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 بازوی پژوهشی مجلس از انحراف 5 هزار میلیارد تومانی
در پرداخت یارانه نقدی خبر داد

طرح هدفمندی یارانه ها 
زیر ذره بین

یارانه های نقدی و حساس��یتی که درباره آن بین مردم وجود دارد موجب ش��ده اس��ت تا به ابزاری برای جلب 
رضایت مردم از سوی برخی مسئوالن تبدیل شود، در حالی که خودشان هم می دانند منابعی برای رشد رقم یارانه 
نقدی وجود ندارد و همین مبلغ ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی هم با کس��ری چند هزار میلیارد تومانی در س��ال همراه 
اس��ت. ارق��ام ۹۰ هزار، ۱۵۰ هزار و اخیرا هم نرخ ۹۱۰ هزار تومانی جدی��د محمود احمدی نژاد که هیچ منطقی 
برای آن اعالم نشده است،  به نظر می رسد بیش از آنکه بر مبنای علمی و کارشناسی باشد قصد فریب مخاطبان...

 رئیس کل بانک مرکزی از توقف پولشویی
از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی خبر داد

 به کارگیری فناوری
برای نظارت بازار پول و ارز

4

2

4

پس لرزه های مبارزه با پول شویی

3 گروه مترصد برهم ریختن آرامش بازار ارز

ایجاد صندوق پژوهش و فناوری جامع برای کمک به استارتاپ ها
به این اصول توجه کنید، در زمره روشن فکران قرار بگیرید!
21 راهکار افزایش شانس فروش محصول در اینستاگرام

7 اقدامی که باعث از دست دادن مشتری خواهد شد
12 مزیت مهم داشتن طراح تبلیغات در برندسازی

وقتی گلوله، کارد و چنگال شد

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

شکایت جدید علیه اپل

4

بانـک مرکـزی در یـک نامه 13 بنـدی خطاب بـه بانک ها، 
مهم تریـن تغییـرات قانون صـدور چک را تشـریح کرد. به 

گـزارش ایسـنا و بنابر اعـام بانک مسـکن، اداره 
مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی طی نامه ای...

 مهم ترین تغییرات
قانون صدور چک

یادداشت
 یک بازی تکراری
درباره نرخ بنزین

هر س��ال در ماه های نزدیک 
به ارائه الیحه بودجه به مجلس 
شورای اس��المی، بازی تکراری 
درب��اره ن��رخ انواع س��وخت و 
حامل ه��ای ان��رژی در کش��ور 
ب��ه راه می افت��د. در این بازی 
افزایش  پیشنهاد  رئیس جمهور 
قیم��ت بنزی��ن را ب��ه مجلس 
ارائه می دهد و از س��وی دیگر 
مجل��س در فرآین��د تصوی��ب 
الیحه بودج��ه به رئیس جمهور 
اج��ازه می دهد قیم��ت بنزین 
را ب��اال ببرد. در نهای��ت اما نه 
مجلس ش��ورای اس��المی و نه 
رئیس جمهور، هیچ کدام قیمت 
بنزین را تعدیل و متناس��ب با 
پیش��نهادهای بخش خصوصی 
تغیی��ر نمی دهن��د چراک��ه هر 
دو طرف درب��اره اثرات تورمی، 
اجتماعی و سیاسی این تصمیم 

نگران هستند.
عملک��رد دول��ت درب��اره نرخ 
ام��روز،  ت��ا  ابت��دا  از  س��وخت 
به هیچ عنوان پاسخگوی مطالبات 
فعاالن اقتص��ادی و تحلیلگران 
نبوده اس��ت. دول��ت عزم جدی 
برای تغییر قیم��ت بنزین ندارد 

درحالی که بارها مزایای 
2این تصمیم را به...

فرهاد فزونی
  عضو هیات نمایندگان

اتاق تهران
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فرصت امروز: سیاس��ت گذاری درباره بنزین در ای��ران همواره موضوعی 
چالش برانگیز بوده اس��ت؛ چنانچه افزایش قیمت بنزین در س��ال آینده و 
تخصیص یارانه س��وخت به افرادی که دارای خودرو هس��تند و بی عدالتی 
برای خانواده هایی که خودرو ندارند و از هیچ سهمی از یارانه بنزین برخوردار 
نیستند، در چند هفته اخیر ازجمله موضوعات مهم افکار عمومی بوده است؛ 
اتفاقی که به نظر می رس��د با ارائه الیحه بودجه از سوی دولت در روزهای 
آینده تکلیف آن حداقل برای یک سال دیگر روشن خواهد شد مگر اینکه 
نمایندگان مجلس تغییراتی را در پیش��نهاد دولت در این خصوص اعمال 
کنند. البته آنچه هم اکنون تقریبا مشخص شده است بازگشت دوباره کارت 
س��وخت از س��ال آینده خواهد بود اما مشخص نیس��ت که استفاده از این 
کارت همراه با س��همیه بندی بنزین خواهد بود یا افزایش قیمت به همراه 

سهمیه بندی و... .
با در نظر گرفتن این شرایط، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ویژه 
به همه سناریوهایی که برای بنزین می تواند در کشور طراحی کرد پرداخته 
است. در ابتدای این گزارش، به شرایط موجود و مصرف داخلی بنزین اشاره 
شده و آمده است: »طبق اطالعات منتشرشده توسط شرکت ملي پاالیش 
و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در شش ماه اول سال ۱3۹7 حدود 
88  میلیون لیتر در روز بوده است. هرچند با اتمام فاز یک و دو پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس، میانگین تولید شش ماهه ۱3۹7 در حدود 88 میلیون 
لیتر در روز است. در این بین با سرعت ۱۰درصدي افزایش مصرف بنزین، 
حتي با اتمام فاز سوم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوي 
مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث 
پاالیش��گاه ها خواهد بود. به طوري که، به راحتي پیش بیني مي شود در دو 
سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱2۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید 

داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.«
اما در ادامه گزارش بازوی پژوهشی مجلس، سناریوهای مختلفی مطرح 

شده که مهمترین آنها به این شرح است:
۱ -احیاي کارت س��وخت بدون س��همیه بندي: تفاوت قیمت بنزین در 
ایران و کشورهاي همسایه زمینه قاچاق گسترده این کاال را به وجود آورده 
که نیاز به تدبیر مناس��ب دارد. یک��ي از راهکارهاي مواجهه با این موضوع، 
الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوخت گیري و ممنوعیت 

هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است.
2 -احیاي کارت سوخت به همراه سهمیه بندي: برآورد رشد ۱۰درصدي 
مصرف بنزین در سال جاري و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهاي مهار 
تقاضاي بنزین با ابزارهاي قیمتي و غیرقیمتي را ضروري کرده است. حتي 
با بهره برداري کامل از پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین 
در کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط 
تا اس��فندماه ۱3۹7 جوابگوي مصرف کش��ور خواهد بود و در سال آینده 
تأمین اعتبار براي واردات بنزین مورد نیاز کش��ور، مس��ئله حیاتي خواهد 
ش��د. مکانیسم کارت سوخت با سهمیه بندي، روشي غیرقیمتي براي مهار 
تقاضا اس��ت. الزام استفاده از کارت سوخت شخصي در جایگاه ها به همراه 
س��همیه بندي و تعیین قیمت دوم براي مصارف فراتر از س��همیه، راه حل 
تجربه شده اي براي کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۱386 
مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به طوري که مصرف بنزین از روزانه 
6/73 میلیون لیتر در س��ال ۱38۵ به ۵/6۴ میلیون لیتر در س��ال ۱386 

رسید.
3 -برخط کردن کارت سوخت با سهمیه بندي: یکي از مهمترین اشکاالت 

روش قبلي س��همیه بندي، آفالین بودن س��امانه کارت سوخت بود، اما در 
 POZ شرایط کنوني، تقریباً همه جایگاه هاي عرضه بنزین به دستگاه هاي
مجهز ش��ده اند. این سیستم ها آنالین بوده و به شبکه بانکي کشور متصل 
است و به جاي پرداخت نقدي هزینه سوخت، امکان استفاده از کارت بانکي 
را براي پرداخت فراهم کرده است. در نتیجه پیشنهاد می شود: وزارت نفت 
موظف است عرضه بنزین را صرفاً با کارت انجام دهد. قیمت بنزین، معادل 
۱۵۰۰۰ ریال به ازاي هر لیتر تعیین مي ش��ود. ب��راي دارندگان خودروی 
شخصي، تا سقف 6۰ لیتر در ماه ما به التفاوت قیمت جدید بنزین و قیمت 
قبل��ي آن ب��ه عنوان اعتبار ب��ه کارت بانکي مالکان خودرو که در س��امانه 
هوشمند مدیریت سوخت ثبت شده است، منظور مي شود. این سقف براي 

موتورسیکلت ها، 2۵ لیتر تعیین مي شود.
۴ -ترکیب کارت سوخت و مالیات جدید بر مصرف بنزین: در این روش 
با افزایش مصرف هر خودرو، قیمت بنزین افزایش مي یابد. همچنین براي 

خودروهاي آالینده و خودروهاي وارداتي قیمت بنزین افزایش مي یابد:
الف- قیمت بنزین ثابت و به ازاي هر لیتر ۱۰۰۰۰ ریال )یک هزار تومان( 

است.
ب- در سطوح مصرفي مختلف، مالیات جدید بر مصرف بنزین با نرخ هاي 
تعیین ش��ده در بندهاي بعدي، حین ف��روش از مصرف کننده دریافت و به 

حساب خزانه واریز مي شود:
۱ .تا س��قف مصرفي ۵۰ لیتر در هر ماه براي خودروهاي شخصي با نرخ 

صفر درصد.
2 .تا سقف مصرفي 7۵ لیتر در هر ماه، به ازاي هر لیتر، با نرخ ۵۰درصد.
3 .تا سقف مصرفي ۱۰۰ لیتر در ماه، به ازاي هر لیتر، با نرخ 7۰درصد.

۴ .تا سقف مصرفي ۱2۵ لیتر در ماه، به ازاي هر لیتر، با نرخ ۱۰۰درصد.
۵ .از ۱2۵ لیتر به باال در ماه، به ازاي هر لیتر، با نرخ ۱۵۰درصد.

۵ -ترکی��ب کارت س��وخت و مالیات بر ارزش اف��زوده: در این روش نیز 
سیاس��ت گذاري درباره مصرف بنزی��ن با ابزار مالیات بر مص��رف � که در 
س��ال هاي گذش��ته در قالب مالیات بر ارزش افزوده عملیاتي شده است � 
صورت مي گیرد. در حال حاضر، مصرف بنزین مش��مول 2۰درصد مالیات 
بر ارزش افزوده و ۱۰درصد عوارض ش��هرداري است. براي تحقق سیاست 
بین قیمت پایه بنزین و مالیات وضع ش��ده بر آن تفکیک صورت گرفته و 
با افزایش مصرف فقط مالیات اضافه مي ش��ود. به عالوه به جاي خودروي 
آالینده و خودروهاي وارداتي، بین روزهاي آلوده و س��ایر روزها تمایز قائل 

شده و در روزهاي آلوده، قیمت بنزین افزایش مي  یابد.
6 -س��همیه به یک خودروي خانوار با س��همیه مکفي: در س��همیه بندي 
مي توان به جاي اعطاي س��همیه به خودرو، س��همیه به ی��ک خودروي هر 
خانواده به اندازه ۱2۰ لیتر در ماه تعلق گرفته و مازاد بر س��همیه، به قیمت 
بیشتر عرضه شود. در این طرح قیمت بنزین، معادل ۱۵۰۰۰ ریال به ازاي هر 
لیتر تعیین مي شود. براي یک خودروي هر خانواده، تا سقف ۱2۰ لیتر در ماه، 
مابه التف��اوت قیمت جدید بنزین و قیمت قبلي آن به عنوان اعتبار به کارت 
بانکي مالکان خودرو که در سامانه هوشمند مدیریت سوخت ثبت شده است، 

منظور مي شود. این سقف براي موتورسیکلت ها، 2۵ لیتر تعیین مي شود.
همچنین مرک��ز پژوهش ها موازی با این س��ناریوها پیش��نهاد دیگری 
برای اختصاص س��همیه بنزین به افراد را هم ارائه داده اس��ت: »اگر هدف 
سیاس��تگذار توزیع یارانه به طور مس��اوي اس��ت، رویکردهاي این بخش 
مي توان��د مورد توجه قرار گی��رد. در این طرح که بدیل هاي گوناگون دارد، 

یارانه بنزین نه به خودرو، بلکه به شخص تعلق مي گیرد.« 

از بنزین سهمیه بندي شده تا یارانه بنزین به مردم

6  سناریو براي بنزین در سال 98



یارانه ه��ای نقدی و حساس��یتی که درباره آن بین م��ردم وجود دارد 
موجب ش��ده است تا به ابزاری برای جلب رضایت مردم از سوی برخی 
مسئوالن تبدیل ش��ود، در حالی که خودشان هم می دانند منابعی برای 
رشد رقم یارانه نقدی وجود ندارد و همین مبلغ ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی 
هم با کس��ری چن��د هزار میلیارد تومانی در س��ال همراه اس��ت. ارقام 
۹۰ ه��زار، ۱۵۰ هزار و اخیرا هم ن��رخ ۹۱۰ هزار تومانی جدید محمود 
احمدی نژاد که هیچ منطقی برای آن اعالم نشده است،  به نظر می رسد 
بیش از آنکه بر مبنای علمی و کارشناس��ی باش��د قصد فریب مخاطبان 

یارانه های نقدی را داشته باشد.
ب��ه گزارش ایس��نا، از س��ال ۱38۹ ک��ه محمود احمدی ن��ژاد قانون 
هدفمندی یارانه ها را به مرحله اجرا درآورد از همان ابتدا برخالف قانون 

عمل کرد و آنچه مصوب شده بود را در چارچوب قانونی اجرا  نکرد.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید از محل منابع ناش��ی از اصالح 
قیم��ت حامل های انژری تا ۵۰درصد برای توزیع نقدی و غیرنقدی 
بی��ن م��ردم توزیع، 3۰درص��د برای تولی��د و 2۰درص��د هم برای 
بخش های عمرانی و هزینه های دولت تامین می ش��د، اما با توجه به 
اینکه از ابتدا پرداخت یارانه های نقدی همگانی و برای تمام کسانی 
ک��ه ثبت نام کرده بودند ق��رار داد در نهایت بیش از 7۰ میلیون نفر 
در م��اه یارانه دریافت کردند، این رقم ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ تومانی در 
ماه هزینه حدود 3۴۰۰ میلیارد تومان روی دس��ت دولت گذاشت و 
در نهایت در این س��ال ها مبلغی باقی نماند که صرف تولید، بخش 
عمرانی، بهداش��ت و درمان و یا تمامی بخش های مش��مول درآمد 

هدفمندی یارانه ها شود.
ب��ر این اس��اس از س��ال ۱38۹ تاکنون با توجه به پای��ه غلطی که از 
ابتدا گذاش��ته ش��ده همواره پرداخت های نقدی به معضلی برای دولت 

تبدیل شد.
ب��ا وج��ود انتقاداتی ک��ه در س��ال های اخیر در مورد رق��م پرداختی 
یارانه ه��ای نق��دی و افزایش آن از ۴۵ ه��زار و ۵۰۰ تومان مطرح بوده، 
تغییری در آن ایجاد نش��ده است که عمده دلیل آن به نبود منابع و به 
ویژه حجم باالی یارانه بگیرانی اس��ت ک��ه غربالگری در مورد آنها انجام 
نش��ده و افزایش مبلغ یارانه برای جمعیت 77 میلیونی هزینه هنگفتی 
به همراه دارد. با این حال در این بین برخی مس��ئوالن فعلی و گذشته 
ب��ر ارقام عجیبی تاکید دارن��د که عمده دلیل این رفت��ار آنها را جذب 
مردم به س��مت خود و رفتارهای پوپولیس��تی می توان دانست، چراکه 
ن��ه راهکاری ب��رای ایجاد منابع جدید دارند و ن��ه برنامه ای برای حذف 

یارانه بگیران پردرآمد.
این در حالی اس��ت که به تازگی محمود احمدی نژاد - رئیس جمهور 
دول��ت نهم و دهم - اع��الم کرده که »می توان یاران��ه نقدی را تا ۹۱۰ 
هزار تومان افزایش داد، گرچه وی توضیح نداده این مبلغ از کجا تامین 
می ش��ود اما کافی است یک حساب سرانگشتی انجام دهیم تا مشخص 

شود این ۹۱۰ هزار تومان تا چه اندازه هزینه های سرسام آوری به همراه 
دارد. یارانه ۹۱۰ ه��زار تومانی برای هر نفر که افزایش 2۰برابری یارانه 
۴۵ ه��زار و ۵۰۰ تومانی را به هم��راه دارد در هر ماه هزینه ای بیش از 
7۰ ه��زار میلیارد تومان به دولت تحمیل می کند که در طول س��ال در 
مجموع به حدود 8۴۰ هزار میلیارد تومان می رس��د. 8۴۰ هزار میلیارد 
تومان به اندازه ای رقم باالیی برای دولت است که باید گفت کل بودجه 
ساالنه کشور برای سال جاری حدود ۱2۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که 
از ای��ن رقم نزدیک به 386 ه��زار میلیارد تومان متعلق به دولت بوده و 

کشور را با آن در سال اداره می کند.
دول��ت در حال حاضر برای رق��م ۴۵ هزار و ۵۰۰تومانی در هر ماه به 
هم��راه مبلغی که برای کم��ک به افزایش مس��تمری خانوارهای هدف 
می پردازد حدود ۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت می کند که برای همین 
رقم برخی مس��ئوالن دولت روحانی روز پرداخت یارانه ها را برای تامین 

منابع مصیبت عظما اعالم کرده بودند.
بر این اس��اس ۴۱۰۰ میلیارد توم��ان ماهانه فعلی با 7۰ هزار میلیارد 
توم��ان مورد نظ��ر احمدی نژاد تا 66ه��زار میلیارد توم��ان فاصله دارد. 
درعین حال که برای کل س��ال در ح��ال حاضر حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان منابع الزم است که با یارانه ۹۱۰ هزار میلیارد تومانی این رقم به 
8۴۰ هزار میلیارد تومان می رس��د و در این حالت تا 8۰۰ هزار میلیارد 

کسری ایجاد می کند.
رئیس جمهور س��ابق هرچند که توضیحی در مورد منابع اعالم نکرده 
اس��ت، اما ظاه��را دو راهکار برای تامین این ۹۱۰ ه��زار میلیارد تومان 
پی��ش رو دارد، یا اینکه باید قیمت حامل های ان��رژی را تا چند درصد 
افزای��ش دهد تا بتواند از محل قانون هدفمندی، یارنه نقدی ۹۱۰ هزار 
تومانی را بی��ن 77میلیون نفر پرداخت کند یا اینکه تعداد یارانه بگیر را 
ده ه��ا میلیون نفر کاهش دهد که البته جای س��وال اس��ت که اگر وی 
امکان و قصد شناسایی و حذف یارانه بگیرها را داشت چرا در زمان خود 

نسبت به این موضوع اقدام نکرد؟
این بار اول نیس��ت که محمود احمدی ن��ژاد برای جلب رضایت مردم 
ش��عار یارانه ای س��ر می ده��د و وی در زمان انتخابات ۱3۹6 ریاس��ت 
جمه��وری هم بحث یارانه 2۵۰ هزار تومانی را مطرح کرد که با واکنش 

تند کارشناسان و منتقدان همراه شد.
ام��ا اس��تفاده از یارانه ها ب��رای تحریک مردم تنه��ا مختص به رئیس 
جمهور س��ابق نیست و برخی از نمایندگان مجلس نیز از یارانه های ۹۰ 
هزار و بیش از ۱۰۰ هزار تومانی هم س��خن گفته اند در حالی که هیچ 
راهکار و منبعی برای آن پیشنهاد نکرده اند. از سوی دیگر دولت نیز در 
س��ال های اخیر با وجود تکالیف بودجه ای که برای حذف افراد پردرآمد 
داشته، کارنامه موفقی در این زمینه نداشته و بنا به گفته مدیران دولتی 
نگرانی از حذف نادرس��ت و کنار گذاش��تن افراد نیازمند برای پرداخت 

یارانه موجب شده تا در این رابطه محتاط باشند.

 اخیرا نیز نوبخت - رئیس س��ازمان برنامه و بودجه - در رابطه همین 
اعالم مبالغ متفاوتی برای یارانه های نقدی به صراحت گفته بود که اگر 
قرار است مبلغ آن را افزایش دهیم و نظری در این باره وجود دارد باید 
قیمت حامل های انرژی به عنوان منبع اصلی تامین یارانه نقدی افزایش 
یابد یا اینکه اگر کسی نظری در این باره دارد خود منبع آن را مشخص 
کن��د. وی در عین حال گفته ب��ود که برای افزای��ش یارانه باید قیمت 

سوخت رشد کند که تورم خاص خود را به همراه دارد.
با این حال در ش��رایطی نظرات متفاوتی برای افزایش مبلغ یارانه های 
نقدی و از س��وی افزای��ش قیمت حامل های انرژی از طرف مس��ئوالن 
مط��رح می ش��ود که در ای��ن بین هیچ کس��ی راهکار مش��خصی برای 
غربالگری حدود 77 میلیون نفر یارانه بگیر مطرح نمی کند و ظاهرا قرار 
اس��ت همیش��ه این تعداد یارانه بگیرند و اگر برنامه ای برای رشد مبلغ 

یارانه  است تنها از محل افزایش منابع اجرایی شود.
گزارش مرکز پژوهش ها از عملکرد 5ماهه هدفمندی یارانه ها

همچنین مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی به بررس��ی عملکرد 
پنج ماهه هدفمندی یارانه ها پرداخته و از انحراف ۵ هزار میلیارد تومانی 

در پرداخت یارانه نقدی خبر داده است.
بازوی پژوهش��ی مجلس گزارشی با عنوان »بررسی عملکرد پنج ماهه 
هدفمندی یارانه ها و آسیب شناسی آیین نامه اجرایی آن )موضوع تبصره 
۱۴ قانون بودجه س��ال ۹7(« به بررس��ی سه  بخش »تبصره ۱۴ قانون 
بودجه و تغییرات آن نسبت به سال گذشته«،  »عملکرد منابع و مصارف 
قان��ون هدفمندی در پنج ماه ابتدای س��ال ج��اری« و نکاتی پیرامون 

آیین نامه اجرایی تبصره۱۴  قانون بودجه پرداخته است.
براس��اس این گزارش طبق تبصره ۱۴ اعتبار مربوط به یارانه نقدی و 
غیرنق��دی به خانوارها، 3۰۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته ش��ده که 
دول��ت باید تع��داد یارانه بگیران را از 76 میلیون نف��ر به ۵6میلیون نفر 
برس��اند، اما در پایان پنج ماهه نخس��ت سال گزارشی درباره حذف سه 

دهک باالی درآمدی توسط دولت ارائه نشده است.
همچنین تا پایان پنج ماهه نخست سال وصول منابع هدفمندی 377 
هزار میلیارد ریال بوده که از این مبلغ ۱78 هزار میلیارد ریال به یارانه 
نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته است. این به معنای انحراف حدود ۵۰ 
هزار میلیارد ریالی از مقدار مصوب پنج ماهه پرداخت یارانه نقدی است 
ک��ه حتی با در نظر گرفتن مج��وز جابه جایی ۱۰ درصدی بین ردیف ها 

نیز این انحراف وجود خواهد داشت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که طبق برآوردها با دالر  8۰۰۰ 
تومان��ی، حدود 38۰ ه��زار میلیارد ریال درآمد از این محل به دس��ت 
خواهد آم��د، اما فقط ۱۵7 هزار میلیارد ریال از آن برای هدفمندی در 
نظر گرفته ش��ده است. به نظر می رس��د مازاد منابعی که تا سقف ۱۱۰ 
ه��زار میلیارد ری��ال می تواند از محل صادرات فرآورده ها حاصل ش��ود، 

نادیده گرفته شده است. 

بازوی پژوهشی مجلس از انحراف 5 هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی خبر داد

طرح هدفمندی یارانه ها زیر ذره بین

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از دس��تور رئیس جمهور برای آغاز 
نوبت دوم توزیع بسته های حمایتی خبر داد.

