ناراحتی و آزار مردم جنوب ش��هر که بازوی انقالب اس��المی بوده اند، می شود. 

انصاف نیست به ساختن بزرگراه ها بپردازیم.
س��ومین شهردار: سید کمال الدین نیک روش سومین شهردار تهران بود که 
از 1۳۵۹ الی 1۳۶0 به مدت هفت ماه شهردار پایتخت شد. دوران نیک روش، 
هم همچنان تحت تاثیر دیدگاه های انقالبی و توجه بیش��تر به قشر ضعیف و 
محروم بود. این اس��تاد دانشگاه پلی تکنیک تهران می گفت مردم نباید راضی 
ش��وند دولت وجوهی را که باید در دورافتاده ترین نقاط کش��ور مصرف ش��ود، 

صرف شهروندان کند.
چهارمین ش��هردار: غالم حس��ین دلجو، چهارمین ش��هردار تهران است که 
از س��ال ۶0 تا ۶1 به مدت 1۳ ماه کلیددار پایتخت بود. س��خنرانی دلجو در 
اجالس شهرداران پایتخت های کش��ورهای اسالمی به زبان عربی و قول هایی 
درباره خروج کلیه انبارهای بزرگ عمومی و خصوصی به خارج تهران، از جمله 
مواردی اس��ت که از این دکترای مدیریت دانشگاه عالمه به یاد مانده است. او 

پس��ت هایی در وزارت کشور و پس��ت، تلگراف وتلفن داشته و مدتی مدیرعامل 
بیمه ایران هم بوده است.

ش��هردار پنجم: کلید شهر تهران ۹ ماهی هم در جیب محمدکاظم سیفیان 
بود. او که با عضویت در حزب ملل اس��المی پیش از انقالب س��ابقه مبارزه و 
زندان رفتن را داشت، از ابتدای تاسیس دانشگاه امام صادق)ع( در کنار آیت اهلل 

مهدوی کنی بود و از راست های سنتی به حساب می آمد.
ششمین شهردار: بعد از سیفیان، حسین بنکدار چهار ماه به عنوان ششمین 

شهردار تهران خدمت کرد تا پس از او نوبت به سیاسیون برجسته تر برسد.
هفتمین ش��هردار پایتخت: محمدنبی حبیبی به عنوان هفتمین ش��هردار 
پایتخت نسبت به شهرداران سابق مدت طوالنی تری توانست شهردار پایتخت 
بماند. او به مدت ۴۴ ماه از 1۳۶2 الی 1۳۶۶ در ساختمان شهرداری تهران ماند.

هشتمین شهردار تهران: سید مرتضی طباطبائی در سال ۶۶ از سوی علی اکبر 
محتشمی پور وزیر کشور سکان مدیریت شهری را برعهده گرفت و تا سال ۶۸ 
)1۶ ماه( این منصب را برعهده داش��ت. او برادر س��ید صادق طباطبائی، فرزند 
آیت اهلل س��لطانی طباطبائی، همسر فرشته اعرابی- نوه دختری امام خمینی- 

خواهرزاده امام موسی صدر و برادر زن سید احمد خمینی است.
نهمین شهردار تهران: غالمحسین کرباس��چی از سال ۶۸ تا ۷۷ )10۸ ماه( 
ش��هردار تهران بود. او که سابقه تحصیل در حوزه علمیه قم را دارد، در دوران 
جنگ نماینده امام خمینی در ژاندارمری جمهوری اسالمی بود. کرباسچی پس 
از پایان جنگ و در دولت هاش��می رفسنجانی ش��هردار تهران شد. او آخرین 
ش��هرداری بود که دولت منصوب کرد و پس از او ش��هردار توسط شورای شهر 
انتخاب ش��د. تکمیل ش��بکه بزرگراهی تهران، ارتقای کیفیت محیط زیست، 
بهبود، تقویت جایگاه شهرداری در تصمیمات اداری، تاسیس موسسه همشهری 

و انتشار روزنامه همشهری از جمله اقدامات وی عنوان شده است.
دهمین ش��هردار پایتخت: مرتضی الویری پس از کرباسچی دهمین شهردار 
تهران شد و مدت ۳2 ماه از 1۳۷۸ الی 1۳۸0 شهردار پایتخت بود. او مهندس 
برق دانشگاه صنعتی شریف بود که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس شورای 

اسالمی را در کارنامه خود دارد.
یازدهمین شهردار تهران: محمدحس��ن ملک مدنی از اعضای کارگزاران در 
سال ۸0 به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد و تا سال ۸1 فعالیت کرد. وی 

پیش از آن سابقه شهرداری اصفهان را داشت.
دوازدهمین ش��هردار تهران: در فاصله سال ۸1 تا ۸2 محمدحسین مقیمی 
به مدت چهار ماه سرپرس��تی ش��هرداری تهران را به عهده داش��ت. وی سال 

1۳۵۸ شهردار خمین و در سال 1۳۶۸ قائم مقام معاون اجرایی آیت اهلل هاشمی 
 رفسنجانی بود.

سیزدهمین شهردار پایتخت: در اردیبهشت ماه سال 1۳۸2براساس تصمیم 
اعضای ش��ورای اسالمی ش��هر تهران محمود احمدی  نژاد شهردار تهران شد و 
2۶ماه شهردار تهران بود اما بالفاصله از بهشت به پاستور رفت و رئیس  جمهور 
مردم ایران در دولت های نهم و دهم بوده اس��ت. وی در س��ال 1۳۷۶موفق به 
دریافت دکترای مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل از دانشگاه علم و صنعت شد.
چهاردهمین شهردار: علی سعیدلو در فاصله رفتن شهردار قبلی تهران برای 
حضور در انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اش در انتخابات به مدت حدود 

سه ماه سرپرست در شهرداری تهران بود.
پانزدهمین شهردار پایتخت: محمدباقر قالیباف از نامزدهای انتخابات ریاست  
جمهوری 1۳۸۴ که در آن پیروز نگردید در ش��هریور 1۳۸۴ با اجماع شورای 
شهر به سمت شهردار تهران انتخاب شد. وی پیش از این در قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیا، نیروی هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی و نیروی انتظامی سمت 
فرماندهی داشته است. قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال 1۳۹2 نامزد 

گردید و با حدود ۶میلیون رأی نفر دوم شد.
شانزدهمین ش��هردار تهران: منتخبین پنجمین دوره شورای اسالمی شهر 
تهران با انجام رأی گیری، محمدعلی نجفی را به عنوان ش��انزدهمین شهردار 
پایتخت انتخاب کردند. نجفی در این س��مت تنها ۷ماه دوام آورد و به دالیلی 

همچون بیماری نتوانست در شهرداری تهران ماندگار شود.
هفدهمین ش��هردار: محمدعلی افشانی هفدهمین ش��هردار تهران بود که 
توانست، با رای اعضای شورای شهر پنجم تهران شهردار کالنشهر تهران شود. 
افشانی پیش از این معاون عمرانی وزیر کشور و استاندار فارس بود. افشانی اما 
در ش��هرداری تهران بخت یارش نبود و خیلی زودتر از آنچه فکرش را می کرد 
با بهش��ت خداحافظی کرد. براس��اس قانون عدم به کارگیری بازنشستگان در 
سمت های رسمی افشانی مجبور به خداحافظی شد. او اما از هیچ تالشی برای 

ماندن در شهرداری فروگذار نکرد اما سه قوا او را مجزا از این قانون ندانستند.
هجدهمین شهردار: پس از افشانی حاال پیروز حناچی کلیددار پایتخت شده 
اس��ت. پیروز حناچی، متولد سال 1۳۴۳ است و از سوابق اجرایی وی می  توان 
به  معاون نظام مهندس��ی و اجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی، دبیر 
شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، عضو شورای عالی ترافیک، رئیس مرکز 
مطالعاتی و تحقیقاتی معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی، معاون 
معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ایران اشاره کرد. 

رئیس  جمهور در جلس��ه ش��ورای عالی اجتماعی کشور، تقویت امید به 
آینده و تالش بیش��تر برای تحکیم و تقویت اطمینان و امنیت خاطر برای 
مردم را در حوزه رفع نگرانی ها از آسیب های اجتماعی، مورد تأکید قرار داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن 
روحانی روز سه ش��نبه و در جلسه ش��ورای عالی اجتماعی کشور، اقدامات 
انجام شده در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی طی سال های 
اخیر را امیدوارکننده دانست و گفت: همه دستگاه ها به ویژه وزارت کشور در 
پی تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص مسائل و آسیب های اجتماعی، 
با احساس وظیفه بیشتری وارد عرصه شده و آمار اقدامات انجام شده، نشان 
می دهد که گام های بسیار مهم و خوبی در این عرصه برداشته شده است. 

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موضوع آسیب های اجتماعی از مسائل بسیار 
حساس برای مردم است و چنانچه آمار بهبود شاخص ها در حوزه آسیب های 
اجتماعی به مردم منتقل ش��ود، می تواند برای دلگرم کننده باش��د. دکتر 
روحانی گفت: فناوری های نو و دستاوردهای علمی جدید در کنار مصائبی 
که می تواند داشته باشد، برای مردم تسهیالت، امنیت و آرامش خاطر ایجاد 
کرده و خانواده ها با استفاده از امکانات دیجیتالی و تلفن همراه می توانند به 
راحتی از وضعیت فرزندان خود آگاهی یابند، ضمن اینکه مردم با استفاده 
از این فناوری ها می توانند بسیاری از امورات و کارهای روزمره خود را انجام 
دهند. رئیس شورای عالی اجتماعی کشور یکی از عوامل حاشیه نشینی را 
مهاجرت از روس��تا عنوان کرد و گفت: امروز ساکنان روستاها با استفاده از 

فضای اینترنت و موبایل، صنایع دس��تی و امکانات گردش��گری خود را به 
گردش��گران داخلی و خارجی معرفی می کنند و ای��ن فناوری ها به ابزاری 
برای تثبیت روس��تاها تبدیل ش��ده است و بی تردید توسعه عالمانه و همه 
جانبه آن می تواند در رفع مشکل حاشیه نشینی مؤثر باشد. رئیس جمهور با 
اشاره به اهمیت تقویت امید به آینده در برخورد با مسائل اجتماعی، اظهار 
داشت: بدون تردید اگر امید به آینده نباشد، ناهنجاری ها و جرائم اجتماعی 
افزایش می یابد، لذا همه به ویژه رسانه های اجتماعی باید امید به آینده را در 
بین مردم تقویت کنند. دکتر روحانی خاطرنش��ان کرد: اگرچه امروز مردم 
به واسطه تحریم با مشکالتی در حوزه اقتصادی و معیشتی مواجه شده اند 
و مشکل کسانی که حقوق ثابت دارند، مضاعف است، اما مطمئن هستیم 

که مشکالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی قابل حل و فصل بوده و به فضل 
الهی برطرف خواهد شد و چنین نیست که این مشکالت حل ناشدنی باشد، 

لذا باید نسبت به رفع اینگونه مشکالت امیدوار باشند.
رئیس شورای عالی اجتماعی خاطرنشان کرد: مردم بعد از 1۳ آبان نسبت 
به قبل از آن، امیدواری بیشتری پیدا کرده اند، در حالی که قبل از 1۳ آبان، 
ع��ده ای تصور می کردند که اتفاقات خاص��ی رخ خواهد داد و همه زندگی 
م��ردم بهم خواهد ریخت، اما پس از آن روز همه مش��اهده کردند که این 
تصورات واهی و غلط اس��ت و هیچ کدام از ادعاهای دشمن، به آن صورتی 
که انتظار داش��تند، تحقق پیدا نکرد، لذا چنین نیست که تصورات دشمن 

محقق شده و ما ناتوان باشیم.

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی اجتماعی کشور:

چه ایرادی دارد بخشی از استادیوم ورزشی به بانوان اختصاص یابد

با اختالف تنها یک رای

پیروز حناچی شهردار پایتخت شد
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اجرای بسته های حمایتی در شرایط سخت اقتصادی، ماجرای تازه ای 
در دولت ها نیس��ت و در گذش��ته نیز بارها در دس��تور کار بوده اس��ت، 
چنانچه محمود احمدی نژاد در دولت دهم برای پوشش بخشی از فشار 
تورم��ی دوره ریاس��ت جمهوری خود حدود 2.۷ میلی��ارد دالر از ذخایر 
ارزی برداش��ت و پ��ول نقد بین م��ردم توزیع کرد و اکنون نیز حس��ن 
روحان��ی در دولت دوازدهم برای کاهش فش��ارهای موجود و حمایت از 

اقشار کم درآمد به توزیع بسته هایی نقدی و غذایی روی آورده است.
به گزارش ایس��نا، قرار اس��ت دولت تا پایان آبان ماه طرح حمایت از 
اقش��ار کم درآمد را به دلیل ش��رایط نه چندان مناسب اقتصادی موجود 
به مراحل اجرا برس��اند. به هر صورت نوس��ان ب��ازار ارز و تورمی که در 
ماه ه��ای اخیر در اقتصاد ایران ایجاد ش��د و تا حدی معیش��ت مردم را 
تحت تاثیر قرار داد، دولت را بر آن داش��ت تا به برنامه ریزی برای کمک 
به وضعیت اقتصادی مردم ورود کند و در این راس��تا از طرح خود برای 
بس��ته حمایتی خب��ر داد که  گرچه جزییات کامل آن هنوز مش��خص 
نشده اس��ت، اما در مجموع بس��ته ای از حمایت های نقدی و کاالیی را 

دربرخواهد گرفت.
مردم در بس��ته های حمایتی دولت ها کم تجربه نیستند و پیش از این 
نیز ش��اهد آن بوده اند زمانی که وضعیت اقتصادی به هر دلیلی از روال 
معمول خود خارج ش��ده و درگیر تورم می ش��ود، دولت ها برای پوشش 
بخشی از فضای حاکم بر معیشت مردم دست به اقداماتی البته مقطعی 
و کوتاه  مدت زده اند. مروری بر بس��ته های اقتصادی دولت ها بیش از هر 
چی��زی اثرگ��ذاری آن را مورد توجه قرار می ده��د و اینکه اگر قرار بود 
چنین بسته هایی اجرایی شوند، تا چه اندازه آثار منفی کمتری با توجه 
به نحوه اجرا و س��از و کار خود داش��ته و تا چه اندازه توانس��ته گره از 

سختی شرایط معیشتی مردم باز کند.
احمدی نژاد در پایان سال 1۳۹1 و زمانی که تورم روند صعودی باالی 
۳۵درصد و رش��د اقتص��ادی منفی تا ۵درصد را ط��ی می کرد، به بهانه 

حمای��ت از مردم به پرداخت های نق��دی روی آورد؛ به طوری که اعالم 
ش��د قرار است به حساب افراد یارانه بگیر و به ازای هر نفر تا حدود ۸0 
هزار تومان و برای اقش��ار آسیب پذیرتر تا 100 هزار تومان تحت عنوان 

»عیدانه«  و حتی »جبرانی« واریز شود.
این اقدام دولت دهم در زمان خود ماجرای خاصی به همراه داش��ت، 
چ��را که برخی انتقادات نس��بت ب��ه توزیع نقدی پول وجود داش��ت و 
می توانس��ت تش��دید کننده تورم در آن مقطع باش��د؛ در عین حال که 
این رقم نمی توانس��ت اث��ر بلندمدتی در اوضاع زندگی مردم داش��ته و 
تنها در چند روز خرج ش��ده و بیش از اث��ر مثبت، آثار منفی با خود به 

همراه داشت.
نحوه تامین مالی منابعی که قرار شد به حساب حدود ۷۶ میلیون نفر 
واریز ش��ود، از انتقادات اصلی به اقدام دول��ت دهم در حمایت از مردم 
بود. این در حالی اس��ت که در آن زمان احمدی نژاد با دریافت مجوز و 
مصوباتی از مجلس به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورد و حدود 
2.۷ میلیارد دالر معادل ۶۵00 میلیارد تومان را از صندوق توسعه ملی 

برداشت و بین مردم در یک ماه پول نقد توزیع کرد.
کارشناس��ان معتقد بودند ک��ه این رقم ۸0 ه��زار تومانی آن هم در 
آس��تانه افزایش قیمت ها در ایام نوروز نمی تواند دردی از مردم دوا کند 
و در س��وی دیگر موجب دست زدن به منابع و ذخایر نفتی شده است؛ 
آن هم در ش��رایطی که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی حق چنین 

برداشتی وجود نداشت.
در نهایت برداشت دولت دهم از صندوق توسعه ملی به بهانه حمایت 
از اقشار جامعه، دولت را 2.۷میلیارد دالر به صندوق توسعه ملی بدهکار 
کرد و قرار ش��د که از س��ال 1۳۹2 تا پایان سال 1۳۹۴ ساالنه 2درصد 
اضافه بر آنچه باید هر س��ال از منابع نفتی به حس��اب صندوق توس��عه 
ملی واریز می شد، پرداخت شود تا بدهی دولت تسویه شود. با این حال 
آخرین اطالعات از جریان تس��ویه بدهی دولت به صندوق توس��عه ملی 

بابت عیدانه س��ال 1۳۹1 از آن حکایت دارد که دولت در سال 1۳۹2 و 
1۳۹۳ بخش��ی از بدهی بابت عیدانه احمدی نژاد را پرداخت کرد ولی با 
توجه به ش��رایط سخت تامین درآمدهای ارزی و کاهش قیمت نفت از 
س��ال 1۳۹۴ که دولت سهم صندوق توس��عه ملی را در پایین ترین حد 
خود )20درصد( پرداخت کرد، دیگر مانده بدهی عیدانه تس��ویه نش��د 
و در ح��ال حاضر از بدهی 2.۷ میلی��ارد دالری حدود یک میلیارد دالر 

دیگر باقی مانده است.
اما در سوی دیگر اکنون دولت دوازدهم در شرایطی قرار گرفته که با 
توجه به اوضاع نه چندان مناس��ب اقتصادی ناچار به اجرای طرح »بسته 
حمایتی از اقش��ار کم درآمد« یا »جبرانی« ش��ده اس��ت و آن طور که 
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرده است، 
طرح در دو فاز کاالیی و نقدی دنبال می شود؛ به این نحو که در گام اول 
ظرف این هفته تمام افراد و دهک های تحت پوش��ش  نهادهای حمایتی 
در دستور کار قرار می گیرند و با جدول جدیدی که بر این اساس تعریف 
ش��ده، هر خانوار یک نفره تا پنج نف��ره از رقمی بین 100 هزار تا ۳00 

هزار تومان بهره مند می شوند.
این در شرایطی است که در سوی دیگر بحث هایی در رابطه با افزایش 
حقوق کارکنان نیز در برخی گروه ها وجود دارد که در مجموع می توان 

گفت بسته حمایتی دولت دوازدهم را کاالیی و نقدی خواهد کرد.
بس��ته حمایت از اقشار کم درآمد در شرایطی تا روزهای آینده اجرایی 
می ش��ود که میزان منابع مورد نیاز و اینکه محل تامین آن کجاس��ت، 
هن��وز در ابه��ام ق��رار دارد. در عین حال که بیش از آنکه این بس��ته ها 
اجرایی ش��ود، مهم تر ش��اید آن اس��ت که دولت برنامه فعلی را چگونه 
می خواهد اجرایی کند تا کمترین آس��یب را به همراه داش��ته و تجربه 
گذش��ته تکرار نش��ود و اینکه دول��ت بعد از اجرای بس��ته حمایتی چه 
برنامه بلندمدتی برای ترمیم وضعیت موجود معیش��تی مردم در دستور 

کار دارد؟ 

مروری بر بسته های حمایتی دولت های دهم و دوازدهم

از »عیدانه« تا »جبرانی«

فرصت امروز: صندوق بین المللی پول از کاهش رش��د اقتصاد جهانی 
خبر داد و پیش بینی کرد قیمت  جهانی نفت تا س��ال 2021 میالدی به 
بش��که ای ۶0دالر می رسد. صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش 
خود تحت عنوان »چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای میانه 
در س��ال 201۸ میالدی« پیش بینی کرد ک��ه قیمت های جهانی نفت 
ک��ه در ح��ال حاضر در پی تحریم  نفتی ایران رون��دی صعودی دارد، تا 
سال 2021 به بشکه ای ۶0 دالر خواهد رسید. همچنین تولید ناخالص 
داخلی ایران در س��ال جاری میالدی منف��ی 1.۵درصد و این رقم برای 

سال آینده میالدی منفی ۳.۶درصد خواهد بود.
براس��اس گزارش صندوق بین المللی پ��ول، تورم قیمت مصرف کننده 
ایران در س��ال 201۸ میالدی 2۹.۶درصد و این رقم برای سال 201۹ 
میالدی ۳۴.1درصد خواهد بود. تراز حس��اب جاری ایران نیز برای سال 
201۸ و 201۹ میالدی به ترتیب 1.۳درصد و 0.۳درصد برآورد ش��ده 

است.
به گزارش آسوش��یتدپرس، صن��دوق بین المللی پول روز سه ش��نبه 
اع��الم کرد که بهای باالی نفت به جبران افزایش هزینه های عمومی در 
کشورهای صادرکننده نفت مانند عربستان کمک می کند. این در حالی 
است که کسری بودجه در این کشورها به ۷۷ میلیارد دالر رسیده است.

در گ��زارش صندوق بین المللی پول آمده اس��ت که کس��ری بودجه 
عمومی در کش��ورهای خاورمیانه از 11۸ میلیارد دالر در سال گذشته 
میالدی به ۴1میلیارد دالر رس��یده اس��ت. این رقم در س��ال 201۹ به 
۳میلیارد دالر خواهد رسید. این چشم انداز امیدبخش اما چندان پایدار 
نخواهد بود. این نهاد همچنین هش��دار داد که قیمت های جهانی نفت، 
که در حال حاض��ر در پی تحریم های نفتی ایران روندی صعودی دارد، 

تا سال 2021 به بشکه ای ۶0 دالر خواهد رسید.

رشد شکننده در اقتصاد خاورمیانه
در همین زمینه، س��ی ان بی س��ی در گزارش��ی براس��اس اطالعات 
صندوق بین المللی پول هش��دار داده اس��ت که رش��د جهانی در حال 

کاهش است و باید به بازارها بیشتر توجه شود. 
طب��ق این گزارش، رش��د در برخی اقتصادهای ب��زرگ دنیا با کاهش 
مواجه ش��ده اس��ت و صندوق بین المللی پول هش��دار داده اس��ت که 
تمایالت س��رمایه گذاران می تواند تغییر ناگهانی و بدتر ش��دن اوضاع را 
به همراه داشته باشد. این صندوق در آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد 
منطقه ای برای خاورمیانه و آس��یای مرکزی روز سه شنبه اعالم کرد که 
هنوز هم از رش��د اقتصادی حمایت می کند اما شرایط مالی جهان رو به 
وخامت اس��ت. این گزارش ساالنه، نمای کلی از تحوالت اخیر اقتصادی 
و چش��م اندازها و مسائل مربوط به سیاست گذاری در میان مدت را ارائه 
می ده��د. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آس��یای مرکزی صندوق 
بین المللی پول می گوید: ش��رایط جهانی با توجه به معیارهای ریس��ک 
در حال تغییر اس��ت. اگرچه ما هنوز از رش��د باالیی برخورداریم اما این 

رشد تغییر خواهد کرد.
به گفته صن��دوق بین المللی پول، نرخ به��ره باالتر در ایاالت متحده 
آمریکا، تقویت دالر و نوسانات بازار مالی سه عاملی هستند که می تواند 

به برخی اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه فشار آورد.
کاهش رشد در اقتصادهای بزرگ

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که رشد جهانی در سال 
201۸-201۹ در سطح ۳.۷درصد سال 201۷ پایدار باقی خواهد ماند، 
اما چشم انداز رش��د تعدادی از اقتصادهای اصلی کاهش یافته است. در 
ایاالت متحده در حالی که چش��م انداز رشد تولید ناخالص داخلی برای 
سال 201۸، بدون تغییر 2.۹درصد باقی مانده است اما پیش بینی سال 

201۹ نش��ان می دهد که رشد این کش��ور به 2.۵درصد کاهش خواهد 
یافت. ایاالت متحده وارد درگیری جدی با چین ش��ده است و مشخص 

نیست این تنش تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.
چش��م انداز اقتصادهای نوظهور نیز در ح��ال حاضر همچنان ضعیف 
اس��ت و منعکس کننده وضعیت اقتصادهای بزرگ نوظهور در ش��رایط 
مالی س��خت است. همچنین تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال 
201۹ به 1.۹درصد کاهش خواهد یافت. این میزان در مقایس��ه با رقم 

2.۹درصدی سال 201۸ نشان از بدتر شدن اوضاع دارد.
صن��دوق بین المللی پول تن��ش تجاری اخیر بین  آمری��کا و چین را 
محک��وم کرده و پیش بینی کرده که رش��د اقتصادی چین رو به کاهش 
اس��ت. طبق پیش بینی این صندوق در سال 201۹ رشد اقتصادی چین 
۶.2درصد و برای س��ال 201۸، ۶.۶درصد اس��ت. این در حالی است که 

رشد اقتصادی چین در سال 201۷ ، ۶.۹درصد برآورد می شود.
خوش بینی برای خاورمیانه

علی رغم کاهش های اخیر قیمت نفت، صندوق بین المللی پول درباره 
آینده خاورمیانه خوش بین اس��ت اما درباره عدم قطعیت منطقه هشدار 
می دهد. قیمت نفت در دو س��ال گذشته بیش از ۶0درصد رشد کرد اما 
امروز به قیمت سال 201۵ برگشته است. این صندوق پیش بینی کرده 
اس��ت که صادرکنندگان نفت در خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و 
پاکس��تان )منا( در س��ال 201۸ الی 201۹ بهب��ود قابل مالحظه ای را 

تجربه خواهند کرد.
انتظار م��ی رود که فعالیت اقتصادی در کش��ورهای صادرکننده نفت 
برای امس��ال و سال آینده تقویت شود. رش��د اقتصادی واقعی در سال 
201۸ برای این منطقه 1.۴درصد و برای سال آینده 2درصد پیش بینی 

شده که از 1.2درصد سال 201۷ باالتر است. 

صندوق بین المللی پول از کاهش رشد در اقتصاد جهانی خبر داد

آژیر خطر برای اقتصادهای نفتی خاورمیانه

نگاه

در برابر خصوصی سازی واقعی مقاومت می شود
موانع واگذاری به روایت رئیس سازمان 

خصوصی سازی
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی گف��ت همچن��ان در براب��ر 
خصوصی س��ازی واقعی مقاومت می ش��ود و هر چق��در واگذاری ها 
ب��ه بخش خصوصی واقعی باالتر می رود تهمت های بیش��تری به ما 
می زنند و می گویند خصوصی س��ازی با افزایش بیکاری همراه بوده 

است که در این میان باید گفت یک جای کار می لنگد.
به گزارش ایس��نا، میرعلی اش��رف عبداهلل پوری حسینی با اشاره 
به اینکه بعضی از بنگاه های دولتی و ش��به دولتی برای واگذاری به 
اصالح ساختار نیاز دارند، اظهار کرد: شرکت های توزیع برق، تولید 
برق، آب و گاز از این شرکت ها هستند که از دولت یارانه می گیرند 
و امکان واگذاری مالکیتی شان وجود ندارد و از ۶۳0 بنگاهی که در 

فهرست واگذاری داریم 200 بنگاه از همین نوع است.
رئیس سازمان  خصوصی سازی به قیمت گذاری بنگاه ها اشاره کرد 
و اف��زود: از موانع دیگر واگذاری این اس��ت که بخش خصوصی ما 
هنوز توانمند نیس��ت و نمی تواند از عهده خری��د برخی از بنگاه ها 

برآید که باید از آنها حمایت شود.
وی ادام��ه داد: البته نباید مردم را ترس��اند بلک��ه باید گفت که 
واگذاری ش��رکت ها و بنگاه ها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به 

علت خصوصی سازی، اشتغال کم نشده است.
پوری حسینی با اش��اره به اینکه گفته می شود خصوصی سازی با 
افزایش بیکاری همراه بوده است، تاکید کرد: مگر در کل شرکت های 
دولتی که قرار است واگذار شوند چند نفر کار می کنند؟ بسیاری از 
نهادهای اجرایی مثل صدا و سیما و وزارتخانه ها که دولتی هستند 
واگذار نمی شوند. در آن هایی که واگذار می شوند 100 تا 1۵0 هزار 
نف��ر کار می کنند، چ��را صدای این عده از ۸0 میلی��ون نفر بلندتر 

است؟ معلوم است که یک جای کار می لنگد.
رئیس س��ازمان خصوصی سازی اظهار کرد: از آنجاکه مخابرات به 
بخش خصوصی واقعی واگذار نش��ده در پنج س��الی که در سازمان 
خصوصی س��ازی فعالی��ت کردم هیچ ش��کایتی در آن مورد صورت 
نگرفته ولی برای شرکت هایی مانند آلومینیوم المهدی که به بخش 
خصوصی واقعی واگذار ش��ده هر بار از ما ش��کایت می کنند که این 
نشان می دهد مقاومت ها در برابر خصوصی سازی واقعی وجود دارد.
پوری حسینی با اش��اره به مقاومت هایی که برای واگذاری برخی 
از بنگاه ه��ای دولت��ی وج��ود دارد، گفت: در این 12 س��ال که کار 
واگذاری ش��رکت ها ش��روع ش��ده بیش از 100 میلیارد دالر سهم 
واگذار کرده ایم که بیش��تر بورس��ی بوده اس��ت و بخش��ی از سهام 
مدیریتی و ش��رکت های غیربورس��ی هنوز باقی مانده اند که بیشتر 

شرکت هایی هستند که سودده نیستند.
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم 
طبق برآورد 1۸درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی رس��ید 
ولی از نیمه دوم س��ال 1۳۹2 ت��ا انتهای دولت یازدهم واگذاری به 
بخش خصوصی به ۶۷درصد رس��ید، ام��ا در دولت دوازدهم میزان 

مشارکت بخش خصوصی در واگذاری ها به 100درصد رسید.
پوری حس��ینی گفت: متاس��فانه هر چق��در واگذاری ها به بخش 

خصوصی واقعی باالتر می رود تهمت های بیشتری به ما می زنند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران پاسخ داد
 سهم بخش خصوصی

از واگذاری چقدر است؟
نایب رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت براس��اس 
بررس��ی انجام ش��ده، س��هم بخش خصوصی واقعی و تعاونی از کل 

واگذاری ها کمتر از ۴۷درصد بوده است.
به گفته حسین سالح ورزی، برداشتی که از قانون خصوصی سازی 
می ش��ود بیشتر واگذاری است تا خصوصی س��ازی و می توان گفت 

شفافیت قانونی خوبی برای خصوصی سازی وجود ندارد.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری صداوس��یما، نایب رئیس ات��اق بازرگانی 
در برنام��ه تیت��ر امش��ب، ورود نهاده��ای ش��به دولتی را معض��ل 
خصوصی سازی دانست و گفت: متولیان بعضی از شرکت ها عالقه ای 
و اراده ای ب��ه واگذاری ندارند و مدیران به هر وس��یله ای متوس��ل 

می شوند تا خصوصی سازی یا واگذاری را مختل کنند.
نایب رئی��س اتاق بازرگانی گفت: یک مش��کل اساس��ی دیگر این 
اس��ت که واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی باعث واکنش 

و مخالفت برخی می شود.
س��الح ورزی افزود: اخیرا گزارش��ی اتاق بازرگانی تهیه کرده که 
هنوز منتش��ر نشده است و براس��اس آن سهم واگذاری ها به بخش 

خصوصی واقعی و تعاونی کمتر از ۴۷درصد است.
موانع واگذاری بنگاه های دولتی و شبه دولتی

پوری حسینی، رئیس س��ازمان خصوصی سازی هم در این برنامه 
گفت: شرکت های توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکت ها 
هستند که از دولت یارانه می گیرند و امکان واگذاری مالکیتی شان 
وجود ندارد و از ۶۳0 بنگاهی که در فهرس��ت واگذاری داریم 200 

بنگاه از همین نوع است. 
او به بحث قیمت گذاری بنگاه ها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر 
واگذاری این اس��ت که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیس��ت و 
نمی توان��د از عه��ده خرید برخ��ی از بنگاه ها برآید ک��ه باید از آنها 

حمایت شود.
فوالدگر، رئیس کمیس��یون اصل ۴۴ مجلس هم گفت: اصل ۴۴ 
مجموعه قوانین و سیاست هاست که همه آنها را باید با هم دید که 

هدف اصلی آن کاهش تصدیگری دولت است.
رئیس کمیس��یون اصل ۴۴ مجلس ادامه داد: مقاومت ها در برابر 
واگذاری ها ممکن اس��ت محمل قانونی داشته باشد یا نداشته باشد 
و برخی از این مخالفت ها یا اعتراض ها به مسائل حوزه های انتخابی 
برخی از نمایندگان برمی گردد که مبنای قانونی هم ممکن اس��ت 
نداش��ته باشد و برخی از مقاومت ها هم به بحث اهلیت خریداران و 
یا نوع واگذاری هاس��ت که اینها فرق می کنند.  فوالدگر با تاکید بر 
لزوم اصالح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار و تولید برای رفع 
موانع خصوصی سازی گفت: بخش خصوصی واقعی چنان که انتظار 

داشتیم به میدان نیامده و الزم است توانمندسازی شود.   
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فرصت امروز: »خواب آش��فته نفت« نام کتابی س��ترگ و ارزش��مند 
از محمدعلی موحد اس��ت که به بررسی س��یر تاریخی نفت در اقتصاد 
ایران به ویژه در مقطع ملی ش��دن صنعت نفت ایران می پردازد، اما این 
تعبی��ر را می توان این روزها به فض��ای بازار جهانی نفت هم تعمیم داد. 
پس از آنکه آمریکا از معافیت هش��ت کش��ور از تحریم نفتی ایران خبر 
داد، قیم��ت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و عربس��تان به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده نفت تصمیم به کاهش ۵00 هزار بشکه ای عرضه 
نفت گرفت. روز یکشنبه این هفته هم یازدهمین نشست کمیته نظارتی 
اوپ��ک و غیراوپک در ابوظبی برگزار ش��د و اکثر اعضای این س��ازمان، 
موافقت خود را با کاهش میزان تولید برای به تعادل رساندن بازار نفت 
اعالم کردند. در واقع، هنوز دو ماه از خط و نش��ان نفتی عربستان برای 
ایران و این که قصد دارد در ازای خروج هر بش��که نفت ایران دو بش��که 
صادر کند، نگذش��ته که وزیر انرژی این کش��ور اعالم کرده است میزان 
تولید نفت در عربس��تان ۵00 هزار بش��که کاهش خواهد یافت. حاال به 
نظر می رسد رابطه نفتی آمریکا و عربستان به چرخه باطلی تبدیل شده 
است که مشخص نیست عربستان بازیچه آمریکا شده و تولیدش را برای 
خوش خدمتی به ترامپ افزایش داده، یا آمریکا متوجه ش��ده عربس��تان 
پای وعده افزایش تولید خود نخواهد ایستاد و به همین دلیل به هشت 