محمد ش��ریعتمداری درباره توزیع بس��ته های حمایتی گفت: توزیع 
بسته های حمایتی کارگران تمام شد. کارمندان وزارت آموزش و پرورش 
هم این بس��ته ها را دریافت کردند و دیگ��ر وزارتخانه ها نیز تک به تک 
با تایید ذی حس��ابان آن را دریافت خواهند کرد. برای کلیه مددجویان 
بهزیس��تی و کمیته امداد و پش��ت نوبتی ها نیز توزیع این بسته ها انجام 
ش��د. در ادامه این روند هم گروه سوم تمام کسانی را شامل می شود که 
حقوق زیر 3 میلیون دارند و به تدریج در گروه های مختلف س��اماندهی 

شدند مثل رانندگان و کارگران ساختمانی. 
به گفته ش��ریعتمداری، دس��تور رئیس جمهور برای شروع نوبت دوم 
بس��ته های حمایتی س��ازمان های حمایتی چون بهزیستی و امداد ابالغ 

شده است.
او در پاس��خ به پرسش��ی درباره آن دس��ته از افرادی که بیمه نیس��تند 
و در گروه ه��ای مش��مول قرار نمی گیرند نیز گفت: بخ��ش غالبی از مردم 
بیمه اند اما غیر از آن بعد از اتمام این مرحله، این افراد به مراکز بهزیس��تی 

و ام��داد مراجعه و تقاضای ش��ان را ارائه می کنند. وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی همچنین در واکنش به ضرب االجل حذف مدیران چندش��غله از 
وزارتخانه متبوع خود و س��ازمان های تابعه آن اعالم کرد به وعده ای که به 
مردم داده پایبند است و اسامی افراد مستعفی را منتشر خواهد کرد. محمد 
شریعتمداری در پیامی توئیتری از پذیرفته شدن استعفای مدیران عامل و 
اعضای هیات مدیره دوشغله در صندوق های بازنشستگی کشوری و تامین 
اجتماعی و س��ازمان های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. 
وی گفت: در انجام وعده ای که به مردم دادم و در اجرای تبصره 2 ماده 2۴۱ 
قانون تجارت، استعفای همه مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره دوشغله 
در صندوق ها و س��ازمان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ شد و 

مورد موافقت قرار گرفت.
اسامی افراد مستعفی را منتشر می کنم

ش��ریعتمداری ضمن تشکر از همکاری این افراد اعالم کرد که اسامی 
آنها را به زودی منتش��ر خواهد کرد. البته وزیر کار از س��هم اندک زنان 
در هیات مدیره شرکت های تابعه وزارتخانه انتقاد کرده و گفته است: در 
جریان رس��یدگی ها معلوم شد که کمتر از 2درصد اعضای هیات مدیره 

ش��رکت های تابع��ه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی از جامعه بانوان 
فرهیخته کش��ور هس��تند که در اصالح این نقص مهم حتما  اقدام های 

عملی و اجرایی انجام خواهم داد.
گفتنی اس��ت 22 آبان ماه امس��ال وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 
ضرب االجل هفت روزه ای را برای حذف مدیران چندشغله در وزارت کار 
صادر کرد و از س��ازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری 
خواس��ت تا ظرف هفت روز کاری اس��تعفای مدیران چندشغله از هیات 

مدیره شرکت های تابعه خود را اجرایی کنند.
پیشتر کارشناسان و مقامات کارگری ارائه گزارشی کامل از مجموعه 
اقدامات صورت گرفته پس از دستور صریح وزیر کار برای حذف مدیران 
چندشغله و پروازی را خواستار شده و تاکید کردند این حق بیمه شدگان 
است که بدانند با چه افرادی سروکار دارند و این مدیران در چه پست و 
جایگاهی مشغول فعالیت هستند و اطالعات عملکرد این شرکت ها باید 
در اختیار کارگران و بازنشستگان قرار داده شود چرا که امروز جامعه به 
دلیل اختالف طبقاتی نسبت به چنین مسائلی حساسیت نشان می دهد 
و شفاف سازی بهترین راه مقابله با هرگونه شائبه و رانت و فساد است. 

وزیر کار از دستور رئیس جمهور برای آغاز نوبت دوم توزیع بسته های حمایتی خبر داد

واکنش شریعتمداری به ضرب االجل حذف مدیران چندشغله

یادداشت

یک بازی تکراری درباره نرخ بنزین

هر سال در ماه های نزدیک به ارائه الیحه بودجه به مجلس شورای 
اس��المی، بازی تکراری درباره نرخ انواع سوخت و حامل های انرژی 
در کشور به راه می افتد. در این بازی رئیس جمهور پیشنهاد افزایش 
قیم��ت بنزی��ن را به مجلس ارائه می دهد و از س��وی دیگر مجلس 
در فرآین��د تصوی��ب الیحه بودجه به رئیس جمه��ور اجازه می دهد 
قیمت بنزین را باال ببرد. در نهایت اما نه مجلس ش��ورای اس��المی 
و ن��ه رئیس جمهور، هیچ کدام قیمت بنزین را تعدیل و متناس��ب با 
پیش��نهادهای بخش خصوصی تغییر نمی دهند چراکه هر دو طرف 
درباره اثرات تورمی، اجتماعی و سیاسی این تصمیم نگران هستند.
عملکرد دولت درباره نرخ س��وخت از ابتدا تا امروز، به هیچ عنوان 
پاس��خگوی مطالبات فع��االن اقتصادی و تحلیلگران نبوده اس��ت. 
دول��ت عزم جدی برای تغییر قیمت بنزی��ن ندارد درحالی که بارها 
مزایای این تصمیم را ب��ه دولت یادآوری کردیم و اعالم کردیم که 
تغییر روش تعیین نرخ س��وخت چگونه می تواند از فشار اقتصادی 
بر زندگی طبقه متوسط و کم درآمد جامعه کم کند. دولت از تغییر 
نرخ س��وخت در روزهای تعطیل و غیرتعطیل می گوید درحالی که 
این ش��یوه هیچ تناسبی با ش��رایط اقتصادی و مصرفی سوخت در 
ایران ندارد و دیگر کش��ورها چه توسعه یافته و چه درحال توسعه، با 
اتکا به تجربه انباش��ته آن را ادامه می دهند. متأس��فانه راهکارهایی 
که دولت ارائه می دهد، راهگش��ا نیس��ت و بیش��تر ب��ه فرافکنی و 
س��نگ اندازی ش��باهت دارد. حتی دولت لحن درستی هم در طرح 
مسئله تغییر قیمت بنزین ندارد. رئیس جمهور می گوید چه اشکالی 
دارد بنزی��ن را دونرخی کنیم؟ این س��ؤال از س��وی رئیس جمهور 
درحالی  مطرح می ش��ود که کسی به دونرخی بودن بنزین جز خود 
دولت ایراد نگرفته بود. این مس��ئله ای اس��ت که خود دولت ایجاد 
ک��رده و خود او هم باید آن را حل کند. از س��وی دیگر گروه هایی 
در فض��ای سیاس��ی می خواهند به هر بهانه ای فش��ار بیش��تری به 
دولت وارد کنند. در س��ال گذش��ته در الیحه بودجه ۹7 پیشنهاد 
افزایش قیم��ت بنزین از یک هزار تومان تا یک هزار و ۵۰۰ تومان 
مطرح شده بود اما گروه هایی با اشاره به افزایش ۵۰درصدی قیمت 

دراین باره هیاهو کردند.
عدم تغییر روش تعیین نرخ سوخت در کشور در حالی ادامه دارد 
که براس��اس قانون برنامه شش��م توسعه دولت موظف است تا سال 
۱۴۰۰، بنزی��ن، گازوییل و دیگر حامل های انرژی را بیش از قیمت 
ف��وب خلیج فارس عرض��ه کند. این تکلیف دولت عملی نمی ش��ود 
مگ��ر اینک��ه از همین حاال تغییر قیمت را آغ��از کنیم، هرچند این 
ال��زام م��ورد توجه قرار نگرفته اس��ت. دولت و مجل��س، هیچ کدام 
نمی خواهند ب��ه دلیل افزایش قیمت بنزین موردانتقاد قرار بگیرند. 
آن ها نگران محبوبیت و رأی مردمند درحالی که جامعه از عدم تغییر 

قیمت انواع سوخت متضرر می شود.

گزارش مرکز پژوهش ها در بوته نقد
خط فقر در تهران بیشتر از 25درصد است

چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش��ی از وضعیت 
ش��اخص های اقتصادی، به بررس��ی خط فقر در شش ماهه نخست 
امس��ال پرداخت. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش، خط فقر 
را در ش��ش ماهه نخست س��ال برآورد کرد و براساس آن، باالترین 
خ��ط فقر ماهیانه برای شهرس��تان تهران را به دس��ت آورد. مرکز 
پژوهش ها، خط فقر در س��ال ۱3۹۵ برای یک خانوار چهار نفره را 
2میلیون و 76هزار تومان محاس��به کرد و آن را در تابستان ۱3۹7 

در حدود 2 میلیون و 728 هزار تومان برآورد نمود.
همچنین براس��اس تحلیل مرکز پژوهش ها، خط فقر تهران تنها 
در تابستان ۱3۹7 نسبت به بهار ۱3۹7، در حدود 3۰۰ هزار تومان 
ب��رای یک خانوار چهار نفره افزایش داش��ته اس��ت که این موضوع 
می تواند نش��ان دهنده قرار گرفتن افراد بیشتری در زیر خط فقر در 

سال ۱3۹7 نسبت به سال های قبل باشد.
ام��ا ای��ن گزارش ب��ازوی پژوهش��ی مجلس در رس��انه ها و در 
نزد کارشناس��ان بازتاب زیادی یافت و بس��یاری از اقتصاددانان، 
گمانه زنی مرکز پژوهش ه��ای مجلس درباره افزایش 2۵درصدی 
خط فقر در ته��ران را کمتر از واقعیت توصی��ف کردند؛ چنانچه 
عبداهلل مش��کانی کارشناس اقتصادی با اشاره به اثرگذاری گرانی 
مس��کن بر گس��ترش خط فقر گفت: با این اوضاع قیمت ها، خط 
فقر مخصوصا در مناطق پایین ش��هر تهران احتماال بسیار بیشتر 

از رقم 2۵درصد است.
مش��کانی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا و با اش��اره به گ��زارش مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس مبنی ب��ر افزایش 2۵درص��دی خط فقر در 
ته��ران آن را کمتر از افزایش خط فق��ر واقعی برآورد کرد و گفت: 
باید مش��خص شود در این طرح از کجای شهر تهران در مورد خط 
فقر سوال شده است. همه می دانیم که در شهر تهران اختالف بین 
باالی ش��هر و پایین شهر بس��یار زیاد است و به نظر می رسد با این 
اوض��اع قیمت ها خ��ط فقر مخصوصا در مناطق پایین ش��هر تهران 

احتماال بسیار بیشتر از 2۵درصد باشد.
او با اش��اره به گرانی مس��کن در تهران و تاثیر آن بر گس��ترش 
خط فقر، اظهار کرد: مالیات بر مسکن طرحی است که می تواند به 
کاهش قیمت مسکن در بلندمدت کمک کند، اما واقعیت این است 
که در کوتاه مدت مس��کن به طور مس��تقیم متاثر از رشد نقدینگی 

است.
مش��کانی همچنین با بیان اینکه قیمت مس��کن به طور مستقیم 
متاثر از قیمت زمین است، ادامه داد: برای کنترل قیمت زمین باید 
در وهله  اول رش��د نقدینگی را کنترل کنیم. کنترل رشد نقدینگی 

و قیمت زمین تنها در بلندمدت است که می تواند جواب دهد.
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی طرح مالیات بر مس��کن را در 
کاه��ش قیمت ها در کوتاه م��دت موثر ارزیابی ک��رد و گفت: طرح 
مالیات بر مس��کن عالوه بر اینکه می تواند در کاهش قیمت مسکن 
اثرگذار باش��د همچنی��ن می تواند در افزای��ش درآمدهای مالیاتی 

دولت هم موثر باشد.
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ش��فافیت، حلقه گمش��ده اقتصاد ایران است و در سایه نبود شفافیت 
اس��ت که سالطین بازار ایران یکی پس از دیگری سر بر می آورند. البته 
واژه س��لطان در اینجا مفهومی نزدیک به س��لطان ندارد و این اصطالح 
برای نشان دادن تشکیالتی مافیایی و البته تا حدی غیرقانونی در ایران 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد. زمان زیادی از انتش��ار خبر اعدام سلطان 
س��که در مطبوعات و رس��انه های ایرانی نگذش��ته اس��ت، اما سالطین 

شناخته شده و ناشناخته این بازار هنوز هم کم نیستند.
گزارش »خبرآنالین« درباره سالطین اقتصاد ایران؛ از سلطان سکه تا 

سلطان پوشک، قیر و شکر را در ادامه می خوانید.
سلطان سکه

نامش وحید مظلومین بود. دادسرای عمومی و انقالب تهران در توضیح 
دالیل اعدام وی و همدس��تش در اطالعیه ای اعالم کرده بود: س��حرگاه 
چهارش��نبه 23 آب��ان ۱3۹7 حکم وحید مظلومی��ن فرزند حبیب اله و 
محمد اس��ماعیل قاس��می فرزند غالمعلی که به جرم افساد فی االرض از 
طریق تش��کیل ش��بکه فس��اد اخالل در نظام اقتصادی و ارزی و پولی 
کش��ور با انجام معامالت غیرقانونی و غیرمج��از و قاچاق عمده و کالن 
ارز و س��که به اعدام محکوم شده  بودند، در این پرونده براساس گزارش 
بهمن ماه س��ال نود و ش��ش بانک مرکزی و س��پس با گزارشات وزارت 
اطالع��ات و نی��روی انتظامی، تعدادی از عوامل مه��م و موثر در اخالل 
ارزی و تالطم بازار، از جمله دو مجرم فوق شناس��ایی و دستگیر شدند 
و گرچه متاس��فانه از زمان اعالم بانک مرکزی و دستگیری فرزند وحید 
مظلومین به نام محمدرضا مظلومین اعضای ش��بکه موفق ش��ده بودند 
بخش��ی از اس��ناد و مدارک جرم را معدوم یا مخف��ی نمایند معذلک با 
تحقیقات میدانی و تحقیق از جمعی از متهمین دستگیرش��ده مشخص 
شد شبکه وحید مظلومین از مؤثرترین فعاالن غیرمجاز بازار ارز و سکه 
بوده و با اس��تفاده از حس��اب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا 
زمان دستگیری فعالیت گسترده غیرمجاز و در مدت زمانی فقط گردش 
حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ 8/2۱۹/۹6۱/88۱/۴8۵ 
و 3/2۵۰/۵۵۱/۴۴7/278 ریال بوده و حسب اسناد و مدارک و تحقیقات 
به عمل آمده از حس��اب بیش از ۴۰ نف��ر با تبانی با بعضی از کارمندان 
بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده نموده اند.
اعدام وی و همدس��تش سبب شد بسیاری از حقوقدانان این سوال را 

مطرح کنند؛ سقف جرم انگاری خرید و فروش سکه چیست؟
 سلطان قیر

حاال اما ش��مارش معکوس ب��رای اعدام مردی که س��لطان قیر لقب 
گرفته، آغاز شده است. در جریان بررسی پرونده سلطان قیر اما نام های 
آشنای دیگری هم بر سر زبان ها افتاد. بابک زنجانی، محمودرضا خاوری 
و ... در پرونده س��لطان قیر کلکس��یونی از اتهامات درج ش��ده است، از 
بدهی 2 هزار میلیاردی به سیس��تم بانکی تا قاچاق ۹ میلیارد دالر کاال 

به داخل کشور و صادرات قیر و نپرداختن هزینه خرید و ...
 محس��نی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه رسما این خبر را اعالم کرده 
و در پاس��خ به س��والی مبنی بر طوالنی بودن پرون��ده باقری درمنی و 
خ��ط قرمز بودن دول��ت نهم و دهم، گف��ت: اتهامات باق��ری درمنی و 

کالهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود.
وی افزود: این پرونده در ش��عبه ویژه رس��یدگی نشد چون استناد به 
ماده 286 قانون ارتش��ا و اخالل در نظام نبود و به استناد ماده ۴ قانون 
تش��دید مجازات و ارتشا در شعبه ۱۵ دادگاه انقالب رسیدگی شد. این 
پرون��ده خ��ط قرمز دولت دهم نبوده اس��ت. اولین باری اس��ت که این 

مطلب را می شنوم.
به گفته قوه قضاییه، یکی از کسانی که ضمانت نامه های بانکی را برای 
آقای باقری درمنی تهیه می کرده از روس��ای س��ابق یکی از شعب بانک 

ملی تهران بوده.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه بعد از دستگیری از این رئیس 
س��ابق بانک نقل کرده: »یک��ی از افراد درمنی از خ��اوری )محمدرضا( 
دس��تور صدور ضمانت نامه های بانکی را گرفته بود، اما سرپرس��ت یکی 

از مناطق بانک ملی دس��تور وی را انجام نداد که پس از 2۴ س��اعت از 
سمت خود برکنار شد.« 

محمدرض��ا خاوری، مدیرعامل س��ابق بانک ملی ای��ران و از متهمان 
اختالس 3 هزار میلیارد تومانی است که خارج از ایران به سر می برد.

بی��ژن نامدار زنگن��ه، وزیر نفت ایران هم حدود چهار س��ال پیش در 
اظهاراتی به بدهی حمید باقری درمنی اشاره کرده بود.

آقای زنگنه گفته بود: »مثال یک پرونده متعلق به یک ش��رکت است 
ک��ه به پرونده ۴۰۰ میلیارد تومانی مش��هور اس��ت و چیزی ش��بیه به 
پرون��ده آقای بابک زنجانی اس��ت؛ با همان ش��یوه خرید نفت و فروش 
نفت به دیگری. به قدری پرونده آقای بابک زنجانی بزرگ است که سایر 
پرونده ها در مقابل آن کوچک به چش��م می آید. یک کس��ی آمده بدون 
اینکه ضمانت درس��ت و حسابی بدهد یک محموله قیر را گرفته و برده 

و پولش را هم نداده و نمی دهد.«
قوه قضاییه ایران اعالم کرده بود آقای باقری درمنی »با ایجاد ش��بکه 
چن��د نفری« که مدیریت آنها با او ب��وده، بیش از 322 میلیون و 3۴3 

هزار کیلو قیر خریده که پول آنها را بازنگردانده است.
ای��ن مقدار قیر به گفته وکیل ش��رکت پاالیش »نفت جی« به قیمت 

روز معادل ۱۴۵ میلیون دالر بوده است.
 سلطان پوشک

داس��تان تنها به نفت و قیر و سکه ختم نمی شود. هرچند تب بحران 
پوش��ک امروز فروکش کرده اس��ت اما آن روزها که کمبود پوش��ک به 
مس��اله اول اقتصاد بدل شده بود، برخی سخن از حضور سلطان پوشک 

به میان آوردند؛ سلطانی که اتفاقا این بار ایرانی نیست.
احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تمام واردات 
و صف��ر تا صد پوش��ک در ای��ران در اختیار یک فرد ترکی��ه ای بوده و 
مس��ئوالن دولت تمام اختی��ارات در این بخش را ب��ه این فرد خارجی 
داده اند.  داس��تان پوش��ک اما با رش��د قیمت ها به فصلی تازه رسید اما 
مس��اله اختیارداری ترکیه در بازار پوش��ک هنوز به پایان نرسیده است. 

این نماینده اما نام سلطان پوشک را شفاف مطرح نکرده است.
سلطان شکر

س��لطان ش��کر را باید از س��الطین قدیمی بازار ایران دانست. پیشتر 
می گفتند س��لطان شکر مرده اس��ت، با پرونده ای قطور اما سال گذشته 
بود که حتی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، مجری مخاطبان را مورد 
سوال قرار داد و از آنان پرسید سلطان شکر کیست اما جوابی سرراست 
نگرفت. همین مس��اله نش��ان می داد سلطان شکر هنوز در حال فعالیت 
در گوش��ه ای است و امروز با بحران رخ داده در هفت تپه، نقش وی در 
این اقتصاد س��لطان زده بیش از پیش آشکار می شود. علی اکبر مهرفرد، 
قائم مق��ام وزیر جهادکش��اورزی در امور بازرگانی، بهم��ن دانایی، دبیر 
انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر، غالمحسین بهمئی، دبیر انجمن 
صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان ش��کر و مانی جمش��یدی، کارشناس 

کشاورزی، چهار شرکت کننده ای بودند که با این سوال روبه رو شدند.
 آنگونه که قالیباف، مجری گفت وگوی ویژه خبری می گفت: س��لطان 
شکر را همه می شناسند اما کسی امکان اعالم نامش را ندارد. وی حتی 
مخاطب��ان را به جس��ت وجو در اینترنت در این خص��وص دعوت کرد. 

هرچه هست اما هنوز نامش در مقابل این لقب قرار نگرفته است.
سلطان موز

ای��ن لقب هم از القاب کم فروغ بازار ایران بود. تیرماه امس��ال بود که 
با اعالم اس��امی دریافت کنندگان ارز ۴2۰۰ تومانی، ماجرای کیس��تی 
سلطان موز مطرح شد. بررسی ها نشان می داد بیش از 36 میلیون یورو 
ارز دولتی ب��رای واردات موز تخصیص یافته ام��ا در همان دوره قیمت 
آن بیش از ۵۵درصد نس��بت به سال گذش��ته افزایش داشت. آن زمان 
این سوال طرح شد که سلطان موز کیست اما تب این سلطان زودتر از 

پیش بینی ها به عرق نشست.
و دیگر سلطان ها

س��لطان گوش��ت، س��لطان ارز و ... نیز در میانه رفت و آمد سالطین 

گاه��ی بر س��ر زبان ه��ا افتاده اند. خجس��ته، رئیس فراکس��یون مبارزه 
با مفاس��د اقتصادی و اداری اما اخیرا اعالم کرده اس��ت: بازار س��لطان 
شکر، س��لطان حبوبات، سلطان دام و طیور، سلطان الستیک دارد. وی 

توضیحات مبسوط تری درباره هویت این سالطین نداده است. 