مشتری نفت ایران معافیت داده است.
به گزارش ایس��نا، آس��مان بازار جهانی نفت طی چند ماه گذش��ته با 
دخالت های بی مورد آمریکا و تس��لیم شدن برخی اعضای اوپک از جمله 
عربس��تان جل��وی ترامپ هر روز ب��ه یک رنگ درآمده اس��ت. یک روز 
نگران��ی از کمبود عرضه لرزش به تن ب��ازار انداخت و روز دیگر افزایش 
مازاد تع��ادل بازار را برهم زد و درحالی ک��ه قیمت جهانی نفت رکورد 
خود را زده بود، طی یک هفته با چنان افتی مواجه ش��د که نگاه نگران 

همه را به خود جلب کرد.
ماجرای خواب آشفته بازار نفت

ماجرای خواب آش��فته بازار نفت از اردیبهش��ت ماه و با خروج آمریکا 
از برجام آغاز ش��د. ترامپ که با ش��رایط بازار نفت ناآش��نا بود، تصمیم 
گرفت میزان صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند و برای رس��یدن به 
ای��ن هدف از چند ابزار مهم اس��تفاده کرد که یک��ی از مهم ترین آن ها 

»عربستان بود!«
دول��ت آمری��کا به ط��ور غیررس��می از عربس��تان س��عودی و س��ایر 
تولیدکنندگان اوپک درخواس��ت کرد تولیدشان را افزایش دهند اما به 
رقم مش��خصی اشاره نکرد. اس��تیون منوچین - وزیر خزانه داری آمریکا 

- هش��تم ماه مه، همزمان با اعالم تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از 
توافق هس��ته ای بین المللی با ایران و وضع مجدد تحریم ها علیه تهران، 
اظهار کرده بود که برخی از کش��ورها مایل هس��تند تولید نفت شان را 

برای جبران کاهش احتمالی عرضه به بازار جهانی افزایش دهند.
از س��وی دیگر خالد فالح وزیر صنعت، معدن و انرژی عربستان در آن 
زم��ان گفته ب��ود: در واکنش به احتمال کاهش حج��م نفت خام ایرانی 
در بازاره��ای بین المللی، پس از خروج رئیس جمه��ور آمریکا از توافق 

هسته ای، ما آماده افزایش تولید نفت هستیم. 
همکاری آمریکا و عربستان برای جبران خأل احتمالی نفت ایران

به همین شکل همکاری آمریکا و عربستان برای جبران خأل احتمالی 
نفت ایران آغاز ش��د. تمایل عربس��تان به افزای��ش تولید در ظاهر برای 
حف��ظ تع��ادل در بازار نف��ت و در باطن برای جامه عمل پوش��اندن به 
خواس��ته های آمریکا بود. درواقع ترامپ می خواست نفت ایران را از بازار 
جهان��ی حذف کند و برای این که متهم ب��ه از بین بردن تعادل در بازار 
جهانی نش��ود و قیمت ها افزایش پی��دا نکند، از همراهان خود در اوپک 

خواسته تولید خود را افزایش دهند.
نکته جالب این بود که عربس��تان حتی با این که از سوی آمریکا مورد 
اهانت قرار گرفت، باز هم دست از خوش خدمتی برنداشت. به طوری که 
چندی پیش رئیس جمهوری آمریکا در اظهارنظری درباره متحد نزدیک 
کشورش گفت، به پادشاه عربستان هشدار داده است که بدون پشتیبانی 
ارت��ش آمریکا »دو هفته« هم در قدرت دوام نمی آورد. بعد از این اظهار 
نظر، سعودی نه تنها شأن خود را در برابر تحقیر آمریکا حفظ نکرد بلکه 
با چراغ سبز نشان دادن به خواسته های آمریکا در اوپک نشان داد، حتی 

در حد حفظ ظاهر در جهان هم رفتار دیپلماتیک ندارد.
اتحاد عربستان و آمریکا تا جایی پیش رفت که حدود یک ماه پیش، 
ولیعهد عربستان سعودی، گفت که کشورش به وعده خود به واشنگتن 
برای جبران عرضه از دست رفته نفت ایران به دلیل تحریم  آمریکا، عمل 
کرده اس��ت. محمد بن سلمان در مصاحبه با بلومبرگ گفت درخواستی 
که آمریکا از عربس��تان سعودی و سایر کش��ورهای عضو اوپک داشت، 
این بود که تضمین کنند عرضه کمتر از س��وی ایران جبران می ش��ود 
و  این اتفاق افتاد. اگر اش��تباه نکنم صادرات نفت ایران به میزان ۷00 
هزار بش��که در روز کاهش یافته و عربستان سعودی و کشورهای اوپک 
و غیراوپک 1.۵ میلیون بشکه در روز به تولید نفت خود اضافه کرده اند، 
بنابراین ما حداکثر دو بش��که در برابر هر بشکه نفتی که اخیرا صادرات 
آن از سوی ایران کاهش یافته، نفت صادر می کنیم، بنابراین ما کار خود 

را انجام داده ایم و حتی بیش تر عمل کرده ایم.
اما بیژن زنگنه، وزیر نفت در واکنش به این گفته مقام های عربس��تان 
درباره جایگزین کردن نفت ایران معتقد بود که چنین گزافه گویی هایی 
ممکن اس��ت آقای ترامپ را راضی کند، اما بازار هرگز چنین ادعاهایی 

را باور نمی کند.
در نهایت درحالی که حدود س��ه روز تا آغاز تحریم های نفتی آمریکا 
علیه ایران باقی مانده بود، آمریکا به هش��ت مش��تری ایران معافیت داد 
و صادرات ایران در حدود 1.۸ بش��که باقی ماند. از س��وی دیگر افزایش 
تولید عربستان و روسیه بازار را با مازاد تولید مواجه کرد و قیمت جهانی 
نفت به شکل چشم گیری کاهش یافت؛ اتفاقی که بیش از همه به همین 

دو کشور آسیب می رساند.
در این راستا، سعودی ها که قرار بود به ازای یک بشکه ایران دو بشکه 
صادر کنند، در آخرین اظهار نظرات خود اعالم کرده اند ش��رکت دولتی 
نفت س��عودی آرامکو عربس��تان به دلیل کاهش تقاضای فصلی، در ماه 
دس��امبر روزانه ۵00 هزار بشکه نفت خام کمتر نسبت به ماه نوامبر به 
مش��تریانش عرضه می کند و این تصمیم سرانجام صادرات دو بشکه در 

ازای یک بشکه ایران شد.
آمریکا منافع خود را در نظر می گیرد

در این زمینه، نرس��ی قربان، کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به 
وضعی��ت بازار نفت در چند ماه اخیر معتقد اس��ت: عربس��تان، آمریکا، 
روس��یه و تا حدودی عراق طی ش��ش ماه گذش��ته، روزان��ه بیش از ۳ 
میلیون بش��که به عرضه نف��ت در جهان اضافه کردن��د و بعد از این که 
آمریکا به هش��ت مش��تری نفت ایران معافیت داد، بازار احس��اس کرد 
میزان عرضه بیش از تقاضا شده است. درنتیجه قیمت به شدت کاهش 
پی��دا کرد و کش��ورهای مذکور به کاهش نفت بی��ش از مقداری عالقه 
ندارن��د؛ ب��ه همین  دلیل تصمی��م دارند تا حدی از می��زان تولید خود 
کاهش دهند. عربس��تان قصد دارد ۵00 هزار بش��که از تولید نفت خود 
را کاهش دهد و تقاضا دارد سایر تولیدکنندگان نیز تولید خود را ۵00 

هزار بشکه کاهش دهند تا بازار به تعادل برسد.
وی ب��ا تاکید بر این که این اتفاق ناش��ی از معافیت آمریکا به هش��ت 
مش��تری نفت ایران است، گفت: بازار توقع چنین اتفاقی را نداشت. باید 
همیش��ه در نظر داش��ت که آمریکا مانند هر کشور دیگری برای منافع 
ملی خود کار می کند و در این راستا تصمیم می گیرد. به همین دلیل و 
برای کاهش قیمت به هشت کشور معافیت داد و اکنون تولیدکنندگان 

بزرگ مجبور هستند تولید خود را کاهش دهند.

نتیجه بلوف نفتی عربستان علیه ایران، بازی دو سر باخت بوده است

خواب آشفته بازار نفت

فرصت امروز: س��ه روز پی��ش بود که دومین مرحل��ه عرضه نفت در 
ب��ورس انرژی با موفقیت انجام ش��د و برخالف عرضه نخس��ت که تنها 
2۸0 هزار از یک میلیون بشکه نفت خام عرضه شده به فروش رفته بود، 
این بار تمام ۷00 هزار بش��که نفت عرضه شده مورد معامله قرار گرفت. 
در همین راستا، شبکه کانون های تفکر ایران در نامه ای به وزیر نفت، با 
قدردان��ی از تالش های این وزارتخانه برای تحقق عرضه نفت در بورس، 

پنج پیشنهاد برای افزایش جذابیت و اثرگذاری این سازوکار ارائه داد.
تداوم و ثبات عرضه، تنوع در حامل های عرضه ش��ده، افزوده شدن امکان 
تس��ویه کامل به ریال، کاهش حجم پایه و ایجاد ب��ازار ثانویه و در نهایت، 
دیپلماس��ی عمومی و توضیح س��ازوکار عرضه نفت خ��ام در بورس، پنج 
راهکاری اس��ت که ش��بکه کانون های تفکر ایران )ایتان( به عنوان یکی از 

راهبردهای بی اثر کردن تحریم ها در این نامه پیشنهاد داده است.
در پایان این نامه ابراز امیدواری شده است که به زودی شاهد عرضه 
و فروش تمامی نفت خام و میعانات گازی صادراتی ایران در بورس و به 

باالترین قیمت ممکن باشیم.
در ابتدای این نامه به دورنمای تحریم های ایران اش��اره شده و عرضه 
نف��ت خام در بورس یکی از این راهبردهایی معرفی  ش��ده که می تواند 
تحریم ها را بی اثر کند: »در ش��رایطی که کش��ور ایران با بدعهدی های 
کش��ورهای غربی در پرونده هس��ته ای و بازگشت تحریم ها مواجه شده 
است، پیگیری اقدامات الزم برای بی اثر کردن تحریم ها مهمترین راهبرد 
کش��ور خواهد بود. این راهبردها عموماً در شرایط غیرتحریمی نیز برای 
کش��ور ضروری اند. عرضه نفت خام در بورس یکی از این راهبردها است 

ک��ه پیگیری تحق��ق آن توس��ط وزارت نفت نش��ان دهنده اراده و عزم 
جدی ای��ن وزارت خانه برای تقویت زیرس��اخت های قدرت اقتصادی و 
شایس��ته تقدیر اس��ت. اکنون پس از دو عرضه موفق محموله های نفت 
خام در بورس انرژی و به فروش رفتن تمامی یک میلیون بش��که مقرر، 
براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ضمن قدردانی از 
تالش های صورت گرفته در وزارت نفت و سایر دستگاه های مرتبط برای 
تحق��ق عرضه و فروش نفت خام در بورس، در ادامه برخی پیش��نهادها 
برای افزایش جذابیت این سازوکار برای فعاالن تجارت نفت و گسترش 

عمق و میزان اثرگذاری این سازوکار ارائه می شود.«
تداوم و ثبات عرضه

س��رمایه گذاری بخش خصوصی در سازوکار خرید نفت خام از بورس 
و ایجاد روابط و زیرس��اخت های الزم برای فعالیت در این بازار نیازمند 
اطمینان از تدوام و ثبات عرضه اس��ت، بنابراین پیشنهاد می شود وزارت 
نفت با اخذ مجوزهای الزم، اعالم کند که تا حداقل تا پنج س��ال درصد 
مش��خصی از صادرات نفت خود را به ص��ورت منظم )مثال هفتگی( در 

بورس عرضه خواهد کرد.
تنوع در حامل های عرضه شده

تنوع نوع محموله ّهای عرضه شده این امکان را فراهم می کند تا فعاالن 
حوزه های مختلف تجارت نفت امکان حضور در این بازار را داشته باشند 
و تعداد و ابعاد شرکت های فعال در فرآیند خرید نفت خام افزایش یابد، 
بنابراین پیشنهاد می ش��ود محموله های میعانات گازی صادراتی و نفت 

خام سنگین صادراتی نیز به عرضه های فعلی اضافه شود.

افزوده شدن امکان تسویه کامل به ریال
امکان تس��ویه ریالی نیز باعث می شود زمینه برای حضور شرکت های 
بیش��تری در فرآیند معام��الت نفت در بورس فراهم ش��ود. زیرا برخی 
از فعاالن ممکن اس��ت برای تسویه ارزی با مش��کالتی مواجه باشند یا 
مخاطره این نوع از تس��ویه را باال ارزیابی کنند و در نتیجه وارد فرآیند 

معامالت نشوند.
کاهش حجم پایه و ایجاد بازار ثانویه

پیشنهاد می شود نفت خام در قالب حواله هایی کم حجم )مثال 1000 
بش��که ای( و قابل انتقال به غیر، عرضه ش��ود و خریداران این امکان را 
داش��ته باش��ند تا در یک بازار ثانویه حواله ها را خری��د و فروش کنند. 
تحویل نف��ت خام تنها در صورتی انجام خواهد ش��د که حجم مجموع 
حواله های در اختیار یک شخص حقوقی به حداقل مشخصی )کمترین 
حج��م محموله( رس��یده باش��د. در این ص��ورت هم امکان شناس��ایی 
خری��داران نفت خام کاهش می یابد و هم این امکان به وجود می آید تا 
افراد بیشتری وارد معامالت نفت خام شوند و وجه آن را نقد بپردازند.

دیپلماسی عمومی و توضیح سازوکار عرضه نفت خام در بورس
تبیین مزیت ه��ا و ویژگی های مثبت عرضه نفت خام در بورس باعث 
می ش��ود شرکت ها و سرمایه گذاران بیش��تری با آن آشنا شوند و انگیزه 
الزم برای حضور در این بازار را پیدا کنند، بنابراین پیش��نهاد می ش��ود 
ش��رکت ملی نفت و ش��رکت بورس انرژی به صورت فع��ال با برگزاری 
جلس��ات، رویدادها و حضور در رس��انه های عمومی ابعاد و ویژگی های 

سازوکار حاضر را تشریح کنند. 

در نامه شبکه کانون های تفکر ایران به وزیر نفت مطرح شد

راهکارهای پنجگانه برای افزایش اثرگذاری عرضه نفت در بورس

یادداشت

رویای رقابت در یک بازار آزاد با ابزارهای مدرن

1 - امروزه  بورس های کاالیی در دنیا که به صورت بالقوه محل مبادله 
ان��واع کاالها از نفت و زغال س��نگ گرفته تا مس و ف��والد و گندم و... 
هس��تند، در عمل محلی است برای مبادله مجازی و غیرفیزیکی حق 
مالکیت بر دارایی های فوق الذکر و نه خود اصل دارایی و جزء کوچکی از 
حجم باالی مبادالت این حق مالکیت، منجر به تحویل فیزیکی کاالی 
مزبور می ش��ود. همین باعث شده که کشورهایی نظیر چین که عماًل 

واردکننده نفت هستند دارای بزرگترین بورس های نفتی دنیا باشند.
2 - در جه��ت راه اندازی ب��ورس نفت باید در وهل��ه اول ایجاد ابزار 
مبادله حق مالکیت نفت )به اصطالح Paper Oil( مورد توجه وزارت 
نفت و س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گیرد. طی فرآیندی موس��وم 
به بهادارس��ازی  اوراق )Securitization( قس��متی از ظرفیت های 
تولیدی نفت کش��ور در قالب اوراق ریالی و ارزی و دارای سررسیدهای 
مختلف )متناس��ب با برنامه تولیدی ماه های مختلف سال(، طراحی و 
عرضه شوند. در زمان سررسید، یا اصل قیمت اسمی اوراق به اشخاص 
بازپس داده می شود و یا در صورتی که شخص تعداد معینی از اوراق را 
خریداری و تحت تملک داشته باشد بتواند یک محموله نفتی را دریافت 
کند. در این حالت انتهای دوره معامالتی زمانی اس��ت که نفت مرتبط 
با آن ورقه، تولید ش��ده و باید به فروش برس��د، بدین ترتیب با تعیین 
سررسید، تکلیف دولت و وزارت نفت مشخص می شود، چرا که فعاالن 
ب��ازار مجبورند تصمیم بگیرند که یا در پایان دوره مزبور برای دریافت 
فیزیکی نفت اقدام کنند و یا در مقابل قیمتی مشخص این اوراق را به 
وزارت نفت بازپس دهند. بدین ترتیب ریسک سرمایه گذاری مردم در 

نفت از طریق بورس تقریباً به صفر می رسد.
این مکانیس��م عالوه بر کمک به راه ان��دازی واقعی بازار بورس نفت، 
عمال می تواند به عنوان ابزار تأمین  مالی مورد استفاده وزارت نفت قرار 
گیرد. یعنی حق مالکیت بر نفتی که هنوز تولید نشده، به فروش رسیده 
و درآمد حاصل از این فروش صرف طرح های توسعه صنعت نفت کشور 

شود.
۳ - نفت یک کاالی اس��تراتژیک و مهم است و پاالیشگاه های بزرگ 
دنی��ا عماًل به دنبال قراردادهای بلندمدت خرید نفت هس��تند و خرید 
نق��دی و تک محموله ای از طریق بورس نف��ت نیازهای آنان را برآورده 
نمی کند. یکی از مهم ترین اوراق و ابزار مالی که در بورس های نفتی دنیا 
معامله می شود، »قراردادهای آتی« است که در آن  خریدار و فروشنده 
بالقوه برای معامله محموله های نفتی با قیمتی مشخص و در تاریخ های 

معین در آینده نزدیک یا دور توافق می کنند.
۴ - مش��تقات مالی وابس��ته به نفت، حداق��ل در کوتاه  و میان مدت 
بهتر از خود نفت در بازار بورس قابل عرضه و تجارت اس��ت. به عنوان 
نمونه عرضه اوراق سلف موازی نفت خام که مدت هاست مطرح است و 
می تواند در حوزه تأمین نیازهای ریالی وزارت نفت و شرکت ملی نفت 
مورد استفاده قرار گیرد. مشابه این رویه توسط بسیاری از شرکت های 
تولیدی و معدنی کشور در داخل انجام می گیرد و اوراق سلف آن ها که 
مبتنی بر قراردادهای متعارف س��لف است، مورد معامله قرار می گیرد. 
شرکت های تولید فوالد و سیمان از این رویه استفاده کرده اند. همچنین 
 Cat Bond & Insurance( طراح��ی و عرضه اوراق بهادار بیمه ای
Linked Securities( در ب��ورس به منظور تأمین  مالی صنعت بیمه 
داخ��ل، جهت بیم��ه کردن نفتکش ها و محموله ه��ای نفتی آن ها. در 
توضی��ح اوراق بهادار بیمه ای باید گفت که در دنیا ش��رکت های بیمه 
گاه توان بیمه ک��ردن یک دارایی عظیم نظیر یک نفتکش و محموله 
چندصدهزار بش��که ای نفت آن را دارا نبوده و لذا از طریق بازار بورس 
اق��دام به انتش��ار اوراق به��ادار بیمه ای ک��رده و در ای��ن حالت عماًل 
س��رمایه گذاران و فعاالن خرد و کالن بازار ب��ورس با خرید این اوراق، 

نقش بیمه گر نفتکش مزبور را اجرا می کنند.
۵ -  از دیگ��ر اجزای بورس نف��ت می توان به صندوق های کاالیی در 
 Crowed( حوزه نفت اش��اره کرد. به این رویه سرمایه گذاری جمعی
Funding(  نیز گفته می ش��ود. صندوق ه��ای کاالیی نوعی صندوق 
س��رمایه گذاری است که مانند صندوق های سرمایه گذاری در بورس ها 
با جمع آوری منابع خرد اشخاص اقدام به سرمایه گذاری در بازار بورس 
می کنند. صندوق های کاالیی حوزه نفت نیز با جمع آوری وجوه ریالی 
و حتی ارزی خرد و کالن اش��خاص حقیقی و حقوقی می توانند اقدام 
به س��رمایه گذاری های نفتی کنند. این سرمایه گذاری ها از خرید اوراق 
مشتقه حوزه نفت )قراردادهای آتی و اختیار خرید و سلف موازی و...( 
گرفته تا سرمایه گذاری مستمر در خرید و فروش و تجارت محموله های 

نفتی در سطح بین المللی را شامل می شود.
۶ - بدون تردید نحوه پرداخت هایی که اکنون وزارت نفت ابداع کرده 
است، باعث افزایش هزینه های خریداران می شود و در نتیجه خریداران 
نمی توانند با خود وزارت نفت که فروش��نده اصلی است، رقابت کنند. 
مش��کالت نحوه پرداخت ها بسیار جدی اس��ت که در جای خود باید 

به طور مفصل به آن پرداخته شود.

آژانس بین المللی انرژی:
گاز دومین منبع بزرگ انرژی جهان می شود

آژانس بین المللی انرژی با توجه به اقدامات برای کاهش آالیندگی، 
پیش بینی کرد گاز طبیعی از زغال س��نگ ب��ه عنوان دومین منبع 
انرژی بزرگ جهان تا س��ال 20۳0 س��بقت خواهد گرفت. این نهاد 
در گزارش »دورنمای ان��رژی جهان 201۸« اعالم کرد تقاضا برای 
ان��رژی در فاصله س��ال 201۷ ت��ا 20۴0 با فرض بهینه تر ش��دن 
مصرف انرژی، بیش از یک چهارم رش��د خواهد کرد اما بدون بهبود 
بهینگی، رش��د دو برابری خواهد داشت. براساس »دورنمای انرژی 
جهان 201۸«، تقاضای جهانی برای گاز 1.۶درصد در سال تا سال 
20۴0 رشد خواهد کرد و ۴۵درصد باالتر از میزان فعلی خواهد بود.
این ب��رآورد بر مبنای س��ناریوی »سیاس��ت های جدید« آژانس 
بین المللی انرژی اس��ت که مقررات و سیاس��ت ها به منظور کاهش 
آالیندگی و مبارزه با تغییرات جوی را به حس��اب آورده اس��ت. این 
سیاست ها همچنین بهینگی بیشتر در مصرف سوخت، ساختمان ها 
و عوامل دیگر را فرض کرده اس��ت. در »س��ناریوی سیاس��ت های 
جدید«، گاز طبیعی سریع ترین رشد را در میان سوخت ها دارد و تا 
سال 20۳0 از زغال سنگ پیش افتاده و دومین منبع بزرگ انرژی 

پس از نفت می شود. 
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 دستگیری 130 دالل ارز
و باند جعل سکه در تهران

فرمان��ده انتظام��ی تهران ب��زرگ با اعالم دس��تگیری 1۳0 نفر 
از دالالن ارز ط��ی چه��ار روز اخیر، گفت  خری��د و فروش ارز در 
خیابان ه��ا و چهارراه ها جرم اس��ت و پلیس به ش��دت با متخلفان 

برخورد می کند.
به گزارش ایس��نا، س��ردار حس��ین رحیمی فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ روز گذشته در حاشیه اجرای هجدهمین طرح رعد 
در این باره اظهار کرد: طی چند روز اخیر در چهار مرحله 1۳0 
نف��ر از دالالن ارز را دس��تگیر کردیم و تقریب��ا همگی به زندان 

اعزام شدند.
وی تاکی��د کرد:  بانک مرکزی بنرهای��ی را در نقاطی از تهران از 
جمله بازار، چهارراه استانبول و منوچهری نصب و در آن تاکید کرد 
ک��ه هر گونه خرید و فروش ارز در خیابان ها ممنوع اس��ت. باز هم 
اعالم می کنیم که خرید و فروش ارز در خیابان ها و چهارراه ها جرم 

است و پلیس به شدت با متخلفان برخورد می کند.
س��ردار رحیمی با اشاره به اینکه دس��تگیری های اخیر در حوزه 
ارز تثبی��ت خوبی ب��رای بازار ارز ایجاد کرده اس��ت، گفت: برخورد 
با مفس��دین اقتصادی توس��ط پلیس در کنار دستگاه قضا با شدت 

دنبال می شود.
وی تاکی��د کرد: پلیس از صرافی های مجاز با تمام قدرت حمایت 
می کن��د و خرید و فروش ارز در صرافی های مج��از و بانک ها قابل 

قبول است. در غیر این صورت برخورد می کنیم.
فرمانده انتظام��ی تهران بزرگ در پایان همچنین گفت: یک باند 

جاعالن اسکناس و سکه اخیرا دستگیر شدند.

با وجود رشد 17درصدی نسبت به سال گذشته
درآمد مالیاتی ایران محقق نشد

براساس آمار بانک مرکزی ایران، در شش ماهه نخست سال بیش 
از ۴۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی مصوب س��ال جاری 

محقق نشده است.
به گ��زارش ایس��نا، بانک مرکزی ب��ه تازگی آم��اری از وضعیت 
اقتصادی کش��ور را منتش��ر کرده اس��ت که آمار بخش درآمدهای 
مالیاتی حاکی از این اس��ت که تنها بیش از ۵0درصد از آن چیزی 
که به عنوان درآمد مالیاتی در این مدت مصوب ش��ده بود، محقق 

شده بود.
دولت در بودجه س��ال جاری میزان درآمدهای کل کشور را 21۶ 
هزار میلیارد تومان مص��وب کرده بود که میزان درآمدهای مصوب 
برای شش ماهه نخست امس��ال 110 هزار میلیارد تومان بوده، اما 
تاکنون تنها ۶۳.۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش بینی شده 

محقق شده است.
براس��اس این گزارش، درآمدهای مالیاتی مصوب در بودجه برای 
ش��ش ماهه نخست سال ۷2.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود 
که براس��اس آمار بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سال جاری تنها 
۵0 هزار میلیارد تومان درآمد از طریق مالیات به دس��ت آمده است 
و طب��ق بودج��ه باید تا پایان س��ال به بیش از 1۴0 ه��زار میلیارد 

تومان برسد.
ای��ن در حالی اس��ت که میزان درآمدهای محقق ش��ده از بخش 
مالیات در ش��ش ماهه نخست سال گذشته ۴۳ هزار میلیارد تومان 
ب��وده که این رقم نش��ان می دهد که درآمده��ای مالیاتی ایران در 
س��ال جاری نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 1۶.۸درصد رشد 

داشته است.
براس��اس آنچه در گزارش بانک مرکزی آمده است، در بودجه 
۳۷.۷ هزار میلیارد تومان نیز باید از سایر محل ها تامین می شده 
که در ای��ن بخش نیز تنها 1۳هزار میلیارد تومان محقق ش��ده 

است. 

دریچه

فرص��ت امروز: با اتفاقاتی که اخیرا در اقتصاد جهانی رخ داده اس��ت، 
تعداد کش��ورهایی که به مرور گام هایی در جهت حذف وابس��تگی خود 
به دالر آمریکا برداش��ته  و در حال کنار گذاش��تن دالر در تراکنش های 
خود هس��تند، رو به افزایش است؛ از یک سو، روسیه در پی تحریم های 
غرب علیه مسکو، طرح حذف وابستگی اقتصاد خود به دالر را پی گرفته 
و از س��وی دیگر هم اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد سازوکار ویژه ای برای 

پرداخت با ایران در بحبوحه تحریم های آمریکاست. 
همچنین در اوایل سال جاری میالدی نیز چین قرارداد معامالت آتی 
نفت را به یوآن و تبدیل آن به طال را کلید زد و این قراردادها محبوبیت 
پیدا کرده اس��ت. ماه گذش��ته هم ونزوئ��ال اعالم کرد ک��ه برنامه کنار 
گذاش��تن دالر آمریکا را در دس��ت دارد و تمام تراکنش های آتی را در 
بازار ارز این کشور به یورو انجام خواهد داد. در واقع، ترکش های جنگ 
تجاری آمریکا و سیاس��ت خارجی غیرقابل پیش بینی این کشور، باعث 
شده تا کشورها به سمت حذف دالر در تراکنش های خود حرکت کنند.

از س��وی دیگر، خیلی وقت اس��ت که بانک مرکزی ایران فعالیت های 
ارزی خ��ود را ب��ا ارزهای دیگ��ری غیر از دالر انج��ام می دهد و تجارت 
ایران از دالرمحوری دور کرده اس��ت. در حال حاضر ذخایر ارزی کشور، 
ذخایر ارزی بانک ها، سپرده گذاری در بانک های خارجی و تمامی نقل و 

انتقاالت مالی کشور بر مبنای یورو است.
این در حالی اس��ت که این هفته دسترسی و ارتباط برخی بانک های 
ایرانی با س��وئیفت قطع شده است و یک فعال برجسته حوزه اقتصادی 
در این باره معتقد اس��ت که قطع دسترس��ی ایران به سوئیفت به مرگ 

دالر تسریع می بخشد.
به گزارش ایِبنا به نقل از راش��اتودی، مکس کیسر بورس باز برجسته 
آمریکایی گفت: قرار گرفتن ایران در فهرس��ت س��یاه سامانه پیام رسان 
سوئیفت به عنوان یک هشدار برای دشمنان آمریکا عمل می کند؛ ضمن 

اینکه به مرگ دالر تسریع می بخشد.
در حال حاضر س��وئیفت پرداخت های بین المللی به بانک های ایرانی 
از جمله بانک مرکزی این کش��ور را از طریق 11 هزار موسسه مالی در 
بیش از 200کش��ور جهان قطع کرده اس��ت. این اقدام با فش��ار آمریکا 
انجام گرفته و »اس��تیون منوچینی« وزیر خزانه داری آمریکا گفت: این 

اقدام، تصمیم درس��تی برای حفاظت از یکپارچگی نظام مالی بین الملل 
است.

»مکس کیس��ر« گفت: آمریکا در راس��تای فشار به تندروها در ایران، 
س��ایر کش��ورها را مجبور به ایجاد جایگزین هایی برای سوئیفت خواهد 
کرد؛ ضمن اینکه کش��ورها به انباشت طال روی می آورند و این موضوع 

وابستگی آنها را به قدرت دالر آمریکا کاهش خواهد داد.
به نظر می رس��د آمریکا به طور سردرگمی خواهان تسریع حذف دالر 
در نتیجه اس��تفاده ابزاری غلط از س��وئیفت اس��ت. تاثیر این قضیه در 
س��طح جهانی مشخص است. روس��یه و چین در حال توسعه یک نظام 
جایگزین برای س��وئیفت هس��تند و به خرید صدها ت��ن طال به عنوان 
وس��یله ای برای رهایی از دالر آمریکا روی آورده اند و این روند به حذف 

جهانی دالر تسریع می بخشد.
این بورس باز برجس��ته آمریکایی گفت: ایران در ش��رایط کنونی باید 
هوشمند باشد و شروع به ذخیره طال و بیت کوین کند تا از وخیم تر شدن 
ش��رایط جلوگیری کند. البته ایران در حال حاضر به طور هوشمندانه به 
دنبال قراردادهای انرژی دوطرفه بدون استفاده از دالر آمریکا است، اما 
باید با ذخیره س��ازی طال و بیت کوین به افزای��ش ارزش پول ملی خود 
بپردازد. به گفته وی، ایجاد جایگزین هایی برای س��وئیفت نس��بتا آسان 

است و تنها چیزی که مانع از آن می شود، رخوت و سستی است.
حمله یورو به سلطنت طلبی دالر

در این ارتباط، آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گفت وگو 
با باش��گاه خبرن��گاران جوان در این باره معتقد اس��ت: س��لطه دالر به 
زمان های خیلی دور برمی گردد. پس از جنگ جهانی دوم دالر به تدریج 
در تبادالت بین المللی گس��ترش یافت، تا به امروز این سلطه آنقدر زیاد 
ش��ده که حاال دالر واحد شمارش و ذخیره مالی بین المللی شده است. 
همین امر موجب ش��د برخ��ی قدرت های جهانی اقداماتی در جهت کم 
کردن س��لطه دالر در جهان انجام دهند، در همین راس��تا اتحادیه اروپا 
اقداماتی انجام داد و پول واحد کش��ورهای اروپا یعنی یورو را ایجاد کرد 
اما کش��ورهای اروپایی نتوانستند با هم کنار بیایند و به نظر واحدی در 

مورد اینکه چه کشوری بانی اصلی یورو باشد، برسند.
وی ادامه داد: تحریم های صورت گرفته از س��وی آمریکا به کشورهای 
مختلف از جمله ایران و یک جانبه گرایی این کش��ور در قبال تصمیمات 
بین المللی باعث ش��د سایر کش��ورهای جهان احساس خطر کنند و در 
فکر راهکارهایی برای جایگزین کردن دالر در مبادالت خود باش��ند که 

این رویکرد بسیار خوب است.
بغزیان افزود: یکی از مش��کالتی که در این زمینه وجود دارد نوسانات 
س��ایر واحدهای پولی جهان در مقابل دالر اس��ت به عن��وان مثال اگر 
کشوری بخواهد روبل یا یوآن را به عنوان ذخیره مالی خود قرار دهد هر 
لحظه ممکن است، ارزش آن نسبت به دالر تضعیف شود. مشکل دیگر 
این است که مثال اگر ما به روسیه کاال صادر کنیم و پول آن را به روبل 

دریافت کنیم باید دوباره با آن پول از خود روس��یه کاال خریداری کنیم 
چرا که روبل برای کشورهای دیگر قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: در کل از جهت سیاسی این جایگزینی خوب است، اما 
از نظ��ر اقتصادی باید محتاطانه صورت پذیرد و از طرفی به صورت یک 
توافق چند جانبه مثال بین ایران، چین، روس��یه و ترکیه باش��د چرا که 
حجم زیادی دالر در دنیا و در س��ازمان های وابسته مثل سوئیفت وجود 
دارد که باعث قالب ش��دن دالر بر سایر ارزها می شود، این کشورها باید 
حاضر شوند ارز خود را به صورت گسترده منتشر کنند و یک هم صدایی 

بین این کشورها برقرار شود.
دالر آمریکا جایگاه خود را از دست می دهد

جیم راجرز، سرمایه  گذار آمریکایی نیز در گفت وگو با راشاتودی گفت: 
بس��یاری از کشورها مانند چین، ایران، روس��یه و دیگران هم اکنون در 
تالش��ند از ش��ر دالر خالص ش��وند و واحد پولی آمریکا در چند س��ال 
آین��ده جایگاه خود را به عنوان ذخیره ارزی جهان و ابزار مبادالت مالی 

بین المللی از دست خواهد داد.
این سرمایه گذار آمریکایی گفت: زمانی پوند انگلیس ارز برتر در جهان 
بود و قبل از آن هم ارزهای برتری همچون پزتا اس��پانیا، فرانک فرانسه 
و گیل��در هلن��د ارزهای برتر بودند اما اکنون دیگر ب��ه آن اندازه باثبات 

نیستند و جایگاه شان را از دست داده اند.
جیم راجرز افزود: دالر آمریکا تنها تا چند س��ال دیگر جایگاه جهانی 
خود را از دست خواهد داد، بنابراین مردم آمریکا در حال یافتن راه هایی 
برای فاصله گرفتن از دالر هس��تند. این امر در مورد پوند اس��ترلینگ و 

ارزهای دیگر رخ داده است.
آمریکا با استفاده از نظریه فراکتال کشورها را تلکه می کند

همچنین فالح رنجبر، اقتصاددان و استاد دانشگاه بر این باور است که 
آمریکا با استفاده از نظریه فراکتال در ریاضیات که یک فرضیه بر منطق 
آشوب و بی نظمی است نتیجه می گیرد و با مرور تاریخ قابل رویت است 
که هرچند سال با آشوب در یک کشور و پشتیبانی از تروریست  با یک 
بی نظمی خاصی در خاورمیانه به نتیجه و تلکه کردن کش��ورهای دیگر 
می پ��ردازد و با فریب آنها دالر چاپ می کند و خیلی راحت  دارایی های 

دیگر کشورها را می خرد .
رنجبر افزود: آمریکا  رکود اقتصادی خود را با خلق پول بدون پشتوانه 
به دیگر کش��ورها منتقل می کند  ولی هم اکنون اکثر کش��ورها به این 

نتیجه رسیده اند که باید جایگزین دیگری برای دالر پیدا کنند.
این اقتصاددان گفت: می توانیم با کش��ورهای مختلف  برای تجارت از 
ارز الکترونیکی جدیدی اس��تفاده کنیم و یا با هر کش��ور با ارز خود آن 

کشور معامله شود و در صادرات و واردات این امر میسر شود.
یوآن جایگزین دالر

ربی��ع زاده، کارش��ناس اقتصادی نیز در این باره گف��ت: تا امروز بیش 
از ۶0درصد ذخایر کش��ورهای دنیا با دالر ص��ورت می گیرد و دالر هم 
یک ارز پرقدرت در جهان اس��ت و سیستم آن با بقیه سیستم های دنیا 
تغییر کرده و بر مبنای طال نیس��ت و تنها ارز جایگزینی که می توان به 
جای دالر پیش بینی کرد، یوآن چین است البته نه به این سرعت؛ یوآن 
هن��وز حتی قابل تبدیل نیس��ت، بنابراین تا مدتی جایگزینی آن با دالر 

غیرممکن خواهد بود.
کارش��ناس اقتصاد و بانک تصریح کرد: ذخایر یورو در حال حاضر در 
دنیا 20درصد است و اگر تمام اتحادیه اروپا جمع شوند به دالر نخواهند 
رسید البته چین با شتاب پشت آن حرکت می کند و پیش بینی می شود 

که به آن برسد.
ربیع زاده گفت: دولت باید یک اتحادیه پولی را تشکیل دهد و با خیلی 
از کش��ورهایی که مناف��ع ملی آنها اقتضا می کند با ای��ران این اتحاد را 

داشته باشند تجارت خود را به دور از دالر انجام دهند.
روسیه یوآن چین و طال را جایگزین ذخایر خود می کند

همچنین پیوتر متیس، استراتژیس��ت درخص��وص ارز های بازار های 
نوظهور در شرکت خدمات مالی »رابوبانک« به بلومبرگ گفت: افزایش 
ذخایر یوآن با اینکه به مقدار کم انجام شده نشان می دهد روسیه قصد 

کاهش استفاده از ارز های اصلی را دارد.
بانک مرکزی روس��یه برای متنوع کردن ذخای��ر دارایی های خارجی 
خود و محدود نشدن آن به دالر آمریکا، ذخایر ارز چین و شمش طال را 
افزایش داد. در حال حاضر ارز چین و 1۷.2درصد طال، یک پنجم ذخایر 

روسیه را تشکیل می دهند.
پس از اینکه آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان غربی آنها تحریم هایی را 
در سال 201۴ علیه روسیه وضع کردند ارز چین مورد توجه این کشور 
قرار گرفت. دارایی اغلب بانک های روسیه هنوز هم به دالر است، اما این 
ارز در حال از دس��ت دادن جایگاهش در این کش��ور است. ذخایر دالر 
روس��یه از ۴۶.۵درصد در س��ه ماهه گذشته به ۴۵.۸درصد در سه ماهه  

چهارم کاهش یافته است. 

ممنوعیت ایران از سوئیفت به مرگ دالر سرعت می بخشد

پایان سلطه دالر؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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ادامه روند مثبت در بورس
3 میلیارد سهم معامله شد

بورس اوراق بهادار تهران روز سه ش��نبه شاهد رشد شاخص 
به رهبری پتروشیمی ها و برخی از فلزی ها بود و معامله گران 
بازار س��رمایه بیش از ۳میلیارد سهم و اوراق مالی در بورس و 

۸۴1 میلیون سهم و اوراق مالی در فرابورس معامله کردند.
به گزارش ایس��نا، شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران بیش از 1000 واحد رش��د کرد و توانست 
تا تراز 1۸۳ هزار و 212 واحدی باال برود. همچنین ش��اخص 
کل هم وزن 1۹2 واحد افزایش یافت و به رقم 2۸ هزار و ۶۷۴ 
واحدی رس��ید. شاخص آزاد شناور نیز با رشد 10۹2 واحد تا 
ت��راز 1۹۳ هزار و ۴0۴ واحدی افزایش یافت و ش��اخص بازار 
اول و ب��ازار دوم هر یک به ترتیب ۶۵۶و 2۳۸2 واحد رش��د 

کرد.
دیروز ش��رکت هایی در گ��روه فلزی، پتروش��یمی و بانکی 
بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص های بازار داشته اند که از 
جمله آن می توان به فوالد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، سرمایه گذاری 

نفت، گاز و پتروشیمی تامین و بانک تجارت اشاره کرد.
بیش��ترین تاثی��ر مثبت را ف��والد مبارکه اصفه��ان با تاثیر 
122 واحد روی ش��اخص داش��ت. از طرف دیگ��ر گروه مبنا 
پتروش��یمی جم و پاالیش نفت تبریز نی��ز هر یک به ترتیب 
۴۳، ۳۹ و 2۳ واحد تاثیر منفی روی نماگرهای بازار داشتند.

در گروه فلزات اساس��ی بیش��تر سهم ها رش��د کمتر از یک 
درصد را تجربه کرده ان��د و تعدادی از نمادهای این گروه نیز 
کمتر از 2درصد افت قیمت را دیدند. در این گروه ۹۷ میلیون 
س��هم به ارزش بیش از ۵۸میلیارد تومان مورد دادوستد قرار 
گرف��ت. همچنی��ن بانکی ها ج��زو گروهی بود که بیش��ترین 
ارزش معام��الت را به خود اختص��اص داد. در این گروه بیش 
از 1۷0 میلیارد تومان سهم به حجم حدود یک میلیارد مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. همچنین خودرویی ها و فلزات اساسی 
دیگر گروه های��ی بودند که پس از بانکی ها ارزش باالیی را به 

خود اختصاص دادند.
در گ��روه محصوالت ش��یمیایی نیز اغلب س��هم ها کمتر از 
1.۵درصد نوس��ان قیمت را تجربه کردند و معدود نمادهایی 
از جمله تولیدات پتروش��یمی قاعد بصیر که در به تازگی در 
بازار دوم فرابورس ایران پذیرفته شده است، توانستند بیش از 

۴درصد رشد قیمت را تجربه کنند.
عالوه بر این در گروه اس��تخراج کاالهای فلزی نیز ش��اهد 
رش��د آرام قیمت ه��ا بوده ایم؛ ب��ه طوری ک��ه در تعدادی از 
س��هم های این گروه قیمت ها کمتر از 2درصد رش��د داش��ته 
است. ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۸۷۴ میلیارد تومان 
رسید و حجم معامالت رقم ۳.۳ میلیارد تومان را تجربه کرد. 

تعداد معامالت این بازار از رقم 1۸0 هزار نوبت فراتر رفت.
آیفکس نیز ۷.۵ واحد رشد کرد و تا رقم 1۹۹۳واحدی باال 
رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران عدد ۴11 میلیارد تومان 
را تجرب��ه کرد و حجم معامالت این بازار به رقم ۸۴1 میلیون 

سهم و اوراق مالی رسید. 

نماگربازارسهام

وضعی��ت معامالت ش��رکت های بانکی در بورس نش��ان می دهد که 
وضعیت خرید و فروش س��هام در این گ��روه به صورت متعادل در تاالر 
شیشه ای در جریان است. این روزها داد و ستد سهام در تاالر شیشه ای 
با رونق نسبتا مطلوبی از سوی سرمایه گذاران ادامه پیدا می کند. شرکت 
 های بانکی حاضر در بورس نیز به عنوان یکی از گروه هایی که همیش��ه 
مورد توجه س��هامداران اس��ت در یک مسیر متعادل از نظر رشد قیمت 
س��هام قرار دارند و اطالعات داد و ستدها به روی این گونه شرکت ها در 
بازار سهام نشان می دهد که عالوه بر این که دیگر شاهد توقف نمادهای 
معامالتی گس��ترده در این گروه نیستیم از سوی دیگر اکثر شرکت های 

بانکی با رشد حجم، ارزش و معامالت مواجه شده اند.
میانگین ارزش معامالت

به گزارش ایِبنا، آمارهای معامالتی شرکت های بانکی در سه ماه اخیر 
نمایانگر این است که میانگین ارزش معامالت سه ماه گذشته بانک ملت 
۳1۳ ه��زار و 1۵1 میلیارد ریال، بان��ک تجارت ۸0هزار و ۸۸۴ میلیارد 
ری��ال، بانک صادرات 1۴ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال، بانک پارس��یان ۴۸ 
هزار و ۴۷میلیارد ریال، بانک سینا 1۴ هزار و ۵1۷ میلیارد ریال، پست 
بانک ۳۹ هزار و ۴۶2 میلیارد ریال و بانک کارآفرین ۷ هزار و ۷ میلیارد 

ریال است.
ارزش شرکت های بانکی

اف��زون بر این ارزش ش��رکت های بانکی براس��اس آخری��ن آمارها و 
بررس��ی های ایِبنا نشان می دهد که ارزش بانک ملت 1۳۳ هزار و 2۵0 
میلیارد ریال، بانک تجارت ۵۹ هزار و 22۷ میلیارد ریال، بانک صادرات 
۷0 ه��زار و ۵۳ میلیارد ریال، بانک پارس��یان 2۹ ه��زار و ۶0۴ میلیارد 
ریال، بانک س��ینا 10 هزار و ۳۶0 میلیارد ریال، پس��ت بانک ۵ هزار و 
2۷۳میلی��ارد ری��ال، بانک کارآفرین 12 ه��زار و ۹20 میلیارد ریال و و 
بانک اقتصاد نوی��ن 2۵ هزار و ۳۶1 میلیارد ریال در آمارهای این دوره 

زمانی درج شده است.
میانگین حجم معامالت

همچنین اطالعات داد و س��تدهای شرکت های بانکی در سه ماه اخیر 
نشان می دهد که میانگین حجم معامالت در سه ماه گذشته بانک ملت 
221 ه��زار و ۴2۵ میلیارد ریال، بان��ک تجارت 2۹2 هزار و 1۴میلیارد 
ری��ال، بانک صادرات ۷1 هزار و ۳0۳میلیارد ریال، بانک پارس��یان 11 
هزار و 1۳۷میلیارد ریال، بانک سینا ۳۵ هزار و ۳۸2میلیارد ریال، پست 
بانک 1۴ هزار و ۴22میلیارد ریال، بانک کارآفرین ۳ هزار و ۸۳۶میلیارد 

ریال و و بانک اقتصاد نوین ۳ هزار و ۵۸۶ میلیارد ریال بوده است.

میانگین تعداد خریداران
الزم به ذکر است ارزیابی های ایِبنا مشخص می کند که میانگین تعداد 
خریداران معامالت در سه ماه گذشته برای بانک ملت یک هزار و 2۳۷ 
معامله گ��ر، بانک تجارت یک هزار و ۶2۹ معامله گر، بانک صادرات ۴۵۴ 
معامله گر، بانک پارس��یان 1۴۶ معامله گر، بانک س��ینا ۳۶۴ معامله گر، 
پست بانک 2۴۵ معامله گر، بانک کارآفرین ۵0 معامله گر و بانک اقتصاد 

نوین ۵۴ معامله گر در آمارهای این دوره زمانی به ثبت رسیده است.
میانگین تعداد فروشندگان

این گزارش می افزاید: آمارهای معامالتی ش��رکت های بانکی در س��ه 
ماه اخیر مش��خص می کند که میانگین تعداد فروشندگان معامالت در 
س��ه ماه گذشته برای بانک ملت ۹۸0 معامله گر، بانک تجارت یک هزار 
و 1۵2 معامله گ��ر، بانک صادرات ۴۴۷ معامله گر، بانک پارس��یان 1۳1 
معامله گر، بانک س��ینا 21۵ معامله گر، پست بانک 1۳۸ معامله گر، بانک 

کارآفرین ۴۳معامله گر و بانک اقتصاد نوین ۴۷ معامله گر بوده است.
تعداد روزهای باز نماد

در عین حال آمارهای معامالتی ش��رکت های بانکی در س��ه ماه اخیر 
نش��ان می ده��د که نماد بان��ک ملت و بان��ک تج��ارت ۵۳ روز معادل 
۸۴درص��د، بانک صادرات ۵۶ روز معادل ۸۸درصد، بانک پارس��یان ۶2 
روز معادل ۹۸درصد، بانک س��ینا ۵۸ روز معادل ۹2درصد، پست بانک 
۵۷ روز مع��ادل ۹0درصد، بانک کارآفری��ن ۵۹ روز معادل ۹۳درصد و 
بانک اقتصاد نوی��ن ۶1 روز معادل ۹۶درصد در کل این دوره زمانی باز 

و فعال بوده است.
تعداد روزهای بسته نماد

همچنین براساس بررس��ی های ایِبنا، اطالعات معامالتی شرکت های 
بانکی در س��ه ماه اخیر مش��خص می کند که نماد بان��ک ملت و بانک 
تج��ارت 10 روز مع��ادل 1۵درصد، بان��ک صادرات هف��ت روز معادل 
11درصد، بانک پارس��یان یک روز معادل 1.۵۹درصد، بانک س��ینا پنج 
روز معادل ۷.۹۴درصد، پس��ت بانک شش روز معادل ۹.۵2درصد، بانک 
کارآفری��ن چهار روز مع��ادل ۶.۳۵درصد و بانک اقتص��اد نوین دو روز 

معادل ۳.1۷درصد در این دوره زمانی متوقف و غیرفعال بوده است.
تعداد روزهای معامالتی

از س��وی دیگر، تعداد روزه��ای منفی معامالتی بان��ک ملت 1۸ روز 
مع��ادل 2۸درصد، بانک تجارت 20 روز معادل ۳1درصد، بانک صادرات 
1۹ روز معادل ۳0درصد، بانک پارسیان ۳۴ روز معادل ۵۳درصد، بانک 
س��ینا 2۹ روز معادل ۴۶درصد، پس��ت بان��ک 2۹روز معادل ۴۶درصد، 

بان��ک کارآفرین 2۶ روز معادل ۴1درص��د و بانک اقتصاد نوین 2۳ روز 
معادل ۳۶درصد در آمارهای این دوره زمانی به ثبت رسیده است.

تعداد روزهای مثبت معامالتی
آمارهای معامالتی ش��رکت های بانکی در سه ماه اخیر نشان می دهد 
ک��ه تعداد روزهای مثبت معامالتی بانک ملت ۳۶ روز معادل ۵۷درصد، 
بان��ک تج��ارت ۳۳ روز معادل ۵2درصد، بانک ص��ادرات ۳۳روز معادل 
۵2درصد، بانک پارس��یان 2۵ روز معادل ۳۹درصد، بانک سینا 2۸ روز 
معادل ۴۴درصد، پس��ت بانک 2۶ روز معادل ۴1درصد، بانک کارآفرین 
2۸ روز مع��ادل ۴۴درصد و بانک اقتصاد نوین 2۷ روز معادل ۴2درصد 

در این دوره زمانی است.
میانگین دفعات معامالت روزانه

میانگین دفعات معامالت روزانه در این دوره سه ماهه برای بانک ملت 
۶ هزار و ۸۸۳ دفعه، بانک تجارت ۸ هزار و 2۹۹ دفعه، بانک صادرات 2 
هزار و ۴۴۸ دفعه، بانک پارسیان ۵۳۶ دفعه، بانک سینا یک هزار و ۳۵۸ 
دفعه، پس��ت بانک ۶۶1 دفعه، بانک کارآفرین 1۶۹ دفعه و بانک اقتصاد 

نوین 1۷۳ دفعه در آمارهای این دوره سه ماهه به ثبت رسیده است. 

روند متعادل سهام بانک ها در بورس

وضعیت بانک ها در بورس چگونه است؟
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آغاز توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب 13هزار 
و 800تومان از این هفته

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام گفت تخم مرغ وارداتی با 
قیمت مصوب 1۳هزار و ۸00 تومان از این هفته توزیع می شود.

به گزارش تس��نیم، حمید ورناصری با اش��اره ب��ه اینکه تقاضای 
بازار در نیمه دوم س��ال معموالً افزایش می یابد، افزود: وزارت جهاد 
کش��اورزی و س��تاد تنظیم بازار به منظور مدیریت بازار تخم مرغ در 
کشور از این هفته توزیع تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب 1۳هزار 
و ۸00 توم��ان را آغ��از می کند و این طرح ت��ا هفته های بعدی نیز 

ادامه خواهد داشت.
وی گفت: به منظور ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای تخم مرغ 
تاکنون براساس مجوز دولت حدود ۶هزار تن تخم مرغ از کشورهای 

آسیای میانه و ترکیه وارد شده است.
مدیرعامل شرکت پش��تیبانی امور دام تأکید کرد: میزان واردات 
تخم مرغ محدود اس��ت و در زمانی که بازار به تعادل برس��د واردات 

معنا نخواهد داشت.
ورناصری ابراز کرد: براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از معاونت امور 
دام وزارت جهاد کش��اورزی میزان تولید تخم مرغ در کش��ور حدود 
۹00 هزار تن اس��ت که چنانچه میزان تقاضا متعادل شود نیاز بازار 
از تولیدات داخل تأمین می ش��ود و مش��کلی از جنب��ه تأمین نیاز 

نخواهیم داشت.
وی درباره علت افزایش قیمت تخم مرغ در مصوبه س��تاد تنظیم 
بازار گفت: س��ال گذشته تخم مرغ وارداتی با قیمت مصوب 12 هزار 
و ۶00 تومان عرضه ش��د اما امس��ال با توجه به افزایش هزینه های 
تولید و مرغداری های داخل کش��ور به منظور حمایت از تولیدکننده 
داخلی و جلوگیری از وارد ش��دن ضرر و زیان به آنها س��تاد تنظیم 

بازار قیمت 1۳ هزار و ۸00 تومان را تأیید کرد.
مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام با بیان اینکه در س��ال 
گذش��ته به علت ش��یوع آنفلوآنزای فوق حاد پرن��دگان 2۵ میلیون 
قطعه مرغ از چرخه تولید به ویژه در واحدهای مرغ تخم گذار خارج 
ش��د، اضافه کرد: سال گذشته برای تنظیم و تعادل در بازار مصرف 
به ناچار تخم مرغ مورد نیاز بازار از واردات تأمین ش��د اما امس��ال با 
همکاری اتحادیه ها و تش��کل های مرغداران و حمایت دولت شاهد 

ایجاد تعادل در تولید تخم مرغ داخلی هستیم.
ورناص��ری تأکید کرد: واردات و توزیع تخم مرغ برای جلوگیری از 
وارد شدن آس��یب به مصرف کنندگان است تا از این طریق بتوانیم 
قیمت ه��ا را مدیریت کنیم. وی درخص��وص تأمین نهاده های مورد 
نیاز واحدهای مرغداری گفت: امس��ال در مقایس��ه با سال گذشته 
2۵ تا ۳0درصد میزان واردات و تأمین کنجاله سویا و ذرت افزایش 
یافته اس��ت و همچنین موجودی انبارها در بنادر جنوب و ش��مال 
کش��ور نیز به اندازه کافی است و نیاز واحدهای مرغداری را پاسخگو 
خواهد بود. مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام همچنین اعالم 
ک��رد: نهاده های م��ورد نیاز واحدهای مرغداری ب��ا همکاری بخش 
دولتی و خصوصی که شامل اتحادیه ها و تشکل های مرغداری است 

بین واحدهای مرغداری توزیع می شود.

حضور پررنگ شرکت های ایرانی در نمایشگاه 
بین المللی بغداد

در حال��ی که عربس��تان ت��الش می کند بیش از پی��ش به دولت 
جدید عراق نزدیک ش��ود، اما ش��رکت های ایرانی حضور فعال تری 
در نمایش��گاه بین الملل��ی بغداد که پنجره ای ب��ه روی اقتصاد عراق 
محسوب می ش��ود داشته اند. به گزارش تس��نیم، حدود ۶0شرکت 
ایرانی تولیدکننده محصوالتی همچون فوالد، محصوالت پتروشیمی 
و فرش در این نمایشگاه با چای و شیرینی از بازدیدکنندگان عراقی 

استقبال کردند.
بر خالف س��ال گذش��ته، در نمایشگاه امس��ال بغداد هیچ شرکت 
سعودی ای حضور ندارد. ریاض ترجیح داده بیشتر روی مالقات های 
س��طح باال از جمله در س��طح دیدار وزرای نفت دو کشور در بغداد 
تمرکز کند. پس از دیدار وزرای نفت عراق و عربس��تان، دو کش��ور 
وع��ده همکاری ه��ای بیش��تر در بخش ان��رژی را داده ان��د. رئیس 
جمهوری جدید عراق هم در اولین س��فر رسمی خود به کشورهای 

عرب حاشیه خلیج فارس رفته است.
عربستان و دیگر کشورهای عربی به دنبال افزایش حضور خود در 
عراق هس��تند و ش��اید تحریم های جدید آمریکا علیه ایران فرصت 
ای��ن حضور را ب��رای آنها فراهم کند، اما به س��ختی می توان با نفوذ 

ایران در عرصه سیاسی و تجارت عراق مقابله کرد.
خالد الوالی، تاجر عراقی در حالی که از غرفه یک ش��رکت ایرانی 
بازدی��د می کرد، گف��ت: »محصوالت ایرانی ب��رای عراق خیلی مهم 
هستند«. وی افزود، محصوالت وارداتی از ایران ارزانند. ایران منبع 

مهمی برای تأمین مواد خام است.
آرش نماینده یک ش��رکت محصوالت ش��یمیایی ای��ران در این 
نمایش��گاه گفت، این اولین باری اس��ت که شرکتش به عراق آمده 
اس��ت. »عراق ب��ازاری جذاب برای ماس��ت. آنها در همس��ایگی ما 
هستند و پس از سال ها جنگ به محصوالت ارزان قیمت نیاز دارند. 
م��ا تصمیم داریم تمام این 10 روز را در نمایش��گاه حضور داش��ته 
باشیم.« بیرون س��الن ایران تنها یک شرکت اماراتی دیده می شود 
که در زمینه فروش بویلر فعالیت دارد. منابع آگاه در وزارت تجارت 
عراق گفتند، ش��رکت های سعودی که سال گذش��ته تعدادشان به 
حدود ۶0 ش��رکت می رس��ید، در دقایق آخر از حضور در نمایشگاه 
انص��راف داده اند، به عوض تعداد ش��رکت های ایرانی دو برابر ش��ده 
اس��ت. وزارت بازرگانی عربس��تان در پاسخ به درخواست اظهار نظر 
در مورد حضور ش��رکت های سعودی در نمایشگاه بغداد، بدون ارائه 

توضیح بیشتر گفته: »ارتباطی به ما ندارد.«
دانا علی یک مغازه دار عراقی در شهر سلیمانیه می گوید: »بیشتر 
کاالهای ما ایرانی هس��تند. م��ا کاالها را در مرز تحویل می گیریم و 
آنه��ا خیلی هم ارزان هس��تند. هزینه حمل ونق��ل هم خیلی پایین 
اس��ت.« در بغداد، تحریم ها علیه ایران از برخی جهات به نفع عراق 
تمام ش��ده است. حامد شهین مهر، نماینده یک شرکت پتروشیمی 
ایرانی می گوید: »شرکت ما در لیست تحریم ها نیست، اما تحریم ها 
تجارت با اروپا را س��خت تر کرده اس��ت. ما با یک شرکت انگلیسی 
قرارداد داش��تیم، اما آنه��ا اخیراً قرارداد را لغ��و کرده اند، این باعث 

می شود عراق برای ما به بهترین گزینه موجود تبدیل شود.«

اخبـــار

عضو هی��ات مدیره انجمن فوالد، رفع مش��کالت صادرات محصوالت 
غیرنفت��ی و بازنگری در قوانین مربوط به عرضه محصوالت در بورس را 
به عنوان مواردی که وزارت صمت در دوره جدید باید به آنها رسیدگی 

کند، برشمرد.
س��یدرضا شهرس��تانی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: با توجه به 
کاه��ش فروش نفت در اثر اعمال تحریم های آمریکا، یکی از راهکارهای 

جبران این وضعیت، توسعه صادرات محصوالت جایگزین نفت است.
وی با اش��اره به این که تولید س��االنه فوالد، امسال به 2۵ میلیون تن 
خواهد رس��ید، تصریح کرد: مصرف فوالد در س��ال گذش��ته حدود 1۵ 
میلی��ون تن بود اما پیش بینی ها نش��ان می دهد که با توجه به بی ثباتی 
ب��ازار و باال رفتن هزینه های تولید، امس��ال می��زان مصرف نهایتا 1۳.۵ 
میلیون تن خواهد بود، بنابراین مشکل اساسی بخش فوالد، برنامه ریزی 

برای صادرات مازاد بر مصرف این محصول است.
عضو هیات مدیره انجمن فوالد مشکالت صادرات را ناشی از دو عامل 
خارجی و داخلی دانسته و گفت: تحریم ها به عنوان یک عامل خارجی، 
عالوه بر کاهش صادرات ایران باعث ش��ده برخی خریداران تالش کنند 

اجناس را ارزان تر از قیمت واقعی آن تهیه کنند.
شهرستانی افزود: افزایش نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل داخلی باعث 
شده قیمت فوالد بیش از 100درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا 

کند که این عامل نیز اثر منفی بر صادرات داشته است.
وی ب��ا بیان این که سیاس��ت هایی که با ه��دف کنترل قیمت ها وضع 
ش��ده باعث محدود ش��دن صادرات شده اس��ت، اظهار کرد: برای مثال 
در برخ��ی موارد، قیمت ارزی که صادرکنن��دگان باید طبق تعهدات به 
س��امانه نیما برگردانند از قیمت فروش شمش صادرشده، بیشتر است و 

صادرکنندگان باید مقدار باقیمانده را از جیب بپردازند.
عض��و هیات مدیره انجم��ن فوالد پیمان س��پاری ارزی را نیز از دیگر 
عوامل کاهش صادرات عنوان کرد؛ چراکه اجرای این قانون باعث ش��ده 
خیلی از صادرکنندگان صادرات خود را به کش��ورهای همسایه همچون 

عراق و افعانستان متوقف کنند.
وی با بیان لزوم بازنگری در نحوه فروش محصوالت معدنی در بورس، 
گف��ت: الزام عرضه در بورس برای محصوالت��ی که میزان تولید آن ها از 
مصرف شان بیشتر است درست نیست و عرضه و تقاضا باید تعیین کننده 

بازار باشد.
شهرس��تانی اف��زود: عرضه اجناس در بورس با هدف روش��ن ش��دن 
قیمت ها و حذف رانت خواری، مناسب شرایطی است که تولید محصولی 

کمتر از مصرف آن در بازار باشد.

ضرورت رفع مشکالت صادرات محصوالت غیرنفتی

قائم مقام خانه کشاورز با ارسال نامه سرگشاده به معاون رئیس جمهور 
گف��ت نرخ خری��د تضمینی گندم در س��ال زراعی ج��اری حداقل باید 

۵0درصد افزایش یابد.
به گزارش تس��نیم، عنایت اهلل بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با ارسال 
نامه ای سرگشاده به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور درباره 
تأخی��ر و اعالم خرید تضمینی محصوالت کش��اورزی و لزوم هماهنگی 

تعیین این نرخ با تورم موجود در اقتصاد کشور نامه نوشت.
متن نامه به شرح زیر است:

تکانه های اقتصادی و تحوالت فشارهایی به اقشار جامعه وارد می کند 
که در بعضی موارد در تعامالت بازار جبران پذیر اس��ت لیکن فشاری که 
به اقشار کش��اورز و تولیدکنندگان بخش کشاورزی وارد می شود کمتر 
مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا سیاست های دولت بر این متمرکز می شود 
که قیمت کاالهای اساس��ی افزایش نیابد و به صور مختلف تحت کنترل 
باشد چه از طریق واردات محصوالت مشابه و از چه طریق منع صادرات 
ای��ن محصوالت و چه از طریق قیمت گذاری ه��ای تحمیلی تعرفه ها و... 

در صورتی که قیمت سایر کاالها بی حد و مرز افزایش پیدا می کند.
در همی��ن مقط��ع زمانی اخیر ش��اهد افزایش قیمت ل��وازم خانگی، 
کرایه حمل ونقل، ماش��ین آالت، ابزار و ادوات کشاورزی، کود و سم دفع 
آفات، دس��تمزد کارگر و . . . هس��تیم که بدیهی اس��ت گندم وارداتی 
نیز با احتس��اب دالر آزاد که قس��مت واقعی ارز می ش��ود حداکثر 2 تا 
۳درصد خریدهای قبلی خواهد بود در این شرایط قیمت تضمینی گندم 

ع��الوه بر تأخیر در اعالم ن��رخ به موقع آن در تعیین ن��رخ واقعی تعلل 
می ش��ود. چرا باید کسانی که در بهترین ش��رایط زندگی می کنند و از 
بازی های سرمایه س��از و کس��ب ارزش افزوده ناشی از تصمیمات دولتی 
در افزایش قیمت زمین، مس��کن، بورس معامالت گوناگون، واسطه گری 
و. . . درآمده��ای کالنی به جیب می زنند به عن��وان مصرف کننده مورد 
حمایت قرار گیرند ولی اقش��ار زحمتکش کش��اورز و تولیدکننده تاوان 
گرانی ها را بدهند. تداوم چنین روندی زنگ خطر ورشکستگی و نابودی 
کش��اورزی را به صدا درمی آورد و به پشتوانه مهم استقالل کشور لطمه 

جبران ناپذیری وارد می کند.
خواهش��مند اس��ت ب��ا توجه ب��ه مراتب ف��وق و افزای��ش نهاده های 
کش��اورزی و هزینه زندگی کش��اورزان در نرخ خرید تضمینی گندم با 
افزای��ش حداقل ۵0درصد س��ال قب��ل عنایت ویژه مب��ذول و از خروج 
تولیدکنندگان کاالهای اساسی در چرخه تولید پیشگیری و زمینه های 
تقویت تولید ملی را فزونی بخش��ید و فعالیت های کشاورزی را بیش از 

پیش مورد حمایت و تشویق قرار دهید.
بناب��ر این گزارش براس��اس قان��ون نرخ خرید تضمین��ی محصوالت 
کش��اورزی هرس��اله باید قبل از آغاز س��ال زراعی یعنی )مهرماه( اعالم 
ش��ود اما اکنون بیش از ۵0 روز اس��ت که این نرخ اعالم نش��ده است و 
به همین دلیل کش��اورزان نمی توانند برای انتخاب نوع کش��ت تصمیم 

بگیرند و مشکالتی را برای آنها ایجاد کرده است.
بنابر این گزارش کشاورزان در سال جاری انتظار دارند که نرخ خرید 

تضمینی گندم و س��ایر محصوالت کش��اورزی همپای تورم موجود در 
جامع��ه افزایش یابد اما به نظر نمی رس��د که ش��ورای اقتصاد به چنین 

موضوعی تن دهد.
به گزارش تسنیم، بنیاد ملی گندمکاران هم نامه ای به رئیس جمهور 
درباره لزوم اعالم به موقع نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی نامه 

نوشت. متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران، با سالم و 
تحیات الهی معروض می دارم در زمانی که شما سکان کشور را در دست 
گرفتید فرمودید که کشور در وضعیتی است که انبارهای غله آن خالی 
اس��ت، ضریب امنیت غذایی بسیار پایین و واردات محصوالت کشاورزی 

بسیار زیاد که کشور را با خطر مواجه نموده است.
خدا را شاکریم که در دولت یازدهم با تأکیدات مقام معظم رهبری و 
نگاه مثبت جنابعالی به بخش کش��اورزی و توجه به وضعیت کشاورزان 
باعث ش��د که کشاورزی ما کمی سر و س��امان بگیرد و ما در بعضی از 
محصوالت مثل گندم به خودکفایی برسیم اما متأسفانه حدود سه سال 
است که حقوق کشاورزان در زمینه نرخ گذاری محصوالت تضییع شده، 

در واقع ظلم آشکار اتفاق افتاده است.
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد که اعضای آن 
به جز وزیر کش��اورزی هیچ گونه اطالعی از وضعیت تولید و تولیدکننده 
بخش کش��اورز ندارند به دالیل نامعلوم این س��تم را در حق کشاورزان 

به ویژه گندمکاران کرده و آنها را سخت گله مند ساخته اند.