افزایش تعداد ساطین فرصت طلب در سال های اخیر از حلقه گمشده شفافیت در اقتصاد ایران خبر می دهد

همه سالطین اقتصاد ایران
نگاه
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ساطین اقتصادی، معلول اقتصاد ایرانند یا علت آن؟
یک اقتصاد و هزار سلطان

قیمت س��که به مرز 3 میلیون تومان که رسید رئیس پلیس تهران از 
دستگیری سلطان سکه خبر داد. فردی که به گفته سردار حسین رحیمی 
طی ۱۰ماه گذش��ته با کمک نوچه هایش دو تن سکه خریده بود و حاال 
بر بازار سکه سلطنت می کرد. اطالعاتی که رحیمی از سلطان سکه ارائه 
کرده بود، مبهم و اندک بود. فردی ۵8 ساله و سابقه دار که با کمک پسرش 

این حجم از سکه را خریده بود.
ب��ه گزارش هفته نام��ه تجارت فردا، ماجرای نوس��ان قیمت س��که و 
دس��تگیری سلطان آن، بی شباهت به نوسانات ارزی سال ۹۱ نیست. آن 
زمان که معاون اول دولت احمدی نژاد از دستگیری عامل اصلی نوسانات 
ارزی خبر داد. فردی با نام جمشید بسم اهلل که رسانه ها او را »سلطان ارز« 
نامیدند. جوانی که گویا هر روز روی چهارپایه ای در پاس��اژ افشار خیابان 

فردوسی بر تخت سلطنت می نشست و دالر به فرمان او تغییر می کرد.
اما چه می ش��ود که اقتصادی چنین سلطان پرور می شود؟ این سوالی 
است که بسیاری آن را طرح کردند. در هر صنعت و هر بخشی از اقتصاد 
سالطین بی شماری وجود دارند. یکی سلطان شکر است و یکی سلطان 
دانه های روغنی. یکی بر بازار آهن سلطنت می کند و دیگری بر بازار میوه. 
س��الطینی بی نام و نشان که سال ها در کنجی سلطنت می کنند. بی آنکه 
کس��ی آنان را بشناسد یا اطالعاتی از آنان در جایی درج شود، اما چرا با 
آنان برخورد نمی ش��ود؟ قبل از پاس��خ به این سوال، اما شاید باید به این 
پرسش پاسخ داد که سالطین محصول شرایط اقتصاد ایرانند یا علت آن 
و برای به زیر کشیدن آنان از تخت پادشاهی، باید با خود آنان مقابله کرد 

یا شرایطی که آنان را متولد کرده است؟
 س��عید اس��المی بیدگلی، تحلیلگر اقتصادی در پاس��خ به این سوال 
می گوی��د: »س��الطین اقتصاد ایران محص��ول رانتند و عدم ش��فافیت. 
رانت های��ی ک��ه از دل مجموعه دولت و نهاد حاکمیت س��ر بر می آورد و 
هر بخش اقتصاد را به حیاط خلوتی برای فعالیت های سودآور بدل کرده 
است.«  مس��عود نیلی، اقتصاددان هم چندی پیش تعبیر »نظام آشفته 
مالکیت��ی« را ب��رای اقتصاد ایران به کار برده ب��ود. فضایی که در آن هم 
بنگاه ه��ای حاکمیتی غیردولتی فعالیت دارن��د و هم بنگاه های عمومی. 
هم بنگاه های نظام��ی کار اقتصادی می کنند و هم بنگاه های خصوصی. 
نهادهای��ی که ضمن حضور قوی در اقتصاد، خود جزو سیاس��تگذاران و 

تصمیم گیرندگان عرصه اقتصاد هم هستند.
و پشت سالطین اقتصاد گرم به همین نهادهاست. اقتصاد دولتی ایران 
مولد این شرایط است و هر اقدامی برای مقابله با این سالطین، جز رقابتی 
کردن فضای اقتصاد، راه به خطا بردن و آدرس غلط دادن اس��ت. درست 
مانند برخوردی که اخیراً با س��لطان سکه شد. بس��یاری در اعتراض به 
چنین برخوردی اعالم کردند، دس��تگیری این فرد و امثال آن برخورد با 
علت نیس��ت و تنها اقدامی برای آرامش افکار عمومی است. مانند صادق 
زیباکالم که در توئیتی نوشت: »آیا دولت اعالم کرده بود هر نفر یک سکه 
بیشتر حق ندارد بخرد. غم انگیز است وقتی قانون تحت تاثیر ارضای افکار 

عمومی قرار می گیرد.« 

یکشنبه
25 آذر 1397
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مهم ترین تغییرات قانون صدور چک
بان��ک مرکزی در یک نامه ۱3 بندی خطاب به بانک ها، مهم ترین 

تغییرات قانون صدور چک را تشریح کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا و بنابر اع��الم بانک مس��کن، اداره مطالعات و 
مقررات بانکی بانک مرکزی طی نامه ای در ۱2 آذرماه س��ال جاری، 
مهم تری��ن تغیی��رات و اصالحات صورت گرفت��ه در اصالحیه قانون 
صدور چک را به بانک ها ابالغ کرد. در این نامه تاکید ش��ده فضای 
حاکم بر روابط و مبادالت تجاری و مالی اشخاص و پیش بینی سازی 
کاره��ا و ابزاره��ای قانونی الزم ب��ه منظور جلوگیری از گس��ترش 
روزافزون آمار چک های برگش��تی، منجر ب��ه بازنگری مجدد قانون 
صدور چک در مورخ ۱3 آبان ماه س��ال جاری و تصویب آن توسط 
مجلس شورای اسالمی و تأیید شورای محترم نگهبان تحت عنوان 
قانون اصالح قانون صدور چک ش��د. ۱3 مورد از مهم ترین تغییرات 

و اصالحات در این نامه تشریح شده است.
بند نخست این تغییرات، پیش بینی چک الکترونیکی و الزم االجرا 
ب��ودن قوانی��ن و مقررات مرب��وط در مورد چک های مزبور اس��ت، 
همچنی��ن در بند دوم پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دس��ته 
چک برای اش��خاص ورشکسته و معس��ر از تأدیه محکوم به عنوان 
ش��ده اس��ت. به بیان دیگر، این ممنوعیت ش��امل کس��ی است که 
به واس��طه عدم کفایت دارایی یا دسترس��ی نداش��تن به مال خود 
قادر به پرداخت هزینه دادرس��ی یا دیون خود )اعم از محکوم به و 
اوراق الزم االجرای ثبت و مالیات( نباش��د. در بند سوم، بر ثبت آنی 
اطالع��ات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت چک در بانک مرکزی 
و ارس��ال گواهی نامه مذکور به آدرس صادرکننده چک تاکید شده 

است.
در بن��د چهارم، محدودیت ه��ا و محرومیت هایی درخصوص افراد 
صاحب حس��اب در صورت غیرقابل بودن پرداخت چک یا کس��ری 
مبلغ چک در س��امانه یکپارچه بانک مرکزی عنوان ش��ده و بانک ها 
موظفند که این موضوع را به ش��کل بر خط اطالع رسانی کنند. این 
محدودیت ها شامل عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی 
جدید، مس��دود ک��ردن وجوه تمامی حس��اب ها و کارت های بانکی 
و ه��ر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت ه��ر عنوان نزد بانک یا 
مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعالمی 
از س��وی بانک مرک��زی، عدم پرداخت هرگونه تس��هیالت بانکی یا 
صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی و عدم گشایش اعتبار اسنادی 

ارزی یا ریالی می شوند.
در بن��د دیگ��ر این نامه تاکید ش��ده ک��ه بانک ها بای��د از افتتاح 
حساب و انسداد تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری پس از گذش��ت 2۴ س��اعت از ثبت غیرقابل 
پرداخت بودن چک جلوگیری کنند. ممنوعیت صدور و پشت نویسی 
چ��ک در وجه حامل پس از انقضای دو س��ال از الزم االجرا ش��دن 
قانون و ضرورت ثبت انتقال چک در س��امانه صیاد به جای عملیات 
صدور و ظهرنویس��ی چک بند دیگر اصالحات قانون چک است. در 
بند هفتم، صدور فوری اجرائیه حس��ب مورد علیه صاحب حساب یا 
صادرکننده یا هر دو توس��ط دادگاه ها تنها با ارائه درخواست منضم 
به گواهی نامه عدم پرداخت از سوی دارنده با تحقق شرایط مقرر در 

ماده )23( قانون مقدور شده است.
براس��اس بند دیگر بانک ه��ا باید اطالعات مرب��وط به چک، بین 
بانک مرکزی و مراجع قضایی به ش��کل بر خط به اشتراک و تبادل 
بگذارن��د. در بن��د نهم نیز پیش بینی صریح مرور زمان سه س��اله به 
عنوان یکی از راه های رفع س��وء اثر از س��وابق چک برگشتی افراد، 

مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری مطرح  شده است.
براساس بند دهم، ثبت تمامی مراحل مربوط به صدور و تخصیص 
دس��ته  چک و نیز گردش و تس��ویه چک در سامانه های »صیاد« و 
»چکاوک« تحت نظارت بانک مرکزی الزامی ش��ده است. همچنین 
براساس بند دیگر بانک ها به احراز صحت مشخصات متقاضی دسته 
چک با اس��تعالم از س��امانه نظام هویت س��نجی الکترونیکی بانکی 
)نهاب( مکلف شدند. این نامه در بند بعدی بانک ها را به تعیین سقف 
اعتبار برای متقاضیان واجد ش��رایط استفاده از دسته چک براساس 
نتایج گزارش اعتباری دریافتی از سامانه های مربوط و نیز تخصیص 
شناس��ه یکتا و مدت اعتبار )حداکثر سه س��ال( برای هر برگه چک 
مکلف کرده اس��ت. براس��اس آخرین بند این نام��ه نیز بانک ها باید 
برای اشخاصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت 
دس��ته  چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده عالوه 
بر محرومیت س��ه ساله از دریافت دسته چک مجازات تعیین کنند. 
در پایان این نامه تاکید ش��ده که ضوابط و مقررات ابالغی با توجه 
به اصالحیه قانونی مذکور توس��ط بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران در فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از تصویب 
در مراجع ذی صالح و پیاده سازی زیرساخت های اطالعاتی مربوط، 

برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابالغ می شود.

وزیر ارتباطات هشدار داد
مردم مراقب تماس  به بهانه قرعه کشی و 

درخواست اطاعات بانکی باشند
وزیر ارتباطات با اش��اره به نکاتی در زمینه آگاه سازی برای مقابله 
ب��ا کالهبرداران گف��ت: تماس هایی ک��ه با عنوان برنده ش��دن در 
قرعه کشی از شما درخواست اطالعات بانکی می کنند، کالهبرداری 
اس��ت. به گزارش ایِبنا، محمدجواد آذری جهرمی در توییتی با ذکر 
دو نکته کاربردی  به منظور آگاه سازی شهروندان گفت: اولین نکته 
مربوط به آن است که نرم افزارها و یا پیام هایی که در فضای مجازی 
با عنوان شارژ یا اینترنت رایگان تبلیغ می کنند دروغ و فریب است.

وی اف��زود: تماس هایی که با عنوان برنده ش��دن در قرعه کش��ی 
از شما درخواس��ت اطالعات بانکی می کنند نیز کالهبرداری است. 
آذری جهرمی تاکید کرد: بای��د در مقابل این نوع از کالهبرداری ها 
مراقب باش��یم. همچنین، وزیر ارتباطات در پاس��خ به توییت یکی 
از کارب��ران در زمینه مقابل��ه با کالهبرداری و نحوه کار نادرس��ت 
برخی از شرکت های ارزش افزوده گفت: اقدامات بسیار زیادی برای 
پیشگیری و مقابله با س��رویس های ارزش افزوده انجام شده است؛ 
از جمله این اقدامات دائر کردن س��رویس 8۰۰#*، بررسی حقوقی 
دو پرونده بزرگ و بازگردان��دن بیش از 3۰میلیارد تومان به مردم، 
راه اندازی س��امانه ش��کایات مردم، مسدودس��ازی بیش از ۴۰ هزار 

سیم کارت متخلف و تدوین آیین نامه ها است. 

بانکنامه

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی روز ش��نبه در آس��تانه بیست و 
پنجمین سالگرد تاسیس ش��رکت خدمات انفورماتیک، از چهار سامانه 
»نهاب«، »س��پند«، »مهک« و »مدیریت کارت سوخت« رونمایی کرد 
و با تاکید بر ضرورت اس��تفاده از ظرفی��ت حداکثری فناوری های نوین 
برای کنترل بهینه بازار پول و ارز در راستای پویایی اقتصاد ملی کشور، 
گفت با استفاده از زیرساخت های فناورانه، اعمال سیاست های نظارتی و 

کنترلی بانک مرکزی توسعه می یابد.
عبدالناصر همتی با اش��اره به اقدامات بانک مرکزی درخصوص اعمال 
محدودی��ت س��قف تراکنش روزانه کارتی براس��اس کد مل��ی و صدور 
چک های تضمینی صرفا در وجه ذی نفع، ادامه داد: پولش��ویی آش��کار 
از طری��ق چک ه��ای تضمینی و کارت های بانکی توس��ط س��فته بازان 
انجام می ش��د که این روند متوقف ش��ده است؛ لذا قصد ما جلوگیری از 
س��فته بازی و کاهش ارزش پول ملی است و نمی خواهیم محدودیتی در 

تراکنش های روزمره و واقعی مردم ایجاد کنیم.
جلوگیری از فعالیت 1.7 میلیون کارت فاقد هویت معتبر

در این مراس��م همچنین آماری از عملکرد سامانه »مهک« )مدیریت 
هویت کارت( اعالم شد مبنی بر اینکه از هفته گذشته تاکنون از فعالیت 
یک میلیون و 7۰۰ هزار کارت فاقد کد ملی یا هویت نامعتبر جلوگیری 

شده است.
طب��ق اعالم بانک مرکزی، همتی در ای��ن زمینه بر پاالیش و نظارت 
دقی��ق بر هویت مش��تریان و نظ��ارت دقیق بر مکان و ح��دود فعالیت 
پایانه ه��ای کارتخ��وان و تراکنش های الکترونیکی تاکی��د کرد و گفت: 
هدف اصلی بانک مرکزی در راهبری سامانه های حاکمیتی و سامانه های 
ملی پرداخت و تس��ویه باید بر اش��راف کامل بر رون��د مبادالت و رصد 
و نظارت دقیق مبتنی باش��د تا امکان هرگونه سوء اس��تفاده از خدمات 

پرداخت الکترونیک برای فعالیت های مخل اقتصادی از میان برود.
در این مراسم از چهار سامانه »نهاب« )نظام هویت سنجی الکترونیکی 
مش��تریان بانکی(، »س��پند« )س��امانه پرداخت های نظام مند دوره ای(، 
»مهک« )مدیریت هویت کارت( و نیز استفاده از کارت بانکی به عنوان 
کارت س��وخت رونمایی ش��د. جم��ع آوری و پاالی��ش داده های هویتی 
مش��تریان نظام بانکی در یک پایگاه داده متمرکز توسط سامانه نهاب و 
همچنین پرداخت صورتحساب های دوره ای به صورت خودکار از حساب 
بانکی افراد به درخواس��ت مشتری توسط س��امانه سپند انجام می شود. 
س��امانه »مهک« نیز به عنوان زیرس��اخت نظارتی و از سامانه مدیریت 

کارت سوخت برای پل ارتباطی بین نظام بانکی و نظام مدیریت سوخت 
کشور استفاده می شود.

زندان یا وثیقه سنگین در انتظار اجاره دهندگان حساب
چندی پیش محمدج��واد ظریف، وزیر امور خارجه در مصاحبه ای به 
پولشویی گسترده در کشور اشاره  کرده بود. بر این اساس، بانک مرکزی 
با هدف مبارزه با پولش��ویی و انتظام به ورود و خروج نقدینگی و ارز در 
کشور، بخش��نامه اصالح مبلغ تراکنش های بانکی که مهم ترین بند آن 
به محدودیت خرید از کارت خوان ها در طول یک شبانه روز با سقف ۵۰ 

میلیون اشاره داشت را به شبکه بانکی ابالغ کرد.
اما این بخش��نامه بانک مرکزی با هدف ایجاد محدودیت در تراکنش 
به وس��یله هر کارت ملی منجر به رویکرد جدید س��ودجویان در اجاره 

حساب های بانکی برای اقدام به پولشویی شده است.
به گزارش ایِبنا، بس��یاری از س��فته بازان و دالل ه��ای خارجی که در 
کشورهای همس��ایه با بهره گیری از کارت خوان بانک های داخلی اقدام 
ب��ه خریدوفروش ارز در مبال��غ باال می کردند فعالیت ش��ان با ابالغ این 
بخش��نامه با محدودیت مواجه ش��د که برای حل این مش��کل اقدام به 
افتتاح حس��اب در بانک های متعدد کردند ت��ا از طریق کارت بانک های 
مختل��ف خریدهای ارزی خود را انج��ام دهند. ازاین رو بانک مرکزی در 
جدیدتری��ن اقدام خود در زمان مناس��ب با ابالغ بخش��نامه محدودیت 
خرید تا س��قف ۱۰۰ میلیون تومان ب��رای هر کد ملی این اقدام دالالن 

را خنثی کرد.
آگاهی بانک مرکزی از جزییات هر تراکنش

براس��اس مش��اهدات میدان��ی ایِبن��ا، دالالن و کاله ب��رداران ب��رای 
خریدوف��روش ارز در مبالغ باال و همچنین قاچاقچی��ان به منظور اقدام 
ب��ه پولش��ویی ب��ا اعمال محدودی��ت اخیر از س��وی بان��ک مرکزی در 
اقدام��ی جدید با اعالم فراخ��وان اقدام به اجاره حس��اب های بانکی در 
مقابل پرداخت ماهانه 2میلیون تومان کرده اند. این در حالی اس��ت که 
براساس قوانین جدید بانک مرکزی ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام 
تراکنش های کارتی به هنگام پاس��خ تراکنش اجباری اس��ت. همچنین 
درج »بابت« در تمام دس��تور پرداخت های ارسالی در سامانه های ساتنا 

و پایا اجباری است.
ای��ن تدابیر ب��ه بانک مرکزی ام��کان می دهد از ای��ن موضوع که هر 
تراکن��ش به وس��یله چه ش��خصی و بابت چه موضوعی در س��اتنا و پایا 
انجام می گیرد، آگاهی یابد. ازاین رو افرادی که با اعالم فراخوان از سوی 

دالالن، حس��اب های بانکی و کد ملی خ��ود را در ازای دریافت مبالغی 
در اختیار سودجویان قرار می دهند، در فرآیند پولشویی در مدل جدید 
شناسایی ش��ده و شریک جرم این افراد محسوب ش��ده و مطابق قانون 

مجازات می شوند.
اجاره حساب های بانکی روش جدید پولشویی

در ح��ال حاضر قاچاقچی��ان با اعم��ال محدودیت های فوق روش 
اجاره حس��اب اش��خاص مختلف را جایگزین م��دل قبلی که به طور 
س��نتی از طریق سیس��تم بانک��ی و روش انفجار س��تاره که در آن 
افتتاح یک حس��اب سپرده ای با پول های مختلط کثیف و پاک انجام 
می شد و با س��فارش های مکرر از طریق حواله های کتبی، تلگرافی، 
تلفنی و فکس پول ها به حس��اب های متعدد در کشورهای گوناگون 
منتقل می شد، کرده اند. ازاین رو عواقب خطرناکی برای اشخاصی که 
حس��اب ها و کد ملی خود را در اختیار ای��ن افراد قرار می دهند، در 

انتظار است.
تشکیل پرونده برای اجاره دهندگان حساب

براساس تعریفی که قانون گذار از جرم پولشویی کرده است، اگر کسی 
درآمد نامش��روع و غیرقانون��ی که از منظر قانون گذار نحوه کس��ب آن 
درآمد مجرمانه باش��د، به دس��ت بیاورد )مثاًل فردی از کسی یا کسانی 
کاله برداری کرده باش��د یا درآمدی از مح��ل خریدوفروش مواد مخدر 
یا مش��روبات الکلی و غیره به دس��ت آورده باش��د( و وجوه حاصله را به 
حس��اب های مختلف ولو اینکه آن حساب ها متعلق به اشخاص دیگری 
باشد ولو به مدت کوتاه واریز کند، صاحب حساب همدست مجرم اصلی 
محس��وب خواهد ش��د و عالوه بر اینکه ممکن است به جرم معاونت در 
ج��رم اصلی، تحت تعقیب قضایی قرار گی��رد و محکوم به مجازات مقرر 
برای آن جرم ش��ود به صورت مستقل به جرم پولشویی علیه وی پرونده 
تش��کیل می شود و مورد تعقیب قضایی و مراجع انتظامی و امنیتی قرار 

گیرد.
بر این اس��اس، کسی حس��اب و کد ملی خود را به فرد دیگری اجاره  
می دهد و به نحو فوق وجوهی که منش��أ آن ه��ا از اعمال مجرمانه بوده 
را در حس��اب خود نگهداری می کند یا موجب نقل وانتقال آن می ش��ود 
عالوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به 
جرم پولش��ویی که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش شده و سود 
بانکی مقرر و همچنین جزای نقدی به میزان یک چهارم مبالغ تراکنش 

شده )عواید حاصل از جرم( محکوم می شود. 

رئیس کل بانک مرکزی از توقف پولشویی از طریق چک های تضمینی و کارت های بانکی خبر داد

به کارگیری فناوری برای نظارت بازار پول و ارز

روزهای س��ختی در پیش است؛ ماشین جعل خبر با قدرت به راه افتاده 
و حاال در ش��بکه های مجازی، اخب��اری نه فقط برای تخریب بازار ارز بلکه 
برای تخریب بنیان هایی که بانک مرکزی بنا نهاده، دست به دست می شود. 
فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی پر شده اند از اظهار نظرهایی از قول 

همتی مبنی بر نبود منابع مالی کافی، بحران در ذخایر بانک مرکزی و ....
 به گزارش خبرآنالین، این اخبار در حالی منتشر شده است که بانک 
مرکزی به تازگی عملیات ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
و بازپرداخت بدهی های سپرده گذاران را به پایان برده است. نه حاال که 
پیش��تر نیز بر این نکته تاکید شده است که سپرده گذاری در بانک ها و 
نهادهای مالی مجاز بحرانی را متوجه سپرده گذار نمی کند. در عین حال 
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت س��پرده گذاران از حضور در 
موسسات و بانک هایی که سودهای باالتر از حد مجاز پیشنهاد می دهند 

خودداری کنند.
چه کسانی از آشفته بازار ارز منتفع می شوند؟  

ح��اال اما واکاوی خط خبری به راه افتاده علیه سیاس��ت های پولی و 

مالی بانک مرکزی نش��ان می دهد داس��تان از کجا آب می خورد. بانک 
مرکزی اخیرا با برداشتن بار روانی بازار ارز توانسته است دالر را به مدار 
۹ تا ۱۰ هزار تومان بازگرداند. در عین حال کند شدن سرعت چرخش 
پول در عین مقابله با پولش��ویی و شفاف س��ازی نقل و انتقاالت پول از 
موارد تاثیرگذار در این حوزه تلقی می ش��ود. به نظر می رس��د این اقدام 
بسان آبی است که در خوابگاه مورچگان ریخته شده است. شفاف سازی 
نق��ل و انتقاالت مالی حاال آنها را که از محل این عدم ش��فافیت س��ود 
باالیی را سرازیر جیب های شان می کردند، ناراضی کرده است و تحرکات 

برای مقابله با تداوم این سیاست را در این راستا می توان ارزیابی کرد.
از سوی دیگر تالش برای کسب سود از بازاری ملتهب، توسط عده ای 
از دالالن نیز با بازگش��ت آرامش و کنترل بازار ارز رویایی از دست رفته 
اس��ت از این رو، آش��فتگی این بازار می تواند ش��رایط مساعدی را برای 

ماهیگیری از آب گل آلود فراهم کند.
 خط خبری به راه افتاده در تلگرام و دیگر ش��بکه های اجتماعی، در 
این راستا می تواند منافع آنها که پولشویی می کنند و کسانی که از قبل 

رشد قیمت ها سود می برند را تامین نماید.
خبرهای تازه ای در راه است

در عی��ن ح��ال گروه س��وم نفع برنده از این سیاس��ت نی��ز بی تردید 
تحریم کنندگان ایران است. آنها که پیشتر بحران ارزی رخ داده در ایران 
را ثمره فعالیت های محدودکننده ش��ان علیه ایران می دانستند و دست 
در دست پولشویان و دالالن، اقتصاد ایران را نشانه رفته بودند، از ثبات 

بازار ارز برآشفته شده و خط جدیدی را علیه ایران تدارک می بینند.
 بانک مرکزی نه امروز که پیش تر نسبت به تحریف سخنان رئیس کل 
بانک مرکزی و دروغ پردازی از زبان وی هشدار داده بود. همتی خود نیز 
در صفحه ش��خصی اش و در مصاحبه های رس��می مردم را از افتادن در 

دام دالالن بر حذر داشته است.
 به نظر می رسد آنچه در روزهای پایانی هفته گذشته با ورود دالر به 
کانال ۹ تا ۱۰ هزار تومان رخ داده آغاز آتش توپخانه ای باش��د که علیه 
ایران تدارک دیده ش��ده است و باید در هفته پیش رو و در روزهای آتی 

در انتظار اتفاقات تازه تر بود. 