تولید پنبه از نمونه محصوالت بس��یار مهم و حائز اهمیت در صنعت 
نس��اجی و تولید پوشاک و البسه در جهان به شمار می رود؛ حوزه ای که 
کش��ور ایران به عنوان یکی از عرصه های قابل توجه تولید این محصول، 

از سابقه و عقبه ای دیرین برخوردار است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، تولید و کش��ت پنبه همواره از 
فعالیت های بس��یار مهم در جهان به ش��مار می رفت��ه و در حال حاضر 
با توجه به اهمیت این محصول اس��تراتژیک در تولید پوش��اک و البسه، 

نقش تعیین کننده آن در توسعه صنعت نساجی غیرقابل انکار است.
تولید پنبه را می توان نقطه اتصال دو حوزه زراعت و صنعت نس��اجی 
نام نهاد و با این اوصاف، پیشرفت و رونق در حوزه اشاره شده باعث رشد 
و ش��کوفایی عرصه زراعتی ِکشت این محصول از یکسو و توسعه صنعت 

نساجی و تولید پنبه از دیگر سو خواهد شد.
بنابر مطالعات انجام ش��ده، پنبه به واس��طه نوع الیاف و ظرافت آن به 
انواع و اقس��ام مختلفی تقسیم بندی می شود و هر آنچه طول الیاف این 
محصول بیش��تر باش��د به همان میزان بر ظراف��ت و کیفیت آن افزوده 

خواهد شد.
تولید پنبه نیز از دو َوجه طبیعی و صنعتی )مصنوعی( قابل بررس��ی 
اس��ت و بالطبع پنبه ها و الیافی که خواستگاه طبیعی دارند از محبوبیت 

و کیفیت بیش��تری برخوردارن��د زیرا پنبه های به اصط��الح صنعتی یا 
پلیمری ممکن است برای برخی پوست ها، حساسیت ایجاد کنند.

اساس��ا یکی از ش��اخصه ها و مولفه های تعیین کننده در کیفیت یک 
لباس، را می توان در نوع و درصد پنبه به کار رفته شده در آن جست وجو 

کرد.
علی رغ��م اهمیت این محصول، متاس��فانه در طی چه��ار دهه اخیر، 

میزان تولید پنبه در کشور با کاهش و تنزل همراه بوده است.
محمد جعفر ش��هالیی نژاد، عضو هیات مدیره انجمن نساجی ایران در 
گفت وگویی رادیوی��ی )در قالب برنامه ای تحت عنوان کاالی ایرانی( در 
ای��ن خص��وص اظهار کرد: تولید پنبه در کش��ور اندک اس��ت و این در 
شرایطی است که نزدیک به ۴۵ سال پیش، میزان تولید پنبه در کشور 
به 2۵0 هزار تن رسیده بود و پس از آن )و در طی دهه های اخیر( این 

حجم از تولید به تدریج با کاهش همراه شده است.
وی در تش��ریح و واکاوی عوام��ل موثر در کاهش تولید پنبه در ایران 
می گوید: عدم تش��ویق و ترغیب کشاورزان یکی از دالیل مهم در تنزل 
میزان ِکش��ت و تولید پنبه به ش��مار می  رود و این در شرایطی است که 
در برخی از کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا، اسپانیا و . . . از پنبه 

به عنوان محصولی استراتژیک یاد می شود.

ش��هالیی نژاد،کوچک بودن مساحت اراضی ِکشت پنبه و وجود برخی 
مافیاها در این عرصه را از دیگر مش��کالت و چالش های پیش روِی این 

فعالیت تولیدی عنوان می کند.
در حال حاضر، در برخی از کشورهای اروپایی، استفاده از لباس هایی 
با تولید نخ پنبه برای برخی گروه های س��نی، نه تنها توصیه و پیش��نهاد 

می شود بلکه امری اجباری و ضروری محسوب می شود.
چنی��ن اهمیت و ضرورتی، موید نق��ش تعیین کننده این محصول در 

حفظ سالمت جامعه )به خصوص برای برخی از گروه های سنی( است.
)اساس��ا یکی از دالیل باال بودن قیمت پوشاک بچگانه و البسه نوزاد، 
به میزان خلوص پنبه و نوع کیفیت به کار گرفته شده این محصول در 
تولید آن معطوف می شود که البته ظرافت دوخت و برخی از مولفه های 
دیگ��ر در افزایش خیره کننده و باال بودن قیمت چنین لباس هایی موثر 
است که با توجه به موضوعیت گزارش، طرح آن در این مجال، ضروری 

به نظر نمی رسد(
عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ضمن تاکید بر موضوع 
فوق )نقش پنبه در س��المت عمومی جامعه( اظه��ار کرد: میزان تولید 
پنبه در کش��ور ح��دود ۳۵ هزار تُن برآورد می ش��ود و ب��ه واقع از این 

محصول می توان تحت عنوان »طالی سفید« یاد کرد.

درخواست کشاورزان برای افزایش 50درصدی نرخ خرید تضمینی گندم

نیم نگاهی بر کشت و صنعت تولید پنبه در ایران

ضرورت مقابله با قاچاق و واردات بی رویه پنبه

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

23 آبان 1397

شماره 1200



اخبار

هشدار شرکت ملی پخش درباره خرید و 
فروش کارت سوخت

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره سوءاس��تفاده 
احتمالی از کارت های سوخت ش��خصی در جایگاه ها توضیحاتی را 

ارائه کرد.
به گ��زارش پای��گاه خبری»عصرخ��ودرو«، ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی درب��اره خری��د و فروش کارت های هوش��مند 
س��وخت ش��خصی از طریق فروش کارت و س��پس تقاضای صدور 
کارت المثنی، اعالم کرد: با توجه به ظرفیت های س��امانه هوشمند 

سوخت، امکان استفاده همزمان از دو کارت وجود ندارد.
این اطالعیه می افزاید: برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی 
جدید ابتدا باید کارت س��وختی که مفقودی آن اعالم ش��ده است، 

ابطال شود و سپس فرآیند صدور کارت جدید آغاز می شود.

مهدی دادفر در گفت وگو با خبرگزاری موج بیان کرد
بیکاری 6 هزار نفر در نتیجه سیاست 

ممنوعیت واردات خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: در شرایط کنونی میزان 
شکایت ها علیه شرکت های واردکننده خودرو افزایش یافته است، 
در ش��رایطی ک��ه برخی از س��فارش های قبل��ی در گمرکات دپو 

هستند یا حتی در کشورهای همسایه انبار شده اند.
دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
خبرگزاری موج با اشاره به اینکه شرکت های واردکننده خودرو به 
طور مستقیم برای ۶ هزار نفر اشتغال زایی کرده اند، گفت: به طور 
قطع تصمیم دولت برای حذف واردات خودرو نه تنها مانع استفاده 
از سرمایه گذاری ایرانی های خارج از کشور می شود به اشتغال زایی 
نیز آسیب می زند، چراکه امروز بسیاری از شرکت های واردکننده 

تعطیل شده اند و مابقی نیز تا سال آینده تعطیل خواهند شد.
مه��دی دادفر ب��ا بیان اینک��ه دولت باید ب��رای صنعت خودرو 
ی��ک اس��تراتژی بلندمدت داش��ته باش��د، اف��زود: از آنجایی که 
ش��رکت های خودروس��ازی در ایران دولتی هس��تند و همواره از 
طریق سیاس��ت های گمرکی مورد حمای��ت دولت قرار گرفته اند، 
هیچ گاه به دنبال عرضه محصوالت با کیفیت نبوده اند، همان گونه 
که بعد از محدودیت واردات خودروهای خارجی دیدیم که نه تنها 
تولیدات داخلی در ایران افزایش نیافت، بلکه کاهش چش��مگیری 
نیز داش��ته اس��ت و حتی برخی از این مدل های خودرو با چالش 
کمبود قطعات مواجه ش��ده اند، همه این مس��ائل در شرایطی رخ 
داده اس��ت که بس��یاری از مس��ئوالن دولتی و حتی نمایندگان 
مجلس اعالم می کردند مصوبه ممنوعیت واردات به افزایش توان 
تولید داخلی ختم می ش��ود، اما دس��تاورد آن تنها افزایش قیمت 

خودرو و نارضایتی مردم بوده است.
او ب��ا تاکید ب��ر اینکه دولت باید در راس��تای حمایت از حقوق 
مصرف کنن��ده از تولید خودروهای خارجی توس��ط ش��رکت های 
واردکنن��ده حمای��ت کند، تصریح ک��رد: در ح��ال حاضر بخش 
عم��ده ای از تقاضای مردم بی پاس��خ مانده اس��ت و اگر دولت در 
زمین��ه تولید خودرو توس��ط برخ��ی از ش��رکت های واردکننده 
حمایت کند به طور قطع قیمت ها نیز تعدیل خواهد شد، زیرا در 
حال حاضر قیمت کارخانه برخی محصوالت نسبت به قیمت بازار 

100درصد گران تر است. 

خودروهای داخلی صاحب برچسب درصد 
داخلی سازی می شوند

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی 
درخصوص آزادس��ازی قیمت خودرو اظهار داش��ت: آزادس��ازی 
قیمت برای خودروسازانی که تمام امکانات شان را با ارزهای پایین 
تهیه کرده اند معنایی ندارد اما در عین حال باید با در نظر گرفتن 
ش��رایط خودروسازان، موضوع آزادس��ازی قیمت از طریق مراجع 

قانونی مانند شورای رقابت حل و فصل شود.
محمدحس��ین فرهنگی در گفت وگ��و با خبرن��گار خبرخودرو 
تصریح کرد: موضوع آزادسازی قیمت خودرو دارای ابعاد مختلفی 
اس��ت که باید به تم��ام این جوانب توجه داش��ت و از آنجاکه ارز 
مورد نیاز خودروس��ازان تحت حمایت های دولت و با اس��تفاده از 
تس��هیالت نهادهای مختلف دستگاه های اقتصادی و بانکی تامین 
ش��ده اس��ت و درواقع ارزهای ارزان ت��ری در اختیار داش��ته اند، 
آزادس��ازی معنا ندارد اما در عین حال مس��ائل و مشکالت آن ها 

باید از طریق مراجع قانونی مرتفع گردد.
نماینده مردم شهرس��تان های تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: قطعه سازان و خودروس��ازان هر دو باید 
به س��مت کاهش وابس��تگی به خارج حرکت کنند. بدیهی است 
قطعه س��ازی که تمام یا بخش��ی از قطعات مورد نیاز خود را چه 
ب��ه صورت مواداولیه چه به صورت اش��کال دیگر با واردات تامین 

می کند با نوسانات نرخ ارز مشکالتی خواهد داشت.
وی اذعان داش��ت: چنانچه خودروسازان و قطعه سازان اقدام به 
داخلی س��ازی 100درصدی کنند، تا حدود زیادی مشکالت شان 
مرتفع خواهد ش��د و در سایه بی نیازی از تامین ارز شاهد رهایی 

از معضالت خواهند بود.
این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی 
در خص��وص چرایی ثبات قیم��ت خودرو در ش��رایطی که هیچ 
کاالیی در کش��ور ثبات قیمتی ندارد، اظهار داش��ت: درخصوص 
قیمت گذاری خودرو نهادهای قانونی مانند س��ازمان حمایت و یا 
ش��ورای رقابت بای��د واقع بینانه تصمیم نهای��ی را اتخاذ کنند لذا 
نتیجه بررس��ی نهادهای قانونی تعیین کننده افزایش، کاهش و یا 

ثابت ماندن قیمت ها است.
محمدحس��ین فرهنگی خاطرنشان کرد: در کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس ش��ورای اسالمی طرحی به منظور ساماندهی بازار 
خودرو مطرح ش��ده اس��ت که طی آن پیش بینی ش��ده در کنار 
برچسب انرژی، برچسبی به منظور نشان دادن درصد تولید داخل 

خودروها بر روی آنها نصب شود.
 

تصمیماتی که از سال گذشته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو 
اتخاذ شده متاس��فانه تبعات منفی را بر سرمایه گذاری صورت گرفته در 
حوزه واردات داش��ته و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل 

نیروهای آموزش دیده در شرکت های واردکننده خودرو شده است.
به گزارش پرش��ین خودرو، با اعالم ممنوعیت واردات خودرو و خروج 
آمریکا از برجام، ش��رکت های واردکننده خودرو یکی پس از دیگری در 
ح��ال تعدیل نیرو و تعطیلی هس��تند، به طوری که ب��ا ادامه این روند 
پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده دیگر شرکت واردکننده خودروی 
خارجی در کشور وجود نداشته باشد در این میان برخی از شرکت هایی 
که از س��ال گذشته برای ورود به بازار ایران نیز سرمایه گذاری کردند به 
دلی��ل اوضاع کنونی و تصمیمات دولت، این روزها حال و روز خوش��ی 
ندارند و با از دس��ت دادن س��رمایه ها و تعدیل بخش زیادی از نیروها، 
می رون��د که عطای فعالیت در بازار ایران را به لقایش بخش��یده و پیش 
از شروع به کار و با حجم زیادی از زیان از همان راه که آمدند بازگردند.
در همین زمینه، مدیرعامل ش��رکت آرین خ��ودرو پارس نمایندگی 
رس��می جیلی در ایران که از سال گذشته سرمایه گذاری زیادی را برای 
فعالیت در ایران آغاز کرده اس��ت در گفت وگویی با اش��اره به مشکالت 
به وج��ود آمده برای ش��رکت های واردکننده خ��ودرو در چند ماه اخیر 
گفت: با وجود فراهم کردن تمامی زیرس��اخت ها برای فعالیت در ایران 

به دلیل ممنوعیت واردات در حال از دست دادن سرمایه ها هستیم.
رادین پیمان فر در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، اظهار داشت: 
در آس��تانه آغاز فعالیت در ای��ران بودیم که با تصمیم دولت درخصوص 
ممنوعیت واردات خودرو مواجه ش��دیم و امروز با وجود سرمایه گذاری 

زیادی که در حوزه آموزش پرسنل و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش 
داشتیم موفق به واردات و فروش هیچ خودرویی در بازار ایران نشدیم.

وی با اش��اره به میزان س��رمایه گذاری صورت گرفته برای فعالیت در 
ایران اظهار داش��ت: با وج��ود فراهم کردن تمامی زیرس��اخت ها برای 
فعالیت در کش��ور به دلی��ل ممنوعیت واردات در حال از دس��ت دادن 
س��رمایه ها هستیم از این رو امیدواریم هرچه سریع تر دولت درخصوص 
حل مشکل واردات خودرو و ممنوعیت در این بخش تصمیم گیری کند.
پیمان فر، همچنین با توجه به س��رمایه گذاری و برنامه ریزی ش��رکت 
ب��رای راه اندازی 20 ش��وروم در کش��ور گفت: عالوه بر س��رمایه گذاری 
صورت گرفت��ه برای برگزاری این ش��وروم ها، با نماینده های زیادی برای 
ف��روش و خدمات پ��س از فروش ق��رارداد منعقد ش��ده و آموزش ها و 
ابزار مخصوص تهیه ش��ده و قطعات س��فارش گذاری ش��ده اما به دلیل 

ممنوعیت واردات عمال همه این اقدامات بالاستفاده مانده است.
مدیرعامل ش��رکت آرین خ��ودروی پارس در ادامه به تاثیر ش��رایط 
کنونی بر بیکاری و تعدیل بیش از دو سوم نیروی انسانی در این شرکت 
پرداخت و گفت: نیروی انس��انی س��رمایه های اصلی یک شرکت است و 
اگر این س��رمایه ها از دست برود در صورت بازگشت به شرایط مطلوب، 

دست یافتن به نیروهای از دست داده بسیار سخت خواهد بود.
 پیمان فر در ادامه ب��ه تبعات اقتصادی و اجتماعی ممنوعیت واردات 
بر فضای کلی کش��ور اش��اره و اضافه کرد: تصمیماتی که ظرف س��ال 
گذش��ته تاکنون برای جلوگیری از واردات خودرو اتخاذ شده متاسفانه 
تبعات منفی را بر س��رمایه گذاری صورت گرفته در حوزه واردات داشته 
و موجب از بین رفتن فرصت های شغلی و تعدیل نیروهای آموزش دیده 

در شرکت های واردکننده خودرو شده است.
تا سال آینده شرکت واردکننده ای باقی نمی ماند

وی همچنین با اش��اره به تاثیر توقف واردات خودرو بر افزایش قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار متذکر ش��د: در اوضاع فعلی افزایش قیمت 
نیز مشکلی بر مشکالت واردکنندگان و همچنین خریداران افزوده است 
و عمال دس��ت متقاضیان خرید خودروهای باکیفیت تر و ایمن تر را بسته 

و یا ناگزیر به پرداخت هزینه های بسیار باال کرده است.
 پیمان ف��ر تاکی��د کرد: در صورت ع��دم تصمیم گیری دول��ت و ادامه 
اوضاع کنونی ممنوعیت واردات خودرو، بعید اس��ت تا اوایل سال آینده 
واردکننده ای در کشور باقی بماند و به طور قطع هیچ یک از شرکت های 

واردکننده امکان ادامه حیات و فعالیت نخواهند داشت.
سهم بازار خودروهای وارداتی کوچک تر می شود

مدیرعامل ش��رکت آرین خودروی پارس همچنین با اشاره به احتمال 
افزایش تعرفه در ص��ورت رفع ممنوعیت واردات خودرو گفت: به اندازه 
کافی با افزایش قیم��ت دالر قیمت خودروهای وارداتی افزایش یافته و 
در صورتی که دولت اقدام به افزایش تعرفه ها کند عمال خریداری برای 

این خودروها وجود نخواهد داشت.
پیمان ف��ر در پایان درخصوص رفع ممنوعیت واردات خودرو و واردات 
با ارز آزاد، گفت: در صورت آزادسازی واردات و امکان واردات خودرو ارز 
آزاد هرچند واردکنندگان س��همی را در بازار خواهند داشت اما به طور 
قطع حجم بازار خودروهای وارداتی به تدریج کوچک تر خواهد شد و با 
افت تقاضا در بازار وارداتی ها، فعالیت و س��رمایه گذاری نمایندگی ها نیز 

آسیب دیده و بسیاری از شرکت ها زیان خواهند دید.

سرمایه هایی که با ممنوعیت واردات خودرو رو به فناست

حل مشکالت بازار لوازم یدکی در گرو همکاری دولت با اصناف است
س��خنگوی اتحادیه لوازم یدکی اتومبیل و ماش��ین آالت، با اش��اره به 
مشکالت حوزه لوازم یدکی، همکاری دولت با اصناف و ثبات نرخ ارز را 

مهم ترین اقدامات در راستای ساماندهی بازار می داند.
سیدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبر خودرو اظهار داشت: 
در ح��ال حاض��ر به دلیل عدم ثبات در قیمت ه��ا به خصوص عدم ثبات 
نرخ ارز، همکاران ما در اتحادیه از کار دس��ت نگه داش��ته اند و در واقع 
سفارش��ات انجام نمی شود، ارز دولتی و شناور اختصاص نمی دهند و به 
طور کلی همکاران ما نگران هستند که اگر با ارز حدود 1۴ هزار تومان 
اق��دام به واردات جنس کنند چن��د روز آینده قیمت ها کاهش نمی یابد 

و آی��ا آنها متضرر نمی ش��وند؟ به همین دالیل همکاران ما دس��ت نگه 
داشته اند.

وی تصریح کرد: اگر دولت، گمرک و دست اندرکاران دیگر مثل وزارت 
صمت کمک کنند و قیمت ارز -در هر مبلغی اعم از باال یا پایین- ثابت 
نگه داشته شود و برای حداقل یک سال ثبات وجود داشته باشد دوباره 
بازار به روال س��ابق خود بر می گردد و ثبات ایجاد می شود؛ حال ممکن 
است گرانی وجود داشته باشد اما اجناس موجود خواهند بود، کمبودها 

برطرف خواهد شد و بازار ثبات خواهد داشت.
وی گفت: در اس��فند و فروردین گذش��ته همکاران ما با دالر ۴ هزار 
تومان سفارش قطعه داده اند -که تفاوت زیادی با حدود 1۴ هزار تومان 

فعل��ی دارد- و ح��ال باید مابه التفاوت پرداخت کنن��د و واقعا دلیل این 
امر چیست؟!

وی اف��زود: هم اکنون نرخ ارز پایین نیامده و حدود همان 1۴ هزار تومان 
است و هر روز تغییر می کند و نوسان دارد. فرض کنید من واردکننده هستم 
و امروز قصد دارم 20 هزار دالر جنس از چین وارد کنم و جنس در چین 
آماده اس��ت، بنابراین طرف چینی می گوید الباقی حساب را واریز کنید تا 
جنس را برای شما ارسال کنیم. اصوال هر تاجری ۳0درصد از پول قطعه را 
در روز اول پرداخت می  کند تا پروسه تولید آغاز شود و با توجه به اعتمادی 
که طرفین به یکدیگر دارند، درخواست کننده، مابقی پول را پس از تولید، 
واریز و جنس را وارد می کند. بنابراین اینها همه مستلزم ثبات قیمت است.

نیمه اول تیرماه امسال، پس از اعالم بسته شدن ثبتارش و ممنوعیت 
واردات خودرو و همچنین خروج آمریکا از برجام، شرکت های واردکننده 
خ��ودرو یکی پس از دیگری به فکر کوچک تر کردن ش��رکت های خود 
افتادن��د تا جایی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از تعطیلی حدود 

۶0درصد از این شرکت ها در این پنج ماه اخیر خبر می دهد.
به گزارش پدال نیوز، پس از ممنوعیت واردات خودرو از س��وی وزیر 
وقت صمت در س��وم تیرماه امس��ال، تقریبا از نیمه های این ماه بود که 
ش��رکت های واردکننده خودرو تعدیل نیروهای خود را آغاز و س��عی بر 
کوچک شدن شرکت های خود کردند. برخی از آن ها چند شرکت را به 
یک شرکت محدود کردند، برخی از تهران به جاده مخصوص کوچ کرده 
و برخی دیگر نیز بی س��ر و صدا در ش��رکت را بس��تند و یک پارچه هم 
دور آن پیچیدند تا شاید روزی اوضاع بهبود یابد و به کارشان برگردند.
 اما روزها گذش��ت تا اینک��ه در نهایت دور اول تحریم ها با فش��ار بر 
صنعت خودروس��ازی آغاز ش��د و حتی آن هایی هم ک��ه امید به بهبود 
ش��رایط داشتند امیدشان ناامید ش��د و کم کم کارهای بستن شرکت را 
پیش گرفتند، خودروهای باقیمانده و مدارک مانده در دس��ت ش��رکت 
را به خریداران س��پردند و به طور کامل فعالیت فروش و واردات خودرو 
را متوقف کردن��د.  در این میان برخی دیگر برخالف میل خود، مجبور 
به بس��تن شرکت شان شدند چرا که دیگر شریک خارجی ای برای ادامه 

همکاری در ایران نداشتند و شریک شان در همکاری با صنعت خودروی 
ایران خلف وعده کرده بود و آن ها هم دست شان به جایی بند نبود.

 حاال ب��ا گذری به جاده مخص��وص و گذر از مقاب��ل نمایندگی های 
خودروهای وارداتی در تهران، مشاهده می کنیم یا این شرکت ها تعطیل 
ش��ده اند یا تعداد نیروهای ش��ان کاهش یافته و فق��ط چند نفری برای 
رسیدگی به امور باقیمانده در حال فعالیت هستند. برخی از آن ها حتی 
می گویند که با تعیین تکلیف شدن 1۵ هزار خودروی در گمرک مانده 
و سپردن آن ها دست مشتریان، کار ما هم تمام می شود و دیگر بهانه ای 
برای ادامه کار باقی نمی ماند و ما هم به جرگه شرکت های تعطیل شده 
می پیوندی��م.   در همین زمینه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو می گوید: » حداق��ل ۶0 درصد ش��رکت های واردکننده خودرو 
تعطیل و مابقی نیز نیمه تعطیل هس��تند. از ای��ن رو با ادامه این روند، 
فروردین م��اه س��ال آینده دیگر ش��رکت های واردکننده خ��ودرو وجود 

خارجی نخواهند داشت.«
 او می افزای��د: »این نکته نیز باید قابل توجه همه کس��انی باش��د که 
می گفتن��د تحریم ه��ا، واردات را نش��انه نگرفت��ه، بلکه تولید را نش��انه 
گرفته اس��ت، اما باید یادآوری کرد که شرکت  های خودروساز داخلی و 
مسئولین دستگاه های اجرایی شعار می دادند که تحریم ها تولید را نشانه 
رفته اس��ت و ترامپ تولید داخلی را نشانه گرفته است، اما دوستانی که 

این ش��عارها را می دادند، در حال حاضر بگویند که آیا واقعا تولید نشانه 
گرفته شده است یا واردات؟« 

 دادفر تصریح می کن��د: »در متن تحریم ها نیز تفکیکی میان صنعت 
خودروس��ازی و واردات خودرو آورده نش��ده است؛ بلکه موضوع خودرو 

مورد تحریم عنوان شده است.«
 دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو  معتقد اس��ت اگ��ر تولید داخلی 
تولید هوش��مند و دارای برنامه ریزی ب��ود و قراردادها با تامین کنندگان 
خارج��ی معطل نمی ماند، ام��روز تولید توانایی رونق داش��ت، اما وقتی 
تمدید قراردادها پیش از تحریم مجدد پیش گرفته می شد، امروز حتی 

موضوع تولید نیز اینگونه نبود.
 او ادام��ه می ده��د: »ام��ا اگر وضعی��ت تولید به همی��ن روال پیش 
رود، ت��ا قیام��ت همین روش خواهد بود که همه مردم ایران س��هامدار 
خودروسازی های ایران هستند که در این میان 100 نفر سود می برند و 

۸0 میلیون نفر در زیان خودروسازان شریک هستند.«
 ای��ن روزها خبر تعطیلی ش��رکت های واردکننده خ��ودرو یکی پس 
از دیگ��ری ب��ه گوش می رس��د و به نظر می رس��د تا س��ال آینده فقط 
خودروس��ازان داخلی هس��تند که چراغ جاده مخصوص را روش��ن نگه 
داشته اند و مابقی شرکت های واردکننده خودرو به قاب خاطرات صنعت 

خودرو می پیوندد.

بالتکلیفی واردکنندگان لوازم یدکی، بازار را به رکود کشاند

آخرین وضعیت فعالیت واردکنندگان خودرو در ایران
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رئیس دانش��گاه علمی کاربردی اس��تان بوش��هر گفت چهارمین 
جش��نواره اش��تغال و توس��عه کارآفرینی در استان بوش��هر برگزار 

می شود.
ب��ه گ��زارش مهر، حس��ین اس��کندری 
صبح سه ش��نبه در نشس��ت با خبرنگاران 
با گرامیداش��ت هفته جهان��ی کارآفرینی 
اظه��ار داش��ت: از س��ال 200۷ کمپی��ن 
جهانی کارآفرینی و اشتغال که امروز یکی 
از دغدغه های جدی جوامع هس��تند آغاز 
به کار کرد. وی افزود: ایران در سال ۹2 به 
این کمپین جهانی پیوست و اکنون کشور 
ما در بین بیش از 100کش��ور رتبه ۷۴ در 
زمینه شاخص های اش��تغال و کارآفرینی 

بوده است.
رئیس دانش��گاه علمی کاربردی اس��تان 
بوشهر تصریح کرد: توجه به کارآفرینی در 

دانش��گاه علمی کاربردی که یک دانشگاه مهارت محور است باید به 
طور جدی به این موضوع پرداخته  شود.

اس��کندری عنوان کرد: کارآفرینی یک اکوسیس��تم است و مجزا 

نمی ت��وان تاثیرگذار بود و اگر بخواهیم به ش��کل علمی و اساس��ی 
کارآفرینی رو تقویت کرد همه عوامل باید تالش کنند.

وی بیان کرد: مصوبه یونسکو اولویت کشورهای جهان را در زمینه 
آموزش های مهارتی عنوان کرده است.

رئیس دانش��گاه علمی کاربردی استان 
بوش��هر گفت: اش��تغال های نوین بسیار 
مه��م اس��ت و همانگونه که ش��غل های 
قدیمی را کاهش می دهند اما با استفاده 
از ش��یوه نوین اش��تغال های جدیدی را 

زمینه سازی می کنند.
وی با اش��اره به اینکه در این جشنواره 
کیفیت آثار مهم تر از کمیت اس��ت، بیان 
ک��رد: به تیم ه��ای دانش بنی��ان مهارتی 
تس��هیالت ویژه ای داده می شود که برای 
تیم های برگزیده این جش��نواره نیز این 

تسهیالت اعطا می شود.
وی در ادامه بیان کرد: همچنین با توجه به حضور سرمایه گذاران 
مختلف در این جش��نواره امکان حمایت آنه��ا از ایده ها و طرح های 

خوب نیز وجود خواهد داشت.

زنان کارآفرین با تالش مس��تمر و گاه ش��بانه روزی در چرخاندن 
چرخ ه��ای اقتصاد کش��ور نقش آفرین هس��تند با ای��ن وجود برای 
تاثیرگذاری بیش��تر در عرصه های اقتصادی نی��از به نگاه و حمایت 

ویژه مسئوالن دارند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، بان��وان زی��ادی از 
در  مش��ارکت  ب��رای  الزم  توانمن��دی 
فعالیت های اقتصادی و کمک به گرداندن 
چرخ اقتصاد کش��ور برخوردار هس��تند و 
با تالش��ی مس��تمر حتی از مردان نیز در 
عرصه کارآفرینی و اشتغال زایی جلوتر گام 

برمی دارند. 
با این وجود برای فعالیت زنان کارآفرین 
در جامعه موانع، محدودیت ها و مشکالتی 
وج��ود دارد که حل آنها نیازمند نگاه ویژه 

مسئوالن است.
در اس��تان قزوین به تازگی کمیته ای به 

نام توس��عه و تعاون بانوان کارآفرین تش��کیل ش��ده که حل مسائل 
و مش��کالت بانوان فعال در عرصه اقتص��ادی و همچنین آموزش و 
توانمندسازی به سایر بانوان عالقه مند به فعالیت در حوزه کارآفرینی 

را در دس��تور کار ق��رار داده اس��ت. مدیرکل امور بان��وان و خانواده 
استانداری قزوین در میزگردی که با هدف بررسی وضعیت و مسائل 
و مش��کالت بانوان کارآفرین تشکیل شده بود، گفت: کمیته توسعه 
و تعاون بان��وان کارآفرین از کمیته هایی 
است که ذیل شورای فرهنگی و اجتماعی 
زن��ان در جهت برون س��پاری خدمات به 
جامعه زنان به صورت خودجوش تشکیل 
ش��د و خوش��بختانه در ع��رض 10 ماه 
گذشته با همکاری این کمیته ها اتفاقات 

خوبی در حوزه زنان رقم خورد.
معصومه مرادی��ان با بی��ان اینکه این 
کمیته با هدف حل مس��ائل و مشکالت 
بان��وان کارآفرین و توانمندس��ازی زنان 
در عرصه های اقتص��ادی فعالیت خود را 
آغاز کرده اس��ت، افزود: این کمیته ها با 
عناوینی چون رسانه، ورزش، بهداشت و 
س��المت، حقوقی و توسعه و تعاون بانوان کارآفرین تشکیل شده اند 
که می توان گفت فعال ترین کمیته در این شورا همین کمیته توسعه 

و تعاون بانوان کارآفرین است.