پس لرزه های مبارزه با پولشویی

3 گروه مترصد برهم ریختن آرامش بازار ارز

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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طی هفته گذشته رقم خورد
 رشد 50درصدی

حجم معامات بورس کاالی ایران
در هفت��ه منتهی به 22 آذرماه، 3۱3 ه��زار و 3۱۱ تن انواع کاال به 
ارزش بی��ش از ۱3 هزار میلیارد ری��ال در بورس کاالی ایران مورد داد 
و س��تد قرار گرفت که نس��بت به هفته ما قبل به ترتیب رش��د ۵۰ و 
3۵درصدی را در حجم و ارزش معامالت تجربه کرد. به گزارش »کاال 
خبر«، طی هفته اخی��ر، در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی، 3 هزار 
و 73۹  ت��ن انواع کاال ب��ه ارزش یک هزار و 3۱۰ میلیارد ریال معامله 
ش��د. در این تاالر 22۰ تن فوالد، یک هزار و 8۰۰ تن مس، یک هزار 
و ۵۰۰ تن آلومینیوم، ۱۰۰تن ش��مش روی، ۹ تن کنس��انتره فلزات 
گرانبها، ۱۱۰ تن کنس��انتره مولیبدن و یک کیلوگرم ش��مش طال از 
سوی مشتریان خریداری شد. همچنین در هفته معامالتی مذکور در 
دو بخش داخلی و صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 26۹ 
هزار و 23 تن انواع کاال به ارزش بیش از ۱۱هزار میلیارد ریال به فروش 
رسید. در این تاالر 6۴ هزار و 26۰ تن وکیوم باتوم، ۱2۰ هزار و ۵۵ تن 
قیر، ۵۵ هزار و ۱۹2 تن مواد پلیمری، 27هزار و 23 تن مواد شیمیایی، 
7۹۰ تن گوگرد، 2هزار تن س��الپس واکس و ۱3۰ تن عایق رطوبتی 
معامله شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز طی هفته 
مذکور، شاهد معامله  ۴۰ هزار تن  گندم خوراکی بود. همچنین ۵۴۹ 
تن کاال اعم از نخ پلی استر و ضایعات فلزی نیز با ارزش 68 میلیون ریال 

در بازار فرعی بورس کاالی ایران به فروش رسید.

تحقق شفافیت اقتصادی به واسطه فعالیت 
بورس کاال

مشاور عالی رئیس اتاق تهران گفت: در مقطع کنونی، اصلی ترین هدف 
بورس یعنی ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور است که خوشبختانه این 
اتفاق به واس��طه بورس، تا حدود زیادی محقق ش��ده است. به گزارش 
تس��نیم، ابراهیم بهادرانی گفت: با مقایسه س��ابقه راه اندازی بورس های 
کاالیی معتبر دنیا با بورس کاالی ایران و نگاهی به کارکردهای زیاد این 
بورس در اقتصادها، متوجه می ش��ویم که این بازار مدرن مسیر طوالنی 
در پی��ش دارد؛ در این میان بورس کاال در همین س��ال های فعالیتش، 
اتفاق های مثبت و ارزش��مندی برای اقتصاد رقم زده است. مشاور عالی 
رئیس اتاق تهران گفت: ایجاد رفتار بازاری در اقتصاد به همراه شفافیت 
در دادوس��تدها از خدمات اصلی بورس کاال طی این س��ال ها بوده است 
ک��ه همین عامل، زمینه واقعی ش��دن قیمت کااله��ا را فراهم کرد. به 
گفته وی، باید بپذیریم اقتصاد ایران برخالف دیگر کشورها یک اقتصاد 
طبیعی نیس��ت و همیشه با مشکالت خاصی دس��ت و پنجه نرم کرده 
اس��ت، به طوری که در ش��رایط مختلف شاهد نوعی از حاکمیت بحران 
در کش��ور بوده ایم، به همین دلیل بعضا فرمول هایی را در مکانیزم بازار 
تعریف کردیم، اما با وجود همه این سختی ها، بورس کاال اقدامات موثری 
انجام داده و به خوبی به وظایف خود عمل کرده اس��ت. بهادرانی افزود: 
نکته حائز اهمیت در مقطع کنونی، اصلی ترین هدف بورس یعنی ایجاد 
ش��فافیت اقتصادی در کشور است که خوشبختانه این اتفاق به واسطه 
بورس، تا حدود زیادی محقق شده است. وی اظهار داشت: در این سال ها 
ورود انواع کاال به بورس چشم فعاالن بازار را به قیمت های واقعی و ایجاد 
رقابت در تولید آشنا کرده است، به همین دلیل می توان گفت که بورس 

کاال در شفافیت اقتصادی کشور تاثیر بسزایی داشته است.

نماگربازارسهام

در آخری��ن روز معامالت��ی ب��ورس و فراب��ورس ای��ران در هفته 
گذش��ته ش��اخص کل حدود 88۰ واحد افت ک��رد. در ابتدای این 
هفته نیز این ش��اخص ب��ا ادامه کاهش قیمت ها روند کاهش��ی را 
تجربه کرد و بانکی ها، فلزی ها و خودرویی ها دس��ت به دس��ت هم 
دادند تا ش��اخص های بازار کاهش یابد. در نتیجه، ش��اخص بورس 
دیروز شنبه با عقب نشینی 86۰ پله ای در جایگاه ۱6۴ هزار و ۴۹۱ 

واحدی ایستاد.
به گزارش ایس��نا، در نخس��تین روز هفته با باز ش��دن معامالت 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران، فعاالن بازار ش��اهد افت آرام بیش��تر 
قیمت ها بودند. در نتیجه ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق به��ادار تهران 86۰ واح��د کاهش یافت و به رقم به ۱6۴هزار 
و۴۹۱ واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل ه��م وزن با ۹۱ واحد 

کاهش تا رقم 27 هزار 6۵۱ پایین رفت.
در این س��اعات معامالتی شاخص آزاد شناور با ۹۹6واحد کاهش 
تا رقم ۱76 هزار و ۴۹6 پایین رفت و ش��اخص بازار اول و دوم هر 

یک به ترتیب 733 و ۱232 واحد کاهش پیدا کردند.
گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید بانک ملت و س��رمایه گذاری 
پتروشیمی خلیج فارس هر یک به ترتیب ۱۱2، ۱۱۰ و 7۰۹ واحد 
تاثیر کاهنده در ش��اخص های بازار سرمایه داشتند. اما گروه مپنا، 
پتروش��یمی خارک و معدنی و صنعتی گل گه��ر هر یک به ترتیب 
۵7، 28 و 27 تاثیر افزاینده س��عی کردند ش��اخص بازار را تقویت 
کنند. در گروه محصوالت ش��یمیایی نوس��ان قیمت سهم ها اکثرا 
کمت��ر از 2درصد رو به باال یا پایین ب��ود. در این گروه ۵۹ میلیون 
س��هم به ارزش نزدیک به 2۹میلیارد تومان مورد داد و س��تد قرار 
گرف��ت. از جمله گروه های پرمعامل��ه در اولین روز معامالت بورس 
ته��ران در این هفته گروه خودرو وس��اخت قطع��ات بود که ارزش 
معامالت آنها به بیش از ۵۱میلیارد تومان رس��ید و همچنین حجم 
معامالت به رقم 283 سهم اوراق مالی رسید. اما در نهایت بسیاری 
از نماده��ای این گروه ب��ا کاهش قیمت بیش از 2 درصد در قیمت 

پایانی مواجه شدند.
گروه بانک ها و موسس��ات اعتباری از دیگ��ر گروه هایی بودند که 
روی ش��اخص های بازار تاثیر کاهنده داشتند. در برخی از نمادهای 
این گروه از جمله بانک ملت صف فروش مشاهده شد. بانکی ها نیز 
نسبت به دیگر گروه ها از ارزش معامالت باالیی برخوردار بودند؛ به 
طوری که ارزش معامالت آنها به بیش از ۴۵ میلیارد تومان رسید.

استخراج کانه های فلزی نیز عمدتا با کاهش قیمت روبه رو شدند 
و نمادهای موجود در این گروه در جهت کلیت بازار کاهش قیمت 
را شاهد بودند. در گروه فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای 
قمیت س��هم ها عمدتا کمت��ر از یک درصد به س��مت باال و پایین 
نوس��ان کرد. در این گروه ۱8 میلیون س��هم به ارزش بیش از ۱2 

میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت.
ارزش معام��الت بورس تهران به رقم 3۴6 میلیارد تومان رس��ید 
که این رقم ناش��ی از دست به دست شدن ۱.2 سهم و اوراق مالی 
بود. همچنین تعداد معام��الت این بازار رقم ۱۱8 هزار 378 نوبت 

را تجربه کرد.
ش��اخص کل فراب��ورس نیز با 8.7 کاهش رق��م ۱8۴2واحدی را 
تجرب��ه کرد. ارزش معامالت این بازار ب��ه رقم 3۵۴ میلیارد تومان 

رس��د و حجم معامالت آن تا رقم 7۹2 میلیون سهم و اوراق مالی 
افزایش یافت.

خروج بازار سرمایه از فاز بدبینی
کارشناس��ان معتقدند اگرچه به نظر می رس��د گزارش های خوب 
مربوط به عملکرد ماهانه ش��رکت ها، تا حدودی بازار س��رمایه را از 
فاز بدبینی دور کرده باش��د، اما طی هفته های اخیر ریسک افزایش 
تحریم ها برای فعاالن بازار س��رمایه برجسته شده و این موضوع در 
کن��ار کاهش قیمت جهانی نفت، کاه��ش قیمت ارز، کاهش مقدار 
فروش نفت کشور و نیز موضوعات پیرامون تصویب FATF ، ابهام 

فعاالن بازار سرمایه را نسبت به آینده بیشتر کرده است.
در همی��ن زمین��ه، ولی نادی قمی، کارش��ناس بازار س��رمایه در 
گفت وگو با س��نا و با اشاره به اینکه س��رمایه گذاری در بازار سهام 
ورود به دنیای ریسک است نه ابهام، گفت: معموال  افراد در مواجهه 
ب��ا توزیع احتماالت نامعل��وم ) مبهم( ، تمایل به پذیرش ریس��ک 
س��رمایه گذاری ندارند و در صورت سرمایه گذاری، نرخ بازده بسیار 
باالیی طل��ب می کنند، بنابراین ابهام به نوب��ه خود موجب کاهش 

قیمت سهام می شود.
او توضیح داد: از طرف دیگر با توجه به رش��د سریع قیمت سهام 
ش��رکت ها در طول ماه های شهریور و مهر س��ال جاری، انتظارات 
سرمایه گذاران برای کسب بازده های کوتاه مدت و آنی افزایش یافته 
اس��ت. بنابراین با عنایت به صبر و حوصله کم فعاالن بازار سرمایه 
و عالقه مندی آنها به حرکت های س��ریع قیمت سهام، توجه شان به 

مولفه های ایجاد ارزش کم شده است.
 این کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین گفت: س��رمایه گذاران، 
بیش��تر به کاهش فعلی قیمت نفت و محصوالت پتروشیمی توجه 
می کنند و به پیش بینی موسس��ات معتبر از افزایش قیمت نفت و 
س��ایر مواد خام وزن )اهمیت( بس��یار کمی می دهند. لذا می توان 
گفت که بازار س��هام در حال حاضر تحت تاثیر باورها و احساسات 
آنی س��رمایه گذاران قرار گرفته است و شرایط نسبتا خوب بسیاری 

از شرکت ها در سال جاری در نظر گرفته نمی شود.
نادی قمی با بیان اینکه شرایط حال حاضر بازار سهام، تا حدودی 
حاصل بیش واکنشی سرمایه گذاران طی ماه های گذشته است، بیان 
کرد:  این بیش واکنشی و رشد سریع قیمت سهام بازده ای را نصیب 
س��رمایه گذاران کرد که ریسک پذیری سرمایه گذاران را روی سهام 

شرکت های نامطمئن افزایش داد.
وی با اش��اره به اینکه در واقع پول حاصل از بُرد س��هام، به طور 
غیرمنطقی صرف خرید س��هام شرکت های نامطمئن شد و ریسک 
بازار س��هام را افزایش داد، ابراز داشت: به نظر می رسد گزارش های 
خوب مربوط به عملکرد ماهانه شرکت ها، تا حدودی بازار سرمایه را 
از فاز بدبینی دور کرده باشد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: 
برآورد می ش��ود که گزارش عملکرد فصل سوم شرکت ها نسبت به 
دو فصل و مدت مشابه سال قبل بهتر باشد. در کنار آن، کاهش نرخ 
بازده بدون ریس��ک )نرخ سود سپرده ها( که از سوی بانک مرکزی 
دنبال می شود، به تدریج اثر مثبت خود را بر روی بازار سهام خواهد 
گذاش��ت. نادی قمی در پایان با بیان اینکه تغییر روند بازار س��هام 
مس��تلزم افزایش قیمت نفت و مواد خام در بازارهای جهانی است، 
اظهار داش��ت: بسیاری از موسس��ات معتبر بین المللی قیمت نفت 

را برای س��ال آینده میالدی افزایشی پیش بینی می کنند، بنابراین 
به نظر می رس��د که با صبر و حوصل��ه و تحلیل اطالعات و انتخاب 
ش��رکت هایی که پتانس��یل و بنیاد قوی دارند می توان انتظار بازده 

مناسب داشت. 

بورس به کانال 164 هزار واحدی عقب نشینی کرد

صنایع اصلی بورس را پایین آوردند
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عامل گرانی آجیل شب یلدا چیست؟
رئی��س اتحادی��ه خش��کبار و آجیل فروش اعالم کرد که امس��ال 
قیمت آجیل و خش��کبار در بازار شب یلدا نسبت به پارسال حدود 
8۰درص��د افزایش یافته که کمب��ود تولید و عرضه و داللی تاجران 

افغانستانی عوامل اصلی این نوسانات است.
به  گزارش  ایس��نا، امس��ال بازار انواع آجیل در آس��تانه شب یلدا 
وضعیت نامناسبی را تجربه می کند و مردم شاهد قیمت های عجیب 
و غریبی از این محصوالت خش��کباری همچون پس��ته، گردو و . . . 
هس��تند. البته چندی پیش محمود ابطحی - رئیس انجمن پس��ته 
- کاهش تولید پس��ته به یک پنجم میزان تولید س��ال گذشته را از 
عوام��ل گرانی این محصول باغی اعالم کرده و گفت : مردم امس��ال 
را تحمل کنند و کمتر پس��ته خریداری کنند تا سال آینده تولید و 

بازار این محصول اصالح شود.
اما مصطفی احمدی - رئیس اتحادیه خش��کبار و آجیل فروش - 
نظر دیگری در این باره دارد و می گوید که وزارت جهاد کش��اورزی 
می تواند به صورت مقطعی ثبت سفارش و واردات این محصوالت را 
در بازه زمانی مش��خص و در تناژ تعیین شده، باز کند تا بازار آجیل 
تنظی��م ش��ود، چراکه مردم حق دارند این محص��والت را به قیمت 

مناسب برای خود تامین کنند.
وی در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: از تیرماه امس��ال افزایش 
قیم��ت انواع آجیل مانند پس��ته، اتفاق افتاد چرا ک��ه تولید آن به 
حدود ۵۰ تا 6۰ هزار تن کاهش یافت و از س��وی دیگر نیز براساس 
آمارهای رس��می اعالم شده از س��وی وزارت جهاد کشاورزی، تولید 
مغز گردو نیز 8۰درصد کاهش یافته است، چرا که در اردیبهشت ماه 

امسال درختان گردو با سرمازدگی کم نظیری مواجه شدند.
رئی��س اتحادیه خش��کبار و آجیل فروش در ادام��ه اضافه کرد: از 
همان زمان به وزارت جهاد کشاورزی اعالم کردیم که اگر می خواهد 
بازار آجیل و خش��کبار کنترل شود باید در بازه زمانی مشخص و با 
تناژ تعیین ش��ده و محدود، ثبت س��فارش واردات این محصوالت را 
که با کمبود تولید مواجه شده اند یا اینکه خشکباری همچون بادام 
هندی و بادام درختی که تولید داخلی ندارد و بس��یار محدود است 

را، آزاد کند تا قیمت ها متعادل شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: گرانی با گران فروش��ی ف��رق دارد و اتفاقا 
آجیل فروش��ان س��طح ش��هر قیمت محصوالت ش��ان ۱۰درصد از 
ماه های گذش��ته ارزان تر ش��ده اس��ت، چرا که در این ب��ازه زمانی 
آنها مش��تری می خواهند و مردم قدرت و توان خرید ندارند، اما در 
ماه های گذشته تجار افغانس��تانی به بازار آجیل ورود پیدا کردند و 
با خرید پسته، گردو و خشکبار ایرانی، آن  را به چند برابر قیمت به 
کشورهای مختلف می فروشند و این اتفاق در ایام برگزاری مسابقات 
ج��ام جهانی فوتبال افتاد و افغانس��تان صادرکننده آجیل ایرانی به 

روسیه شد و همین عامل باعث گرانی آجیل و خشکبار شد.

قنادی ها حق افزایش قیمت ندارند
 قیمت شیرینی ها اعام شد

رئی��س اتحادیه صنف قنادان تهران، گفت هیچ یک از قنادی های 
ته��ران، حق افزایش قیم��ت را ندارند و در صورت مش��اهده با آن 
برخورد می کنیم. علی بهره مند، رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران، 
در گفت وگ��و با باش��گاه خبرن��گاران جوان، با تأکی��د بر ممنوعیت 
افزایش قیمت در قنادی ها گفت: هیچ یک از قنادی های تهران، حق 
افزایش قیمت را ندارند و در صورت مشاهده با آن برخورد می شود.
وی ادامه داد: باتوجه به نزدیک ش��دن شب یلدا به همه قنادی ها 

بخشنامه کرده ایم که به هیچ عنوان، قیمت ها را افزایش ندهند.
رئی��س اتحادی��ه صنف قن��ادان ته��ران، در ادام��ه از قیمت های 
ش��یرینی برای واحد های درجه ۱ خبر داد و گفت: شیرینی  تر 26 
ه��زار تومان، دانمارک��ی 2۱هزار تومان، زب��ان و پاپیون 2۱ هزار و 
۵۰۰توم��ان، برنجی 2۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان، یزدی ۱۵ هزار تومان 
اس��ت. بهره مند در پایان با تأکید بر خرید افراد از واحد های قنادی 
مج��از، تصری��ح کرد: افراد در ص��ورت هرگونه تخل��ف می توانند با 
اتحادیه به ش��ماره 66۹۴۴۴۹۹ تماس بگیرند و ش��کایات خود را 

اعالم کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

کولرهای گازی وارداتی، خورندگان اصلی برق
یک��ی از مصرف کنن��دگان اصل��ی ب��رق کولرهای گازی اس��ت؛ 
کولرهای��ی که عمدت��ا به صورت وارداتی وارد کش��ور می ش��وند و 

متاسفانه از استانداردهای کافی نیز برخوردار نیستند.
به گزارش ایس��نا، وزارت نیرو اخیرا برای مقابله با پرمصرفی، موضوع 
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف را مطرح کرده و معتقد است که این 
طرح تنها با هدف کنترل مصرف پیش��نهاد شده و مشترکان به راحتی 
می توانند ب��ا رعایت مصرف وارد گروه خوش مصرف ها ش��وند. این در 
شرایطی اس��ت که براساس آمار ارائه شده توس��ط مرکز پژوهش های 
مجلس، ساالنه 8۵۰ هزار کولرگازی وارد کشور می شود که از این میان 
7۰درصد آن استانداردهای الزم را ندارد. با ورود این تعداد کولرگازی، 
هر س��اله به اندازه 2۰۰۰ مگاوات به مصرف برق کشور افزوده می شود 
که این میزان معادل دو برابر ظرفیت نیروگاه هس��ته ای بوشهر است. 
عالوه بر این، در نگاه کلی به صنعت برق باید به این موضوع نیز توجه 
ش��ود که س��االنه مصرف برق در کشور 7درصد رش��د پیدا می کند و 
اگر این میزان رشد همچنان تداوم داشته باشد، تاسیسات این صنعت 
هر ۱۰ س��ال باید دو برابر شود و طبق اعالم  محمدحسن متولی زاده 
- مدیرعامل توانیر - حل این مش��کل نی��ز نیازمند 6۰۰ هزار میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری جدید اس��ت. وی با بیان اینکه برای تامین برق 
منطقه باید سرمایه گذاری زیادی صورت بگیرد، گفت: در سال گذشته، 
مجموع انرژی برنامه ریزی ش��ده از نیروگاه برق آب��ی بالغ بر ۱۱۵ هزار 
مگاوات س��اعت بوده اس��ت و در س��ال جاری به منظور تداوم انرژی با 
اقدام��ات مدیریت مصرف، میزان دریافت ان��رژی از واحدهای برق آبی 
۵۰درصد کاهش یافت و میزان خاموشی از نظر انرژی اعمال شده کمتر 
از 3درصد است. شرایط صنعت برق، بیانگر لزوم تغییر رفتار در الگوهای 
مصرفی اس��ت که باید مورد توجه تمام س��ازمان ها، بخش ها و اعضای 
جامعه قرار گیرد، چراکه تنها از این طریق است که می توان روشنایی 
را برای ایران حفظ کرد و به نظر می رسد که در این شرایط با دقت در 
انتخاب کولر گازی مناسب و رعایت اصول مصرف، می توان تا حد زیادی 

به این مهم دست یافت.
 

اخبـــار

یک مقام مس��ئول گفت معضل اصل��ی موجود در بین تولیدکنندگان 
فرش دستبافت، زیرساخت های نامتعارف است.

عب��داهلل بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی تولیدکنندگان 
فرش دستبافت ایران در گفت و گو با   باشگاه خبرنگاران جوان، درباره 
وضعی��ت این صنف اظهار کرد: تعاونی تولیدکنندگان فرش دس��تبافت 
از نظ��ر قانون��ی مش��کلی ندارد و معض��ل اصلی موج��ود در این صنف 

زیرساخت های نامتعارف است.
وی با اش��اره به وجود 37۰۰ تعاونی گفت: این تعاونی ها از نظر منابع 
انس��انی و منابع مالی درگیر مش��کالت متعددی هستند، به عبارتی  با 

کمبود سرمایه دست و پنجه نرم می کنند.
بهرامی خواس��تار عدم تش��کیل مج��دد تعاونی ها ش��د و بیان کرد: 
تعاونی ه��ا تنها به لحاظ کمیت گس��ترش یافته اند و درخصوص کیفیت 

آن��ان اقدامی صورت نگرفته اس��ت همچنی��ن وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی با توجه بیشتر به این بخش به رفع مشکالت آن کمک می کند.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی تولیدکنندگان فرش دس��تبافت 
ای��ران با تاکید بر فعالیت های مطلوب اتاق تعاون در این خصوص افزود: 
هماهنگی اتاق تعاون ایران و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به هموار 

شدن فعالیت تعاونی ها کمک می کند.
وی با اش��اره به فعالیت تعاونی ها در س��ال های جنگ گفت: تعاونی ها 
در ده��ه جنگ به دلیل اینکه در بخش مص��رف و توزیع مطلوب عمل 
کرده بودند در بین مردم مقبولیت داش��ته اند این در حالی است که در 
دهه ه��ای اخیر مدی��ران دولتی بخش تعاون را ج��دی نگرفته اند و این 
امر س��بب کاهش خدمات تعاونی ها و در نتیجه کاهش رغبت مردم به 
این بخش ش��ده است. بهرامی درباره برگزاری اجالس تعاون در آسیا و 

اقیانوس��یه بیان کرد: برگزاری این اجالس برای کشور ما وجهه سیاسی 
مطلوبی دارد همچنین زمینه همکاری های بیش��تر میان ایران و س��ایر 

کشورها را فراهم می آورد.
بهرامی درب��اره وضعیت صادرات فرش دس��تبافت در دوره تحریم ها 
تش��ریح کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای بخش فرش دستبافت 
اس��ت تا تحریم ها را دور بزند همچنین می توان مواد مورد نیاز کشور را 

با این کاال تبادل کرد.
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری تعاونی تولیدکنندگان فرش دس��تبافت 
ایران در پایان درباره قیمت فروش فرش دس��تبافت تصریح کرد: قیمت 
مواد اولیه به دلیل اینکه کنترلی روی آن وجود ندارد افزایش یافته است 
که این امر در نهایت س��بب افزایش قیمت تمام شده تولیدات می شود، 
بنابراین دولت باید برای مدیریت کالن این امر وارد میدان عمل  شود.

صنعت فرش دستبافت ایرانی درگیر زیرساخت های نامتعارف

یک مقام مسئول گفت افزایش قیمت گوشت قرمز دلیل اصلی ازدیاد 
تقاضا برای خرید مرغ و افزایش نرخ این کاال در بازار به شمار می رود.

محم��د یوس��فی، رئیس انجم��ن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره دالیل افزایش قیمت مرغ 
در ب��ازار اظهار کرد: افزایش قیمت گوش��ت قرمز و کاهش قدرت خرید 
دهک ه��ای پایین جامعه دلی��ل اصلی ازدیاد تقاضا ب��رای خرید مرغ و 

افزایش نرخ این کاال در بازار به شمار می رود.
وی افزود: با توجه به افزایش تقاضا برای خرید مرغ، به نظر می رس��د 
که معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کش��اورزی باید تمهیداتی 

برای افزایش تولید و کاهش ضایعات به کار گیرد.
یوسفی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ در بازار وجود ندارد، 
بیان کرد: این در حالی اس��ت که به س��بب ازدیاد تقاضا، قیمت مرغ با 

نوساناتی در بازار روبه روست.
رئی��س انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی از افزایش 2.۵ برابری 
هزینه های تولید خب��ر داد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده های 
دامی، مرغداران جرات جوجه ریزی از ترس گرس��نگی مرغ های ش��ان را 

ندارند.
وی، ن��رخ کنونی هر کیل��و ذرت تحویل به مرغداران در تهران را یک 

ه��زار و ۵۵۰ و کنجاله س��ویا 2 هزار و 8۰۰ توم��ان اعالم کرد و افزود: 
قیم��ت این نهاده های دامی به س��بب افزای��ش هزینه های حمل و نقل 

دستخوش تغییر و تحوالتی در بازار قرار گرفته است.
یوس��فی با اش��اره به تصویب قیمت ۹8۰۰ تومانی برای مرغ از سوی 
س��ازمان حمایت گفت: با توجه به افزایش هزینه ه��ای تولید، این نرخ 

برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد.
ای��ن مقام مس��ئول در پایان درب��اره آخرین وضعیت ب��ازار مرغ طی 
روز ه��ای آتی، تصریح کرد: بن��ده معتقدم که قیمت م��رغ تا بهمن ماه 

افزایش چندانی نخواهد داشت.

رئی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت با توجه به فراوانی کاال در 
انبارها، هیچ گونه کمبودی در توزیع اقالم اساسی وجود ندارد.

محم��د آقاطاهر، رئیس اتحادیه بنکداران م��واد غذایی در گفت و گو 
با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه کمبودی در توزیع اقالم 
اساس��ی وجود ندارد، اظهار کرد: اگرچه با کاهش نرخ دالر انتظار مردم 
ب��ر آن بود که قیمت کاال ها با روند کاهش��ی در بازار روبه رو ش��ود، اما 
سال های متمادی است که با معضل گران شدن کاال ها به بهانه افزایش 

قیمت دالر و بی تاثیری آن از اُفت قیمت، مواجه هستیم.
وی افزود: هم اکنون قیمت کاال هایی همچون تنقالت، شکالت و... که 
با ارز آزاد یا به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، به سبب رقابت پذیری 

در بازار تا حدودی تحت تاثیر نرخ ارز کاهش یافته است.
آقاطاه��ر ادامه داد: با توجه به اختصاص ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات 
کاال های اساس��ی نظیر برنج، روغن، ش��کر، دانه های روغنی و... کاهش 
نرخ دالر تاثیری ب��ر قیمت این محصوالت ندارد و تنها قیمت روغن به 

سبب افزایش نرخ حلب و قوطی با نوساناتی در بازار روبه رو شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اش��اره به دالیل افزایش قیمت 
رب گوج��ه در بازار بیان ک��رد: قیمت رب گوجه به دلیل رونق صادرات 
گوجه فرنگی با نوس��اناتی در بازار روبه رو شد، چرا که به دنبال افزایش 
چش��مگیر نرخ دالر در ماه های اخی��ر و قیمت پایین کاال های ایرانی در 

بازار های خارجی، صادرات از جذابیت خاصی برخوردار بود.
به گفته وی، با رف��ع ممنوعیت صادرات رب گوجه انتظار می رود که 
تنها مازاد بر نیاز کشور به بازار های هدف صادر شود تا قیمت رب گوجه 

مجددا در بازار داخل افزایش نیابد.
آقاطاهر درباره ضرورت خروج غیرقانونی کاال های اساس��ی از مرز های 
کشور گفت: در بسیاری کاال ها شاهد خرید روزانه مرزنشینان کشور های 
همسایه از ایران هستیم در حالی که انتظار می رود با تشدید نظارت های 
بیش��تر از خروج کاال جلوگیری شود چراکه به واردات کاال های اساسی 

ارز ۴2۰۰ تومان اختصاص یافته است.

رئی��س اتحادیه بنکداران مواد غذای��ی از کاهش قیمت برنج خارجی 
خبر داد و افزود: با توجه به آنکه واردات برنج یک ماه زودتر از موعد آزاد 
ش��د، بنابراین این امر در کاهش قیمت برن��ج خارجی در تناژ باال تاثیر 
بس��زایی داش��ت که با این وجود پیش بینی می ش��ود، با ورود برنج های 

جدید، قیمت در خرده فروشی کاهش یابد.
وی با اش��اره به اینکه قیمت حبوبات، ش��کر و روغن در ۱۵ روز اخیر 
از ثبات نس��بی در بازار برخوردار بوده اس��ت، اظهار کرد: با وجود آنکه 
کارخانه های روغن سود خرده فروش و عمده فروش را بر قیمت درج شده 
روی کاال لح��اظ نکرده اند، هم اکنون ش��اهد فروش محصول با نرخ های 

متفاوت در مغازه ها هستیم.
آقاطاه��ر در پایان تصریح کرد: با توجه به روند فعلی بازار، پیش بینی 
می شود که اگر اتفاق خاصی در سیاست ها و بازار های جهانی رخ ندهد، 
قیمت کاال ها نوسانی نخواهد داشت و تنها با تقویت پول ملی باید قدرت 

خرید خانوار را افزایش دهیم.

افزایش قیمت مواد پروتئینی عامل اصلی هجوم افراد برای خرید مرغ است

کمبودی در توزیع اقام اساسی وجود ندارد

کاهش قیمت برنج خارجی در راه است
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تولید خودرو 57درصد کاهش یافت
براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید 
انواع خودرو در آبان ماه امس��ال با کاهش ۵7.۴ درصدی همراه بوده 

است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱3۵ هزار و ۴۰2 دس��تگاه در 

آبان ماه ۱3۹6 به ۵7 هزار و 627 دستگاه کاهش یافته است.
آبان ماه امسال تولید انواع سواری با کاهش ۵8.2درصدی همراه 
بوده و از ۱26 هزار و ۱3۵دس��تگاه در آبان ماه س��ال گذشته به ۵2 

هزار و 723دستگاه رسیده است.
در این مدت تولید انواع ون نیز 73.2 درصد کاهش یافته و از 67 

دستگاه در آبان ماه ۱3۹6 به ۱8دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع وانت نیز با کاهش ۴6درصدی همراه بوده و از 7۵6۹ 

دستگاه در آبان ماه سال گذشته به ۴۰8۴ دستگاه رسیده است.
آبان ماه امس��ال تولی��د انواع اتوبوس نیز نزدی��ک به ۱۰۰درصد 
کاه��ش یافته و ب��ا افت ۹۹.۴درصدی از ۱63 دس��تگاه در آبان ماه 

۱3۹6 به یک دستگاه رسیده است.
تولی��د انواع کامیونت، کامیون و کش��نده نیز ۵2.6درصد کاهش 
یافته و ۱3۴۵ دس��تگاه در آبان ماه س��ال گذش��ته به 637 دستگاه 

کاهش یافته است.
در ای��ن مدت تنها تولید مینی ب��وس و میدل باس افزایش یافته و 
با رش��د 33.3درصدی از ۱23دس��تگاه در آبان م��اه ۱3۹6 به ۱6۴ 

دستگاه رسیده است.
در هش��ت ماه��ه امس��ال نی��ز تولی��د انواع خ��ودرو ب��ا کاهش 
2۴.۹درصدی همراه بوده و از ۹6۰ هزار و س��ه دس��تگاه در هشت 
ماهه نخس��ت س��ال گذش��ته به 72۱ هزار و 363 دستگاه کاهش 

یافته است.

بیکاری 160 هزار نیروی کار قطعه سازان 
 خوابیدن خاموش خطوط تولید خودروسازان

اعضای انجمن قطعه سازان خودرو با بیان اینکه خوابیدن خاموش 
خطوط تولید خودروس��ازان را ش��اهد هستیم، گفت: ظرف ۴۵ روز 
اخیر حتی یک سنت هم از کونلون بانک برای صنعت قطعه جابه جا 

نشده است.
ش��اهپور س��امعی، نایب رئی��س انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و 
مجموعه های خودرو در نشس��ت خبری روز گذش��ته با خبرنگاران 
درخصوص وضعیت صنعت قطعه سازی گفت: در حوزه پولی و ارزی 
بزرگترین مش��کلی که در س��ال ۹7 وجود داش��ت، ارزبری بود که 
بر این اس��اس هر خودرو ح��دود 2هزار دالر ارزب��ری دارد که این 
ی��ک اتفاق عام در صنعت خودرو اس��ت، این در حالی اس��ت که از 
ابتدای امس��ال به دلیل تحریم و فشارهای تحریم خاص بر صنعت 
خودرو، این صنعت تحت فش��ار ق��رار گرفت و وعده دولتمردان نیز 

محقق نشد.
وی افزود: س��همیه های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه 
ش��د و جل��وی نقل و انتقال ارزی گرفته ش��د؛ البت��ه تولید خودرو 
کاهش یافته و همچنان در حوزه تامین ارز مش��کالتی وجود دارد؛ 
این در حالی اس��ت که بانک مرکزی قطعه س��ازان را به دریافت ارز 
از صادرکنندگان و پتروش��یمی ها هدایت کرد، ام��ا این امر ما را با 
مشکالتی مواجه کرد و پتروشیمی ها عالوه بر اینکه به ما ارز ندادند، 
قیمت اعالمی از س��وی آنها در س��امانه نیما نی��ز مالک عمل قرار 

نگرفت.
س��امعی گفت: ما مجبور ب��ه مراجعه به صراف هس��تیم تا ارز را 
بگیرد و در سایر کش��ورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار 
ب��ود کارمزد یک درصد باش��د؛ در حالی که این ارز با کارمزد یک تا 
۱۰درصد جابه جا شد و اسناد آن نیز مشخص است. از سوی دیگر، 
وقتی ارز نیما دریافت شده، کامال نرخ آن مشخص است و اسناد در 
گمرک نیز رصد می شود؛ پس جای تقلب در این زمینه وجود ندارد 

و بانک مرکزی کامال در این زمینه نظارت می کند.
وی با بیان اینکه کونلون بانک چین، در دولت دهم یک موسس��ه 
مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک ش��د، اظهار داشت: با 
تحریم اعمال ش��ده از سوی کونلون بانک، مشکالت بیشتر شد و در 
عمل، باج خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا 3۱اکتبر به هر موردی 
که آنها خواس��تند، عمل کردیم و اکنون ۴۵ روز است که حتی یک 
سنت هم برای قطعه سازی از جانب کونلون جابه جا نشده است. یک 
هفته اس��ت بانک مرکزی تاییدیه الزم را صادر می کند ولی کونلون 

پرونده ای را پذیرش نمی کند.
س��امعی ادامه داد: ش��رکت ها برای خریدهای خارجی یک ماه و 
نیم تا پنج ماه زمان نیاز دارند که چین کوتاه ترین زمان است؛ پس 
خوابیدن خاموش خطوط تولید خودروس��ازان را ش��اهد هستیم و 
بنابراین تولید روزانه خودروسازان که 6 هزار دستگاه در روز بود به 

2 هزار دستگاه رسیده است.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: 
س��ال گذشته در همین موقع گش��ایش اعتبارهای صورت گرفته از 
س��وی ما، به ش��دت کاهش یافت. انبوهی از مطالب��ات وجود دارد 
و بانک ها برای ارائه تس��هیالت همکاری نمی کنند. از س��وی دیگر 
بانک ها  ۱۵درصد از تسهیالت را پیش از پرداخت وام، از قطعه ساز 

دریافت کرده و در حسابی بدون سود نگه می دارند.
وی اظهار داش��ت: بخش خصوصی به ش��دت قابلی��ت دور زدن 
تحریم ه��ا را دارد، ولی همکاری الزم با این بخش در داخل صورت 
نمی گیرد. اکنون ب��دون مبالغه باید گفت که اگر روند کنونی ادامه 
یابد، س��ال بعد اثری از صنعت خودرو نیس��ت. از دولت درخواست 
می شود که ۱۰هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ 

۱6درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند.

گفته می ش��ود قیمت خودروهای باقی مان��ده زیر ۴۵میلیون تومان تا 
هفته آینده چیزی حدود 2۰ تا 3۰درصد افزایش پیدا می کند.

به گزارش پدال نیوز، قیمت گذاری خودرو پس  از ماه ها، در نهایت در 
حال شکل گرفتن است و تصمیم گیری از سوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در حال انجام اس��ت. هرچند ظاهرا این بار نیز رویه سابق یعنی 
قیمت گ��ذاری دس��توری خودروهای زیر ۴۵میلیون تومان حفظ ش��ده 
اس��ت، اما این بار خودروس��ازان برنده اصلی بودند و با کنار رفتن سدی 
به نام شورای رقابت عمال قیمت گذاری در اختیار خودشان قرار گرفت.

 رض��ا رحمانی، وزیر صم��ت با تایید این مطل��ب می گوید: »در حال 
 حاضر قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقس��یم می ش��ود، خودروهای 

مشمول قیمت گذاری و خودروهایی که مشمول نبودند.« 
 وی می افزای��د: »خودروس��ازها ط��ی یک برنام��ه خودروهایی را که 
مشمول قیمت گذاری نیستند، به قیمت ۵درصد پایین تر از نرخ حاشیه 
بازار عرضه می کنند که پس از مدتی موجب روند کاهشی قیمت در بازار 
خواهد ش��د، چراکه به موازات آن افزایش تولید نیز خواهند داش��ت تا 
رانت داللی ایجادش��ده از بین ب��رود و قیمت در حالت متعادل تری قرار 

بگیرد.« 
 فرمول 5درصد مختص خودروهای باالی 45میلیون تومان است 
 وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاس��خ به این س��وال که 
وقتی ب��ازار به مفهوم اقتصادی وجود ندارد و عرضه وتقاضا تعیین کننده 
قیمت نیس��تند، چگونه می توان توقع داش��ت خودرو با قیمت ۵درصد 
زی��ر نرخ بازار عرضه ش��ود، گفت: »خودروهایی که ب��ا فرمول ۵درصد 
قیمت گذاری خواهند شد، مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نیستند 

و خودروهای مش��مول نی��ز فرآیند دیگری دارند که بای��د در کارگروه 
بازار تنظیم ش��ود.«   بنابراین در شکل جدید، قیمت گذاری خودروهای 
باالی ۴۵میلیون تومان در حاش��یه بازار یعنی توس��ط خودروساز انجام 
می ش��ود. ضمن اینکه در بخش خودروهای زی��ر ۴۵میلیون تومان نیز 
قیمت گذاری به وسیله سازمان حمایت مصرف کنندگان انجام می شود، 

سازمان حمایتی که کم وبیش نشان داده همسو با خودروسازان است.
 ش��هرام میرآخورل��و، معاون بازرس��ی و رس��یدگی ب��ه تخلفات این 
سازمان در آخرین اظهارنظرها در این خصوص اعالم کرد قیمت گذاری 
خودروه��ای زیر ۴۵میلیون تومان ب��ا روش Cust Plus انجام خواهد 
ش��د. در این روش قیمت  تمام ش��ده خودرو به عالوه یک میزان س��ود 

مشخص برای آن در نظر گرفته می شود. 
 هرچند چالش این روش نیز احتساب هزینه های سربار خودروسازان 
در قیمت تمام شده خودرو و پرداخت آن از جیب مردم است، اما در هر 
حال گفته می ش��ود قیمت خودروهای باقی مانده زیر ۴۵میلیون تومان 
ت��ا هفته آینده چیزی حدود 2۰ ت��ا 3۰درصد افزایش پیدا کند. به این 
ترتیب خواس��ت خودروسازان که اوایل سال جاری افزایش ۱7درصدی 
محصوالت در این سگمنت بود، تا 3۰درصد هم ارتقا پیدا خواهد کرد. 
 در بخش خودروهای غیرمش��مول انحصار نیز دست خودروساز برای 
قیمت گذاری به هر ش��کلی باز شده است، اما باید دید که آیا خودرویی 
مانن��د پژوپارس و خودروهای��ی از این قبیل، قابلیت ف��روش با قیمت 
بی��ش از 8۰میلیون توم��ان را دارند یا در ماه های آین��ده این خودروها 
روند کاهشی به خود خواهند گرفت. البته بازار خودرو و رفتار مشتریان 

ایرانی برای خرید خودرو با قیمت باالتر قابل پیش بینی نیست.

 اما بخش مهم دیگر قیمت گذاری، قیمت گذاری در حاش��یه بازار و 
۵درصد کمتر از آن اس��ت. خودروسازان تالش بسیاری برای به دست 
آوردن ای��ن نوع قیمت گذاری کردند. هرچند آن ها خواس��تار این نوع 
قیمت گ��ذاری برای همه س��گمنت ها بودند اما در نهایت نتوانس��تند 
خودروه��ای زیر ۴۵میلی��ون تومان را نیز با ای��ن روش قیمت گذاری 

کنند. 
 در همین زمینه یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو به »دنیای خودرو« 
می گوید: »افزایش 3۰ تا ۴۰درصدی قیمت ها خیلی نمی تواند به کمک 
خودروسازان بیاید. اصوال با افزایش قیمت ها و رساندن آن به قیمت بازار 

هم در صورتی که شناور نباشد، هیچ اتفاقی رخ نمی دهد.« 
 فربد زاوه با تش��بیه وضعیت فعلی بازار خودرو به هدفمندی یارانه ها 
اظهار می کن��د:  »در هدفمن��دی  یارانه ها، ابتدا یارانه ها حذف ش��د اما 
قیمت ها ثابت نگه  داش��ته ش��د. حاال پس  از چند س��ال، چندین برابر 
گذش��ته روی حامل های انرژی یارانه پرداخت می شود. برای خودرو هم 
این وضعیت وجود دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت خودرو پژو۴۰۵ را به 
۵۰میلیون تومان برسانیم، اما تا چند سال دیگر همین رقم را ثابت نگه  
داریم، پس از چند سال دوباره به وضعیت فعلی خواهیم رسید، بنابراین 
بهتر است شرکت ها خودرو را به قیمت حاشیه بازار قیمت گذاری کنند 
و به فروش برسانند.«  وی در مورد اینکه میزان ۵درصد کمتر از قیمت 
حاشیه بازار از کجا آمده است نیز می گوید: »بنده این سیاست ۵درصد 
کمتر از قیمت حاشیه بازار را قبول ندارم، چراکه مانند بازی »یک مرغ 
دارم، روزی پنج تا تخم می گذارد« است! چرا ۵درصد؟ چرا ۴.۵درصد یا 
۵.۵درصد نه؟ طبق چه محاسباتی ۵درصد در نظر گرفته شده است؟« 

فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار چگونه موفقیت آمیز خواهد بود؟

بابت تعرفه وارداتی، حقوق گمرکی و عوارض مالیاتی به ازای ارزش هر 
خودرو ۱۵۰درصد برای دولت درآمدزایی می شود.

به گزارش پدال نیوز، تحریم های آمریکا از یک س��و به شکل مستقیم 
صنعت خودروی کش��ور را هدف گرفت و مش��کالتی را همچون توقف 
همکاری خودروس��ازان خارج��ی و تامین قطعات های ت��ک ایجاد کرد 
و از س��وی دیگ��ر پیش  از آنکه مش��کلی در نقل وانتق��ال ارز در بخش 
خودروهای وارداتی پیدا شود، موجب شد دولت با هدف مدیریت منابع 
ارزی کش��ور تصمیم به توق��ف واردات خودرو بگیرد، ام��ا این تصمیم 
ناگهان��ی و دس��تورالعمل متعاقب آن عطف بماس��بق ش��د و به حبس 
ح��دود ۱۵هزار خودرو در انبارهای جنوب کش��ور انجامید. یعنی همان 
چیزی که بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن این بخش از آن به عنوان 
خودتحریم��ی یاد می کنند و باتوجه به اینکه ارز مربوط  به این خودروها 
قبل از اعالم ممنوعیت واردات از کشور خارج شده است، عدم ترخیص 

آنها را به بهانه مدیریت منابع ارزی کشور بالتوجیه می دانند. 
 به وی��ژه آنکه دپوکردن ای��ن خودروها در گم��رک موجب نارضایتی 
خریداران و طرح شکایت آنها از شرکت های نمایندگی رسمی در مراجع 
قضایی شده است. از سوی دیگر، ترخیص نشدن این خودروها از گمرک 

روند تعدیل کارکنان شرکت ها را تسریع کرده است.

 با این حال نه تنها گشایشی در این بالتکلیفی شش ماهه حاصل نشده، 
بلکه دولت در الیحه بودجه س��ال آینده نی��ز ردیف درآمدی خود را از 
مح��ل عوارض و مالیات واردات خودروی صف��ر در نظر گرفته و این به 

معنای تمدید این ممنوعیت برای سال ۹8 است.
 راهکارهایی برای واردات خودرو بدون انتقال ارز 

  رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تاثیر ورود خودروهای 
خارجی به کش��ور می گوی��د: »واردات خودرو عالوه بر باال بردن س��هم 
خودروه��ای باکیفیت، ایمن و بادوام از مجم��وع خودروهای موجود در 
کش��ور و تاثیر بر کاه��ش آلودگی هوا که هم به طور مس��تقیم و هم از 
طریق اس��قاط چهار خودرو فرس��وده به ازای هر خودرو وارداتی حاصل 
می ش��ود، می تواند درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد کند، زیرا فقط 
بابت عوارض گمرکی ب��ه ازای ارزش هر خودرو، ۱۵۰درصد برای دولت 

درآمدزایی می شود.« 
 ک��وروش مرشدس��لوک می افزاید: »در بودج��ه ۹8 هیچ رقمی برای 
درآمدزایی از محل واردات خودرو دیده نش��ده و درواقع دولت برای لغو 

ممنوعیت واردات خودرو تصمیمی نگرفته است.« 
 وی ادام��ه می دهد: »ما راهکارهای خود را برای واردات خودرو بدون 
انتقال ارز و با اس��تفاده از س��رمایه ایرانیان خارج از کشور، بارها مطرح 

کرده ای��م ام��ا باتوجه به اینکه دولت خود را در ش��رایط جنگ اقتصادی 
می بین��د، باید در کنار دولت ایس��تاد و دولتمردان نیز نهایتا باید صالح 

کشور را در نظر بگیرند.« 
 اتفاق نظر باالدستی برای ترخیص خودروهای دپوشده 

 به گفته مرشدس��لوک، دول��ت باتوجه  به نگرانی ه��ای ارزی و اتخاذ 
تصمیماتی برای جلوگیری از خروج دالر از کش��ور، خودش را از درآمد 
حاصل از واردات خودرو محروم کرده است. وی تصریح می کند: »اکنون 
بیش  از ۱۵هزار دس��تگاه خودروی وارداتی در گمرکات مختلف کش��ور 
وجود دارد که به دلیل صدور بخش��نامه های خلق الساعه از سوی وزارت 
صنعت صاحبان آنها نتوانس��ته ا ند این خودروه��ا را ترخیص کنند. این 
یعنی دولت از ۱6۰۰میلیارد تومان عوارض گمرکی چشم پوش��ی کرده 
اس��ت.«   رئیس انجمن واردکنندگان خودرو می افزاید: »بنابر شنیده ها 
دس��تورالعمل نحوه ترخیص این خودروها توسط یک تیم کارشناسی از 
س��وی قوای س��ه گانه تدوین و به دفتر معاون  اول رئیس جمهور ارسال 
ش��ده و آقای جهانگیری ه��م آن را برای وزیر صنعت فرس��تاده تا هم 
بیش  از این به خودروهای مردم خس��ارت وارد نشود و هم با عرضه این 
خودروها به بازار در س��ه ماهه آخر س��ال قیمت ها در بازار تحت کنترل 

قرار گیرد.« 

نایب رئیس هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های 
خ��ودروی ایران گفت صنعت قطعه س��ازی در بدترین ش��رایط در این 
سا ل ها قرار گرفته است تا جایی که با کاهش تولید خودرو به یک سوم 

ظرفیت تولید، این صنعت رو به خاموشی می رود.
ب��ه گزارش پرش��ین خودرو، ش��اپور س��امعی، در نشس��ت خبری با 
خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای امسال صنعت قطعه سازی با فشارهای 
مختلفی در حوزه تحریم و مس��ائل ارزی قرار گرفت و در این ش��رایط 
قول های مدیران و مسئوالن در حمایت از این صنعت نیز محقق نشد.