زنان کارآفرین و نقش آفرینی در حرکت چرخ های اقتصادی کشورچهارمین جشنواره اشتغال و توسعه کارآفرینی در بوشهر برگزار می شود

امروزه اینس��تاگرام به یکی از ش��بکه های اجتماعی بسیار مهم تبدیل شده است. 
درواق��ع محی��ط کاربری و امکانات متعدد موجود در این ش��بکه و پش��تیبانی تیم 
فیس بوک از آن، باعث ش��ده اس��ت تا رش��دی بسیار س��ریع را تجربه کند. با توجه 
به حضور یک میلیارد کاربر در این ش��بکه، بدون ش��ک اینستاگرام محیطی جذاب 
ب��رای فعالیت تبلیغاتی و بازاریابی برندها خواهد بود. با این حال این امر تنها زمانی 
نتیجه بخش اس��ت که بتوانید مخاطبان بی ش��ماری را برای خود به دست آورید. در 
ای��ن رابط��ه مجله Foundr اخیرا تحقیقاتی را در رابطه با اصول اولیه، س��اده و در 
عین حال کاربردی برای جذب مخاطب بیش تر در اینس��تاگرام منتشر کرده است. 
درواقع اگرچه روش های متعددی در این رابطه وجود دارد و مقاالت متعددی نیز در 
رابطه با آن به چاپ رس��یده است، با این حال اغلب روش های معرفی شده طی یک 
آزمایش و تحقیق درست، بیان نشده است. با این حال ۵ روش معرفی شده از سوی 
این مجله، کامال اثبات شده و کاربردی برای تمامی افراد است که در ادامه به بررسی 

آن خواهیم پرداخت.
1-اطالعات کاملی را در قسمت بیوگرافی درج کنید

از جمل��ه موارد که همواره مورد غفلت برندها قرار می گیرد، درج اطالعات کم در 
قسمت بیو اس��ت. درواقع شما باید این قسمت را به عنوان تابلوی معرفی و نمایش 
توان خود، محسوب کنید. به همین خاطر درج اطالعات محدود، تنها به معنای قدرت 
و تجربه کم ش��ما اس��ت. در این رابطه توجه داشته باش��ید که الزم است تا در درج 
اطالعات اولویت بندی درس��تی را ترتیب داده و نخست به سراغ موارد مهم تر بروید. 
همچنین ذکر لینک سایت رسمی و یا صفحه شما در دیگر شبکه های اجتماعی نیز از 
جمله موارد ضروری محسوب می شود. همچنین فراموش نکنید که در آخر می توانید 
آدرس محل شرکت خود را درج کرده و یا چندین پل ارتباطی را تعیین کنید. در این 
رابطه توجه داشته باشید که شناخت اجزای تشکیل دهنده بیو نیز از جمله مواردی 
است که عملکرد شما را در جهت درست قرار خواهد داد. برای مثال عکس پروفایل و 
نام کاربری نیز از جمله اجزای این بخش محسوب می شود که کم تر کسی نسبت به 
این واقعیت آگاه است. به همین خاطر الزم است تا یک تصویر مناسب برای پروفایل 
صفحه خود انتخاب کنید که در این رابطه لگوی برند، بهترین گزینه موجود محسوب 
می  شود. همچنین نام کاربری نیز باید کامال مرتبط با نوع کسب وکار شما و به صورتی 

کامال خالصه باشد تا افراد در سرچ کردن آن با مشکل مواجه نشوند.
2-یک استراتژی درست برای تولید محتوای خود داشته باشید 

در رابطه با استراتژی تولید محتوا، نمی توان یک دستورالعمل همگانی صادر کرد. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که نیاز، امکانات و س��طح توانایی برندها با یکدیگر 
تفاوت هایی را دارد. با این حال قواعدی وجود دارد که با رعایت آن، شانس موفقیت 
شما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. برای مثال این امر که در ابتدای کار خود نیاز 
و اهداف خود را به شکلی واقع بینانه مشخص کنید، به برنامه ریزی های شما چارچوبی 
درست را خواهد بخشید. همچنین الزم است تا به دنبال یک تم منحصر به فرد برای 
فعالیت های خود باش��ید تا تفاوت و در عین حال انس��جام الزم میان اقدامات ش��ما 
شکل گیرد. با این حال این اقدامات پایان کار نبوده و الزم است تا ضمن تالش برای 
تولید محتواهای چشم نواز و در عین حال ارزشمند، به تنوع کافی اقدامات خود نیز 
توجه داشته باشید. درواقع شما باید از تمامی امکانات اینستاگرام استفاده کنید تا در 
درازمدت نیز جذابیت خود را برای مخاطب حفظ کنید. برای مثال استفاده از قابلیت 
استوری و ارسال فیلم های بلندمدت، دو قابلیت جدید و در عین حال کاربردی این 
شبکه محسوب می ش��ود. به همین خاطر نباید تنها به ارسال پست های رایج اکتفا 
کنید. همچنین این امر که بتوانید سلیقه و الگوی رفتاری جامعه هدف خود را پیدا 

کنید، خود به بهبود اقدامات شما کمک بسیاری خواهد کرد. 
3-فراموش نکنید که برگ برنده شما چشم نواز بودن اقدامات 

خواهد بود 
 این امر که مخاطب از همان ابتدای حضور در صفحه شما، زیبایی فوق العاده ای را 
مشاهده کند، خود نصف مسیر موفقیت شما را شکل خواهد داد. به همین خاطر است 

که امروزه برندهای متعدد، تیمی حرفه ای را برای مدیریت صفحات خود اس��تخدام 
می کنند. در این رابطه فراموش نکنید با توجه به این امر که ماهیت اصلی اینستاگرام 
بر پایه ارس��ال تصویر شکل گرفته است، باید حداقل یک عکاس حرفه ای را در کنار 
خود داشته باشید. همچنین سرعت پاسخگویی، درگیر کردن مخاطب از طریق ایجاد 
چالش و مسابقه و همچنین ایجاد نظرسنجی های متعدد از جمله اقدامات مفید در 
این رابطه محسوب می شود. در آخر فراموش نکنید که برای این شبکه اپلیکیشن های 
جانبی متعددی وجود دارد که به فعالیت بهتر شما در این شبکه کمک خواهد کرد. 
به همین خاطر الزم است تا موارد منتخب آن ها را مورد توجه جدی قرار دهید. در 
آخر نیز از ضرورت تعامل با س��ایرین نیز غافل نش��وید. همچنین ساخت و یا بازنشر 

اینفوگرافی های مفید نیز خود در این رابطه کامال سودمند خواهد بود.
4-ساخت ویدئو را کنار نگذارید 

از جمل��ه مواردی که به ص��ورت روزانه مورد بازدید افراد ق��رار می گیرد، ویدئوها 
هس��تند. درواقع شما در ویدئو به س��طح اطالعات به مراتب بیش تری در مقایسه با 
یک تصویر، دست پیدا خواهید کرد. به همین خاطر الزم است تا آن را کامال مهم و 
ضروری تلقی کنید. اگرچه بازنشر ویدئو های موجود و یا حتی ایجاد زیرنویس برای 
موارد خارجی آن ها، از جمله اقدامات رایج محس��وب می ش��ود. با این حال فراموش 
نکنید که ایجاد آن از ارزش به مراتب باالتری برخوردار خواهد بود. در آخر فراموش 
نکنید که فعالیت در امکانات این شبکه نظیر قابلیت استوری نیز نیازمند وجود یک 

برنامه ریزی درست است.
5-آمارها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید 

اگرچه این امر در ابتدا کمی دشوار به نظر می رسد، با این حال اینستاگرام امکانات 
ویژه ای را برای فعالیت برندهای تجاری در نظر گرفته اس��ت. درواقع ش��ما با فعال 
کردن صفحه تجاری، می توانید به آمارهای بسیاری در رابطه با اقدامات خود دست 
پیدا کنید که شامل مواردی نظیر نرخ تعامل، بازدید و به اشتراک گذاری است. با این 
حال الزم اس��ت تا قبل از تغییر صفحه خود، نس��بت به موارد و امکانات یک صفحه 
تجاری، به آگاهی کافی رسیده باشید تا بتوانید از آن به خوبی استفاده کنید. همچنین 
برنامه هایی نیز وجود دارد که برای فعالیت تجاری در این شبکه الزم است تا نسبت 
به آن توجه کافی را از خود نش��ان دهید که در ادامه به بررس��ی موارد منتخب آن 

خواهیم پرداخت.
Latergramme-1

با استفاده از این برنامه شما می توانید به یک زمان بندی دقیق برای ارسال مطالب 
خود دست پیدا کنید. با این حال این برنامه تنها برای ۳0 پست نخست رایگان بوده 

و پس از آن باید مبلغی را به سازندگان آن پرداخت کرده و آن را خریداری کنید.
Hootsuite-2

این برنامه کاربردی کامال شبیه به مورد قبلی داشته با این حال عملکرد آن متفاوت 
اس��ت. درواقع با ارسال نوتیفیکیشن شما را از زمان مقرر برای ارسال مطالب، مطلع 
می سازد. این امر در حالی است که در مورد نخست شما با پیام هایی مستقیم مواجه 

خواهید شد.
Iconosquare-3

این برنامه یک س��رویس تجزیه و تحلیل محس��وب می شود که تمامی اطالعات 
حساب شما را به صورت آماری منتشر می سازد. 

Websta-4
امروزه ضرورت استفاده از هشتگ در تمامی شبکه های اجتماعی به اثبات رسیده 
است که در این بین این برنامه شما را با محبوب ترین هشتگ ها آشنا ساخته و امکان 

ارسال تعداد زیاد آن ها را فراهم می آورد. 
Instagress-5

برنامه ای است که به صورت اتومات صفحه هایی را که شباهت هایی را با فعالیت های 
ش��ما دارند، دنبال و الیک خواهد کرد که بدون شک کار مدیریت صفحه را ساده تر 
می کند. در آخر نیز الزم است تا اپلیکیشن های موجود برای ویرایش و تهیه عکس ها 
و فیلم های باکیفیت تر را نیز مورد توجه قرار دهید که بدون شک جذابیت بیشتری را 

به اقدامات شما خواهد بخشید. 
mention: منبع

براسـاس اظهـارات مدیرعامل توییتر، ویژگـی ویرایش در نهایت به توییتـر خواهد آمد؛ هرچند 
برخی تصمیم گیری ها در این رابطه آسان نخواهد بود.

به گـزارش زومیت، به نظر می رسـد مدیرعامل توییتر، جک دورسـی، بیش از گذشـته در رابطه 
بـا آوردن گزینـه  »ویرایش« به این پلتفرم محبوب اجتماعی تحت  فشـار قـرار دارد. در کنفرانس 
مطبوعاتی که اخیرا در دهلی نو، پایتخت هند برگزار شـده  بود، جک دورسی سکوت خود را در این 
رابطه شکست و اظهار داشت که توییتر مجبور است در این رابطه برخی موارد را مدنظر قرار دهد. 

به گفته  وی:
مـا برای مدتـی به این مسـئله اندیشـیده ایم و باید این کار را به شـکل صحیح انجـام دهیم. ما 

نمی توانیم در این زمینه با عجله عمل کنیم.
هرچند چنین دیدگاه کامل گرایانه ای قابل درک است، اما نمی توان این مسئله را نادیده گرفت که 
معرفی این ویژگی با تاخیر فراوانی همراه شـده  است. کاربران Twitter از روزهای آغازین فعالیت 
این شبکه  اجتماعی خواستار فراهم شدن امکان ویرایش توییت ها بودند و اکنون که 12 سال از عمر 

این پلتفرم محبوب اجتماعی می گذرد، هنوز خبری از گزینه  »ویرایش« نیست.
در هر صورت، اظهارنظرهای دورسـی به ما نشان می دهند که توییتر چه مواردی را باید در رابطه 

با این ویژگی مدنظر قرار دهد. به گفته  دورسی:
بسیاری از مردم خواستار کلید ویرایش هستند، چراکه می خواهند یک اشتباه کوچک را ویرایش 
کنند. برای مثال، یک غلط امالیی یا ارسـال لینک اشـتباه. این ویژگی به مراتب دسـت یافتنی تر از 

ویرایش کامل توییت های پیشین است.
دورسـی اعالم کرد که توییتر امـکان ویرایش کامل توییت ها را فراهـم نخواهد کرد، چرا که این 
ویژگی امکان ویرایش اظهارات تناقض آمیز را فراهم می کند. البته مشخص نیست چرا نمایش دادن 
تاریخچـه ویرایش ها برای توییتر کفایت نمی کند؛ چراکـه پلتفرم هایی همچون Slack از این روش 
اسـتفاده می کنند. به گفته  دورسـی، آن ها می خواهند مطمئن شـوند که این ویژگی توجه افراد را 

منحرف نخواهد کرد.
اگرچه انتظار برای ارائه  ویژگی ویرایش در توییتر از مدت ها پیش ادامه داشته است، اما اظهارات 
دورسـی نشان می دهند که در نهایت شاهد اضافه شدن این امکان به توییتر خواهیم بود؛ البته باید 

امیدوار باشیم که صبر کردن برای این ویژگی 12 سال دیگر به درازا نکشد.
 

5 روش اثبات شده برای افزایش مخاطب در شبکه اجتماعی اینستاگرام
جک دورسی: درباره ویژگی 

ویرایش توییت ها عجله نمی کنیم

دریچــه

حسین زاده گفت بس��یاری از ش��رکت های بزرگ بین المللی از رویدادهای 
استارتاپ ویکندی آغاز شده   و امروزه به گردش مالی باال رسیده اند.

 به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، نشس��ت مس��تعدان و 
فعاالن حوزه دانش بنیان با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اردبیل 

و رؤسای دانشگاه ها، مراکز رشد و پارک علم و فناوری استان برگزار شد.
در این نشس��ت، حس��ین زاده؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری 
اردبیل  به طرح مس��أله دانش بنی��ان و مزایای آن در حوزه IT و فعالیت های 
خدماتی پرداخت و گفت: بسیاری از شرکت های بزرگ بین المللی، استارتاپی 

هستند.

لزوم ساماندهی استارتاپ ها به سمت 
اشتغال زایی و ارزش آفرینی

به قلم: پاتریک واتمن
مترجم: امیر آل علی

چهارشنبه
23 آبان 1397

شماره 1200



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

دس��تیار رئیس جمهور در حوزه حقوق شهروندی گفت باید در حوزه 
کارآفرینی و توانمندی اقتصادی جوانان بتوانیم کار اساسی انجام دهیم.

به گزارش مهر، ش��هیندخت موالوردی صبح دیروز در سومین نشست 
سراس��ری دس��تیاران ویژه حقوق شهروندی 
نشس��ت  اولی��ن  و  اجرای��ی  دس��تگاه های 
رابطین امور حقوق ش��هروندی دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها گفت: در آستانه دومین سالگرد 
رونمایی از منشور حقوق شهروندی قرار داریم. 
این دومین س��الگرد قبل از چهلمین سالگرد 
پی��روزی انقالب اس��المی اس��ت و می تواند 
اید ه های خاصی را در اجرای حقوق شهروندی 
ب��ه ما ارائه کند تا در ای��ن زمینه برنامه هایی 
داشته باش��یم تا از وضعیتی که بر جامعه ما 

حاکم است برون رفت داشته باشیم.
م��والوردی ادامه داد: اکنون ش��اخص های 
امی��د اجتماع��ی و اعتم��اد عمومی وضعیت 

مطلوبی در جامعه ندارد ما هر کدام می توانیم در ترویج سیاس��ت ارتقای 
امید اجتماعی نقش خودمان را ایفا کنیم.

دس��تیار رئیس جمهور در حوزه حقوق ش��هروندی تاکید کرد: ابتدای 

دولت یازدهم اولویت دستگاه ها مشخص و به تمام وزارتخانه ها ابالغ شد 
یکی از این اولویت ها پیگیری امور منشور حقوق شهروندی بود.

وی ادام��ه داد: اکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش 
و پرورش ب��ر مهارت افزایی گروه های هدف 
خود تاکی��د دارند و ما باید بتوانیم در حوزه 
کارآفرینی و توانمند کردن جوانان در زمینه 
اقتصادی کار اساس��ی در ای��ن زمینه انجام 

دهیم.
موالوردی اف��زود: اعتبار و بودجه خاصی 
برای حقوق شهروندی نداریم، دستگاه ها باید 
در برنامه های فرهنگی که دارند این موضوع 

را گنجانده و به آن توجه کنند.
دس��تیار رئیس جمه��ور در حوزه حقوق 
ش��هروندی گف��ت: بی��ش از 20 الیحه در 
چارچوب مواد منش��ور حقوق ش��هروندی 
استخراج شده و برای ابالغ به رئیس جمهور 
ارائه ش��ده تا ما بتوانیم به هدف مان که گسترش گفتمان فرهنگ حقوق 
ش��هروندی است دس��ت یابیم. ما باید حرکت هایی شروع کنیم زیرا این 

حوزه هم پویایی خود را دارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفتICT همواره به عنوان 
صنعتی ثروت آفرین و اش��تغال زا، منجر به رشد تولید و اشتغال در کشور 

می شود.
به گزارش ایس��نا، محمدباقر اثنی عش��ری 
ش��امگاه دوش��نبه در آیی��ن افتتاح بیس��ت 
و چهارمی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی اتوکام، 
کامپیوت��ر و اتوماس��یون اداری، مخاب��رات، 
اس��تارتاپ و شش��مین جش��نواره ف��روش 
تجهیزات دیجیتال، با اشاره به فرآیند تشکیل 
سازمان نظام صنفی رایانه  ای با 1۴ هزار عضو 
در 2۸ اس��تان کشور، اظهار کرد: در برآوردی 
از ICT ب��دون اپراتورها، نقش و تاثیرگذاری 
این بخش در اقتصاد کش��ور به اندازه صنعت 
و معدن، دو برابر صنعت حمل و نقل و نصف 

صنعت خودرو است.
وی ب��ا بیان اینکه در برنامه دولت دوازدهم 

س��هم IT دوبرابر ش��ده اس��ت، افزود: ICT همواره ب��ه عنوان صنعتی 
ثروت آفرین و اشتغال زا، منجر به رشد تولید و اشتغال در کشور می شود و 

در کاهش نرخ بیکاری تاثیرگذار است.

رئیس س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ورود جوانان با ایده پردازی 
به این عرصه را موجب رش��د کش��ور دانس��ت و خاطرنشان کرد: صنعت 
ICT از ابزارهایی اس��ت که می توان برای مبارزه با مفاسد از آن استفاده 
کرد و در نهایت موجب رفاه و آسایش مردم 

خواهد شد.
ضرورت افزایش سواد الکترونیکی در 

سطح جامعه
رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید 
ملی در مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه 
مراس��م، سیاس��ت های کلی برنامه ششم را 
کس��ب جایگاه برتر در دول��ت الکترونیک، 
توسعه محتوا در فضای مجازی تا پنج برابر 
فضای کنونی و توس��عه شبکه های بومی و 

ساماندهی فضای سایبری عنوان کرد.
حمیدرض��ا فوالدگر با انتق��اد بر اینکه در 
حوزه دول��ت الکترونیک نه تنها در س��طح 
جهانی، بلکه در س��طح کش��ور نیز رتبه خوبی نداریم، تصریح کرد: برای 
ارتقای دولت الکترونیک س��االنه باید ۷.۵درصد رش��د داش��ته باشیم و 

12.۵درصد از مراجعات حضوری مردم به ادارات کاهش یابد.

ICT صنعتی ثروت آفرین و اشتغال زا استتاکید دستیار رئیس جمهور بر لزوم کارآفرینی برای جوانان

ددپول نام ابرقهرمانی از دنیای مارول اس��ت که در س��ال گذش��ته 
قسمت دوم آن به اکران درآمد. اگرچه این فیلم در ژانر اکشن و کمدی 
است، با این حال در دل فیلم نامه آن نکات مدیرتی جالبی وجود دارد 

که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. 
1-مصاحبه را تنها راهکار استخدامی خود ندانید 

در قسمتی از فیلم، شخصیت اصلی)ددپول( به دنبال تشکیل تیمی 
ب��رای خود تحت عنوان نیروی ایکس اس��ت. با این ح��ال نتیجه این 
امر چیزی ش��بیه به یک فاجعه بزرگ ب��وده و وی در همان ماموریت 
نخس��ت، تقریبا تمامی افراد خود را از دس��ت می ده��د. در این رابطه 
اگرچه از نقش مدیریت بس��یار ضعیف وی نباید غافل شد، با این حال 
علت اصلی این اتفاق را باید در نحوه نادرس��ت استخدام وی، جست و 
جو کرد. درواقع وی در طول مصاحبه خود بر روی معیارهای نادرست 
و نامش��خصی تاکید داش��ته که امکان ایجاد یک تی��م کامل را از بین 

برده اس��ت. به همین خاطر الزم است 
تا همواره نس��بت به الگوی استخدامی 
خود بازبینی ه��ای الزم را صورت داده 
و از اس��تخدام س��ریع آن ها خودداری 
کنید. در این زمینه استفاده از چندین 
مشاور نیز می تواند به کاهش خطاهای 

شما منجر شود. 
2-الزاما تمامی افراد تیم نباید 

ابرقهرمان باشند
درس ه��ای  بزرگ تری��ن  جمل��ه  از 
ای��ن فیلم، مربوط به زمانی اس��ت که 
شخصیت راننده تاکس��ی که دوپیندر 
ن��ام دارد، در آخ��ر با ش��جاعت خود 
نقش��ی مهم را برعه��ده می گیرد. این 
امر در حالی است که وی همواره مورد 
کم لطف��ی ددپول ق��رار گرفته و وی را 
به علت نداش��تن ق��درت خارق العاده، 
از حض��ور در تیم من��ع می کند. با این 
حال با توجه به تاثیر بس��یار مهم وی 

در صحنه ه��ای پایانی فیلم، این نکته به خوبی نش��ان داده می ش��ود 
که اس��تخدام افراد نباید تنها براساس توانایی های موجود آن ها باشد، 
بلکه نیاز ش��ما عامل تعیین کننده افراد خواهد بود. در نهایت فراموش 
نکنید که برخی از اف��راد برای نمایش قابلیت های خود نیازمند فضا و 
زمان کافی هس��تند. به همین خاطر شما می توانید از آن ها به صورت 
آزمایش��ی، استفاده کنید. درواقع دوپیندر در طول داستان با توجه به 
نصیحت های ددپول، موفق می شود تا تغییرات جذابی را در خود شکل 

دهد که درنهایت به اثبات قابلیت های وی منجر می شود.
3-فراموش نکنید که نحوه شکل گیری نیروی جوان کامال به 

اقدامات شما وابسته است
ب��ه ط��ور خالصه داس��تان قس��مت دوم ددپول در راس��تای نجات 
نوجوانی به نام راس��ل کالینز، ش��کل می گیرد. درواقع فردی از آینده 

آمده است که در تالش برای کشتن راسل به علت اقدامات وحشتناک 
وی در آینده، اس��ت. با این حال ددپول عقیده دارد که هیچ گاه نباید 
از جوانان ناامید ش��د و با آموزش درست می توان مسیر سرنوشت وی 
را تغیی��ر داد. همین امر نیز در نهایت باعث می ش��ود تا وی بتواند به 
ی��ک ابرقهرمان آینده و نه یک جانی آدمکش، تبدیل ش��ود. به همین 
خاطر همواره الزم اس��ت تا توجه ویژه ای به نیروی جوان خود داش��ته 
و مس��یر شکل گیری و پیشرفت آن ها را مهیا سازید. همچنین همواره 
الزم اس��ت تا در اس��تخدام های خود تنها به وضعیت فعلی افراد توجه 
نداشته و استعداد پیش��رفت آنها را نیز مورد توجه قرار دهید. همواره 
مش��اهده شده اس��ت که برخی از افراد اگرچه در مقایسه با سایرین از 
توانایی کم تری برخوردار هس��تند، با این حال توانایی رشد آنها باعث 
می ش��ود تا در مدت زمان کمی به س��طحی به مراتب باالتر از سایرین 
دس��ت پیدا کنند. در آخر فرام��وش نکنید که هیچ گاه نباید کارمندان 
باتجربه خود را با افراد مبتدی و جوان مقایس��ه کنید. بدون شک این 
امر تاثیر منفی بسیاری را بر روی روحیه آن ها به همراه خواهد داشت 

و انگیزه های الزم برای پیشرفت را نابود خواهد کرد. 
4-از اشتباهات خود درس بگیرید 
جال��ب اس��ت بدانید ک��ه در ابتدا 
کمپانی فاکس چن��دان تمایلی برای 
س��اخت ددپول نداشته است. همین 
ام��ر نی��ز باعث ش��د تا ای��ن فیلم با 
روند ساخت آهس��ته و عدم تبلیغات 
کافی مواجه ش��ود. ب��ا این حال پس 
ب��رای  آن،  چش��مگیر  موفقی��ت  از 
قس��مت دوم حمای��ت گس��ترده ای 
ص��ورت گرفت. همین ام��ر نیز باعث 
ش��د علی رغم ضعف ه��ای موجود در 
داس��تان و عدم جذابیت این فیلم در 
مقایس��ه با قسمت نخست، ددپول 2 
بتواند ب��ه فروش خوبی دس��ت پیدا 
کن��د. درواق��ع تولیدکننده های این 
فیلم به خوبی به اشتباه خود پی برده 
و در تالش ب��رای جبران آن بوده اند. 
با این ح��ال این نکته تنه��ا با توجه 
عوامل پش��ت صحنه به دست نیامده 
و ش��خصیت های این فیلم نظیر شخصی که به دنبال کشتن شخصیت 
نوجوان داس��تان بوده است، پس از مش��اهده فداکاری های ددپول در 
نهایت به اش��تباه خود پی برده و تالش های الزم را برای بهبود اوضاع 
انجام می دهد. درواقع این امر بیانگر این است که هیچ گاه برای جبران 
اشتباهات خود دیر نبوده و الزم است تا در هر مرحله ای، اقدام به اقرار 

اشتباهات خود و اصالح آن کنید.
در نهایت فراموش نکنید که مدیریت امری آس��ان تلقی نشده و در 
این راه ش��ما با س��ختی های متعددی مواجه خواهید ش��د. تحت این 
ش��رایط ش��ما تنها زمانی می تواند با قدرت به کار خود ادامه دهید که 
قدرت حفظ باورهای درست و اعمال تغییرات الزم در عقاید و اقدامات 

خود را داشته باشید.
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ویرایش توییت ها عجله نمی کنیم

یادداشـت

ستاد توس��عه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری؛ در قالب برنامه توس��عه زیس��ت بوم شرکت های خالق در چهارمین 

جشنواره ملی اسباب بازی کانون پرورش فکری حضور دارد.
به گ��زارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری؛ این دبیرخانه از تاریخ 2۶ الی ۳0 آبان به منظور معرفی 
برنامه های حمایتی خود در زمینه صنایع خالق و فرهنگی به ویژه در حوزه 
اسباب بازی در این نمایش��گاه و جشنواره حضور داشته و آماده ارائه برنامه 
و معرفی خدمات این دبیرخانه به ش��رکت های فعال در صنعت اسباب بازی 

است.

شرکت های فعال در صنعت 
اسباب بازی حمایت می شود

به قلم: اریک جوهانسون نویسنده حوزه مدیریت و بازاریابی
مترجم: امیر آل علی



هم��ه ما ب��ه خوبی می دانی��م که اکن��ون کاربران عادت ب��ه دریافت 
اطالعات به سرعت نور دارند. به عنوان مثال یک تاخیر یک ثانیه ای در 
بارگذاری اطالعات گوش��ی های همراه می تواند تا 20درصد از جذابیت 
مکالم��ه ای آنالین بکاهد. همچنی��ن باید به رمز موفقیت گوگل در بازار 
گوشی های همراه نیز توجه داشت. چند سال پیش برند گوگل با عرضه 
تکنولوژی افزایش س��رعت صفحات اینترنتی برای گوش��ی های همراه 
دنیای آنالین را دچار تحولی شگرف کرد. از آن زمان تا به حال سرعت 
بارگذاری صفحات یکی از فاکتورهای مهم گوگل در رتبه بندی سایت ها 
محس��وب می شود. در حقیقت گوگل سرعت بارگذاری و تجربه کاربری 

را به عنوان دو عامل مهم برای ارزیابی سایت ها قلمداد می کند.
اگرچه دس��تیابی ب��ه محتوای جذاب و عالی در دنی��ای بازاریابی کار 
دش��واری اس��ت، اما اگر س��رعت س��ایت ما پایین باش��د، حتی چنین 
محتوای فوق العاده ای نیز به کارمان نخواهد آمد. براس��اس پژوهشی از 
سوی موسسه Double Click سایت هایی که مطالب شان در کمتر از 
۵ ثانیه باز می ش��ود، دو برابر بیش��تر از سایت هایی با میانگین 1۹ ثانیه 

شانس جلب نظر مخاطب را دارند.
ب��دون صحبت بیش از اندازه در بخش ابتدایی، اجازه دهید به س��راغ 
چهار ایده کاربردی به منظور افزایش س��رعت بارگذاری سایت برندمان 

و کسب جایگاه بهتر در رتبه بندی گوگل برویم.
1.بازنگری پیرامون آمارهای سرعت مان

گوگل به تازگی ش��یوه محاسبه سرعت س��ایت ها را تغییر داده است. 
بر این اس��اس اکنون اطالعات جامع برای ارزیابی س��رعت س��ایت ها از 
تجرب��ه وب گ��ردی کاربران گوگل ک��روم گردآوری می ش��ود. این بدان 
معناس��ت که آمارهای گوگل اکنون اعتبار باال و ارتباط بسیار زیادی با 
تجربه ش��خصی کاربران دارد. این الگوریتم با درخواس��ت از کاربران به 
منظور اشتراک گذاری اطالعات وب گردی شان آمارهای تازه ای را منتشر 
می کند. به این ترتیب کاربران فقط اطالعات مرتبط با سرعت بارگذاری 
صفح��ات را در اختیار گ��وگل قرار می دهند. در زمینه حریم ش��خصی 
همچنان مرورگر کروم یکی از امن ترین نس��خه های موجود محس��وب 

می شود.
اکنون س��رعت بارگذاری سایت شما عالوه بر سرعت اینترنت کاربران 
به نوع دس��تگاه مورد استفاده شان نیز ربط دارد. به همین خاطر گوگل 
در صورت استفاده کاربران از سرعت اینترنت بسیار پایین آن را به پای 
برند ش��ما نخواهد گذاشت. این یک مزیت بسیار مهم است. در حقیقت 
اگر چنین س��از و کاری وجود نداش��ت، بسیاری از س��ایت ها آمارهای 

غیرواقعی کسب می کردند.
2.شناسایی نقاط قابل ارتقا با آمارهای سرعت صفحه

مرحله بعدی شناس��ایی نقاط ضعف سایت مان اس��ت. ابزار کاربردی 
آماره��ای س��رعت صفح��ه )Page Speed Insights( ب��ه منظ��ور 
شناس��ایی این نقاط بس��یار مفید خواهد بود. این ابزار گزارشی مفصل 
از نحوه عملکرد س��ایت شما براساس شیوه ارزیابی الگوریتم تازه گوگل 
منتش��ر می کند. به این ترتیب به سادگی امکان شناسایی و تالش برای 

بهبود نقاط ضعف سایت برندمان وجود دارد. 
مزیت اصلی ابزار Page Speed Insights توصیه شیوه های بهبود 
وضعیت س��ایت مان اس��ت. این کار کامال خودکار صورت می گیرد. اگر 
فردی حرفه ای در زمینه طراحی س��ایت هستید، این توصیه ها را بسیار 
س��اده خواهید یاف��ت. در غیر این صورت بای��د توصیه ها را برای فردی 

متخصص ارسال کنید.
توجه داش��ته باش��ید که ابزار مورد بحث در اینجا سرعت سایت برند 
ش��ما را در دو حالت بررس��ی می کند. نخس��ت برای کاربران رایانه های 
ش��خصی ک��ه دارای الگوریتم معمولی گ��وگل هس��تند. دوم، کاربران 
دس��تگاه های هوشمند مانند گوش��ی های همراه و تبلت که از الگوریتم 

نوین گوگل بهره می برند. 
بی ش��ک در طوالنی م��دت گ��وگل عالقه من��د به نمای��ش صفحاتی 
هماهن��گ و در عین حال پرس��رعت برای کاربران خود اس��ت. به این 
ترتی��ب عالوه ب��ر توجه به آمارهای مرتبط با س��رعت بارگذاری صفحه 
باید به هماهنگی اجزای سایت مان با هم نیز توجه داشته باشیم. نتیجه 
اینکه، سایت پرسرعت مزیت خوبی به حساب می آید. با این حال بدون 

محتوایی جالب و هماهنگی میان بخش های مختلف این سرعت کاربرد 
چندای نخواهد داشت.

3.کار کردن بر روی نمره بهینه سازی سایت مان
اگر سایت شما در بررسی های مختلف عنوان »سریع« را دریافت کند، 
بس��یار عالی خواهد بود. با این حال نمره میزان بهینه س��ازی سایت نیز 
از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. این نمره به طور معمول برای کیفیت 
عالی باید بیش��تر از ۸0 باشد. کسب چنین رتبه ای بی شک بسیار خوب 
خواهد بود. با این حال اگر س��ایت ش��ما این نمره را ندارد، هنوز جای 
امیدواری هس��ت. در نخستین اقدام باید برای افزایش نمره بهینه سازی 
س��ایت مان فکری کنیم. در هر صورت هنوز هم این نمره تاثیر بس��یار 
زیادی بر روی فرآیند دس��ته بندی محتوا از س��وی گوگل دارد. به این 
ترتی��ب با نمره باال در این بخش ش��انس س��ایت مان ب��رای نمایش در 

رتبه های باالی کاربران افزایش خواهد یافت.
ب��ه ط��ور کلی، ۹ روش م��ورد تایید گوگل به منظ��ور افزایش میزان 
بهینه بودن س��ایت ها وجود دارد. خوشبختانه بسیاری از ابزارهای مانند 
Website Auditor ب��ه توس��عه دهندگان س��ایت ها در زمینه بهبود 

وضعیت سایت شان کمک می کند. 
اگر فهرس��ت ذیل برای ش��ما تا اندازه ای نامفهوم ب��ود، جای نگرانی 
نیس��ت. فقط باید این فهرس��ت را به تیم فنی شرکت تان دهید. آنها به 

خوبی از آن سر در می آورند.
پرهیز از لینک های غیرمستقیم

ب��ه طور کل��ی هیچ چی��ز غلط��ی در لینک های غیرمس��تقیم وجود 
ندارد. با این حال گاهی اوقات ما به طور ناخواس��ته به جای یک لینک 
غیرمس��تقیم، کارب��ران را در زنجی��ره ای از بازنمایی ه��ای تکراری گیر 
می اندازیم. این فرآیند در بیش��تر مواقع به دلیل فعالیت تبلیغاتی بیش 
از اندازه سایت های ارائه دهنده سرویس لینک غیرمستقیم روی می دهد.
براساس آزمایش های متعدد، هرچه شمار بازنمایی لینک غیرمستقیم 
برای کاربران بیشتر باشد، سرعت سایت  ما کمتر می شود. توصیه من در 
اینجا تالش برای همکاری با ارائه دهندگان مطمئن در زمینه لینک های 
جانبی اس��ت. به ای��ن ترتیب مخاطب م��ان کمتر درگی��ر زنجیره های 

بی پایان اطالعات خواهد شد.
فعال  سازی قابلیت فشرده سازی

به طور منطقی، محتوای فش��رده ش��ده زمان بارگ��ذاری صفحات را 
کاهش می دهد. اگر ش��ما مطل��ب زیادی در س��ایت تان دارید، یکی از 
راهکارهای افزایش س��رعت بارگ��ذاری محتوا در فرمت فش��رده مانند 
GZIP است. با اندکی جست وجو در اینترنت به خوبی از ماهیت چنین 

فرمتی اطالع خواهید یافت.
افزایش سرعت واکنش سرور

بررس��ی مداوم سرعت واکنش سرور س��ایت مان یکی از ضرورت های 
مدیریت بهینه هر س��ایت یا وبالگی اس��ت. ابزارهای خ��ودکاری نظیر 
Web Page Test و Pingdom به راحتی و به طور خودکار سرعت 
واکنش سرور سایت ما را بررسی می کنند. در صورت وجود هرگونه افت 
س��رعت در واکنش ابزارهای خودکار پیام اخطار برای ما ارسال خواهند 
کرد. نکته مهم درخصوص س��رعت واکنش س��رور امکان افزایش ساده 
آن در صورت بروز مش��کل اس��ت. فقط باید به س��رعت از بروز هرگونه 

مشکلی آگاه شد.
اصالح سیاست ذخیره سازی اطالعات

اصالح سیاست ذخیره سازی اطالعات به شما در کاهش دفعات ارسال 
و دریافت داده ها میان کاربران و س��رور س��ایت تان کمک خواهد کرد. 
اس��تفاده از الگوریتم های به روز در این بخش بس��یار حیاتی اس��ت. در 
غیر این صورت پس از گذش��ت مدت زمانی اندک س��رعت سایت ما به 
ش��دت کاهش خواهد یافت. در چنین ش��رایطی کاربر برای مطالعه هر 
مطلب باید حجم بیشتری از اینترنت خود را فدا کند. با توجه به اهمیت 
اینترنت در دنیای امروز، عدم اقدام برای اصالح سیاس��ت ذخیره سازی 

سایت مان به معنای ریزش مخاطب خواهد بود.
 WP برای سایت های معمولی و Cache-Control ابزارهایی نظیر
Super Cache برای طراحان سایت آشنا به ورد پرس توصیه می شود. 

اهمیت کم کردن منابع ریشه ای
گاهی اوقات در کدنویس��ی های مبتنی بر HTML برخی از کدهای 
اضافی یا اشتباه داده های بیشتری را برای مخاطب به نمایش در می آورد. 
این امر معموال به صورت س��مبل های عجیب ی��ا فاصله های زیاد میان 

مطالب مشاهده می ش��ود. توصیه من حذف چنین کدهای غیرضروری 
اس��ت. این کار فقط از طریق مش��اهده دوباره مطلب سایت مان پس از 
ارسال اولیه امکان پذیر خواهد بود. به این ترتیب سرعت سایت ما تا حد 

زیادی افزایش خواهد یافت.
بهینه سازی تصاویر

این توصیه یکی از مهم ترین نکات به هنگام مدیریت یک س��ایت است. 
در هر صورت دنیای اینترنت روز به روز بیشتر به تصاویر و ویدئوها وابسته 
می ش��ود. براس��اس آخرین برآوردها کاربران در فض��ای اینترنت به جای 
محتوای متنی گرایش بس��یار بیشتری به محتوای بصری )عکس و ویدئو( 
دارند. در این زمینه توجه به میزان استفاده از حجم اینترنت کاربران از سوی 
محتوای بصری ضروری اس��ت. در حقیقت این نوع محتوا در کیفیت های 
باال حجم های بس��یار زیادی پیدا می کند. به همین دلیل بارگذاری تصاویر 
و ویدئوهای بس��یار باکیفیت باعث کاهش سرعت بارگذاری صفحات برای 
بازدید کنندگان خواهد ش��د. توصیه من در اینجا بهینه سازی تصاویر به دو 
روش متفاوت است. نخست اینکه باید فکر بارگذاری تصاویر بسیار حجیم را 
فراموش کنیم. البته منظور من توجه به محتوای بی کیفیت نیست. بلکه باید 
کیفیتی میانگین را انتخاب کرد. به این ترتیب کاربران دیگر برای مشاهده 
مطالب ما دچار مشکل نخواهند شد. راهکار دوم نیز فشرده سازی تصاویر با 
استفاده از نرم افزارهای فشرده ساز است. به این ترتیب با کاهش اندک میزان 

کیفیت تصویر حجم آن بسیار متفاوت خواهد شد.
اولویت بندی محتوای نمایشی

سرور س��ایت ش��ما و مرورگرهای مختلف توانایی ارس��ال و دریافت 
داده ه��ای بی ش��مار را ندارند. به همین خاطر باید دس��ت به انتخاب از 
میان داده های مان بزنیم. بهترین حجم برای محتوای نمایشی سایت مان 
)مانند بخش های مختلف تم اصلی( 1۴.۶ کیلوبایت است. به این ترتیب 
عالوه بر افزایش س��رعت س��رور و بارگذاری مرورگر، ش��ما نیز فرصت 

افزودن داده های بیشتری به سایت تان را خواهید داشت.
4.سایت خود را بشناسید

اگر پس از توجه و اعمال س��ه توصیه فوق هنوز هم س��ایت ش��ما با 
لگ های زیادی مواجه اس��ت، برخی تغییرات انتقادی و مهم باید انجام 
گردد. از آنجایی که ارزیابی س��رعت س��ایت ما براساس تجربه کاربران 
محاسبه می ش��ود، تنها راه تغییر این ش��رایط کاهش حجم المان های 
س��ایت مان خواهد بود. س��اده ترین کار در این میان تالش برای کاهش 
حجم و شمار داده های بصری و کدهای اسکریپت است. به بیانی ساده، 

ما باید به سایت خود جلوه ای سبک، راحت و ساده تر بدهیم. 
 AMP یکی دیگر از ایده های کاربردی برای س��ایت ها توجه به الگوریتم
)افزایش س��رعت صفحات موبایل( اس��ت. این الگوریت��م با کاهش حجم 
صفحات و ساده سازی آنها در کسری از ثانیه محتوای صفحه را برای کاربران 
گوش��ی های هوشمند بارگذاری می کند. در حقیقت اینجا ما با الگوریتمی 
مواجه هستیم که به صورت کامال خودکار حجم صفحات سایت را کاهش 
می دهد. ش��اید برای شما هم پیش آمده باشد که به هنگام جست وجو در 
اینترنت با گوش��ی همراه س��ایت های زیادی را با قالب��ی متفاوت از حالت 
معمولی مشاهده کنید. این تفاوت به دلیل استفاده آن سایت ها از الگوریتم 
AMP اس��ت. به این ترتیب مخاطب محتوای اصلی س��ایت را با سرعتی 
بس��یار باالتر مش��اهده خواهد کرد. گاهی اوقات نیز افزایش سرعت سایت 
راهکار اصلی برای بهبود رتبه مان در اینترنت و به خصوص گوگل نیست. در 
هر صورت کاربران با مشاهده محتوای جذاب ترغیب به ثبت نمره باال برای 
سایت ما خواهند شد. این کار تاثیر بسیار باالیی بر روی سیستم طبقه بندی 
س��ایت های گوگل دارد. در هر صورت نظر کاربران برای گوگل بسیار مهم 

محسوب می شود.
نتیجه گیری

اکنون ک��ه گوگل فاکتورهای س��رعت را برای طبقه بندی س��ایت ها 
بسیار ارزش��مند تلقی می کند، افزایش سرعت سایت مان در جهت های 
گوناگون ضروری به نظر می رس��د. در هر صورت عصر حاضر با س��رعت 
انتقال اطالعات ش��ناخته می ش��ود. در این میان باید همیشه نگاه برند 
ما در دنیای آنالین به آپدیت ها باش��د. به روز رسانی سایت مان براساس 
آخری��ن دس��تاوردهای تازه دنی��ای اینترنت به منظور تعام��ل پایدار با 
مخاطب ضروری است. بی شک اختصاص زمان و هزینه باال برای کسب 
رضایت مخاطب برندمان در زمینه س��رعت س��ایت ارزش باالیی دارد، 

بنابراین برای چنین حوزه ای بودجه کافی را در نظر بگیرید.
contentmarketinginstitute: منبع

چرا کارت ویزیت هرگز از دور خارج نمی شود
کارت ویزیت بخشی جدانشدنی از یک کسب وکار است که جدای 
از اطالعات روی آن، به ایجاد روابط در کسب وکارها کمک می کند.

س��ال گذش��ته س��ال خیلی خوبی در زمینه ف��روش کتاب های 
فیزیکی در جهان بوده اس��ت. بعد از چندین س��ال افول، فروش ها 
جان��ی دوباره گرفتند و بیش از 1۸ میلیون کتاب در س��ال 201۷ 
فروخته ش��د. در حوزه موس��یقی نیز وضع به همین منوال اس��ت؛ 
چراکه برخالف رشد فزاینده موسیقی دیجیتال، صفحات گرامافون 
1۴درصد از کل فروش آلبوم های فیزیکی فروخته ش��ده در س��ال 

201۷ را تشکیل می دادند.
البته این آمار زیاد هم تعجب آور نیست؛ چرا که در برخی موارد، 
محص��والت فیزیکی از محصوالت دیجیتالی جل��و می زنند؛ به این 

دلیل که می توان با آن ها یک رابطه عاطفی شکل داد.
آن دس��ته از کس��انی که صفحات گرامافون خری��داری کرده اند؛ 
حتما از طریق کامپیوتر و موبایل نیز موس��یقی گوش می دهند، اما 
قطعه هایی که واقعا برای ش��ان اهمیت دارد را به مجموعه موسیقی 
فیزیکی شان افزوده اند. همین طور، جای تعجب ندارد که خریداران 
کتاب فیزیکی را در حال مطالعه کتاب با اس��تفاده از کتاب خوان  ها 
ببینیم. اما وقتی صحبت از کتاب مورد عالقه  آنها می ش��ود، ترجیح 

می دهند که یک کپی از آن را در قفسه نگهداری کنند.
ای��ن ارتب��اط عاطف��ی دقیقا همان چیزی اس��ت ک��ه در دنیای 
کارت های ویزیت وجود دارد. تالش های بی ش��ماری صورت گرفته 
 QR ت��ا کارت های ویزیت را با ابزار ه��ای دیجیتال نظیر بارکدهای
جایگزین کنند؛ با این ح��ال روزانه 2۷ میلیون کارت ویزیت چاپ 

می شود.
منشأ کارت های ویزیت به قرن پانزدهم در چین برمی گردد که با 
استفاده از آن به محلی ها خبر بازدید شخص بزرگی را می دادند. در 
فرانس��ه قرن 1۷، افراد طبقه  مرفه تر جامعه از کارت ها برای معرفی 
خود در بازدید از مکانی اس��تفاده می کردند. نوعی از آداب معاشرت 
به خصوص نیز در مورد کارت ها رش��د کرد که اس��تفاده از آن ها را 
شامل می ش��د و اکثر خانه های بزرگ، یک سینی مخصوص کارت 

داشتند و بازدیدکنندگان کارت خود را در آن قرار می دادند.
با رشد انقالب صنعتی، تجار از آن ها به مثابه تبلیغات قابل حمل 
استفاده کردند و همزمان با کاهش کاربردشان در جامعه کم کم به 
ابزاری ضروری در تجارت تبدیل ش��دند. امروزه در ژاپن، همچنان 
اس��تفاده از کارت های ویزیت نیاز به یک آداب معاشرت دقیق دارد 

که باید رعایت شود.
امروزه، افراد هنوز در حال خ��رج کردن مقادیر زیادی پول برای 
کارت ه��ای ویزیت خود هس��تند. چنانکه گ��ران قیمت ترین کارت 
ویزی��ت به قیمت 1۵00 دالر به ازای ه��ر کارت خرج دارد. پخش 
کردن کارت ه��ا امروزه معموال به ندرت اتف��اق می افتد، ولی وقتی 
یک کارت ویزیت به مخاطب می دهیم ترجیح بر این است که قابل 
یادآوری باش��د. به همین دلیل اس��ت که کارت های ویزیت نقشی 

اساسی در یک خاطره از یک جلسه حضوری ایفا می کنند.
یک مخاطب در تلفن همراه تان ممکن است از یک ایمیل یا یک 
شبکه اجتماعی آمده باشد. اگر کارت ویزیت کسی را دارید احتماال 
وی را رو در رو مالقات کرده اید و این کارت در ذهن ش��ما خواهد 
ماند. این موضوع همیش��ه به خاطر ن��ام اتفاق نمی افتد گاهی اوقات 
لوگو، رنگ و فونت اس��ت که کار اصلی را انجام  می دهد. مخاطبان 
در گوش��ی شما به وسیله خود گوشی استایل دهی می شوند تا اینکه 

انعکاسی از شخصیت هر فرد باشند.

حت��ی وضعی��ت کارت ویزیت ها نیز می توانن��د حقایقی را بر مال 
س��ازند. آن کارت های کهنه ای که هنوز نگ��ه می دارید، مخاطبانی 
هستند که شما مدام به آن ها بازمی گردید. در دنیای دیجیتالی و پر 

از سروصدا، کارت های ویزیت همیشه جایگاه خود را دارند.
تصوری ک��ه کارت های ویزی��ت، در ذهن ایجاد می کنند ش��اید 
مهم تر از اطالعات روی آن ها باشد. به هر حال، اگر فقط نام و عنوان 
شغلی خود را بنویس��ید اکثر مخاطبان ممکن است اطالعات را در 
گوگل جس��ت وجو کرده و در تماس با شما قرار بگیرند. کارت شما 
باید چیزی بیش��تر از این را فراه��م کند اما از حد و حدود متعارف 
خارج نشود. آیا کسی هست که به فکس شرکت شما نیاز پیدا کند؟ 
آن ها ممکن است حتی آدرس پستی شما را هم نیاز نداشته باشند.

طبیعتا اضافه کردن مولفه های دیگری نظیر کانال های شبکه های 
اجتماعی وسوس��ه کننده اس��ت تا مخاطبان جدید در آن ها شما را 
دنب��ال کنند، اما موقعیت مناس��ب این کار را نی��ز در نظر بگیرید. 
چنانچه کسب و کار شما بسیار رسمی بوده و توییتر شما چیزی غیر 

از این است، آن را نادیده بگیرید.
تجربه ه��ای منحصر به فرد در کارت ویزیت می تواند صاحب آن ها 
را به مدت طوالنی تری در ذهن بنشاند. پیشرفت تکنولوژی به افراد 
ای��ن ام��کان را داده تا کارت های خود را به مقدار بیش��تر از پیش، 
شخصی س��ازی کنند. کارتی با طراحی و رنگ به خصوص معموال تا 
مدتی 10 برابر بیش��تر از مدت معمول نگه داش��ته می شود. به این 
معنا که اگر یک طراح هستید می توانید سطح کار خود را به وسیله 

کارت ویزیت نشان دهید.
کس��ب و کار همیشه با ایجاد روابط سر و کار دارد. این روابط تکیه 
ب��ر تماس فردی و ارتب��اط عاطفی دارند که اش��یای فیزیکی بهتر 
از دیجیتالی، منعکس کننده  آن ها هس��تند. به همین دلیل همیشه 
فضایی برای چند کتاب و نوار در قفسه های مان و چند کارت ویزیت 

در کشوهای مان وجود خواهد داشت.
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اکنون زم��ان جوک ه��ای قدیمی که فق��ط برای گوین��ده خنده دار 
محس��وب می شود، به سر رس��یده اس��ت. عصر کنونی به طور گسترده 
با ش��بکه های اجتماعی و تعامل آنالین تعریف می ش��ود. نس��ل جوان 
)Generation Z( از راه رس��یده اس��ت. این نسل شرکت ها را مجبور 
به بازبینی اساسی استراتژی های خود در زمینه روابط بازاریابی می کند. 
براس��اس تعریف جامع، نس��ل جوان ب��ه افراد متولد بین س��ال های 
1۹۹۵ تا 2012 گفته می ش��ود. البته این دامنه سنی با توجه به منابع 
مختلف متفاوت است. در هر صورت نکته مهم ورود این نسل به دوران 
بزرگس��الی در س��ال های آتی اس��ت. به این ترتیب آنها بدل به هدفی 
اساسی برای کسب وکارهای مختلف شده اند. همه ما در کسب وکارهای 
مختلف آمارها و نمودارهای گوناگونی را در مورد فرآیند دشوار تعامل با 
نس��ل جدید مشاهده کرده ایم. در حقیقت ترس بسیاری از افراد اکنون 
یافتن روش مناس��ب برای تعامل با افراد جوان اس��ت. همین دشواری 
تعامل با نسل جدید بس��یاری از شرکت ها را به سوی سرمایه گذاری بر 

روی تغییر استراتژی محتوایی شان سوق داده است. 
نکته مهم در اینجا آگاهی از میزان صحت هر کدام از ادعاهای عجیب 
و غریب پیرامون ویژگی های رفتاری و س��بک زندگی نسل جوان است. 
ب��ه بیانی دیگر، بازاریاب ها تا چه اندازه باید از نس��ل جوان بترس��ند و 
اس��تراتژی های خود را تغییر دهند؟ اجازه دهید نگاهی به دقیق به این 

ماجرا داشته باشیم. 
اینجا مهمانی آنهاست )اگر چیزی را بخواهند، می خرند(

آنچ��ه بس��یاری از پژوهش های مختلف در مورد نس��ل ج��وان به ما 
می گوید، این اس��ت: تول��د در دوره انتقالی ویژگی ه��ای بینابینی را به 
نسل جوان می دهد. از یکسو آنها پای در عصر دیجیتال دارند. به همین 
دلیل عالقه مند به افزایش س��رعت انتق��ال داده ها، ابزارهای کم حجم و 
کارآمد و همچنین پس انداز بیش��تر هس��تند. از س��وی دیگر این نسل 
همچنان پای در ارزش های قدیمی مدرسه ای دارد. به این ترتیب کسب 
تجربه در کنار تحصیل، مهارت  افزایی و مس��ئولیت پذیری باال در ضمیر 

ناخودآگاه شان قرار گرفته است. 
به راس��تی چرا آمارهای ما ویژگی های نس��ل جوان را اینگونه تحلیل 
می کند؟ پاس��خ این پرسش در منابع آماری ماست. بر این اساس منبع 
اصل��ی پژوهش های راهبردی تجربه بازاریاب ها از تعامل با نس��ل جدید 
اس��ت. عالقه این نس��ل به ابزارهای آنالین برخی از کارش��ناس ها را به 
سوی انتخاب نام iGeneration )برگرفته از نام آیفون( کشانده است. 
در جس��ت وجویی دقیق تر، منبع اصلی الگوبرداری بسیاری از جوانان 
ش��بکه های اجتماعی اس��ت. این یک حقیقت انکارناپذیر اس��ت: نسل 
جوان بیش��تر از هر گروهی به شبکه های اجتماعی تعلق خاطر دارد. به 
همین دلیل تقریباً اغلب آنها از اینس��تاگرام، یوتیوب و توییتر اس��تفاده 
روزانه می کنند. همچنین نرخ تأثیر گذاری سلبریتی ها بر روی این گروه 
سنی بسیار باال قلمداد می شود. اگر در این زمینه نیازمند مدرک عینی 
هس��تید، آماده پاسخگویی به شما هس��تم. اندکی قبل تیلور سوییفت، 
خواننده مش��هور آمریکایی، از 112 میلیون فالوور خود در اینس��تاگرام 
درخواس��ت ثب��ت رأی در انتخابات میان دوره ای آمری��کا به نفع حزب 
دموکرات را کرد. براساس آمار رسمی سایت Vote. org پس از انتشار 
درخواس��ت تیلور سوییف میزان پیش رای های حزب دموکرات ۶۵ هزار 

رأی افزایش یافت. 
اگرچه در س��طر قبل پیرامون تأثیرگذاری باالی س��لبریتی ها بر روی 
نس��ل ج��وان صحبت کردم، اما ای��ن به معنای ناب��ودی کامل محتوای 
برندها نیس��ت. در این میان اگر محتوای یک برند باب میل نسل جوان 
باش��د، میزان باالیی از توج��ه را دریافت خواهد ک��رد. در زمینه تولید 
محتوای اختصاصی برای این نسل باید به قدرت خرید آنها توجه داشته 
باش��یم. بر این اساس، مطالعات مرکز آمارهای نسل جوان قدرت خرید 
مس��تقیم این نس��ل را در حال حاضر 1۴۳ میلی��ارد دالر برآورد کرده 
اس��ت. در سال های آتی با استقالل این نسل از خانواده های خود قدرت 

خریدش��ان به رقم حی��رت آور ۶۶۵ میلیارد دالر خواهد رس��ید. اگر باز 
هم نیاز به آمار بیش��تر دارید، به این نکته توجه کنید. تا س��ال 2020 
این نس��ل ۴0درصد خرید )نرخ هزینه مش��تریان( را به خود اختصاص 
خواهد داد. این بدان معناس��ت که در سال هایی نه چندان دور این نسل 

هزینه های سرسام آوری خواهد داشت. 
آنچه به هنگام تعامل با آنها باید انتظارش را داشته باشیم

جف ف��روم، رئی��س مؤسس��ه Future Cast، در آخرین کنفرانس 
مطبوعات��ی خ��ود نس��ل جدی��د را »روح های��ی کهن��ه در بدن های��ی 
ج��وان« توصیف کرد. به عب��ارت دقیق تر، اگرچه آنها بیش��تر به دنبال 
تکنولوژی ه��ای ت��ازه، اختراعات و ابزارهای کاربردی هس��تند، اما نظام 

ارزشی شان حتی محکم تر از والدین شان شکل گرفته است. 
ب��ه عن��وان مثال، این نس��ل به مش��اهده آمارهای دقی��ق به صورت 
دیجیت��ال ع��ادت دارد. با این ح��ال در برابر هرگونه نف��وذ به اطالعات 
شخصی کاربران واکنش بسیار تندی نشان می دهد. در واقع این واکنش 
تند و حمایت از حریم ش��خصی باعث ابطال برخ��ی از ایده ها در مورد 
کاهش اهمیت فضای شخصی برای نسل جدید شده است. برای برندها 
اینگون��ه رفتار نس��ل جدید به معنای عالقه آنها ب��ه دریافت تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی ش��خصی ش��ده، در عین توجه به منبع اطالعاتی 
ماس��ت. بی ش��ک چنین فرآیندی برای هر برندی دش��وار و طاقت فرسا 

محسوب می شود. 
نکته مهم: بازاریاب ها در تعامل با نسل جوان باید بر روی اعتماد سازی 
تمرکز ویژه ای داش��ته باش��ند. بر این اس��اس از هر لحظه تعامل مان با 
مخاطب نس��ل جوان باید به منظور بهبود اعتماد متقابل استفاده کنیم. 
ب��ه عقیده رابرت ُرز در ص��ورت عدم توجه به این نکته برند ما در ایجاد 

ارتباط پایدار با نسل جوان شکست خواهد خورد. 
اعتماد فقط در طول زمان شگل می گیرد

ج��ف فروم کتابی تح��ت عنوان بازاریابی برای نس��ل Z دارد. در این 
کتاب جف به خوانندگان خود یادآوری می کند که هرگونه اعتماد نسل 
جوان به برندها بسیار شکننده است. وی از عبارت »تله اعتماد« صحبت 
می کند. بر این اس��اس بسیاری از ش��رکت ها پس از جلب اعتماد اولیه 
جوان ها از کیفیت خدمات ش��ان می کاهند. اجازه دهید اندکی بیشتر در 
مورد این موضوع صحبت کنم. در حقیقت برندها به منظور جلب اعتماد 
اف��راد جوان در م��دت محدودی اقدام به ارائه س��رویس هایی با کیفیت 
بس��یار باال می کنند. این کیفیت پس از دریافت سیگنال هایی مبنی بر 
اعتماد اولیه کاربران به س��رعت کاهش پیدا می کند. در این میان آنچه 
برندها نس��بت بدان ناآگاه هس��تند، حساسیت باالی نسل جوان نسبت 
به سوء اس��تفاده از اعتمادشان اس��ت. به این ترتیب به محض مشاهده 
کاهش کیفیت خدمات یک برند نس��ل جوان به سرعت برند مورد نظر 

را طرد می کنند. 
ش��اید تصور کنید که نس��ل جوان هیچ گونه عالق��ه ای به وفاداری به 
برن��دی خاص ندارد. در این صورت، ش��ما ارزیابی اش��تباهی دارید. در 
حقیقت نس��ل جوان در ص��ورت عدم سوء اس��تفاده از اعتمادش میزان 
وف��اداری باالیی را نش��ان می دهد. ی��ک نمونه مطل��وب در این زمینه 
برن��د Ben & Jerry’s اس��ت. این برند در کان��ال یوتیوب خود عالوه 
بر بارگذاری مطالب خنده دار به بحث های جدی نظیر برابری در ازدواج، 
عدالت آب و هوایی و ترک عادت های  نژادپرس��تانه می پردازد. تداوم کار 
ای��ن برن��د در یوتیوب و کیفیت باالی تم��ام ویدئوهای آن باعث تعامل 
بس��یار باالی کاربران با آنها ش��ده اس��ت. به این ترتیب هر مطلب آنها 
بیشترین بازدید را از سوی نس��ل جوان دریافت می کند. همچنین این 

برند یکی از بیشترین میزان کامنت های دریافتی در یوتیوب را دارد. 
پدیده ای به نام فیجیتال

رشد در فضای دیجیتال بسیاری از جوان ها را با احساس تنهایی آشنا 
کرده اس��ت. براس��اس نظرسنجی مؤسسه س��یگنا نزدیک به ۵0درصد 
جمعیت جوان آمریکا حتی در شبکه های اجتماعی نیز احساس تنهایی 
می کنند. همین امر نس��ل کنون��ی را به فعالیت ه��ای فیزیکی و روابط 
پویا در دنیای واقعی متمایل کرده اس��ت. کارویژه بسیاری از برندها در 
این میان نزدیک س��ازی دنیای دیجیتال و فیزیکی جوانان به هم است. 

ب��ه همین دلیل پدیده فیجیتال باید م��د نظر برندها قرار گیرد. یکی از 
راهکاره��ای جالب در این زمینه را برند نایک ارائه کرده اس��ت. بر این 
اساس آنها به هنگام تحویل محصوالت شان از بسته بندی شخصی سازی 
شده استفاده می کنند. عمده اطالعات مورد نیاز را برند نایک از صفحات 
مجازی افراد در ش��بکه های اجتماعی گردآوری می کند. به این ترتیب 

مخاطب به هنگام تحویل سفارش خود کاماًل شگفت زده خواهد شد. 
نکت��ه مهم: فناوری VR )واقعیت مج��ازی( یکی از نمونه ای مطلوب 
نزدیک س��ازی دنیای دیجیتال به عرصه فیزیکی و واقعی اس��ت. به این 
ترتیب برندها باید اس��تفاده از این ویژگی را همیش��ه مد نظر داش��ته 
باشند. ساخت ویدئوهای تبلیغاتی در قالب فرمت VR یکی از ایده های 
جالب محسوب می شود. این کار نیازمند همکاری با آژانس های حرفه ای 
در زمین��ه تولید محتوای واقعیت افزوده اس��ت. به این ترتیب تجربه ای 

منحصر به فرد را برای مخاطب نسل جوان مان فراهم خواهیم کرد. 
اهمیت پایبندی به ارزش های اساسی

ه��ر برندی در عرصه بازاریابی و تبلیغات به یک ارزش بنیادی پایبند 
اس��ت. ارزش های زیس��ت محیطی و بشردوس��تانه در این زمینه بسیار 
پرطرفدار هس��تند. نسل جوان در زمینه تعامل با برندها به پایداری شان 
به ارزش مورد تعهد حساس��یت باالیی دارند. ب��ه این ترتیب ۵۴درصد 
از ناکامی های س��ال قبل برندها در تعامل با نس��ل جوان به دلیل عدم 

پیگیری جدی وعده های شان در زمینه های بشردوستانه بوده است. 
به گفته جف، اگرچه پایبندی به تعهدات در زمینه جلب اعتماد نسل 
جوان مؤثر اس��ت، اما توانایی خلق ارتباطی طوالنی مدت با آنها را ندارد. 
به این ترتیب بس��یاری از برندها در تعامل با مش��تریان خود باید عالوه 
بر وعده های بشردوس��تانه به مفهومی تحت عنوان »ارزش اضافی« نیز 
توجه داشته باش��ند. ارزش اضافی اهداف ثانویه برندها پس از تحقق یا 
پیگیری مداوم ارزش های اولیه اس��ت. به این ترتیب مخاطب همیش��ه 

احساس تعلق به برند مورد نظر را خواهد داشت. 
مسیر روشن به سوی رشد فردی

مجل��ه فروبس در آخری��ن مقاله خود به بررس��ی عادت های رفتاری 
نس��ل جوان پرداخته اس��ت. در میان تمام ویژگی های این نسل یکی از 
مهم ترین آنها به زعم این مؤسس��ه عطش باال برای یادگیری اس��ت. به 
این ترتیب نس��ل جوان در سایه مقدمات چیرگی بر نسل قبلی را مهیا 
می کند. تالش برای یادگیری فقط به حوزه دیجیتال محدود نمی ش��ود. 
اکنون نسل جوان در همه حوزه های علمی، فناوری، ورزشی و اقتصادی 
در حال پیش��روی اس��ت. در این میان اگر برند ما برنامه ای جدی برای 
کسب اعتماد و توجه مخاطب جوانش دارد، باید به نوعی به رشد فردی 
این نس��ل کمک کند. این کار به طور معمول با تولید محتوای دارای بار 
آموزش��ی به عنوان کمپین تبلیغاتی و بازاریابی صورت می گیرد. به این 
ترتیب عالوه بر سرگرم س��ازی نسل جوان به آنها اطالعات کاربردی نیز 
داده می شود. بررسی نحوه رفتار این نسل به خوبی گویای موفقیت این 

نوع از بازاریابی است. 
نتیجه گیری محتوایی

ی��ک نکته مهم در مورد نس��ل جوان، یا هر نس��ل دیگری، اختصاص 
زمان مناسب برای یادگیری شیوه تصمیم گیری، فهرست عالقه مندی ها 
و ش��ناخت نوع رفتارش��ان در دنیای آنالین و واقعی است. در حقیقت 
آمارهای گوناگون شاید به ما در زمینه شناخت مخاطب کمک کند، اما 
کار اصلی را خودمان باید انجام دهیم. در این زمینه بررسی نحوه رفتار 
نسل جوان در ش��بکه های نظیر اینستاگرام، فیس بوک و توییتر راهکار 
جالبی اس��ت. البته به عن��وان راهکار جایگزین هم��کاری با تعدادی از 
جوان ها به عنوان جامعه آماری مناس��ب نیز ایده منطقی خواهد بود. به 
این ترتیب ما به جامعه آماری مناسبی برای بررسی نحوه عملکرد نسل 

جوان دسترسی خواهیم داشت. 
نکت��ه مهم ضرورت توجه به خواس��ته های نس��ل ج��وان در جایگاه 
نخس��ت است. اش��تباه بس��یاری از برندها در این میان تمرکز بر روی 
اس��تراتژی های قدیمی و تالش برای تعامل با نس��لی به کلی متفاوت با 

شیوه های کهنه است. 
contentmarketinginstitute :منبع

3 راه وفادارسازی مشتریان 

 »این محصول به درد ش��ما نمی خورد«؛ بس��یاری از تجار به مشتریانی که 
در زم��ره موردنظر و اصل��ی آنها قرار نمی گیرند، این عب��ارت را می گویند. در 
اکث��ر مواقع، این روش بیانگر رفتار غیرمحترمانه و س��لطه جویانه ش��رکت ها 
نیس��ت. این اعمال و رفتارها در حقیقت با ارس��ال س��یگنال به این مشتریان 
می فهماند، جای ش��ما اینجا نیست.  این یک امر بسیار خجالت آور است، زیرا 
تجارت معنای دربرگیرندگی حداکثری را می رساند.  در نتیجه زمانی که تجار به 
مشتریان می فهمانند به آنها تعلق ندارند، مشتریان به دنبال شرکت های دیگری 
می روند که این احس��اس را به آنها القا نکنند و آن ش��رکت ها افراد اینچنینی 
را به مش��تریان وفادار خود تبدیل خواهند کرد.  ش��ما برای جذب مش��تریان 
ایده آل خود، س��رمایه گذاری های هنگفتی انجام می دهید و در تالشید تا رشد 
و ش��کوفایی تجارت خود را تضمین کنید. در این قس��مت به سه روش جذب 
بیش��تر مشتریانی با اینگونه مشخصات اشاره خواهیم کرد. این راه ها جایگزین 

بسیار مناسبی در مقابل فراری دادن مشتریان خواهند بود. 
1. بازاریابی را فراگیر سازید

بستنی و ژالتوفروش��ی های زیادی در شهر بوینس آیرس وجود دارند. تعداد 
بستنی فروشی ها به قدری زیاد است که در هر محله ای یافت می شوند. دوست 
من در مورد »بهترین« بس��تنی شهر که در نزدیکی محل زندگی من امتحان 
کرده بود، برایم گفت. از این رو وارد آن مغازه شدم و راجع به وجود بستنی بدون 
گلوتن در منو از آنها سوال کردم. مردی که در پشت باجه ایستاده بود، پاسخ داد 
»بله بستنی بدون گلوتن داریم، اما برای تولید آنها از همان ماشین هایی استفاده 
می ش��ود که برای دیگر بستنی ها به کار می رود«. او پس از پاسخ خود نگاهی 
انداخت که این عبارت را به من القا می کرد، »شما نمی توانید در اینجا چیزی 
میل کنید.« این مغازه را بدون صرف بستنی ترک کردم و هرگز به آن بازنگشتم. 
در نهایت خواس��ته خود را در یک مغازه دیگر که تعداد زیادی بس��تنی بدون 
گلوتن با طعم های مختلف داش��ت و حتی آنها را در منوی خود نیز قید کرده 
بود، برآورده ساختم. همه ما از جهاتی متفاوت هستیم و هیچ گاه یک روش به 
خص��وص، نیازهای همگان را برطرف نمی کند. به خاطر آوردن حقیقتی به نام 
بازاریابی فراگیر راه حلی اس��ت که برای همگان، نوعی برد محس��وب می شود. 
بازاریابی فراگیر نه نتها راه درستی برای اجراست، بلکه مشتریان بیشتری را برای 
شما به همراه خواهد داشت. با خدمات فراگیر می توانید به مشتریانی که توسط 
دیگر تجارت ها کنار گذاش��ته  ش��ده اند نیز خدمت رسانی کنید. در این صورت 
تجارت و ش��رکت خود را گسترده خواهید ساخت. شرکت لوازم آرایش فنتی 
بیوتی )Fenty Beauty( متعلق به خواننده معروف ریحانا )Rihanna(، این 
کار را انجام داد. در س��ال گذش��ته ۴0 رنگ مختلف از کرم پودر آرایشی برای 
بانوان و در جهت تطبیق با رنگ  پوست های متفاوت در سرتاسر جهان، فراهم 
و به بازار معرفی شد.   خانم ها از این قضیه بسیار خوشحال بودند. این شرکت 
صاح��ب درآم��دی ۷2 میلیون دالری و در ماه ابتدایی تأس��یس، بالغ بر 1۳2 