وی تصری��ح ک��رد: در ح��وزه ارزی از ابتدای س��ال تنش های زیادی 
درخصوص مس��ائل ارزی به وجود آمد و مس��یرهای پولی بس��ته شد و 
بانک مرکزی نیز نتوانست کمک زیادی به صنعت خودرو و قطعه سازی 

کند.
س��امعی تاکید کرد: بزرگترین معضل صنعت قطعه سازی در سال ۹7 
موضوع ارزبری است چراکه هر خودرو حدود 2 هزار دالر ارزبری دارد و 

در تمام دنیا این ارزبری در صنعت خودرو وجود دارد.
 این قطعه ساز داخلی اضافه کرد: متاسفانه ۴۵ روز است که هیچ ارزی 

از بانک مرکزی دریافت نکردیم.
نایب رئی��س هیات مدیره انجمن قطعه س��ازان ایران، راهکار ش��رایط 

کنون��ی را تزری��ق 2۰ هزار میلیارد تومان به دو خودروس��ازی کش��ور 
دانست و گفت: دولت از اختالف ارز 38۰۰ تا ۹ هزار تومان را به صورت 
وام با بهره به صنعت خودرو و قطعه سازی تزریق کند تا حجم نقدینگی 

امروز را بتوان مدیریت کرد.
وی افزود: صنعت خودرو به سرعت نور در حال اتمام فعالیت و حذف 
ش��دن اس��ت. در ادامه این نشست، محمد ش��هپری عضو هیات مدیره 
انجمن قطعه س��ازان ایران، از تعطیلی 26۰واحد قطعه س��ازی و تعدیل 

۱۴۰ هزار نفر از ابتدای سال در این صنعت خبر داد.
وی افزود: این رقم بیکاری در صورت ادامه ش��رایط تا پایان س��ال به 

صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
ش��هپری بیان کرد: فعاالن صنعت قطعه س��ازی با ح��دود 3۰درصد 
ظرفی��ت تولی��د در حال فعالیت هس��تند و با این وضعی��ت نزدیک به 
۵۰درصد از خودروها به دلیل نقص قطعه در کف کارخانه ها دپو ش��ده 
است. این فعال صنعت قطعه سازی تاکید کرد: متاسفانه در حق صنعت 
قطعه سازی جفا شده است و امیدواریم کسی فکری به حال این صنعت 

کند.
 وی اف��زود: متاس��فانه تاکنون متولیان امر قیمت گذاری، از ش��ورای 
رقاب��ت تا س��ازمان حمایت هی��چ تصمیمی درخص��وص قیمت خودرو 

نگرفته اند و بدون ش��ک عمق این فاجعه ای که در حال رخ دادن اس��ت 
بسیار از آنچه که تصور می کنیم بیشتر خواهد بود.

این عضو انجمن قطعه س��ازان ایران تصریح کرد: چنانچه چاره اندیشی 
نشود به طور قطع این صنعت نابود خواهد شد.

همچنین، مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو، زیان کل قطعه س��ازان و خودروسازان در شش ماهه اول امسال 

را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعالم کرد.
 وی گف��ت: با ای��ن تعلل و تاخیری که خص��وص اعالم قیمت گذاری 
خودرو صورت گرفته است روزانه دو شرکت خودروسازی و قطعه سازی 

۱۰۰ میلیارد تومان زیان می کنند.
بیگل��و کل مطالبات براس��اس قیمت قدیم را 7 ه��زار میلیارد تومان 
اعالم و خاطرنشان کرد: در صورت اصالح قیمت ها، این رقم به ۱۵ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
دبیر انجمن قطعه س��ازان ایران متذکر ش��د: براس��اس اعالم سازمان 
حمایت، قیمت خودروها باید این هفته اعالم شود و ما همچنان منتظر 

اعالم قیمت های جدید هستیم.
بیگلو خاطرنشان کرد: در صورت اصالح قیمت ها، قطعه سازان آمادگی 

دارند بین شش تا هشت هفته تولید را ریکاوری کنند.

راهکارهایی برای واردات خودرو بدون انتقال ارز

اتفاق نظر باالدستی برای ترخیص خودروهای دپوشده

نایب رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان:

صنعت خودرو به سرعت نور در حال حذف شدن است!
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فراخوان پذیرش متقاضیان عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان  پارک 
فناوری پردیس معاونت علمی از ابتدای آذرماه سال جاری آغاز شده است 

و با درخواست متقاضیان تا پایان روز 27 آذر ۱3۹7 تمدید شد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، 
س��ید علی ه��زاوه مدیر مرکز رش��د فناوری 
نخبگان با اعالم خبر تمدید پذیرش متقاضیان 
عضوی��ت در ای��ن مرکز گفت: ش��رکت ها و 
تیم های نوپای فعال در حوزه های فناوری  برق 
و الکترونیک، فن��اوری اطالعات و ارتباطات، 
مکانی��ک پیش��رفته و مکاترونیک، تجهیزات 
پزش��کی، پرینتره��ای س��ه بعدی و تولی��د 
دیجیتال می توانند درخواست خود را از طریق 
سایت مرکز رش��د فناوری نخبگان به آدرس
www.techelite.ir  برای این مرکز ارسال 
کنند.  مدیر مرکز رشد فناوری نخبگان اعالم 

کرد: این مرکز با داش��تن شبکه گسترده همکاران )خصوصی و دولتی( و 
با ارائه امکانات و خدمات پش��تیبانی، هدایت و نظارت بر روند پیش��رفت 
واحده��ای فناوری عضو و همچنی��ن ارائه خدمات تخصصی و تخصیص 

فضای استقرار، روند تجاری سازی طرح ها را تسریع می کند.
وی اف��زود: وجود تی��م کاری  کارآفرین، متخص��ص و باانگیزه ، طرح با 
قابلیت تجاری س��ازی و برنامه کاری منسجم از الزامات عضویت در مرکز 
رشد است. هزاوه در ادامه درخصوص مراحل 
پذی��رش متقاضی��ان اعالم ک��رد: صاحبان 
طرح با تکمیل و ارس��ال فرم اولیه تقاضای 
عضویت و ب��ا ارائه اطالعات��ی در مورد تیم 
کاری و ط��رح مورد نظر، در فرآیند عضویت 
قرار می گیرند و در صورت تایید اولیه طرح، 
جلسه مصاحبه به صورت اختصاصی برگزار 
می ش��ود تا طرح ها از جنبه های بازار و فنی 
م��ورد تایید ق��رار گیرد. فراخ��وان پذیرش 
متقاضیان عضویت در مرکز رش��د فناوری 
نخبگان  پارک فناوری پردیس معاونت علمی 
از ابتدای آذرماه سال جاری آغاز شده است 
و با درخواس��ت متقاضیان ت��ا پایان روز 27 
آذر ۱3۹7 تمدید ش��د. متقاضیان می توانند درخواست خود را از طریق 
سایت مرکز رش��د فناوری نخبگان به آدرسwww.techelite.ir  برای 

این مرکز ارسال کنند.

مدی��ر بنیاد حامیان و خیرین دانش��گاه فنی و حرفه ای آمادگی این 
بنیاد را برای مشارکت در طرح های فنی و حرفه ای استان اعالم کرد.

 به گزارش ایس��نا،  نشست هم اندیشی توس��عه دانشکده های فنی و 
حرفه ای اس��تان با حض��ور مدیرعامل بنیاد 
مل��ی حامیان دانش��گاه فن��ی و حرفه ای و 
مس��ئوالن مربوطه اس��تانی در استانداری 
برگزار ش��د. ف��وژان صباحی،  مدی��ر بنیاد 
حامیان و خیرین دانش��گاه فنی و حرفه ای 
کش��ور آمادگی این بنیاد را برای مشارکت 
در طرح ه��ای فنی و حرفه ای اس��تان اعالم 
ک��رد. صباح��ی دانش��گاه فن��ی و حرفه ای 
را یک��ی از ذخای��ر و گنجینه ه��ای کش��ور 
عن��وان کرد که فضای کاف��ی جهت تربیت 
اف��راد توانمند را دارد و حضور خیرین را در 
عرص��ه فنی و حرفه ای جه��ت معرفی افراد 
ب��ه بخش های اقتص��ادی و صنعتی و ایجاد 

خوشه های کسب و کار بسیار کارگشا عنوان کرد.
وی ضم��ن تبیین ماموریت های دانش��گاه فنی و حرفه ای و تأثیرات 
مثبت این دانش��گاه در توس��عه دانش و قابلیت ه��ای مهارتی و ایجاد 

اشتغال خواستار همکاری دستگاه ها با این بنیاد شد.
وی گف��ت: م��ا دچار معض��ل بی��کاری هس��تیم و فارغ التحصیالن 
دانش��گاه ها و هنرستان ها در شرایطی فارغ التحصیل می شوند که فن و 
مهارت��ی ندارند که اینها باید آموزش داده 
ش��وند و برای ورود به بازار کس��ب و کار 

آماده شود.
وی گفت : هدف اصلی بنیاد اشتغال زایی 
جوانان اس��ت که با اتکا به خداوند متعال 
و همکاری با خیرین به این هدف دس��ت 

یابیم .
صباحی افزود: قبل از س��فرم به استان 
آقای صالحی عمران رئیس دانش��گاه فنی 
و حرف��ه ای یک میلیارد توم��ان اعتبار به 
اس��تان اختصاص دادند که از وی قول ۵ 
میلیارد تومان اعتبار برای استان را گرفتم 
و ان ش��اءاهلل این ۵میلی��ارد تومان محقق 
خواهد ش��د. وی ادامه داد: از حوزه خیری��ن در بنیاد ملی نیز خیری 
اعالم آمادگی کرده که اگر واحد فنی و حرفه ای در استان ایجاد شود 

تمام تجهیزات واحدهای ایجادشده را تامین خواهد کرد.

فارغ التحصیان دانشگاه ها فن و مهارتی ندارندثبت نام عضویت در مرکز رشد فناوری نخبگان  تمدید شد

کارآفرینی نوآورانه عامل اساسی و کلیدی تکامل و توسعه اقتصادی 
در میان کشورهای جهان بوده است. در این رابطه، پژوهشگران کشور 
به اهمیت این موضوع پرداخته و زیست بوم ملی کارآفرینی نوآورانه را 

مورد تحلیل قرار داده اند.
به گزارش ایس��نا، تحلیل های تجربی نشان داده است که هر چقدر 
س��طح فعالیت های کارآفرینی نوآورانه در کش��وری باالتر باشد، سطح 
رشد و توسعه اقتصادی در آن باالتر خواهد بود. این در حالی است که 
آمارهای کش��ور ما و همچنین گزارش های جهانی نشان می دهند که 
ایران وضعیت چندان مناس��بی در نوآوری و کارآفرینی نوآورانه ندارد. 
به عنوان مث��ال، رتبه ایران در گزارش نمای��ه نوآوری جهانی 2۰۱7 در 
میان ۱27 کش��ور جهان هفتادوچه��ارم و در گزارش نمایه کارآفرینی 

جهانی 2۰۱7 در میان ۱37 کشور جهان هشتادوپنجم بوده است.
حال به عقیده متخصصان، این س��ؤال مطرح است که چرا در بعضی 
از کشورهای جهان سطح و میزان کارآفرینی نوآورانه باال و در بعضی از 
کشورهای دیگر مانند ایران پایین است؟ اما پاسخ به این سؤال نیازمند 

شناخت شرایط و عواملی است که به 
شکل گیری و توس��عه این فعالیت ها 
در سطح ملی کمک می کنند یا مانع 
ش��کل گیری و توسعه آن ها می شوند. 
ایجاد تح��رک در کارآفرینی نوآورانه 
)مانند  درحال توسعه  کش��ورهای  در 
ایران( نیز مستلزم ش��ناخت شرایط 
و عوامل یادش��ده است. این مسئله را 
می توان با رویکردهای مختلف مانند 
نوآوری،  اقتصاد  کارآفرین��ی،  اقتصاد 
نظام مل��ی نوآوری، زیس��ت بوم ملی 
کارآفرین��ی، زیس��ت بوم ملی نوآوری 

تحلیل کرد.
در این خص��وص، یکی از محققان 
کشور، دست به انجام مطالعه ای زده 
اس��ت ک��ه در آن، ش��رایط و عوامل 
کمک کننده به ش��کل گیری و توسعه 

کارآفرینی نوآورانه با رویکرد جدیدی به نام زیست بوم ملی کارآفرینی 
نوآورانه تحلیل شده اند.

در ای��ن پژوهش توصیف��ی – کارب��ردی، داده ه��ای موردنیاز برای 
اندازه گیری س��ازه های زیست بوم یادشده از گزارش های 2۰۱7 »نمایه 
جهانی نوآوری«، »نمایه جهانی کارآفرینی« و »نمایه آزادی اقتصادی« 

برای ۱37 کشور جهان استخراج شده است.
طبق نتایج به دس��ت آمده از این پژوهش، کارآفرینی نوآورانه در یک 
کش��ور، در چارچوب زیست بومی تحت همین عنوان شکل می گیرد و 

توسعه پیدا می کند.
به گفته یعقوب انتظاری، دانش��یار موسس��ه پژوهش و برنامه ریزی 
آم��وزش عالی که مج��ری این پژوهش ب��وده: »تحلیل ه��ای تجربی 
در ای��ن تحقیق نش��ان می دهد ک��ه ذی نفعان متنوع این زیس��ت بوم 
)دانش��گاه ها، کارآفرینان ن��وآور، بنگاه های دانش بنیان، س��ازمان های 
دولتی، س��رمایه داران خطرپذیر، جامعه مدنی، رسانه ها و . . .( در یک 
اقتص��اد آزاد و باز، محیط سیاس��ی باثبات و کارآم��د، محیط نظارتی 

باکیفی��ت و حاکمیت قانون، کس��ب وکار س��اده و منعط��ف و فضای 
فرهنگی دانش بنیان، بهتر و راحت تر با یکدیگر تعامل کرده و اقدام به 

کارآفرینی نوآورانه می کنند.«
این محق��ق می افزاید: »در این بس��ترها، ذی نفعان ضمن انباش��ت 
سرمایه انسانی، سرمایه دانش، س��رمایه خطرپذیر و دیگر قابلیت های 
مل��ی )مانند فن��اوری اطالعات، تعام��الت نوآورانه و ب��ازار رقابتی( با 
اس��تفاده از آنه��ا، اقدام به تولید، توزیع، جذب و تجاری س��ازی دانش 
جدید می کنن��د و کارآفرینی نوآورانه را به ارمغان می آورند. در چنین 
زیس��ت بومی، اقتص��اد آزاد و باز و محیط سیاس��ی باثب��ات و کارآمد، 
نقش بنیادی و کلیدی دارند، به طوری که ش��کل گیری و توس��عه دیگر 

مؤلفه های زیست بوم وابسته به آنهاست.«
به اعتقاد انتظاری: »بررسی وضعیت مؤلفه های زیست بوم کارآفرینی 
نوآورانه در اقتصادهای پیش��رفته حکایت از آن دارد که این اقتصادها 
در س��ایه همین زیس��ت بوم به اقتصادهای مبتنی بر ن��وآوری تبدیل 
شده اند، اما بررس��ی وضعیت مؤلفه های این زیست بوم در اقتصادهای 
درحال توس��عه )ازجمله ایران( نشان 
می ده��د که این کش��ورها ب��ه دلیل 
به عن��وان  همچن��ان  آن،  از  غفل��ت 
اقتصاد مبتنی بر منابع باقی مانده اند، 
بنابراین ش��رط الزم برای طی کردن 
مراح��ل توس��عه و تبدیل ش��دن به 
اقتصاده��ای مبتنی بر نوآوری، وجود 
زیس��ت بوم های کارآفرین��ی نوآورانه 

است.«
ای��ن تحقیق،  براس��اس یافته های 
مقایس��ه کمیت و کیفیت مؤلفه های 
زیس��ت بوم کارآفرین��ی نوآوران��ه در 
اقتصاد ایران با اقتصادهای مبتنی بر 
نوآوری و حتی اقتصادهای مبتنی بر 
کارایی نشان می دهد که شکاف بین 
اقتصادهای یادش��ده  ایران و  اقتصاد 

وسیع و عمیق است.
طبق نظر مجری پژوهش فوق: »کاهش این ش��کاف نیازمند ساخت 
و توسعه زیس��ت بوم کارآفرینی نوآورانه در ایران است. لذا طبق نتایج 
این تحقیق، س��اخت و توسعه زیست بوم کارآفرینی نوآورانه در اقتصاد 
ایران نیازمند ایجاد بسترهای مناسب، انباشت سرمایه ها و قابلیت های 
الزم و توس��عه فرآیندهای تولید، توزیع، جذب و تجاری س��ازی دانش 
جدید است.« یافته های این پژوهش که در نشریه »توسعه کارآفرینی« 
منتش��ر شده اند، این پیام را به سیاس��ت گذاران ایران می دهند که اگر 
خواهان توس��عه کارآفرینی نوآورانه در اقتصاد ایران هستند، هم زمان 
بای��د برای »بهب��ود کارایی و اثربخش��ی حکومت و دول��ت« و »باز و 

آزادسازی نظام اقتصادی« تالش کنند.
نش��ریه فوق، از انتش��ارات معتبر دانش��گاه تهران است که در قالب 
فصل نامه و به منظور ارتقای س��طح دانش علمی و فنی پژوهش��گران، 
س��هولت مبادل��ه علمی بی��ن آنها، معرف��ی پیش��رفت های عمده در 
زمینه ه��ای مختلف کارآفرین��ی و ایجاد ارتباط میان پژوهش��گران و 

کارشناسان داخلی و خارجی منتشر می شود.

پژوهشگران دانشگاهی تأکید کردند

اهمیت توجه به زیست بوم کارآفرینی نوآورانه

دریچــه

معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی زنجان گفت اگر بتوانیم ایده پردازی 
کرده و به جوانان در این بخش اجازه فعالیت دهیم، قطعا تالش ها منجر به ایجاد اشتغال و 
رفتن به سمت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به کشورهای دیگر خواهد شد. علیرضا 
ش��غلی اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای تولید ش��تابان و روزافزون علم و فناوری است. در 
چنین جهانی که منبعی از اطالعات و انبوهی از علم که هر روز بر حجم آن در شبکه های 
اجتماعی و فضای مجازی افزوده می شود، هرگونه تصمیم گیری و اقدام عملی بدون پژوهش 
و بدون اتکا به دانش و شناخت، قطعا به بی راهه خواهد رفت. وی با بیان اینکه پژوهش و 
فناوری ضامن توسعه و رشد ملت ها است، تصریح  کرد: ایران در تولید علم جایگاه ۱۵ دنیا 
را دارد که این رتبه بسیار خوبی است؛ چرا که توانسته ایم به رغم وجود مشکالت مالی و 

تحریم که علیه این کشور در دنیا وجود دارد، همچنان این جایگاه را حفظ کنیم.

نیاز به حمایت بیشتر از شرکت های 
دانش بنیان و مراکز رشد

یکشنبه
25 آذر 1397

شماره 1220
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در مراسمی با حضور جمعی از اساتید، تجار، صاحبان صنایع و بنگاه های 
اقتصادی و صاحبان کس��ب و کار و ش��رکت های استارتاپی، سنگ بنای 

انجمن علمی بازاریابی ایران در تبریز بنیان نهاده شد. 
  ب��ه گزارش ایس��نا، علیرضا فض��ل زاده - 
رئیس دانش��کده اقتصاد و مدیریت دانش��گاه 
تبریز با بی��ان اینکه بازاریابی امروزه به عنوان 
علم، تکنیک و هنر محسوب می شود، گفت: 
بازاریابی های علمی و نوین می تواند به رونق و 
پویایی کسب و کارهای جدید و معرفی بهتر 
محصوالت تولیدی و خدماتی منجر ش��ود و 
اشتغال و پویایی و رونق اقتصادی را به دنبال 

آورد.
  سید صمد حسینی - رئیس پردیس های 
دانشگاه تبریز نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 
باید خأل دانش��گاه و صنع��ت و بازاریابی را در 
بهترین وجه پر کنیم، بیان کرد: با شکل گیری 

انجم��ن علمی بازاریابی ایران در آذربایجان ش��رقی امیدواریم فرآیندهای 
بازاریاب��ی کاال و خدمات در این اس��تان مهم صنعتی و اقتصادی ش��کل 
منس��جم و علمی تر به خود گیرد و دانش��گاه تبریز ب��ه عنوان مهم ترین 

قطب علمی ش��مال غرب کش��ور از انجمن علمی بازاریابی ایران ش��عبه 
آذربایجان ش��رقی حمایت های علم��ی و عملی و مش��اوره ای را به عمل 
خواه��د آورد.    محمد فاریابی - اس��تاد ممتاز گروه مدیریت دانش��کده 
اقتصاد و مدیریت دانش��گاه تبریز به عنوان 
مؤسس انجمن علمی بازاریابی ایران شعبه 
آذربایجا ن شرقی نیز گفت: آذربایجان شرقی 
قطب بزرگ تولی��دی، صنعتی، اقتصادی و 
تجاری کشور اس��ت و هدف ما از راه اندازی 
این انجمن، ترغیب و تش��ویق پژوهشگران، 
تجلیل از محققان و اس��تادان ممتاز و ارائه 
خدمات آموزشی و پژوهشی فنی به مدیران 
کسب و کارهای جدید و بنگاه های اقتصادی 

و تولیدی دولتی و غیردولتی است. 
  وی اف��زود: انج��ام تحقیق��ات علمی و 
فرهنگ��ی در س��طح مل��ی و بین المللی با 
محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم 
بازاریابی س��روکار دارند و همچنین همکاری با نهادهای اجرایی، علمی، 
پژوهش��ی در زمینه بازاریاب��ی و بازنگری و اج��رای طرح ها و برنامه های 

مربوطه به امور آموزشی و پژوهش نیز مدنظر ما خواهد بود. 

ب��ازار ارز دیجیت��ال در روزهای گذش��ته بار دیگ��ر کاهش ارزش را 
طبق روند ماه های گذش��ته  سال جاری میالدی، تجربه کرد. از طرفی، 
گزارشی از مطالعات دانشگاه کمبریج نشان می دهد تعداد کاربران این 

حوزه در سال 2۰۱8، دو برابر شده است.
به گ��زارش زومیت، یک��ی از دالیل افت 
ارزش ارزهای رمزنگاری ش��ده در هفته های 
گذشته، نگرانی سرمایه گذاران و فعاالن آن 
از قانون گذاری ها و محدودیت های دولتی و 
سازمانی است. ارزش بازار به صورت کلی در 
هفته  گذش��ته کاهش یک میلیارد دالری را 
تجربه کرد. ارزهای مهم همچون الیت کوین 
و ریپل نیز در کنار بیت کوین روندی نزولی 

را در روزهای گذشته تجربه کرده اند.
آماره��ای  تمام��ی  باوج��ود  به هرح��ال 
حاک��ی از اف��ت ارزش ارزه��ای دیجیتال، 
س��رمایه گذاران این حوزه کاهش نیافته اند. 

Cambridge Cebter for Alternative F -  ررکز مطالعات��ی
nance در تحقیقات اخیر خود کش��ف کرد ک��ه تعداد کاربران حوزه  
ارزهای رمزنگاری ش��ده در س��ال 2۰۱8 از ۱8میلیون به 3۵ میلیون 

نفر رس��یده اس��ت. البته در ادامه به این نکته اشاره می شود که اغلب 
کاربران، فعالیت جدی در بازار ندارند.