میلیون بار در یوتیوب دیده شد.
2.  نحوه ارائه را در اولویت قرار دهید

چند ماه پیش در محتوای خبری صفحه اینس��تاگرام در حال گشت و گذار 
بودم و یکی از پست های دوستان بازاریابم، نظرم را به خود جلب کرد؛ یک پست 
اسپانسر ش��ده که در آن صاحب صفحه راجع به تعدد سفرها و باالخص میزان 
رضایتش از برندی راحت و شیک صحبت می کرد. از آنجایی که لباس ها بسیار 
جذاب بود، حس تحسین من برانگیخته شد و برای خرید هیجانزده شدم. کارت 
بانکی را برداشتم و به صفحه شرکت لباس های سفری در اینستاگرام رفتم. پس 
از نگاه کردن به عکس های صفحه برای چند دقیقه، کارت بانکی را کنار گذاشتم 
و فکری که به ذهنم آمد این بود »این برند مناسب من نیست.« تصاویر موجود 
در محتوای صفحه و محصوالت تنوع چندانی نداش��تند و در آنها ش��خصی را 
ندیدم که ش��باهتی با من داشته باش��د. نما و ظاهر، نکته ای است که همواره 
باالترین اهمیت را دارد. مش��تریان شما خواستار محصولی هستند که توانایی 
دیدن خود را در آن داشته باشند. همچنین اگر محصول بتواند اشتیاقی را که در 
عکس ها به نمایش درآورده شده است در مشتریان ایجاد کند، آنها را نسبت به 
خرید ترغیب خواهد کرد. در این شرایط توجه مشتریان به محصول  شما جلب 
خواهد ش��د، اما در غیر این صورت مش��تریان احساس می کنند محصول شما 
 .Cosmopolitan U.K مناسب آنها نیست. در ماه گذشته شرکت بین المللی
با چاپ عکس یک مدل سایز بزرگ بر روی جلد مجله Tess Holiday، امواج 
عظیمی را در صنعت زیبایی ایجاد کرد. با این حرکت، بانوان س��ایز بزرگ در 
سرتاس��ر دنیا از دیدن چنین تصویری در رسانه های همگانی خوشحال شدند. 
این اتفاق به بانوان کمک کرد حس خجالتی را که از طریق دیگران به آنها القا 

می شد، با پذیرش و دوست داشتن بدن خود جایگزین کنند.
3. به عنوان رقابت، هوش فرهنگی ایجاد کنید

گاه ش��رکت ها تالش می کنند مش��تریان بک��ر و هدف خ��ود را درگیر 
تفاوت های شان سازند، اما این تالش در سطح ظاهری انجام می گیرد و آنها 
را به جایی می رساند که حساسیت خود را نسبت به ریزه کاری های موجود از 
 Pepsi دست می دهند. این دقیقاً همان اتفاقی است که در شرکت نوشیدنی
رخ داد. این شرکت تبلیغی تولید کرد که در آن تالش داشت به موضوعات 
مربوط به تظاهرات و برخوردهای میان حرکت »زندگی سیاه پوستان اهمیت 
دارد)Black Lives Matter(« و پلیس در س��ال 201۷ وارد ش��ود. این 
برند با استفاده ابزاری و سطحی از این موضوح حساس، در نهایت مجبور به 
عقب نشینی شد. بازاریابی هوشمند سطحی و سرسری نیست. اگر خواستار 
برقراری ارتباط با مش��تریانی هس��تید که دارای پیش زمینه ها، دیدگاه ها و 
تجربیاتی متفاوت از عموم هس��تند، باید برای ش��ناخت عمیق آنها تالش 
کنی��د. با اینگونه مش��تریان همذات پنداری کنید و خ��ود را جای آنها قرار 
دهید. این کار سبب ایجاد هوش فرهنگی در شما می شود و شرایط را برای 
برقراری ارتباط محترمانه و س��اخت روابطی باکیفی��ت در درازمدت فراهم 
می س��ازد. اگر به دنبال موفقیت در تصاحب قلوب این گروه از مش��تریان 
هس��تید، این گزینه برای شما الزامی است. تیم Disney Pixar، مسئول 
فیلم برگزیده Coco و برنده جایزه آکادمی نیز از همین روش استفاده کرد. 
این تیم در اوایل ساخت فیلم، با انحصاری کردن حق استفاده از عبارت »روز 
مردگان )Day of the Dead(«، مرتکب اشتباهی بزرگ شد. تعداد زیادی 
Disney را ب��ه انحصاری ک��ردن و س��ودآوری از فرهنگی که به آنها تعلق 
نداشت، متهم کردند. از این رو شرایط برای آنها خوب پیش نرفت. شرکت 
Disney از اش��تباهات خود درس گرفت و برای داستان س��رایی به سبک 
واقعی فرهنگ مکزیک، مش��اورانی فرهنگی با دانش کافی اس��تخدام کرد. 
تیم عوامل ب��رای صحبت با محلی های مکزیک، وقت گذراندن با خانواده ها 
و دیدن و تجربه کردن فرهنگی که خواس��تار به تصویر کش��یدن آن بودند، 
چندین و چند بار به مکزیک سفر کردند.  تالش تیم برای رسیدن به دانش 
و هوشمندی از لحاظ فرهنگی موفقیت آمیز بود. این فیلم به پرفروش ترین 
فیلم تمام دوران مکزیک و به فیلمی تحسین ش��ده در سرتاسر دنیا بدل و 

همچنین موفق به دریافت جایزه آکادمی شد. 
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100 توصیه مهم کارآفرینان برتر در راستای 
موفقیت در کسب وکار)13(

در 12ش��ماره پیش��ین به ۸۴ توصی��ه مهم کارآفرین��ان برتر در 
راس��تای موفقیت در کسب وکار اش��اره کردیم و حال به ادامه آنها 

می پردازیم.
85 -با خودتان مهربان باشید و از زندگی لذت ببرید 

ل��ذت بردن از زندگی یکی از مهارت هایی اس��ت که تمامی افراد 
موفق از آن بهره مند هستند. درواقع این امر نباید وابسته به چیزی 
باش��د تا یک لذت ابدی را در کنار خود داش��ته باش��ید. در نهایت 
فراموش نکنید که پایان هر فردی مرگ خواهد بود، به همین خاطر 
از اعمال فش��ار و اس��ترس بیش  از حد به خ��ود جلوگیری کرده و 
اجازه ندهید که زندگی شما در کار خالصه شود. در موارد متعددی 
مش��اهده ش��ده اس��ت که برخی از افراد به مرور زمان عمال انگیزه 
خود را از دس��ت داده و با افسردگی های شدید مواجه می شوند. به 
همین خاطر الزم است تا ش��ادابی خود را تا پایان سال های کاری، 

حفظ کنید.
86 -خود را با افراد مثبت محاصره کنید 

افراد مثبت و موفق بر روی ش��ما تاثی��رات مثبت فوق العاده ای را 
خواهند داش��ت. به همین خاطر الزم اس��ت تا دایره روابط خود را 
ب��ا آن ها پر کنید. با نگاهی به زندگ��ی کارآفرینان موفق نیز به این 
نکته پی خواهید برد که آن ها از دوس��تان و همکاران فوق العاده ای 

برخوردار هستند.
87 -از اطالعات بیش از حد جلوگیری کنید 

همه افراد تمایل دارند تا اطالعات زیادی را در حوزه های مختلف 
داش��ته باشند. با این حال یک ذهن ش��لوغ باعث می شود تا امکان 
تمرکز بر روی یکس��ری مسائل خاص و مهم وجود نداشته باشد. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا منابع اطالعاتی خود را در س��طح مورد 
نیاز نگه داش��ته و از پرداختن به موضوع��ات دیگر خودداری کنید. 
ای��ن امر تنها در رابطه با مدیران ش��رکت بوده و آن ها باید س��طح 
اطالعاتی کارمندان خود را نیز در محدوده ای مش��خص قرار دهند. 
بدون شک تمامی اطالعات و اخبار شرکت تنها ذهن آن ها را آشفته 

خواهد ساخت.
88 -فضای کاری خود را مرتب نگه دارید 

فضای کاری بدون ش��ک بیانگر شخصیت شما خواهد بود. امروزه 
روان شناس��ان به ارتباط ن��وع چیدمان میز به ش��خصیت و افکار و 
عقاید افراد پی می برند. با این حال توصیه ما تنها به این خاطر نبوده 
و یک محیط کاری منظم و مرتب، باعث می ش��ود تا راندمان کاری 
شما نیز افزایش پیدا کند. درواقع این امر که برای یافتن هر چیزی 
مجبور به جست وجوی طوالنی باش��ید، خود مدیریت زمان شما را 
نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. در نهایت یک دفتر کار ش��لوغ خود 
زمینه استرس و خس��تگی بیش از حد را فراهم خواهد آورد. بدون 
ش��ک اگر بتوانید میز کاری خود را به خوبی مدیریت کنید، س��ایر 
اقدامات مدیریتی ش��ما نیز درخش��ان خواهد بود. به همین خاطر 

می توانید به آن به چشم یک تمرین نگاه کنید.
89 -مثبت اندیش بمانید 

برای یک ذهن مثبت، هیچ نقطه پایانی وجود نخواهد داش��ت. به 
همین خاطر الزم اس��ت تا اقدامات الزم را برای حفظ مثبت اندیشی 
خ��ود انجام دهی��د. امروزه مقاالت متعددی در ای��ن رابطه به چاپ 
رس��یده اس��ت که مطالعه آن ش��ما را در این رابطه به خوبی یاری 
خواهد کرد. فراموش نکنید که به عنوان مدیر ش��رکت ش��ما بدون 
مثبت اندیش��ی که الزمه روحیه بخشی به سایرین محسوب می شود، 
نمی توانید نقش مدیریتی خود را به صورت کامل انجام دهید. تحت 
این شرایط شرکت در سختی ها خیلی زود با مشکالت جدی مواجه 

خواهد شد.

90-مدیری پشت میز نشین نباشید 
جدا بودن از تیم کاری و حضور مداوم از دفتر مدیریت، هیچ گونه 
مزیت��ی را به همراه نخواهد داش��ت. در موارد گذش��ته در رابطه با 
مضرات نشس��تن های طوالنی به صورت مفصل صحبت شد. در این 
بخش توصیه می شود تا همواره در حال گشت در تمامی بخش های 
ش��رکت بوده و به صورت مس��تقیم اقدامات را م��ورد ارزیابی قرار 
دهید. آمارها بیانگر این است که حضور مداوم مدیران باعث افزایش 

عملکرد و سطح کاری افراد می شود. 
91-فرهنگ کاری درستی را تعیین کنید 

درواقع ش��ما نیازمند یک فرهنگ در شرکت خود هستید که شامل 
مجموعه ای از قوانین مورد نیاز اس��ت. برای مثال این امر که فواصل و 
مدت زمان استراحت افراد را مشخص کنید، یکی از مواد فرهنگ کاری 
ش��رکت ش��ما خواهد بود. به همین خاطر الزم است تا همه چیز را به 

صورت یک قانون درآورده و همگان را موظف به اجرای آن کنید. 
92-حواس پرتی ها را کاهش دهید 

نه تنها ش��ما، بلکه تمامی کارمندان نیازمند تمرکز کافی برای انجام 
کاری باکیفیت خواهند بود. این امر که توقق داشته باشید که هر فرد 
خ��ود در این رابطه اقدامات الزم را انجام دهد، امری کامال غیرمنطقی 
بوده و باعث می ش��ود تا همواره شاهد ضعف هایی در این رابطه باشید. 
به همین خاطر الزم است تا خود در این رابطه وارد عمل شده و موارد 
رایج را مورد ارزیابی قرار دهید. تحت این شرایط شما قادر خواهید بود 
تا راهکارهایی برای حذف و یا کاهش آن ها پیدا کرده و آن را به صورت 
یک مجموعه راهکار درآورید. برای مثال امروزه ش��بکه های اجتماعی 
در صدر این موارد محسوب می شوند که الزم است تا برای کاهش آن 
فکری کنید. با این حال نباید قوانین شما به نحوی باشد که افراد خود 

را در یک زندان حس کنند. 
ادامه دارد ...
entrepreneurhandbook: منبع
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تکنولوژی مدرن کارآفرینان را قادر س��اخته است که تقریباً در هر 
جایی بتوانند کار خود را انجام دهند. در واقع بس��یاری از ش��رکت ها 
در ی��ک محیط کاماًل دیجیت��ال کار می کنند و با این کار هزینه های 
اضافی را کاهش می دهند و ب��ه کارآفرینانی که می خواهند بیزینس 
خود را توس��عه دهند آزادی عمل می دهند. ایجاد یک تجارت آنالین 
صرفاً تمرکز بر توانایی های شما و توسعه شبکه شما هست. در اینجا 
12 ای��ده بزرگ راجع به تجارت آنالین برای ش��روع کار ش��ما ارائه 

شده اند: 
)SEO( 1- مشاور سئو

آیا ش��ما جزییات دقیق موتورهای جست وجو را می دانید و در زمینه 
پلتفرم هایی مانند گ��وگل آنالیتیکس )Goggle Analytics( مهارت 
دارید؟ مالکان ش��رکت های کوچک تر نمی دانند که بهینه س��ازی موتور 
جس��ت وجو چقدر می تواند روی بهبود تجارت آنها تأثیر داشته باشد. به 
مالکان این شرکت ها آموزش دهید که سئو می تواند وب سایت های آنها 
را به یک دارایی محبوب مبتنی بر سئو تبدیل کند. با استفاده از مهارت 
خود چگونگی خواندن و استفاده مناسب از داده های آنالیتیکس خود و 
نیز استفاده درست از کی ورد ها و محتوای ساختار را به مالکان شرکت ها 

نشان دهید تا بتوانند ترافیک بیشتری به دست بیاورند. 
2- کوچینگ بیزینس 

اگ��ر یک تجربه و دانش تجاری ب��زرگ دارید چرا یک بیزینس ایجاد 
نمی کنید که کارآفرینان مش��تاق در آن موفق ش��وند؟ شما می توانید با 
اس��تفاده از مهارت خود به مالکان ش��رکت های کوچک کمک کنید که 
ش��روع خوبی داش��ته باش��ند و به کارآفرینان باتجربه کمک کنید که 
نیازهای مش��تریان را تأمین کنند. شما می توانید برای نمایش دانش و 
مهارت خود و نیز جذب مش��تری مقاالت خ��ود راجع به بیزینس را در 

پلتفرم هایی مانند لینکدین ارائه دهید. 
3- خرده فروش متخصص 

همیش��ه برای هر چیزی مش��تری وج��ود دارد خواه ای��ن چیز مبلمان 
خانه و یا تهیه غذای ارگانیک برای س��گ باش��د. با یک فروش��گاه تجارت 
الکترونیک تخصصی می توانید به مشتریانی که در جست وجوی محصوالت 
تخصصی ش��ما هستند دسترسی پیدا کنید. همه آنچه که شما نیاز دارید 
یک سرویس میزبانی وب با یک مشخصه کارت خرید یکپارچه و یا نرم افزار 
تجارت الکترونیک و در این صورت بیزینس شما راه اندازی شده است. شما 
می توانید حتی با فروشندگانی کار کنید که محصوالت شما را از طرف شما 
به دس��ت مشتریان برس��انند. این به این معناست که با این کار دیگر الزم 

نیست همیشه از کاال صورت برداری کنید. 
4- مشاور رسانه های اجتماعی 

بیزینس ه��ای بزرگ تر معموالً یک نماینده و یا یک کارمند تمام وقت 
اس��تخدام می کنند که کارهای مربوط به فیس ب��وک و یا توئیتر آنها را 
انجام دهد، اما بیزینس های کوچک اغلب بازاریابی رسانه های اجتماعی 
را خ��ود انجام می دهند. مالکان بیزینس ها مس��ئولیت های زیادی دارند 

و س��ر آنها اغلب ش��لوغ هس��ت و یا اینکه هنوز به اهمیت رس��انه های 
اجتماعی پی نبرده اند که برای توس��عه و اجرای یک استراتژی رسانه ای 
اجتماعی وقت بگذارند. شما به عنوان یک مشاور می توانید به آنها کمک 
کنید که بهترین تاکتیک ها را انتخاب کنند و برای مشتریان هدف آنها 
محتوا و اس��کجول ارسال کنید. همانطور که آمار مشتریان آنها افزایش 

می کند بیزینس شما نیز توسعه پیدا می کند. 
5- طراحی وب 

هیچ چی��ز ناراحت کننده تر از این نیس��ت که یک طراحی وب س��ایت 
ضعیف داش��ته باش��د و این طراحی اغلب اعتب��ار را از بین می برد. اگر 
ش��ما از HTML آشنایی دارید و یک چشم دقیق برای طراحی دارید 
می توانید یک س��رویس که وب سایت های جذاب و سهل االستفاده برای 
بیزینس های کوچک ایجاد کند را راه اندازی کنید. برای مالکان بیزینس 
که می خواهن��د یک حضور آنالین پررنگ تری داش��ته باش��ند مهارت 
خود را خوب به کار برید. یک پرتفوی کامل بس��ازید و سپس وب سایت 
ش��خصی خود را طراحی کنید که آن را نمای��ش دهید و از این طریق 

مشتریان ثابت برای خود جذب کنید. 
)task manager( 6- دستیار/مدیر وظایف

آیا مهارت های س��ازمانی نو و بدیع دارید؟ نظر ش��ما نسبت به تغییر 
این مهارت ها چه هس��ت؟ آیا می توانید به س��رعت و به طور کارآمد این 
کارها را انجام دهید؟ اکنون زمان آن رس��یده است که دستیار شخصی 
آنالی��ن و ی��ا مدیر وظایف ش��وید و این مهارت ها را خ��وب به کار برید. 
شرکت هایی مانند TaskRabbit و یا Zirtual به شما اجازه می دهند 
که برای کارهایی که می خواهید تکمیل کنید نام نویسی کنید- از جمله 
جس��ت وجوی داده، دس��تیار مجازی و یا اجرای دس��تورات – و جذب 

مشتری را شروع کنید. 
7- بازاریابی وابسته 

اگر ش��ما دوس��ت دارید که آمار بازدیدهای مشتری روی سایت هایی 
مانن��د آمازون )Amazon(باش��ند ای��ن کار را رایگان انج��ام ندهید. 
تبلیغات دهان به دهان هنوز یک تولیدکننده بسیار بزرگ برای بسیاری 
از شرکت ها محسوب می شوند و یک شماری از بیزینس ها مایل هستند 
که یک بخشی از مزایای خود را با افراد عالقه مند که محصوالت آنها را 
نزد عموم توس��عه می دهند به اشتراک بگذارند. اگر شما یک وب سایت 
 PR( شخصی با مشتریان بزرگ دارید انجام این کار بسیار آسان تر است
reps ها همیش��ه در جست وجوی مش��تریان برند هستند که برای آنها 
 Smart Passive Income نمونه های رایگان بفرس��تند(. در سایت
به ۳ نوع از بازاریابی وابس��ته اش��اره می شود و توضیح داده می شود که 

کدامیک سودآورتر است. 
8- کمک فنی از راه دور 

بس��یاری از بیزینس های کوچک برای یک کارمند IT تمام وقت اتاق 
ندارند که اختصاص دهند لذا وقتی سیس��تم های آنها خراب می ش��ود 
معموالً از یک دوست و یا از اعضای خانواده که به کامپیوتر خبره هست 
کمک می گیرند. اگر ش��ما در زمینه کار با کامپیوتر و ش��بکه مهارت و 
تجربه دارید می توانید آنها را از این وضعیت نجات دهید و از راه دور به 

آنها کمک فنی و فوری ارائه دهید. 

9- فروشنده ماهر کارهای دستی
س��ایت های آنالی��ن Etsy و ArtFire پلتفرم های��ی هس��تند که کار 
دست س��ازها برای عرضه پایدار وسایل با کیفیت دست ساخته خود مانند 
پتوهای بافتنی و یا ظروف شیش��ه ای رنگی منحصر به فرد را بسیار آسان 
می کنند. اگر وسایل الزم به صورت یکجا از یک عرضه کننده ماهر خریداری 
ش��وند هزینه های استارتاپ به ش��دت پایین خواهند بود و اگر این روند به 
سرعت تغییر پیدا کند هیچ سودی به دست نخواهید آورد. حتی این امکان 

وجود دارد که فروشگاه خود را به یک فروشگاه تمام وقت تبدیل کنید. 
10- توسعه اپ 

اپلیکیشن های موبایل بیش از هر زمان دیگر محبوب شده اند و مردم 
عالقه مند هستند که برای مدیریت زندگی خود از راه گوشی های همراه 
پ��ول خوبی بدهند. اگ��ر ایده بزرگی دارید و با کدینگ آش��نایی دارید 
می توانی��د آن را اج��را کنید و اپلیکیش��ن خود را ایج��اد کنید. اگر که 
صرف��اً یک ایده دارید. جزییات دقیق چگونگ��ی اجرای آن را نمی دانید 
می توانید از توسعه دهندگان فراوان نرم افزار که به مردم در زمینه ایجاد 

ایجاد اپلیکیشن خدمات می دهند کمک بگیرید. 
11- مشاوره اینستاگرام 

علی رغم محبوبیت بیش از پیش اینس��تاگرام بایس��تی گفت که همه 
برنده��ا نمی دانند که آنها با اپ چه کاری کنند. اگر که ش��ما در زمینه 
رس��انه های اجتماعی و بازاریابی آش��نایی مقدماتی دارید و به عکس و 
اینس��تاگرام عالقه دارید شروع یک مشاوره بیزینس که روی اپلیکیشن 
محبوب عکس تمرکز می کند می تواند یک روش بزرگ برای درآمدزایی 
باش��د و در عین حال این کار به بیزینس ه��ای دیگر کمک می کند که 

محتوای خود را توسعه دهند و بدین طریق توسعه پیدا کنند. 
12- مشاوره رسانه های اجتماعی 

یقین��ا بس��یاری از بیزینس ها از س��رویس های مش��اوره رس��انه های 
اجتماعی اس��تفاده می کنند اما ش��ما می توانید در وهل��ه اول با تمرکز 
بر ش��بکه هایی ک��ه هنوز از اعتبار بیزینس ها اس��تفاده می کنند در این 
می��ان خ��ود را منحصر به فرد نش��ان دهید. فیس ب��وک و توئیتر هنوز 
شبکه های پرمخاطب هستند اما بیزینس ها عالقه مند هستند که بیشتر 
Sna Instagram، Pinterest، Tumblr، و -  اا پلتفرم هایی مانند

chat کار کنند. همه این پلتفرم ها مخاطبان بزرگ دارند، اما بس��یاری 
از بیزینس ه��ا نمی دانن��د که آنها در واقع چقدر بزرگ هس��تند، چقدر 
می توانند تأثیرگذار باش��ند و چگونه از آنها برای کارهای خود اس��تفاده 
کنند. طبق آمار موجود در س��ایت Business Insider، اسنپ چت 
)Snapchat( روزان��ه بیش از ۵۸ میلیون کاربر دارد. اینس��تاگرام نیز 
طبق آمار موجود در سایت Statista روزانه بیش از ۵00 میلیون کاربر 

دارد و پین ترست که روزانه بیش از 200 میلیون کاربر دارد. 
اگر که ش��ما یک آشنایی اولیه از رسانه های اجتماعی پیدا کرده اید و 
به یک شناخت عمیق از این پلتفرم ها دست پیدا کرده اید یک بیزینس 
مش��اوره اجتماعی را ش��روع کنید که کمتر نظریه می دهید و بیشتر به 
بیزینس ها کم��ک می کنید که از مزیت های میلیون ها کاربر که بدان ها 
دسترسی ندارند با صرف ثبت نام در فیس بوک و توئیتر استفاده کنند. 
businessnewsdaily :منبع

12 ایده راجع به بیزینس آنالین 
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بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- از امضای سه تفاهم نامه 
س��رمایه گذاری با هیات س��رمایه گذار کره ای در بازدید از بندر 
بوش��هر خبر داد. به گزارش روابط عمومی، س��یاوش ارجمند زاده 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در اینباره گفت :در بازدید 
هیات سرمایه گذار کره ای از ظرفیت ها و توانمندیهای بندر بوشهر، 
س��ه تفاهم نامه س��رمایه گذاری  در زمینه  فعالیت های صنعتی، 
لجستیکی و ارزش افزوده در اراضی مجتمع بندری نگین، احداث 
مارینا در شهر بوشهر  در راستای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه  
استان بوشهر در حوزه های گردشگری و دریائی و همچنین احداث 
پایانه صادراتی مواد معدنی در خورش��هاب استان بوشهر به  امضا 
رسید. گفتنی اس��ت در  این بازدید س��یاوش ارجمندزاده ضمن 
تش��ریح برنامه های این اداره کل و طرح توس��عه بندر بوشهر در 
مجتمع بندری نگین، بندر بوشهر  را یک فرصت  ویژه  با پتانسیل 
های باال جهت سرمایه گذاری بخش های مختلف داخلی و خارجی 
عن��وان ک��رد و از آمادگی همه جانبه این اداره کل در تس��ریع  و 

تس��هیل در روند هرگونه س��رمایه گذاری در بنادر استان بوشهر 
خبر داد. در ادامه معاون هماهنگی  امور  اقتصادی و توسعه منابع 
اس��تانداری بوشهر گفت: استان بوش��هر با دارا بودن بیش از ۹00 
کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس از قابلیت های فراوانی برای سرمایه 
گذاران خارجی برخوردار است. زرین فر افزود: یکی از این ظرفیت 
ها مجتمع بندری نگین است که سرمایه گذارن کره ای می توانند 

در زمینه های فعالیت های اقتصادی و صنایع ارزش افزوده در این 
مجتمع س��رمایه گذاری نمایند. وی اضافه کرد: همچنین مارینا و 
پروژه های تفریحی و گردشگری دریایی نیز از اولویت های استان 
میباش��د که زمینه س��رمایه گذاری وجود دارد. زرین فر ادامه داد: 
ایج��اد پایانه صادرات مواد معدنی از دیگر فرصت های مورد توجه 
است که با توجه به وجود معادن مختلف با ظرفیت قابل مالحظه 
در استان، امکان توسعه همکاری در این زمینه برای سرمایه گذاران 
خارجی در استان بوشهر مهیا می باشد. در این نشست شرکت کره 
ای عالقه مندی خود را جهت س��رمایه گذاری در طرح های ارائه 
شده و برای انجام فعالیت های مرتبط دریایی و بندری اعالم کرد. 
هنگ اوک س��ون در راس هیات کره ای اعالم داشت: ایران و کره 
جنوبی  سابقه دوستی زیادی دارند و این فرصت خوبی برای توسعه 
همکاری هاست. بوشهر را به عنوان شهری بندری و با تمرکز انرژی 
انتخاب کرده ایم. امیدواریم نتایج این جلسات و بررسی های انجام 

شده باعث توسعه همکاری های دو کشور گردد. 

تبریـز – ماهان فالح: همایش تکنولوژی های نوین آموزش��ی 
IOT ب��ا مش��ارکت اداره کل آموزش فنی و حرف��ه ای و اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات استان آذربایجان شرقی در مرکز آموزش 
فنی و حرفه ای شماره ۳ تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی در خصوص 
این همایش اظهار کرد: با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژی دردنیای 
امروز، لزوم آموزش های نوین از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت به 
طوری که در حال حاضر این زمان به چهارس��اعت در روز رس��یده 
است. یعقوب نماینده افزود: امروزه دنیا به سمتی حرکت می کند که 
تمامی اشیاء به تکنولوژی های روز دنیا مجهز خواهند شد و در پی آن 
آسایش، رفاه و البته بهروری نصیب انسان خواهد شد. وی ادامه داد: 
ازمزایای عمده ای که این نوع تکنولوژی ها می تواند برای ما به انسانها 
به ارمغان بیاورد، آسایش و رفاه است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
آذربایجان شرقی با اعالم این که ما هنوز در مراحل اولیه ورود به دنیای 
انقالب صنعتی هستیم، تصریح کرد: برای ورود به عصر صنعتی وجود 
برنامه ای منسجم و سیستماتیک امری الزم و ضروری است. یعقوب 

نماینده با اشاره به جهان سومی بودن اغلب کشورها از جمله ایران، راه 
برون رفت از این شرایط را در آموزش و بکارگیری این نوع از تکنولوژی 
های نوین روز دنیا عنوان و خاطرنشان کرد: با استفاده از این روش می 
توانیم از هدررفت هزینه های زندگی پیرامونی خود جلوگیری نماییم.
در سال 2020 در کل 34 میلیارد دستگاه به اینترنت وصل 

خواهد شد
وی اضافه کرد: براساس پیش بینی صورت گرفته در سال 2020، در 

کل ۳۴ میلیارد دستگاه به اینترنت وصل خواهد شد و تجارت در جهان 
آینده جزء اصلی اینترنت اشیاء قرار خواهد گرفت و کسب و کارها نیز 
می توانند روند کار خود را بهبود ببخشند. نماینده، کاهش هزینه های 
عملیاتی، افزایش بهره وری و گسترش بازار محصوالت جدید را از نتایج 
مطلوب این نوع از تکنولوژی های صنعتی برش��مرد. وی همچنین از 
کاهش هزینه های دولت و بهبود کیفیت زندگی انسانها را در بکارگیری 
از تکنولوژی های iot عنوان کرد. وی ازسازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور به عنوان نهادی آموزشی نام برد و خاطرنشان کرد: این نهاد 
آموزش��ی وظیفه خود می داند ضمن پیگیری موضوع و ارائه آموزش 
های الزم در این زمینه آحاد مردم و به خصوص اقش��ارتحصیلکرده و 
دانش آموختگان دانشگاهی را با رویکردی علمی، جامعه را به این سمت 
ببرد. یعقوب نماینده، از شرکت نیک مهرگستر در راستای همکاری و 
مشارکت در ارائه آموزش های به روز در این حوزه در مرکزتربیت مربی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و نیز استان آذربایجان شرقی که 
به عنوان منطقه و قطبی که همیشه به دنبال توسعه عقالیی بوده و به 
نسبت سایر استانها در این زمینه پیشرو بوده است، تقدیر و تشکر کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مرکز نصب کنتور و لوازم 
اندازه گیری شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در بندرعباس 
افتتاح ش��د. در این مرک��ز فعالیت های نصب کنتور و ل��وازم اندازه 
گیری متقاضیان نواحی بندرعباس ص��ورت می گیرد. عالوه بر این 
، تست و بازرسی کنتور مشترکین و تعویض کنتورهای معیوب نیز 
از دیگرفعالیت های این مرکز است.  مرکز نصب کنتور شرکت توزیع 
نیروی برق با هدف ساماندهی قراردادهای نصب و تعویض و تجمیع 
مراکز نصب کنتور شهرس��تان بندرعباس راه اندازی شد. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در آیین افتتاح این مرکز 

مهمترین فعالیت های این مرکز را نصب کنتور متقاضیان،  تست و 
بازرسی و تعویض لوازم اندازه گیری مشترکین عنوان کرد. مهندس 
محمد ذاکری افزود: امسال بیش از ۳ هزار کنتور معیوب مورد تست و 
بازرسی قرار گرفت که پس از تعمیر به مشترکان بازگردانده شد.  وی 
در ادامه گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۴ میلیون و ۸00 هزار مگاوات 
س��اعت انرژی به مشترکان فروخته شد که سهم مشترکین خانگی 
۳ میلیون مگاوات س��اعت بوده است. در تعداد مشترکین نیز ۶۷0 
هزار مشترک برق داریم که مشترکین خانگی با ۵۵0 هزار اشتراک 

بیشترین سهم را در تعداد مشترکین دارند.

اصفهان- قاسم اسـد- باحضور مهندس منصورشیشه فروش 
مدیرکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان و مدیران دستگاه های 
اجرایی استان ،جلسه  مدیریت بحران استان در سالن دکتر حسابی 
برق منطقه ای اصفهان برگزارش��د . به گ��زارش روبط عمومی برق 
منطقه ای اصفهان در این جلس��ه نخس��ت مهندس موسی رضایی 
مدیرعامل این شرکت ضمن خوش آمدگویی  به مدعوین به اهداف 
و برنامه جلس��ات پرداخت . در ادامه مهندس شیشه فروش  با اشاره 
به س��الگرد وقوع زلزله غرب کشور در 21  آبانماه ۹۶   به اقدامات و 
فعالیتهای استان اصفهان در کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه 

اشاره کرد .  مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان حمیت مردم 
اصفهان در این واقعه و کمک به همنوعانشان را مثال زدنی برشمرد 

وبازسازی 11 هزار  و ۶2۵  واحد مسکونی در مناطق زلزله زده توسط 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان از نمونه های این فعالیتها معرفی 
نمود . در ادامه دس��تگاه های اجرایی ازجمله س��ازمان هواشناسی ، 
بنیاد مسکن ، آب منطقه ای ، برق منطقه ای و شرکتهای توزیع برق 
اس��تان و شهرستان  به بیان مسائل و مشکالت پیش رو درخصوص 
مدیریت بحران و اندیشیدن تمهیداتی در خصوص پیشگیری از موارد 
بحران پرداختند .  در پایان جلسه نیز دستورالعمل اجرایی مدیریت 
بحران استان معین و جانشین استان تهران تشریح گردید و مهمترین 

فعالیتها و اقدامات استان معین در موقع بحران بررسی شد.