برای��ان ژنگ مدیر اجرایی مرکز تحقیق��ات کمبریج در بیانیه ای در 
کنار گزارش تحقیقات نوشت:

صنع��ت ارز دیجیتال در حال س��یال تر 
شدن است. خطوط مرزی بین صرافی ها و 
کیف  پول های دیجیتال به مرور کم رنگ تر 
می ش��ود. عالوه بر بیت کوین، تعداد زیادی 
ارز دیجیتال در یک اکوسیس��تم در حال 
رش��د، پش��تیبانی می ش��ود که هر کدام، 

کاربردهای متنوعی دارند.
ارز  ح��وزه   در  دیگ��ری  خبره��ای 
دیجیتال منتش��ر ش��ده اند که امیدواری 
ب��ه آن را افزایش می دهند. به عنوان مثال، 
صرافی های کش��ور هلند به زودی توس��ط 
بانک مرکزی این کشور قانونمند می شوند. 
این صرافی ها باید مجوز الزم را از س��ازمان های مربوطه دریافت کرده 
و سیاست های شناسایی مش��تری )know-your-customer( را 

نیز اجرا کنند.

تعداد کاربران حوزه ارز دیجیتال در سال 2018 دو برابر شده استسنگ بنای انجمن علمی بازاریابی ایران در تبریز بنیان نهاده شد

مالزی اگرچه در عرصه اقتصاد دیجیتال گام های پرسرعتی برنداشته، اما بانک 
جهانی حرکت آرام و مستمر آن در مسیر توسعه اقتصاد داخلی را دارای چشم انداز 
امیدوارکننده ارزیابی کرده است. به گزارش ایرنا، اقتصاد دیجیتال پدیده ای است 
که پس از پیش��رفت فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( شکل گرفت و می توان 
آن را زاده  انقالب فرآوری داده ها دانست. اقتصادی که بر پایه  تراکنش های اینترنتی 
جریان دارد و در تقابل با پول فیزیکی و دادوس��تد سنتی است . بررسی اقدامات 
نوپای مالزی در این زمینه می تواند تجارب مفیدی را در این خصوص برای فعاالن 
عرصه اقتصاد دیجیتال در ایران به تصویر کشد. مالزی در زمره کشورهایی است 
که بخش دولتی آن در به کارگیری فناوری های نو به ویژه در سیستم های بانکی 
و اقتصادی بسیار مشتاق است و از همین رو، در بسیاری موارد، پیشروتر از بخش 
خصوصی مالزی بوده است. این گرایش دولت مالزی با تکیه بر این باور است که 
توسعه این کشور به اقتصاد دیجیتال همچون یک نیروی محرک جدید نیاز دارد. 
با وجود این نگرش در دولت مالزی، بخش خصوصی این کشور با سرعت و رغبت 
کمت��ری در این راه گام برداش��ته اند. در واقع، برخالف گرای��ش دولت و مردم به 
بهره گیری از فناوری های وابس��ته به اینترنت، بخش بازرگانی و صنایع خصوصی 
مالزی، چند گام عقب تر است و همین عقب ماندگی جایگاه مالزی را در رده بندی 
اقتصاد دیجیتال پایین تر از کشورهای مشابه قرار داده است. بر پایه گزارش بانک 
جهانی، فقط 62درصد از واحدهای تولیدی، تجاری و خدماتی مالزی به اینترنت 
متصل هس��تند. ۴6درصد از کل این واحدها دارای اینترنت ثابت)اغلب با کیفیت 
پایی��ن( و تنها ۱8درص��د از آنها در اینترنت حضور دارند. حضور تنها ۱8درصد از 
واحدهای خصوصی مالزی در اینترنت، نش��ان می دهد که بخش خصوصی مالزی 
برخالف آنچه از این کشور انتظار می رود، بسیار عقب تر از کشورهای دیگر است.
براساس این گزارش، بیشترین سهم حضور در اقتصاد دیجیتال مالزی، متعلق به 
ش��رکت های بزرگ صادرات محور است که معامالت آنالین )e-commerce( را 
پذیرفته ان��د و آن را در تج��ارت خود نهادینه کرده اند. س��هم واحدهای کوچک و 
متوسط بسیار پایین تر است و با توجه به تمرکز توسعه در شهرهای بزرگ مانند 
کواالالمپور و پنانگ، س��هم واحدهای کوچک و متوس��ط در مناطق غیرشهری و 
شهرهای کوچک بسیار ناچیز به شمار می رود.  »مارا وارویک«، مدیر بانک جهانی 
در حوزه کشورهای برونئی، مالزی، فیلیپین و تایلند در اجالسی در کواالالمپور در 
این زمینه گفت: مالزی اقدامات درستی برای ارتقا و ترویج اقتصاد دیجیتال خود به 
عنوان یک نیروی محرک جدید اقتصادی کرده است؛ از دیجیتالی کردن خدمات 
همگانی گرفته تا گسترش ارتباطات اینترنتی با هدف کارآفرینی دیجیتال. با وجود 
این، هنوز باید بیش��تر تالش کرد تا بخ��ش خصوصی مالزی از امکانات دیجیتال 
موج��ود بهتر بهره برداری کنند. اکنون فقط ش��رکت های بزرگ در زمینه تجارت 
دیجیتال فعال هستند و شرکت های کوچک و متوسط سهم کوچکی از این تجارت 
را ب��ه خود اختصاص داده اند.  اما این کارش��ناس بانک جهانی با انتقاد از انحصار 
فعالیت در بازار ارائه اش��تراک اینترنت افزود: نبوِد رقابت در بازار اشتراک اینترنت 
ثابت موجب ش��ده تا اینترنت در مالزی کندتر و گران تر عرضه ش��ود. این چالش 
مهمی در راه گشودن قابلیت های نهفته مالزی در تجارت دیجیتال است.در گزارش 
بانک جهانی در مورد اقتصاد دیجیتال مالزی آمده است: توسعه اقتصاد دیجیتال 

مالزی در گروی رفع موانع مربوط به اتصال اینترنتی، کارآفرینی و مالیات است.
اتصال اینترنتی یا دیجیتال

مالزی باید از بابت وجود زیرساخت های الزم برای ارائه اینترنت پرسرعت، پایدار 
و باثبات به عنوان راهگشای توان نهفته اقتصاد دیجیتال اطمینان یابد. هم اکنون 

اتصال اینترنتی مالزی از کاستی های زیر رنج می برد:
- مالزی در زمینه پوشش و پذیرش اینترنت پرسرعت کند و عقب مانده است.

- کمبود رقابت در بازار خدمات اینترنت موجب قیمت باال، پوش��ش محدود و 
کاهش جاه طلبی در شرکت های ارائه دهنده اینترنت پرسرعت شده است.

- ش��رکت تلکوم مالزی)TM( ۹2درصد از بازار اینترنت پرسرعت مالزی را در 
اختیار دارد. این میزان تمرکز از سایر کشورهای آسه آن بیشتر است.

براساس پیشنهاد بانک جهانی در این کشور برای توسعه اقتصادی دیجیتال باید 
سیاست گذاری هایی براساس دو هدف انجام شود:

الف - ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خدمات اینترنت پرسرعت
ب – گسترش امکان دسترسی به اینترنت بسیار پرسرعت

کارآفرینی دیجیتال
اما اکن��ون ترویج کارآفرینی دیجیتال یکی از راه های مهمی اس��ت که مالزی 
برای رش��د اقتصادی و ایجاد شغل برگزیده اس��ت. دولت برنامه های پرشماری را 
اجرا کرده اما طبق بررس��ی های کارشناس��ی هنوز موانع زیر برای توفیق در این 

زمینه وجود دارد:
- کمبود سرمایه مالی و انسانی

- سیستم آموزش��ی مالزی و برنامه های آموزش حرفه ای موجود، نیروی کار با 
مهارت برای اقتصاد دیجیتال را روانه بازار نمی کند.

- شرکت ها در گام های نخست کاری خود به سرمایه الزم دسترسی ندارند.
- ادامه بهره گیری از پول نقد در دادوستد

- تنش های دنباله دار میان پاس��داری از داده ها و بهره گیری قانونی از آنها برای 
اهداف تجاری

- دشواری در دسترسی به داده های بخش دولتی
- ارتباط شبکه ای ناتوان حرفه ای میان کارآفرینان دیجیتال

- کمبود یک طرح یکپارچه ملی برای توسعه فناوری های نسل آینده
مالیات اقتصاد دیجیتالی

براس��اس گزارش نهادهای باالدس��تی مس��ئول اقتصاد در مالزی، این کش��ور 
به اصالحاتی در قوانین و سیاس��ت گذاری نیاز دارد تا س��امانه مالیاتی آن میزان 
تراکنش ها و سود به دست آمده از اقتصاد دیجیتالی را نشان دهد. همگام با این، 
باید به این نکته مهم توجه داش��ت که اصالحات انجام به رش��د اقتصاد دیجیتال 

آسیب نرسانند. بر این اساس دشواری های کنونی از این قرارند:
- مالزی ابزارهای کم شماری برای کسب مالیات از تراکنش های برون مرزی دارد.

- در س��ال 2۰۱8، مالزی با امضای کنوانس��یون چندجانبه قوانین بین المللی 
مالیات، گام بلندی در یافتن و نشان دادن دشواری مالیاتی کشور برداشت.

- مالزی سه گزینه برای مالیات گذاری بر اقتصاد دیجیتال دارد:
-۱ گسترش بستر مالیاتی به شرکت های خارج از مالزی

-2 ایجاد توازن میان شرکت های داخلی و خارجی
-3 پشتیبانی از اخذ مالیات همگانی

در مجموع بررس��ی آنچ��ه در گزارش بانک جهانی در م��ورد اقتصاد دیجیتال 
مالزی آمده نش��ان می دهد که این کشور با وجود تالش های فراوان برای روزآمد 
بودن س��امانه های بانکی، پیروی از استانداردها و مقررات جهانی و واردات آخرین 
فناوری ه��ای مورد نیاز برای اقتصاد دیجیتال هن��وز با چالش های فراوانی در این 
عرص��ه روبه روس��ت. در رده بندی رقابت اقتصاد دیجیتالی توس��ط انیس��تیتوی 
بین المللی توسعه مدیریت)IMD(، مالزی در سال 2۰۱8 با 3 پله سقوط در رده 

بیست و هفتم جهان قرار گرفت.
در این میان، آنچه چش��م انداز اقتصاد دیجیتال مالزی را روشن جلوه می دهد، 
تمایل به نوگرایی و اصالح ساختار کنونی است که بی تردید گام ساده و کم هزینه ای 

برای دولت مالزی نخواهد بود.
برخی چالش های اقتصاد دیجیتال در ایران، به چالش های اشاره  شده در مالزی 
نزدیک است. پوش��ش اینترنت در ایران هنوز فاصله زیادی تا دسترسی همگانی 
دارد. تالش ها در س��ال های اخیر موجب ارتقای س��رعت و کیفیت اینترنت شده، 

اما این موضوع، هنوز فاصله زیادی با سطح مطلوب برای اقتصاد دیجیتال دارد.

روز گذشته شکایت جدیدی علیه اپل به دادگاه محلی کالیفرنیا تسلیم شده است. اپل متهم به دروغگویی 
در مورد ابعاد و تعداد پیکسل های نمایشگر آیفون 10 شده است.

به گزارش زومیت، براسـاس آخرین خبرها، روز گذشـته شـکایت جدیدی علیه اپل تنظیم شـده اسـت و 
کوپرتینونشـین ها را محکوم به دروغگویی درباره  مشخصات نمایشگر سـری گوشی های هوشمند آیفون 10 

کرده است. 
ظاهرا دو نفر شـاکی خصوصی، دادخواسـت شـکایتی علیه اپل بـه دادگاه محلی شـمال کالیفرنیا تنظیم 
کرده اند. آن ها اپل را متهم به دروغگویی در مورد ابعاد نمایشـگر و تعداد پیکسـل های نمایشـگر گوشی های 
آیفون 10، آیفون XS،آیفون XS Max کرده اند. ظاهرا، این دو نفر در صدد تشـکیل پرونده  شـکایت گروهی 
علیه اپل هسـتند. از زمان تنظیم شـکایت تاکنون، اپل هیچ گونه واکنشی نسـبت به این اقدام از خود نشان 

نداده است.
براسـاس شـکایت تنظیم شـده، اپل متهم به دروغگویی در مورد ابعاد نمایشگر گوشی های سری آیفون 10 
شـده است. شـاکیان مدعی هستند که اپل در ارائه  مشخصات نمایشـگر گوشی های آیفون10، بریدگی باالی 
نمایشـگر و حاشـیه های دستگاه را نادیده گرفته اسـت و به ادعای شـاکیان، اپل این فضاها را در ارائه  ابعاد 
نمایشـگر در نظر نگرفته و اطاعات اشتباه و دروغ را در اختیار کاربران قرار داده است. باتوجه به مستندات 
مربوط به این شـکایت 55 صفحه ای، نمایشگر گوشـی های آیفون های جدید اپل علی رغم آنچه پیشتر گفته 
شـده بود، تمام صفحه نیسـتند. به عنوان مثال، اندازه  نمایشگر آیفون 10 ایکس که انتظار می رود 6.5 اینچی 

باشد، براساس نظر شاکیان پرونده تنها در حدود 5.6875 اینچی است.
همچنین شاکیان ادعا می کنند که گوشی های سری آیفون 10، رزولوشن پایین تری نسبت به آنچه اپل ادعا 
می کند و در تبلیغات خود بدان اشاره کرده است، دارند. اپل ادعا می کند نمایشگر آیفون 10 دارای رزولوشن 
2436x1125 پیکسل است، اما شاکیان پرونده مدعی هستند که محصول دارای زیرپیکسل های واقعی قرمز، 
سـبز و آبی در هر پیکسـل نیسـت. آن ها ادعا می کنند که هر پیکسل در نمایشـگر آیفون 10 تنها دارای دو 
زیرپیکسـل اسـت، در نتیجه رزولوشـن تصویر پایین تری دارد. همچنین، شـاکیان پرونده ادعا می کنند که 

نمایشگر آیفون 8 پاس کیفیت باالتری نسبت به نمایشگر آیفون 10 دارد.
این اولین بار نیسـت که شـکایت این  چنینی در مورد محصوالت اپل تسـلیم دادگاه می شود. در ماه مارس 
نیز کاربران بسـیاری در 59 دادخواسـت شکایت جداگانه نسبت به کند شـدن و مشکات نرم افزاری برخی 
از آیفون هـای قدیمی تـر، به دادگاه تنظیـم کردند. آن ها نیز به دنبال این بودند که شـکایت خود را به صورت 
شکایت جمعی دنبال کنند. در ماه ژوئن، شکایت دیگری در مورد آسیب دیدن نمایشگر اپل به دادگاه تسلیم 
شـد که ادعای خسـارت 5 میلیون دالری داشـت. پیشتر نیز اپل به اتهام سوءاسـتفاده از پتنت ضربان سنج 

اپل واچ تحت تعقیب قرار گرفت. 
در همه این موارد، وکای پرونده به سـرعت به نقطه نظرات مطرح شـده پاسخ نمی دهند و این بار هم همین 

اتفاق افتاده است. باید منتظر باشیم ببینیم شکایت جدید علیه اپل به  چه سمتی خواهد رفت. 
 

درس هایی از اقتصاد دیجیتالی مالزی

شکایت جدید علیه اپل
اتهام دروغگویی در مورد ابعاد و تعداد پیکسل های نمایشگر آیفون 10

یادداشـت

رویداد »تجاری سازی طرح های فناورانه«، سوم تا ششم دی ماه امسال به مناسبت 
هفت��ه پژوهش وفناوری و همزمان با نمایش��گاه دس��تاوردهای پژوهش، فناوری و 
فن بازار در محل نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار می شود. به گزارش ایسنا، 
این رویداد چهار روزه از سوی دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری در قالب سه بخش برگزار می شود که عبارتند از »رویداد 
فرصت ها و چالش های کارآفرینی در ایران که به صورت نیم روز و ش��امل چندین 
س��خنرانی علمی و پنل تخصصی در زمینه چالش های کارآفرینی برگزار می شود«، 
»نمایش��گاه شرکت های نوپا و استارتاپی کش��ور با حضور بیش از یکصد استارتاپ 
فع��ال در حوزه ه��ای مختلف فناوری« و »رویداد س��ه روزه ارائه طرح های برگزیده 

.»)Match Making( به سرمایه گذاران جهت جلب نظر ایشان و جذب سرمایه

آغاز ثبت نام در نمایشگاه شرکت های 
نوپا و استارتاپی کشور



زمانی داشتن یک طراح تبلیغات گزینه ای لوکس و مخصوص برندهای 
بزرگ محسوب می ش��د. با این حال به لطف اینترنت اکنون بسیاری از 
صاحبان سایت های کوچک نیز استخدام طراح تبلیغات را امری مقرون 
ب��ه صرفه می دانند. در حقیقت س��رمایه گذاری روی یک طراح تبلیغات 
که با الگوریتم های موتورهای جس��ت وجوگر ی��ا به عبارت دیگر مفهوم 
SEO )بهینه س��ازی مورتورهای جس��ت وجوگر( آش��نایی داشته باشد، 
اقدام بس��یار مناسبی در راستای توس��عه جایگاه سایت مان در اینترنت 
قلمداد می ش��ود. به ویژه در مقیاس محلی سرمایه گذاری مناسب روی 

بحث SEO رتبه سایت مان را به طرز محسوسی افزایش می دهد.
در این مقاله من به بررس��ی ۱2 مزیت��ی که یک طراح تبلیغات برای 
سایت ما در حوزه کسب وکار به ارمغان می آورد، پرداخته ام. اجازه دهید 

به بررسی جداگانه هر کدام از آنها بپردازیم.
1. استفاده از کلمات کلیدی

بس��ته به ط��راح تبلیغاتی که ب��ا آن هم��کاری دارید، آنه��ا توانایی 
جس��ت وجوی کلمات کلیدی مناسب با کسب وکارتان و استفاده از آنها 
در مطالب ش��ما را خواهند داش��ت. اگر طراحی تبلیغاتی ش��ما تجربه 
باالیی در کار خود داش��ته باش��د، کلمات کلیدی به س��رعت در اختیار 
شما قرار می گیرد. در غیر این صورت باید اندکی صبر کنید. طراح های 
تبلیغاتی که در زمینه بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجوگر تخصص 
دارند، به خوبی س��ایت ما را با انواع موتورهای جس��ت وجوگر س��ازگار 
و هماهنگ خواهند کرد. نکته مهم در خصوص موتورهای جس��ت وجو 
تغییر مداوم و س��ریع آنهاس��ت. به این ترتیب کار طراح تبلیغات ش��ما 
به ش��دت سخت خواهد ش��د. به همین جهت باید ابزار و امکانات مورد 
نی��از آنها را به س��رعت در اختیارش��ان قرار دهی��م. در غیر این صورت 
انتظار کس��ب نتیجه مطلوب بسیار آرمانی خواهد بود. اختصاص زمانی 
مناس��ب جهت بررسی ش��یوه عملکرد رقبا از س��وی طراح تبلیغات تان 
اقدام بس��یار موثری در راس��تای افزایش کیفیت محتوا و دسترسی به 

مخاطب خواهد بود. 
چگونه این کار را انجام دهیم؟

اس��تفاده از کلیدواژه های دیگر یکی از راهکارهای اختصاصی توسعه 
سایت مان در موتورهای جست وجوگر نیست. در عوض باید از این شیوه 
در کنار س��ایر راهکارها اس��تفاده کرد. نکته مهم در این میان توس��عه 
ارگانیک )طبیعی( سایت مان است. راهکارهایی نظیر خرید بازدیدکننده 
ب��ه هیچ وجه تاثیر مطلوبی در بلندمدت برای ما به ارمغان نخواهد آورد. 
بی شک پیش��برد طبیعی روند توسعه سایت مان در دنیای اینترنت یک 
چالش واقعی به حس��اب می آید. چنین رقابت��ی نیازمند تولید محتوای 
باکیفیت، احترام به س��لیقه مخاطب و تالش برای ایجاد ارتباط با سایر 
سایت ها و خبرگزاری های مطرح است. یکی از ابزارهای مهم در راستای 
Google Keyword Pla -  اافتن کلمات کلیدی برای س��ایت مان

ner است. این ابزار امکانات بسیار زیادی در راستای طراحی و استفاده 
از کلمات کلیدی به کاربران می دهد.