اهواز- شبنم قجاوند- واحد ۳1۵ مگاواتی شماره ۵ این نیروگاه 
پس از بازسازی روتور IP توربین مجددا به شبکه سراسری برق کشور 
متصل ش��د. مهندس غالمرضا چرخاب ساز زاده  سرپرست معاونت 
مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه با اعالم این خبر گفت: این واحد پس 
از تولید پایدار انرژی برق در تابس��تان طاقت فرسای سال جاری، در 
 IP اوایل مهرماه بدلیل آس��یب  2 عدد پره استیج شماره 2۷ روتور
از مدار خارج ش��د و پس از پره گذاری مجدد و بازس��ازی این روتور 
و رفع بخش��ی از مشکالت فنی توانستیم س��طح آمادگی این واحد 

۳1۵ مگاواتی را تقویت کنیم. وی همچنین تعویض تیوب های بالک 
شده کندانسور با دستگاه تیوب پولر هیدرولیکی جهت رفع محدودیت 
تولید و افزایش خالء  و همچنین رفع اشکاالت و نشتی های بویلر این 
واحد را از دیگر اقدامات انجام شده بروی این واحد عنوان نمود.  شایان 
ذکراست نیروگاه رامین اهواز. با ۶ واحدتولیدی و با مجموع ظرفیت 
1۸۵0 مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش 
مهمی درتامین برق موردنیاز مردم وپشتیبانی ازشبکه سراسری برق 

کشور به عهده دارد.

قزویـن- خبرنگار فرصت امروز- عزیز عباس��ی  دبیر س��تاد 
صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقو ق  شهروندی شرکت توزیع برق 
استان قزوین  در تکمیل خبر فوق افزود :  در ارزیابی استانی عملکرد 
دس��تگاه  های اجرایی بر اساس دستور العمل بازرسی ستاد صیانت 
استان در تیرماه و مردادماه سالجاری  از سوی ستاد صیانت استانداری 
استان قزوین برگزار گردید.  وی در ادامه افزود :شاخص های ارزیابی 

بعمل آمده بر اس��اس 10 برنامه عفاف و حج��اب و ۹ برنامه حقوق 
ش��هروندی ابالغی وزارت کشور می باشد که مهمترین این محورها 
اطالع رس��انی و آگاه سازی شهروندان ، پیشگیری از تضییع حقوق 
ش��هروندان ، ارتباط با مردم و توسعه خدمات الکترونیکی و پایش ، 
بررسی و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات تابعه در حوزه 
حقوق شهروندی و آموزش و اقناع سازی ،ارائه خدمات مشاوره ای و 

پایش و بررسی وضعیت عفاف و حجاب و امور ستادی در حوزه عفاف 
و حجاب می باشد. عباسی در خصوص امتیاز کسب شده  در ارزیابی 
گفت : بر اس��اس ارزیابی انجام شده شرکت توزیع نیروی برق استان 
قزوین به عنوان دستگاه برتر استانی درگروه دستگاههای باالی ۵0 نفر 
امور زیر بنایی در حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی شناخته 

شده است، کسب کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد:

انعقاد سه تفاهم نامه سرمایه گذاری در بازدید هیات کره ای از بندر بوشهر

با هدف ارائه آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز دنیا برگزار شد؛

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین آموزشی IOT در اتوماسیون صنعتی

افتتاح مرکز نصب کنتور شرکت توزیع برق استان هرمزگان

باحضور مهندس شیشه فروش؛

جلسه مدیریت بحران استان به میزبانی برق منطقه ای اصفهان برگزارشد

Ip با اجرای عملیات بازسازی روتور

واحد 315 مگاواتی شماره 5 نیروگاه رامین اهواز مجددا به شبکه سراسری برق کشور متصل شد

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین عنوان دستگاه برتر استانی را در ارزیابی ستاد صیانت از حقوق شهر وندی کسب کرد

قم- خبرنـگار فرصت امروز- آیین ش��کرگزاری عزاداری ماه 
محرم و صفر با حضور جمعی از مس��ئولین هیئات مذهبی، نهادها 
و دس��تگاه های دولتی، مدیران مواکب و پیرغالمان اهل بیت)ع( در 
حرم بانوی کرامت برگزار شد. آیین شکرگزاری اقامه عزاداری ماه های 
محرم و صفر به میزبانی تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه 
س��الم اهلل علیها، در شبس��تان نجمه خاتون)س( حرم مطهر برگزار 
گردید. بر اساس این گزارش این مراسم با حضور، نمایندگان مجلس، 
شهردار و فرماندار، وعاظ و خطبا، شعرای آیینی، مدیران مواکب استان 
قم در اربعین حسینی، مسئولین هیئات مذهبی و مساجد و تکایا و 

حسینه ها، مدیران دستگاه ها و نهادهای دولتی، مسئولین هیئت های 
دانش آموزی و دانش��جویی، خادمان رسانه ای، نمایندگان نیروهای 
نظامی و انتظامی و پلیس راهور، نمایندگان و خادمان اهل بیت)ع( 
برگزار شد. در این مراسم حجج اسالم فالحی، معاون فرهنگی حرم 
بانوی کرامت و اسکندری، مدیر کل تبلیغات اسالمی قم به ایراد سخن 
پرداختند و سپس استاد مجاهدی در وصف اهل بیت)ع( شعرخوانی 
کرد. در پایان مراسم قرعه کشی ۳0 نفر از حاضرین در جلسه جهت 
شرکت در مراسم غبارروبی مضجع شریف حرم بانوی کرامت در داخل 

ضریح برگزار شد.

آیین شکرگزاری عزاداری ماه محرم و صفر در حرم بانوی کرامت برگزار شد

لزوم استفاده از ظرفیت گازرسانی برای توسعه کشور
مشهد - صابر ابراهیم بای - نماینده دوره دهم حوزه انتخابیه فریمان و سرخس، 
بخشهای احمدآباد و رضویه خراسان رضوی در مجلس شورای اسالمی معتقد است باید 
از ظرفیت به وجود آمده در حوزه گازرسانی برای توسعه کشور استفاده کنیم.سید احسان 
قاضی زاده هاشمی ظهر شنبه 1۹ آبان ماه ۹۷ در حاشیه دیدار با مدیرعامل شرکت گاز 
استان اظهار کرد: هدف نهایی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از اجرای طرح های 
گازرسانی روستایی، صرفا تامین گرمایش منازل نبوده است. وی حوزه توسعه ای گاز را 
زیرساختی عنوان کرد و گفت: باید از این ظرفیت برای توسعه کشور در حوزه های مختلف استفاده کنیم. این نماینده مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نقش و تاثیر مستقیم گاز بر توسعه اجتماعی و اقتصادی افزود: اتفاقی که پس از تکمیل و بهره برداری از طرح 
های گازرسانی روستایی شاهد آن هستیم، حرکت و بازگشت جمعیت از حاشیه شهرها به روستاها و یا کوچ به شهرهای کوچکتر 
است. وجود گاز طبیعی در هر منطقه مقوله ای کوچک نیست. موضوع انرژی وقتی توسعه پیدا می کند آثار روانی مطلوبی را برای 
سکونت مردم به همراه دارد. در اقتصاد نیز استفاده از این نعمت الهی موجب اشتغال زایی و کمک به توسعه پایدار مناطق می شود. 
عضو فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی برای تبدیل انرژی گاز به ثروت سازی در برخی از 
روستاهای کشور انجام شده است. برای مثال روستای تپه سالم مشهد به لطف گازرسانی به مهد تولید شیر و نگهداری محیط دامی 
در این استان تبدیل شده است. وی با اشاره به اثر وضعی گاز طبیعی بر رشد اقتصادی وعده داد: استفاده از ظرفیت توسعه شبکه 
های گازرسانی در مسیر رشد و اقتصای کشور به صورت یک بحث جدی در مجلس شورای اسالمی مطرح و دنبال شود. به گفته این 
مقام مسئول، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، تقویت فضای کسب و کار روستایی، جلوگیری از پیامدهای مخرب شلوغی 

و تراکم شهرها از نتایج گازرسانی محسوب می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:
پرداخت کامل مطالبات گندمکاران

کرمانشاه - منیر دشتی - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از برنامه ریزی برای کاهش سطح زیر کشت گندم در 
استان خبر داد. خسرو شهبازی  ، با بیان اینکه برای کاهش بیش از 20 هزار هکتاری کشت گندم در استان برنامه ریزی شده، ادامه 
داد: امسال بنا داریم سطح زیر کشت گندم استان را به زیر ۴00 هزار هکتار برسانیم. وی اضافه کرد: امسال برای کشت بیش از ۳00 
هزار هکتار گندم دیم و حدود ۹0 هزار هکتار گندم آبی در این استان برنامه ریزی شده است. شهبازی یکی از دالیل برنامه ریزی برای 
کاهش سطح زیر کشت گندم در سال جاری را رعایت تناوب زراعی با هدف بهبود ساختمان خاک و افزایش ماده آلی خاک عنوان 
کرد. شهبازی رعایت تناوب زراعی را از موارد ضروری برای حفظ ساختمان خاک دانست و افزود: اگر تناوب زراعی را رعایت نکنیم 
در سال های آینده میزان علف های هرز، آفات و امراض مزارع باال رفته و این موضوع می تواند افت شدید عملکردی را در محصول 
گندم در پی داشته باشد. شهبازی گفت: همچنین در سالهای اخیر شاهد ازدیاد سوسک قهوه ای گندم در مزارع گندم استان بوده 
ایم که تنها راه مبارزه با این سوس��ک رعایت تناوب زراعی اس��ت. وی اظهار کرد: افزایش سطح زیر کشت محصوالت دیگری مثل 
کلزا و نخود پاییزه و... از دیگر دالیل برنامه ریزی برای کاهش سطح زیر کشت گندم در استان کرمانشاه است. رئیس سازمان جهاد 
کش��اورزی استان کرمانشاه گفت: در سال زراعی گذش��ته ۳1۴ هزار هکتار گندم دیم و ۹۸ هزار هکتار گندم آبی در مزارع استان 

کرمانشاه کشت شده بود.

افتتاح مرکزجامع بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
دربیمارستان امام حسین )ع(

شاهرود- حسین بابامحمدی :مرکز جامع بیماران خاص  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 
در بیمارس��تان امام حسین )ع( همزمان با  ۸۳ مرکز دیگر در سراسر کشور بصورت ویدئو 
کنفرانس توسط دکتر هاشمی  وزیر بهداشت  افتتاح گردید .   وزیر  بهداشت بصورت ویدئو 
کنفرانس در خصوص بیماران خاص و هزینه های سنگین درمان آنها و لزوم توجه جدی به 
اقدامات پیشگیرانه  اشاره و از  دولت و مجلس محترم تقاضای  تصویب اعتبارات الزم  جهت 
درمان بیماران خاص را داش��تند . دراین مراسم  دکتر شیبانی معاون درمان دانشگاه علوم 
پزشکی شاهرود   افتتاح مراکز جامع بیماران خاص را تثبیت یک تفکر و اندیشه در راستای توجه ویژه به قشر بیماران خاص قلمداد 
نمودند وتجمیع تمامی امکانات کلینیکی و پارکلینکی در یک مکان جهت دسترسی آسان بیماران خاص را قدمی مثبت جهت آسایش 
آنان دانستند، که تمامی این امکانات در بیمارستان امام حسین )ع( تجمیع و وجود دارد ؛ همچنین  معاون درمان دانشگاه به تغییر 
الگوی شیوع بیماریها از فرم واگیر به فرم بیماریهای مزمن غیر واگیر در دهه های اخیر اشاره کردند که برخی از بیماریهای مزمن غیر 
واگیر خاص، بسیار ناتوان کننده و به شدت نیازمند هزینه های باالی دارو و درمان هستند که بایستی مورد توجه خاص قرار گیرند.

مصرف بیش از دو میلیاردو951میلیون مترمکعب گازطبیعی در شش ماهه 
نخست سالجاری در استان مرکزی 

اراک- مینو رستمی- محمدرضا سمیعی مدیرعامل این شرکت از مصرف بیش از یک میلیاردو2۹۴میلیون مترمکعب گازطبیعی 
در ش��ش ماهه نخس��ت سالجاری توسط نیروگاه حرارتی شازند استان مرکزی در راستای کاهش آلودگی زیست محیطی که برابر 
بابیش از۴۴درصد کل مصرف استان می باشد خبرداد.ایشان تحویل گازطبیعی به صنایع و ترغیب ایشان به استفاده از این سوخت 
پاک را فعالیتی در زمینه گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی دانست و در این زمینه گفت:استفاده از گاز طبیعی 
بجای دیگر سوختهای فسیلی یکی از راهکارهای عملی و موثر در راستای کاهش آلودگی ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی می 
باشد که خوشبختانه شرکت گاز استان مرکزی در این زمینه موفق عمل کرده و با گازرسانی به صنایع عمده و جز در سطح استان در 
تحقق این امر عملکرد مناسبی داشته و با تالش شبانه روزی کارکنان خدوم خود سعی برتداوم گازرسانی به نقاط را در برنامه  واهداف 
خود تعریف نموده اس��ت. محمدرضا س��میعی در ادامه به مصرف گاز طبیعی در همه بخش ها به میزان دو میلیارد و ۹۵1میلیون 
مترمکعب اش��اره نمود و در این خصوص گفت:در شش ماهه نخست سالجاری در بخش خانگی 2۴۹میلیون مترمکعب،در بخش 
تجاری ۴2میلیون مترمکعب،در بخش صنایع یک میلیاردو 2۷۶میلیون مترمکعب،در بخشCNG۹0میلیون مترمکعب و در بخش 
نیروگاه یک میلیاردو2۹۴میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سطح استان مرکزی به مصرف رسیده است که گام مهمی در راستای 

کاهش آلودگی زیست محیطی می باشد.

رئیس اداره حمل ونقل کاال خبر داد : 
رشد 26 درصدی حمل و نقل کاالی استان مازندران

 ساری -دهقان - سید رحمت اهلل موسوي رئیس اداره حمل ونقل کاال، اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان مازندران 
گفت :  درهفت ماهه امسال  ۹میلیون۹0۳هزار و ۴۹۶تن کاال  از استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شده  که نسبت به مشابه 
سال قبل رشد 2۶درصدي داشته است. وی در ادامه  تعداد بارنامه هاي مصرفي در این مدت را  ۷۷۴ هزارو  ۵۹2 فقره ذکر کرد که 
نسبت به مشابه سال قبل رشد 2۷درصدي داشته است. رئیس اداره حمل ونقل کاال، اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
مازندران عمده کاال ي جابجا شده از استان در این مدت  را به ترتیب شن وماسه-  جو- ذرت دامي -گازوییل- سایر فرآورده هاي 
لبنیاتي - انواع بنزین-بنزین معمولي - سیمان – سیمان کیسه اي- ام دي اف عنوان نموده است. خاطر نشان می شود :12۵شرکت 
حمل ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال مي باشند واین استان داراي ۷انجمن صنفي کارفرمائي شرکت هاي حمل ونقل 
کاال ویک کانون انجمن صنفي کارفرمائي شرکت هاي حمل ونقل کاال  و یک کانون انجمن صنفي کارگري  رانندگان ویک اتحادیه 

حمل بار  و11انجمن صنفي کارگري رانندگان وسائط نقلیه کاالي جاده ا ي مي باشد. 

ثبت 30 موقوفه جدید در ایالم و برگزاری 12 برنامه شاخص در هفته وقف 
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- از ابتدای سال تاکنون ۳0 مورد وقف جدید به مجموع موقوفات استان ایالم اضافه شده که از این 
میزان 22 مورد انتفاعی و ۸ مورد منفعتی است. حجت االسالم مرتضی عزیزی،   اظهار کرد: در هفته وقف سال جاری 12 عنوان برنامه 
شاخص در سطح بقاع متبرکه استان ایالم برگزار می شود. وی، با اشاره به فعالیت های این اداره کل در اربعین حسینی سال جاری، 
گفت: امسال سازمان اوقاف و امور خیریه، استان ها را در بخش خدمات اربعین حسینی تقسیم کردند که در مرز مهران شامل شش 
استان با محوریت استان ایالم موکبی به صورت مجتمع در مهران راه اندازی شد که کار اسکان، پذیرایی و فرهنگی در این مجتمع به 
زوار اربعین حسینی ارائه می شد. حجت االسالم عزیزی،یادآور شد: از این تعداد 22 مورد انتفاعی ازجمله مسجد و حسینیه است و ۸ 
مورد منفعتی شامل منزل و زمین است که برکات و منافع این موقوفات به صورت عام المنفعه است یعنی درآمدزا بوده و برای کمک با 
نیازمندان مورداستفاده قرار می گیرند. وی،  افزود: میزان موقوفات جدید نسبت به سال گذشته حدود ۳0 درصد رشد نشان می دهد.

یکصدوهشتادوپنجمین جایگاه عرضه بنزین ونفتگاز استان گیالن راه اندازی شد 
رشت- زینب قلیپور- با راه اندازی جایگاه عرضه بنزین و نفتگاز ارغوان درشهرستان رودسر شمارجایگاههای استان گیالن به 
یکصد و هشتاد و پنج باب رسید . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن : جایگاه اختصاصی 
شهرستان رودسر ، دوازدهمین جایگاه این شهرستان است که در کمربندی این شهرستان واقع است .   جایگاه اختصاصی رودسر در 
زمینی به مساحت دو هزار و100 مترمربع با سرمایه گذاری بالغ برسه میلیارد و ۵00 میلیون تومان توسط بخش خصوصی احداث 
شد و در تاریخ 1۵/۸/۹۷ به بهره برداری رسید .    این جایگاه دارای سه سکو ، شش تلمبه و 1۶ نازل عرضه کننده فرآورده بنزین 

ونفتگاز است و اشتغالزایی 1۶ نفر را نیز به دنبال دارد . 
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شفافیت کارآفرینان باعث افزایش اعتماد و مشارکت بین 
کارمندان می ش��ود و در نتیجه به بهبود کسب و کار کمک 

می کند.
تیموت��ی س��ایکس، مرب��ی و کارآفری��ن ی��ک میلیونر 
خودس��اخته اس��ت. بااین حال او معتقد است هنوز با نقطه  
کمال فاصله زیادی دارد. او معموال رکوردهای تجارت خود 
را به صورت عموم��ی در اختیار بقیه قرار می دهد و اعتقاد 

دارد نسبت موفقیتش ۷0درصد است نه 100درصد.
اما دلیل داش��تن صداقت چیست، در حالی که می توانید 
ی��ک زندگی رویایی را به نمایش بگذارید؟ ش��فافیت برای 
کارآفرینان مهم اس��ت. ش��فافیت به یک کارآفرین کمک 
می کن��د تا با بقیه ارتباط برقرار کند و به روند رش��د خود 
ادام��ه دهد. صرف نظر از زمینه  کاری، انعطاف و صداقت به 
سود ش��غل شما خواهد بود. در ادامه چند نمونه از مزایای 

شفافیت برای کارآفرینان ارائه شده  است:
آسان تر است

این جمله را ش��نیده اید: صداقت بهترین سیاست است. 
این جمله هم برای کار و هم برای زندگی ش��خصی صدق 
می کن��د. وقتی به عن��وان یک کارآفرین عملکرد ش��فافی 
داشته باش��ید، نیازی به نگرانی در مورد اطالعات عمومی 
خود نخواهید داش��ت. حتی جایی هم برای نگرانی نسبت 
به سوء برداشت ها یا بدگمانی های دیگران نیست، زیرا همه 

چیز شفاف است.
اگر کامال ش��فاف عمل نکنید، همیش��ه خود را براساس 
طرف مقاب��ل تغییر می دهی��د، در این ش��رایط همه چیز 
خس��ته کننده و گیج کننده خواهد ش��د. ش��فاف بودن به 
عنوان کارآفرین باعث می شود تمام کارها برای تان ساده تر 

و زندگی آسان تر شود.
ایجاد اعتماد

به عنوان یک کارآفرین همیش��ه باید برای روابط اهمیت 
زیادی قائل شوید. شفافیت می تواند یک عامل قدرتمند در 

ایجاد اعتماد باش��د و این یعنی می توانید ارتباطات قوی تر 
را شکل دهید.

ب��رای مث��ال فرض کنی��د بخواهی��د با کارمن��دان یک 
کس��ب وکار راه بیندازید. اگر حس می کنید با آن ها شفاف 
نیس��تید، جلب اعتماد آن ها نس��بت به خود یا شرکت کار 
دش��واری خواهد ش��د. این رفتار منجر به فرهنگ ترس یا 
عدم اعتماد می ش��ود که اساس��ا زمینه ای برای شکایت و 

غیبت را فراهم می کند تا عملکرد خوب.
این مس��أله برای کارآفرینان مستقل هم صدق می کند. 
اگر کامال با کارمندان ش��فاف باشید، احتمال اعتماد آن ها 
نس��بت به شما بیشتر است. اغلب اوقات شفافیت مشارکت 

سودمند طرفین معامله را به دنبال خواهد داشت.
پل ها را خراب نکنید

هر چقدر که ش��فافیت می تواند در ساخت اعتماد نقش 
داش��ته باش��د به همان اندازه هم عدم ش��فافیت در نابود 
کردن آن نقش دارد. عدم صداقت یا شفافیت می تواند آثار 

منفی پایداری بر شغل شما داشته باشد.
برای مثال حذف مرت��ب اطالعات یا ویرایش آن ها تأثیر 
بدی بر کارمندان، ش��رکا یا همکاران شما خواهد داشت. با 
گذشت زمان این رفتار می تواند منجر به تولید فهرستی از 

افراد شود که دیگر تمایلی به کار با شما ندارند.
دیر یا زود، عدم شفافیت با شما عجین می شود و از پیشرفت 
شغلی جلوگیری می کند. شفافیت همیشه چالش برانگیز است 

اما مزایای طوالنی مدت آن ارزشمند هستند.
مشارکت بهتر

وقت��ی به عنوان ی��ک کارآفرین عملکرد ش��فافی دارید، 
مش��ارکت معنادار ش��ما با دیگران افزای��ش خواهد یافت. 
برای مثال فرض کنید در مورد یکی از مش��کالت ش��رکت 
خود عملکرد ش��فافی دارید و آن  را با مجموعه  خود، یعنی 
کارمن��دان، همکاران و مش��اور خود در می��ان می گذارید. 
اغل��ب اوقات افراد در چنین مواقعی صداقت و خلوص نیت 

شما را تحسین می کنند.
این یعنی ش��ما به عنوان یک انسان به دنبال مشارکت و 
کمک دیگران هس��تید. افرادی پیدا می شوند که به خاطر 
صداق��ت از ش��ما حمایت می کنند و راه حل ه��ای بالقوه  را 
پیشنهاد می دهند. با ارتباط با دیگران در یک سطح واقعی، 
یک اتصال را شکل می دهید و مشارکت بهتری با مجموعه 
خود خواهید داش��ت. این کار برای پیشرفت شغلی شما در 

طوالنی مدت الزم است.
حفظ یکپارچگی

ش��فافیت ب��ه ش��ما در حف��ظ یکپارچگ��ی معامله های 
کس��ب وکار کمک می کند. برای مثال فرض کنید، به یک 
ش��راکت بالق��وه نزدیک ش��ده اید اما از ی��ک اختالف آگاه 
هس��تید. اگر اختالف ها را مطرح نکنید و بعدا این مس��ئله 

آشکار شود، حس عدم اعتماد به وجود خواهد آمد.
شاید اگر اختالف خود با طرف مقابل را به صورت شفاف 
مطرح کنید، شراکت رد شود، اما از طرفی باعث می شود دو 
طرف به دنبال راه حل مش��ترک و شکل دیگری از شراکت 
بروند. در هر صورت وقتی عملکرد ش��فافی داش��ته باشید، 
می توانی��د یکپارچگ��ی معامله ه��ای خود را حف��ظ کنید. 
یکپارچگی یک رفتار موفق اس��ت که به ش��ما در پیشرفت 

طوالنی مدت کمک می کند.
تشویق دیگران به شفافیت

وقتی بحث فرهنگ س��ازمانی مطرح باش��د، مثال از هر 
دس��ت بدهی از همان دس��ت می گیری به حقیقت تبدیل 
می ش��ود. این یعنی اگر عملکرد شفافی داشته باشید، بقیه 

هم به این رفتار تشویق می شوند.
شاید شفافیت دوجانبه نباشد و لزوما طبق انتظار شما پیش 
نرود. بااین حال اگر به مرور زمان به صورت شفاف عمل کنید، 
دیگران هم این رفتار را تطبیق می دهند. ش��فافیت نه تنها بر 

شما بلکه بر کل اقتصاد آثار قابل توجهی خواهد داشت.
ENTREPRENEUR/zoomit: منبع

شفافیت می تواند زندگی و کسب وکار را برای کارآفرینان آسان تر کند

6 معیار برای رده بندی و ارزیابی مخاطرات

تجارت نوعی جنگ اس��ت؛ ای��ن جمله در میان افراد جویای نام در وال  اس��تریت بس��یار رواج دارد. CARVER یکی از 
ترفندهای دنیای تجارت است که به منظور رده بندی و ارزیابی تهدیدها و فرصت ها در زمان جنگ جهانی دوم ساخته شده 
است. CARVER که اکنون تحت  عنوان CARVE شناخته می شود، در اصل توسط تحلیلگران و به منظور تعیین زمان 
مناسب جهت به زمین انداختن جنگ افزارها برای خلبان بمب افکن  مورد استفاده قرار می گرفت. این سیستم می توانست تدافعی 
یا تهاجمی باش��د؛ به این معنا که می توان از آن برای ش��ناخت نقاط ضعف رقبا یا بازبینی داخلی اس��تفاده کرد. عالوه بر آن، 
بس��یاری از کارشناس��ان مسائل امنیتی آن را به عنوان سیستم ارزیابی مطمئن، با هدف حفاظت از دارایی های بسیار مهم به 
حساب می آورند. در واقع وزارت امنیت داخلی ایاالت متحده این ترفند را به عنوان یک روش ارزیابی ممتاز معرفی کرده  است.  
اخیراً CARVER نظر  تعداد بسیاری از مدیرعامالن، تحلیلگران امور مالی، برنامه ریزان مدیریت بحران و همچنین مدیران 
امنیتی بسیار مطرح را تغییر داده است. از آنجایی که این سیستم از داده های کمی و کیفی استفاده می کند، می تواند به صورتی 
سازمان یافته و منطقی برای تقریباً هر سناریوی مورد بحث و تحلیلی به  کار برده شود. اگر برای مثال بخواهید از یک درخواست 
بودجه یا برنامه  ای راهبردی برای مدیریت ش��رکت دفاع کنید، این سیس��تم می تواند بسیار کارآمد باشد؛ زیرا به شما کمک 
می کند با استفاده از مقادیر عددی یک مسئله را به وضوح و دقت شرح دهید. چه در میدان  جنگ و چه در اتاق هیات مدیره، 
CARVER می تواند برای شفاف س��ازی اهداف مأموریت مورد استفاده قرار گیرد. می توان گفت CARVER نسخه  بسیار 
قوی تر روش تحلیل SWOT )روشی برای مشخص کردن نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدید های خارجی( است.

CARVER سرواژه ای است که معیارهای زیر را در بر می گیرد:
• میزان اهمیت)Criticality(: میزان حیاتی بودن یک دارایی یا سیستم اصلی برای شرکت؛

• دسترسی)Accessibility(: میزان دشواری پیدا کردن دسترسی و یا حمله کردن به دارایی توسط متخاصمان؛
• بازیابی)Recoverability(: میزان سرعت بازیابی در صورت رخ دادن اتفاقی برای دارایی ؛

• آسیب پذیری)Vulnerability(: میزان مقاومت در برابر حمله  متخاصمان به دارایی؛
• اثرگذاری)Effect(: اگر اتفاقی برای دارایی  شرکت بیفتد، میزان اثرگذاری آن بر روی تجارت به چه میزان خواهد بود؛ 

• شناسایی)Recognizability(: میزان احتمال شناسایی دارایی به عنوان هدفی ارزشمند توسط متخاصمان.
برای استفاده از CARVER در ارزیابی سیستم یا یک هدف تجاری و یا موارد دیگر، امتیازی از 1 تا ۵ به هر کدام از ۶ 
مورد مذکور اختصاص داده می شود. امتیاز ۵ به معنای باالترین حد اهمیت است. مجموع امتیازات، امتیاز نهایی، آنچه ارزیابی 
می کنید را مشخص می سازد. پس از محاسبه امتیاز کل برای چند مورد، می توانید آنها را با یکدیگر مقایسه کنید. برای مثال 
می توانید از CARVER به  منظور مقایس��ه  دو فرصت تجاری استفاده کنید؛ هر کدام امتیاز باالتری داشته باشد، احتماالً 
گزینه  بهتری برای دنبال کردن است. به عنوان مثال فرض کنید مأمور ارشد امنیتی یک شرکت نفتی تصمیم دارد بودجه  
مجموعه را در موقعیت های مکانی و به دارایی های مختلف اختصاص دهد. از نظر استراتژیکی، مأمور ارشد امنیتی می تواند 
از CARVER به  منظور بررسی عوامل مربوط به هر موقعیت مکانی استفاده کند و سپس منابع را به تأسیسات اختصاص 
دهد. برای شروع، مأمور ارشد امنیتی تعدادی سؤال مرتبط با معیارهای CARVER می پرسد. مرحله  اول میزان اهمیت نام 
دارد. او می تواند بپرسد »لوله کشی نفتی ابوجا )Abuja( در کشور نیجریه در زمینه  عملکرد کلی شرکت به چه میزان اهمیت 
دارد؟« از آنجایی که این مورد براساس میزان اهمیت دارایی )خط  لوله( مشخص می شود، مأمور ارشد امنیتی باید تعیین کند 

خرابی یا ایجاد اختالل در این دارایی اثر قابل توجهی بر بازده، مأموریت و یا عملکرد شرکت دارد یا خیر.
مأمور ارشد امنیتی به این صورت میزان اهمیت را رتبه بندی می کند:

۵ - از دست دادن خط نفتی منجر به تعلیق عملکرد می شود؛
۴ - از دست دادن خط نفتی منجر به تضعیف چشمگیر عملکرد می شود؛

۳ - از دست دادن خط نفتی عملکرد را تضعیف می کند؛
2 - از دست دادن خط نفتی ممکن است عملکرد را تضعیف کند؛

1 - از دست دادن خط نفتی بر عملکرد تأثیری نخواهد داشت.
بدیهی است هرچه عدد تعیین شده بیشتر باشد، از دست دادن دارایی زیان آورتر است و هرچه این عدد کمتر باشد، خسارت 
کمتری وارد خواهد ش��د. برای مثال ممکن اس��ت تعداد زیادی از خطوط نفتی دیگر در آن منطقه وجود داشته باشند. این 
فراوانی ها در امتیاز بازیابی دارایی نیز اثر می گذارند. برای ارزیابی میزان بازیابی خط نفتی پس از یک حادثه  طبیعی، کارشکنی 

یا حمله  تروریستی، مأمور ارشد امنیتی آن  را به این صورت رتبه بندی می کند:
۵ - جایگزینی بسیار مشکل؛ مدت ازکار افتادگی طوالنی؛

۴ - جایگزینی مشکل؛ مدت ازکار افتادگی طوالنی؛
۳ - امکان جایگزین شدن در مدتی کوتاه؛

2 - جایگزینی آسان در مدت کوتاه؛
1 -امکان جایگزینی فوری؛ مدت از کار  افتادگی کوتاه یا بدون از کار  افتادگی.

س��پس مأمور ارش��د امنیتی، خط نفتی ابوجا را طبق ۴ معیار دیگر رتبه بندی می کند. برای مثال اگر خط نفتی در موارد 
میزان اهمیت و بازیابی نمره  ۵ دریافت کند، مورد مناسبی برای دریافت بودجه  زیاد از مأمور ارشد امنیتی خواهد بود. به عنوان 
مثالی دیگر، فرض کنید یک صندوق سرمایه گذاری تأمینی )نوعی سرمایه گذاری که در عین مخاطره انگیز  بودن، می تواند سود 
فراوانی داشته باشد( به دنبال خرید حق مالکیت یک شرکت فناوری است که ادعای در اختیار  داشتن به روز ترین فناوری ها 
را دارد. عالوه بر بازبینی اسناد شرکت، تحلیلگران می توانند با ارزیابی CARVER میزان رقابت موجود برای رسیدن به این 
فناوری را مشخص کنند. این شرکت فناوری ممکن است امتیاز پایین )به معنای خوب( در میزان اهمیت و بازیابی دریافت 
کند، اما در دسترسی و اثرگذاری امتیاز باالیی )به معنای بد( داشته باشد. امتیاز دسترسی می تواند به این معنا باشد که یک 
رقیب می تواند فروش بیشتری در بازار داشته و اثرگذاری می تواند مربوط به نتیجه  حاصل از یک کمپین بازاریابی بحث برانگیز 
)بازاریابی به صورتی که عمداً یک شوک فکری به مخاطب وارد کند( باشد. سؤالی که تحلیلگران می توانند در زمینه  اثرگذاری 

مطرح کنند این است که »شکست در مقابل رقبای این شرکت فناوری در بازار فروش، چه اثری بر ما خواهد گذاشت؟«
 ۵ - تأثیر زیاد اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی؛ 

۴ - تأثیر اقتصادی، سیاسی یا اجتماعی؛ 
۳ - تأثیر محدود؛

2 - تأثیر کم؛
1 - تأثیر ناخوشایندی نمی گذارد.

باید به یاد داش��ت که این کار برای شناس��ایی، دس��ته بندی و اولویت بندی دارایی های در معرض خطر انجام می ش��ود تا 
آسیب پذیری  ارزیابی شود و پیشنهاداتی در رابطه با خطرات موجود مطرح شوند. زمانی که ارزیابی CARVER کامل و خطرها 
و تهدیدهای اساسی شناسایی شوند، متخصصان مدیریت بحران و امور امنیتی می توانند بهترین رویکرد را مشخص کنند. چه 
بخواهید بین دو محل برای س��اخت فروش��گاه، و یا بین به روزرسانی یک خط تولید موجود و تولید کاالیی جدید، یک کدام را 
انتخاب کنید، کمترین تفاوت در امتیاز های کسب ش��ده در CARVER می تواند کار شما را تحت تأثیر قرار دهد. تصمیمات 
راهبردی در اتاق هیأت مدیره و توس��ط مدیران اجرایی گرفته می ش��وند که به دنبال یافتن هر گونه برتری نس��بت به رقبا 
هستند. رهبران دنیای تجارت به دنبال اعداد و ارقام قابل اتکا هستند تا نوعی برتری نسبی به روند تصمیم گیری شان  ببخشد. 
hbr: می تواند توجیهی کمی سازی شده برای حمایت از یک تصمیم یا طرح -یا رها کردن آن- تهیه کند.    منبع CARVER
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