2. هماهنگ کردن مقاالت با صفحات
به طور واضح، اس��تفاده از کلمات کلیدی نق��ش موثری در موفقیت 
سایت مان دارد. به همین دلیل باید از طراح تبلیغات سایت مان بخواهیم 
کلمات کلیدی مهم را در مقاالت و همچنین صفحات س��ایت قرار دهد. 
در غیر این صورت روند توس��عه سایت مان با مشکل مواجه خواهد شد. 
چنین مش��کلی هنگامی که طراح تبلیغات ما فقط روی صفحات سایت 
کار می کن��د، بیش از هر زمان دیگ��ری رخ خواهد داد. وقتی مقاالت و 
صفحات م��ان را ب��ا هم هماهنک می کنیم، س��طح تاثیرگذاری آن روی 
الگوریتم موتورهای جست وجوگر افزایش چشمگیری می یابد. به همین 

خاطر باید حتما آن را مد نظر داشت. 
چگونه این کار را انجام دهیم؟

کار ب��ا چندی��ن ط��راح تبلیغاتی که هیچ ک��دام ارتباطی ب��ا دیگری 
ندارد، احتمال بروز خطا در فرآیند توس��عه جایگاه س��ایت مان را فراهم 
می کند. اگر به دنبال افزایش روند پیش��رفت س��ایت تان هستید، حتما 

ب��ه س��راغ ایجاد یک تیم تبلیغاتی بروید. به ای��ن ترتیب اعضای تیم به 
س��رعت نس��بت به یکدیگر ش��ناخت پیدا کرده و در آینده هماهنگ تر 
عمل می کنن��د. به عالوه یک تیم محتوای یکدس��ت تری تولید خواهد 
کرد. وقتی به محتوای س��ایتی که چند مسئول تبلیغات جدا دارد نگاه 
می کنیم، تفاوت فاحش کیفیت کار مشخص است. با این حال در مورد 

عملکرد یک تیم هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
3. محتوای تان را تازه نگه دارید

ش��ما باید به طراح تبلیغات خود فرصت کافی برای خلق حداقل یک 
مقاله در هفته را بدهید. در غیر این صورت س��ایت تان تازگی و طراوت 
خود را از دس��ت می دهد. در اینج��ا بازهم بنا بر نوع طراح تبلیغاتی که 
با آن همکاری دارید، موضوعات مناسب را به وی توصیه کنید. این کار 
ب��ه هدفمندی مطالب نهایی کمک ش��ایانی خواهد کرد. هرچه باش��د، 
این ش��ما هستید که مس��ئولیت مدیریت سایت و مطالب آن را برعهده 
داری��د. با این حال اگر با طراح تبلیغات حرفه ای س��ر و کار دارید، همه 
مس��ئولیت ها را به وی دهید. دلیل اصلی این کار آش��نایی بس��یار زیاد 
طراح های تبلیغاتی حرفه ای با موضوعات مورد عالقه مخاطب اس��ت. به 
این ترتیب در نهایت ش��ما مطالب تازه و مورد پسند مخاطب در اختیار 

خواهید داشت.
چگونه این کار را انجام دهیم؟

در حین جس��ت وجوی موضوعات از اعتماد ب��ه نفس کافی طراح تان 
برای پیش��نهاد موضوعات ی��ا رد برخی از نظرات ت��ان اطمینان حاصل 
کنید. توجه داش��ته باشید که تهیه یک استراتژی مناسب برای فعالیت 
در اینترنت بسیار دشوار و زمانبر است. در این میان باید از تمام توانایی 
برندمان اس��تفاده کنیم. خالقیت فردی کارکنان یکی از پتانس��یل های 
مهم هر برندی اس��ت. به همین دلیل تقویت کانال های ارتباطی متقابل 
می��ان مدی��ران و کارمندان باید م��ورد توجه قرار گی��رد. همچنین در 
م��ورد یافتن کلمات کلیدی، ه��ر مقاله ما باید عالوه بر س��ود بردن از 
کلم��ات کلیدی عام س��ایت مان از برخی کلمات کلی��دی ویژه خود نیز 
)بن��ا بر موضوعش( اس��تفاده کن��د. در غیر این ص��ورت محتوای ما در 

جست وجوهای مختلف کاربران به یک صورت نمایان نخواهد شد.
4. اهمیت استفاده از لینک های داخلی

لینک های داخلی یکی از ارکان مهم موفقیت هر س��ایتی به حس��اب 
می آید. در صورت اس��تفاده درست از لینک های داخلی بخش زیادی از 
هزینه های تبلیغاتی ما در موتورهای جست وجوگر کاهش خواهد یافت. 
فرآیند اصلی اس��تفاده از لینک های داخلی شامل توصیه مطالب مرتبط 
با مقاله پیش روی مخاطب است. به عنوان مثال اگر مقاله فعلی در مورد 
ش��یوه های بازاریابی ایمیل محور اس��ت، باید در میانه یا انتهای مطلب 
دیگ��ر مقاالت مرتبط با حوزه بازاریابی س��ایت خ��ود را نیز به مخاطب 
معرف��ی کنید. این معرفی باید به صورتی باش��د که کاربر با یک کلیک 

ساده به صفحه مورد نظر هدایت شود.
اگر این توصیه را به خوبی دنبال کنیم، در طوالنی مدت حتی امکان 
جل��ب نظر دیگر برنده��ا و درآمدزایی از طریق بارگ��ذاری تبلیغات در 

صفحات سایت مان را خواهیم داشت.
چگونه این کار را انجام دهیم؟

ع��الوه بر توصیه مقاالت و مطالب مناس��ب به کاربران باید س��اختار 
سایت مان را نیز در نظر داشته باشیم. به این ترتیب عالوه بر استفاده از 
لینک های داخلی باید دس��ته بندی مناسبی از مطالب مان داشته باشیم. 
منظور اصلی من در اینجا روشن است. به عنوان یک سایت کاربران باید 
به راحتی امکان یافتن مطالب مورد نظرش��ان با مراجعه به دسته بندی 

مقاالت مان را داشته باشند.
5. ایجاد لینک های پیوند

نق��ش مهم و تاثیرگذار لینک های پیوند در اس��تراتژی بهینه س��ازی 
موتورهای جس��ت وجوگر جای هی��چ تردیدی ندارد. تی��م فنی گوگل 
حتی به طور رس��می اعالم کرده که اس��تفاده از لینک های پیوند میان 
س��ایت ها یکی از س��ه عامل موثر در رتبه بندی شان است. با این حساب 
ش��ما یا طراح تبلیغاتی  تان باید تمام تالش خود را در جهت ایجاد یک 

دسته بندی مناسب از لینک های پیوند انجام دهید.
ش��اید برای شما هم عبارت لینک های پیوند اندکی عجیب و نامفهوم 

باشد. این مفهوم به لینک آدرس سایت های مرتبط با حوزه فعالیت مان 
به یکدیگر اش��اره دارید. به عنوان مثال پنج سایت فعال در زمینه اخبار 
ورزشی ممکن است آدرس های خود را به هم لینک کنند. به این ترتیب 
کاربران هر کدام از آنها فرصت دسترسی ساده و سریع به سایر سایت ها 

را نیز خواهند داشت.
چگونه این کار را انجام دهیم؟

یکی از راهکارهای جالب برای یافتن س��ایت های هماهنگ با ماهیت 
س��ایت مان و لینک شان به هم جس��ت وجوی آنهاست. به این ترتیب در 
وهله نخست باید به س��راغ مطالعه پیرامون برترین سایت های فعال در 
زمین��ه کس��ب وکارمان برویم. پس از این نوبت به ایج��اد ارتباط با آنها 
می رس��د. به طور معمول تماس تلفنی یا ارس��ال ایمی��ل به آنها گزینه 
مطلوبی خواهد بود. در این بین باید آنها را به لینک متقابل س��ایت مان 
متقاعد س��ازیم. توجه داش��ته باش��ید که اگر س��ایت مورد نظر بسیار 
مش��هورتر از ما باشد، احتماال پاسخ مدیران آن به درخواست مان منفی 
خواهد بود. بنا بر این باید به سراغ سایتی هم رده خودمان برویم. در غیر 

این صورت نتیجه چندان مطلوبی در انتظار ما نخواهد بود. 
توجه داشته باشید که شاید در نگاه نخست ایده لینک آدرس سایت ها 
به هم اندکی بی فایده به نظر می رس��د. با این حال در تحلیل نهایی این 

کار یکی از موثرترین شیوه های موجود برای توسعه سایت هاست.
6. بهینه سازی تصاویر

یکی از وظایف طراح تبلیغات س��ایت ما بارگذاری مس��تقیم مطالب 
اس��ت. همچنین وی باید متناسب با ماهیت هر مقاله تصویر مطلوب را 
نیز بدان اضافه کند. در دنیای امروز جلوه های بصری نقش بسیار مهمی 
را ب��ازی می کند. به همین دلیل در صورت بی توجهی بدان س��ایت مان 
هیچ جایگاه خاصی در میان برترین های موتورهای جس��ت وجو نخواهد 
داش��ت.  یک بخش از کار فعلی یافتن تصاویر مناسب است. این بخش 
به سلیقه و مهارت هر طراح تبلیغات بستگی دارد. با این حال یک نکته 
اساس��ی استفاده از تصاویر در کیفیت های باالست. به این ترتیب یافتن 
تصاوی��ر بی کیفیت به طور ناخودآگاه کیفیت کلی س��ایت ما را کاهش 
می ده��د. به همین دلیل حتما برای مطالب س��ایت تان حداقل کیفیت 

مناسب را تنظیم کنید.
چگونه این کار را انجام دهیم؟

به طور کلی س��ه محور اساس��ی ب��رای ارزیابی ی��ک تصویر پیش از 
انتشارش در سایت وجود دارد. نام، زاویه و سایز. نام تصویر تقریبا بحث 
بسیار ساده ای است. هر کاربری باید در پایین هر تصویر نام و توضیحات 
جانبی آن را مش��اهده کن��د. اطمینان از ارائه توصی��ه کامل و در عین 
حال کوتاه یکی از راهکارهای موفقیت در توس��عه سایت مان به حساب 
می آید. همچنین باید نسبت به کاربرد کلمات کلیدی در این بخش نیز 
مطمئن ش��ویم. در غیر این صورت تالش های ما نتیجه دلخواه را به بار 
نمی آورد. در مورد زاویه تصاویر توصیه من اس��تفاده از زاویه اس��تاندارد 
و معمولی اس��ت. به این ترتیب تصاویر باید صاف و به ش��کل مستطیل 
بارگذاری ش��وند. تالش برای بارگذاری تصاوی��ری با حالت های عجیب 
اصال مورد پس��ند مخاطب نخواهد بود. اگر در م��ورد بارگذاری تصاویر 
به ش��کل مربع اصرار دارید، انتخاب اندازه ۱۵۰*۱۵۰ مناس��ب اس��ت. 
البته بازهم تکرار می کنم که چنین کاری مورد تایید من نیس��ت. اندازه 
و حجم تصاویر باید به گونه ای طراحی ش��ود که با س��اختار کلی سایت 
هماهنگ باشد. اگر تصویر ما حجم باالیی داشته باشد، بارگذاری صفحه 
برای کاربران کند خواهد ش��د. همه ما تجربه ترک یک صفحه به دلیل 
طوالنی شدن فرآیند بارگذاری را داریم. به همین دلیل در عین رعایت 
کیفیت تصاویر باید اندازه مناسب ش��ان را نیز مد نظر داشت. فرمت های 
مناس��ب برای تصاویر در حجم نهایی آنها تاثیرگذار اس��ت. توصیه من 
اس��تفاده از فرمت JPG، PNG و SVG اس��ت. چنین فرمت هایی در 
عی��ن حفظ کیفیت تصاویر حجم بیش از اندازه ای را نیز به س��ایت مان 
تحمیل نخواهد کرد. در نهایت نیز پیش از انتشار تصویر در صورت نیاز 
با نرم افزارهای ویرایش��گر مانند فوتوشاپ تغییرات اساسی )بهبود نور یا 

حذف برخی المان های نامناسب( را در آنها ایجاد کنید.
ادامه دارد ...
noobpreneur: منبع

 وقتی گلوله، کارد و چنگال شد
ماه گذش��ته، یک گزارش از سوی سازمان غیرانتفاعی بین المللی 
»Save the Children«، بی��ان کرد که بیش از 8۵ هزار کودک 

از گرسنگی شدید در یمن مرده اند.
متاس��فانه، یم��ن تنه��ا کش��وری نیس��ت ک��ه غیرنظامیان طی 
درگیری های مس��لحانه از گرسنگی می میرند. سازمان بشردوستانه 
جهانی »Action Against Hunger« هش��دار می دهد که در 
کشورهایی نظیر یمن، سوریه، نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
جمهوری آفریقای مرکزی یا س��ودان جنوبی، به تدریج ثابت ش��ده 
که گرس��نگی به عنوان یک س��الح جنگی به ان��دازه بمب و گلوله 

خطرناک و موثر است.
به دلیل تبدیل گرس��نگی به یک سالح کشنده، مدیران سازمان 
در راس��تای اعتراض به ای��ن موضوع از س��الح های جنگی کارد و 
چنگال س��اخته اند. پ��س از جمع آوری گلوله ها ط��ی درگیری های 

مسلحانه، آن ها ذوب و به کارد و چنگال تبدیل شدند. 

 همین بگیر و ببندها
فقط برای چند اینچ ناقابل

همین بگیر و ببندها فقط برای چند اینچ ناقابل است؛ اضافه وزن 
فقط چند اینچ دور کمر ش��ما را زی��اد می کند اما همین چند اینچ 
نیز می تواند مانع از فعالیت  های روزمره تان ش��ود و حتی ش��ما را از 
برخی ابراز احساس��ات محروم کند. این کمپین دو ایده اصلی را به 

تصویر می کشد:
۱. درک احس��اس در آغوش گرفتن دیگر آسان نیست وقتی شما 
می بینید که فرزندتان نمی تواند دستانش را دور کمر شما قفل کند.
2. چاقی دارای عوارض متعددی در رابطه با سالمتی است. چاقی 
در عین حال که از فعالیت روزمره و طبیعی ش��ما ممانعت می کند، 
می تواند منجر به مرگ تان نیز بشود. پس لطفا به خاطر لذت بردن 
از یک زندگی تمام عیار، خود و بچه های تان، از دست این چند اینچ 

اضافی خالص شوید.
این تبلیغات چاپی در حوزه سالمت انجام شده اند. 

 واکنش دیزاینرها و برندها
به رنگ سال 2019 پنتون

PANTONE رن��گ س��ال 2۰۱۹ را مرجانی زن��ده )یک نوع 
نارنجی خاص( معرفی کرد.

این رنگ مرجانی گرم و پرجنب و جوش ضمن استقبال و تشویق 
به انجام فعالیت های شاد، تمایل به سرزندگی را نیز مجسم می کند. 
این رنگ همچنین نماد خوش بینی و ش��ادمانی به حساب می آید و 
انتخاب ش��ده اس��ت تا امکان حضور پرجنب و جوش در رسانه های 

اجتماعی و فناوری دیجیتال را به وجود آورد.
افراد خالق و برندها نس��بت به این رنگ فریبنده واکنش نش��ان 
داده اند و از طریق ترکیب آن با آثار هنری با محصوالت خود از این 
ویژگی سود می برند. از محصوالت زیبایی گرفته تا تصاویر عجیب و 

شگفت انگیز، در زیر نگاهی به واکنش ها می اندازیم.
یک دیزاینر به نام »richelle« از مرجانی زنده به عنوان یکی از 

رنگ های محبوب خود نام می برد.
یک نام عاش��ق سفر، Condé Nast Traveler، رنگ مرجانی 
زنده را محدود به اعماق دریا نمی داند. بر این اس��اس، رنگ فوق را 
می توان در خش��کی و این ۱۰ مقصد گردش��گری جذاب و نفسگیر 
Pos - »شش��اهده کرد: کوی��ر رنگی در آریزونا، دهک��ده صخره ای 
tano« در ایتالیا، استانبول ترکیه، جزیره میسول در اندونزی، شهر 
کوچک روس��یلون در فرانسه، کلیس��ای جامع سنت باسیل مسکو 
در روسیه، ایالت راجس��تان هند، جزیره آنتیگوا در کشور گواتماال، 
جزیره بورانو در ونیز ایتالیا و کاخ »هاو ماهال« در شهر جیپور هند.
آژان��س تبلیغات��ی »Kilmer & Cruise« نیز مرجانی زنده را 

رنگ جشن، شادی و خوش بینی می داند.
The Nature Co - »کک سازمان محافظ طبیعت موسوم به 
servancy« رن��گ مرجانی زنده را سرش��ار از خوش بینی و انرژی 
دانس��ت که البته برای نج��ات صخره های مرجانی دقیقا به آنها نیاز 

داریم.
آیفون XR جدید نیز دارای قابی رنگی با سایه مرجانی شده است

وب سایت خبری آرایش��ی »Trendmood« ضمن معرفی این 
رنگ به عنوان رنگی بس��یار زیبا از برخی محصوالت برندها با الهام 

از رنگ سال نام می برد.
اکانت آرایش��ی »vdl_cosmetics« نیز محصوالت آرایش��ی با 

رنگ مرجانی زنده را به طور خاص نمایش داد.
ی��ک اکانت آموزش آرایش و گریم به ن��ام »nvmakeup« نیز 

افکت قرمز را در آرایش به تصویر می کشد.
اکان��ت رنگ موی avedaartists از مخاطبان می خواهد تا فردا 
ب��ا آن همراه باش��ند و فرمول رنگ موی مرجانی زن��ده را دریابند. 
سپس آمادگی ساخت درجات مختلف این رنگ جدید را پیدا کنند. 
Pantone متعه��د به ج��ال دادن روح، تغذیه و پرورش آن و خلق 
لحظات شاد شده است. به گفته معاون Pantone، الری پرسمن، 
این کار چندان س��ختی نیس��ت. Pantone می خواهد بازی کند.

Pantone می  خواهد تعالی یابد.
گ��روه بازاریابی INM: م��ا پیش از این در ای��ن رنگ تازه غرق 

شده ایم!
 ی��ک دیزاین��ر ب��ا عقی��ده مخال��ف و هنرمن��د بصری به اس��م
unnikrishna #RebuildKeralaBetter مرجان��ی زن��ده را 

رنگ مقاومت می نامد. 
 

12 مزیت مهم داشتن طراح تبلیغات در برندسازی)BRAND)1کارگاهبرندینگ

طراح تبلیغات چگونه به بهینه سازی سایت مان با موتورهای جست وجو کمک می کند؟

تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1086073290 www.forsatnet.ir

Atomic Inc به قلم: گلن پاکویته موسس و مدیر پروژه های بازاریابی برند
 ترجمه: علی آل علی   

یکشنبه
25 آذر 1397

شماره 1220



در رابطه با مقوله مش��تریان خوب و یا بد، بسیاری از افراد بر این باور 
هس��تند که برخی از مردم به طور طبیعی می توانند به مشتریان خوبی 
برای آنها تبدیل ش��ده و برخی دیگر از این قابلیت برخوردار نیستند. با 
این حال واقعیت این است که عملکرد شما نیز در نحوه رفتار افراد تاثیر 
بس��زایی خواهد داشت. برای مثال در صورتی که خدمات پس از فروش 
مناسبی را نداشته باشید، این امر بسیار طبیعی خواهد بود که مشتریان 
رفتار مناسبی را با شما نداشته و به مشتری دائم شما تبدیل نشوند. به 
همی��ن خاطر در این رابط��ه نمی توان مطلق صحبت کرد. در این رابطه 
نتای��ج آمارها حاکی از آن اس��ت که اتفاقات ناخوش��ایند، مدت زمان به 
مراتب بیش��تری در ذهن خواهند ماند. ب��ه همین خاطر نیز باید تا حد 
امکان از وق��وع چنین اتفاقاتی جلوگیری کنی��د. در این رابطه این امر 
که نس��بت به نحوه ارتباط با مش��تری به س��طح آگاهی مناسبی دست 
پی��دا کنید، خود در این رابطه راهنمای عمل ش��ما خواهد بود. اگرچه 
مقاالت متعددی در رابطه با اقدامات ضروری در راستای حفظ مشتری، 
به چاپ رس��یده است. با این حال در این مقاله و در رویکردی متفاوت 
به بررس��ی 7 اقدامی که باعث از دس��ت دادن مش��تریان شما می شود، 

خواهیم پرداخت.
1-عدم آموزش درست و مستمر کارمندان 

این امر که انتظار داش��ته باش��ید تا افراد با توجه به قابلیت های خود 
ب��ه صورت خودمختار با مش��تریان رفتار کنند، تنها نش��ان دهنده عدم 
اهمیت آنها برای برند شما خواهد بود. در این رابطه برند مک دونالد از 
جمله پیشگامان آموزش کارمندان خود محسوب می شود که با آموزشی 
درست، عملکرد تمامی شعبه های خود در نقاط مختلف را یکسان کرد. 
همین امر نیز رضایت حداکثری مش��تریان را به همراه داشته است و از 
جمله مهم ترین دالیل جهانی ش��دن این ش��رکت محسوب می شود. در 
این رابطه توجه داشته باشید که آموزش های شما تنها در رابطه با نحوه 
ارتباط با مشتریان نباید باشد. درواقع شما باید تمامی نیازها و انتظارات 
را مدنظ��ر خ��ود قرار دهید. ب��ه همین خاطر ضروری اس��ت تا همواره 
به دنب��ال به روز نمودن اطالعات کارمندان خود باش��ید. همین امر نیز 

ضرورت استمرار آموزش های شما را به اثبات خواهد رساند.
2-تعطیلی خدمات شرکت برای مدتی طوالنی 

در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که شما در کس��ب وکار خود تنها 
نیس��تید و این امر باعث می ش��ود تا افراد همواره به گزینه های دیگری 
نیز دسترس��ی داشته باش��ند. در موارد متعددی مشاهده شده است که 
خدمت رسانی ش��رکت ها به دالیل مختلفی برای مدتی مختل می شود. 

این امر اگرچه طبیعی اس��ت با این حال نباید اجازه دهید که میزان و 
م��دت آن ها بیش از حد انتظار باش��د. برای مثال این امر که تاس��یس 
نمایندگی جدید ش��ما بیش از حد طوالنی ش��ود، بدون ش��ک اشتیاق 
شکل گرفته در مشتری به علت تبلیغات شما از بین خواهد رفت و دیگر 
تاثی��ر اولیه الزم را به همراه نخواهید داش��ت. به همین خاطر نیز الزم 
است تا همواره در تالش برای شبانه روزی کردن خدمات خود باشید. با 
این حال میزان خدمت رسانی در این رابطه نیز در شرکت های مختلف، 
متفاوت خواهد بود. با این حال نیازهای اولیه مش��تریان باید به صورت 

شبانه روزی تامین شود. 
3-غیرحرفه ای جلوه کردن 

بس��یاری از موفق ترین کارآفرینان، همواره به اهمیت پوشش و ظاهر 
کار اهمی��ت ویژه ای را از خود نش��ان داده اند. علت ای��ن امر نیز به این 
خاطر اس��ت که نخس��تین چیزی که مش��تری در ارتباط با شما با آن 
مواجه خواهد ش��د، همین موضوع است. برای مثال این امر که کارمند 
شرکت ش��ما با ظاهری ناآراسته بخواهد با مشتری ارتباط برقرار کنند، 
بدون شک تجربه چندان جذابی در ذهن مخاطب شکل نخواهد گرفت. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا نسبت به این اصل اطمینان الزم را کسب 
کنی��د. همچنی��ن این ام��ر که کارمندان خود را به پوشش��ی یکس��ان 
برس��انید، در حرفه ای تر جلوه کردن ش��ما تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
با این حال توجه داش��ته باش��ید که بهتر است تا یونیفرم های تهیه شده 
براس��اس رتبه و وظیفه گروه های مختلف، تفاوت هایی را داشته باشد تا 

شناسایی افراد به مراتب ساده تر شود.
4-عدم شکل گرفتن خاطرات مثبت در ذهن مخاطب

این امر که اجازه ندهید تا مش��تری با ناراحتی ش��رکت شما را ترک 
کند، از جمله مواردی اس��ت که بقای ش��رکت ش��ما را تضمین خواهد 
کرد. در این رابطه اگرچه برخی بر این باور هستند که این نباید خود را 
برای حفظ یک مش��تری به زحمت انداخت و این امر باعث خواهد شد 
ت��ا از توجه به موقعیت های جدید باز بمانید، با این حال توجه داش��ته 
باشید که از دست دادن حتی یک مشتری به معنای جذب آنها از سوی 
برنده��ای رقیب خواهد بود و با توجه به اهمیت تبلیغات انس��انی، این 
افراد بدون شک دیگر برند شما را به کسی معرفی نخواهند کرد. در این 
رابطه اگرچه نمی توان تمامی افراد را راضی نگه داش��ت و این خواس��ته 
کامال آرمانی محسوب می شود، با این حال تالش های شما برای این امر 
باید مش��هود باشد. در این رابطه توجه داشته باشید که بسیاری از افراد 
ممکن است تاکنون به فکر استفاده از برند شما نیفتاده باشند، به همین 
خاط��ر در صورتی که بتوانید یک خاطره خ��وش را در ذهن آنها ایجاد 
کنید، بدون ش��ک نظر آنها در این رابطه تغیی��ر خواهد کرد. به همین 

خاطر نباید تنها به تبلیغات رایج خود را محدود کنید.

5-عدم صداقت کافی
اگرچه شما نیازمند به کار بردن تکنیک هایی در راستای ایجاد ترغیب 
بیش��تر در افراد خواهید بود با این حال این امر نباید باعث ش��ود تا به 
مشتریان خود دروغ بگویید. برای مثال شما با ایجاد امکان تجربه کردن 
محص��ول، می توانید تجربه ای مطلوب را در ذهن آنها ایجاد کنید. با این 
حال در صورتی که بخواهید مواردی غیرحقیقی را در رابطه با ش��رکت 
و ی��ا محصوالت خود بیان کنید، بدون ش��ک موفقی��ت بلندمدت برای 
شما بسیار سخت خواهد شد. در این رابطه اگرچه شما نیازی به گفتن 
تمامی اطالعات ش��رکت خود نخواهید داشت، با این حال نباید این امر 
باعث ش��ود تا شما اطالعاتی نادرس��ت را در اختیار مشتریان خود قرار 
دهی��د. در نهایت فرام��وش نکنید که اطالعات دقی��ق، از جمله عوامل 
بسیار مهم سازنده شخصیت و وجهه شرکت شما محسوب خواهد شد. 

6-عدم پشتیبانی و خدمات پس از فروش مطلوب
 ای��ن امر که مش��تری ح��س کند که ش��ما تنها به دنب��ال فروختن 
محصول خود بوده اید، باعث خواهد ش��د ت��ا یک حس کامال بد در آنها 
شکل گیرد. ضرورت این امر تنها در رابطه با احترام به مشتری نبوده و 
بس��یاری از نیازهای افراد درس��ت بعد از خرید محصول شکل می گیرد. 
برای مثال ممکن است مش��تری شما در مواجهه با محصول با مشکلی 
مواجه ش��ود که در صورت عدم پاسخگویی مناسب و سریع شما بدون 
شک نارضایتی در آنها شکل خواهد گرفت. در نهایت توجه داشته باشید 
که الزم است تا پیام ها و تماس ها را مورد بازبینی قرار داده و با این اقدام 

نسبت به ضعف های خود آگاه شوید.
7-عدم وجود یک مزیت و یا امتیاز ویژه

افراد همواره باید دالیلی برای انتخاب ش��ما و عدم مراجعه به س��ایر 
برندها داش��ته باشند. تعداد موارد این امر به هر میزانی که بیشتر باشد، 
بدون ش��ک رضایت خاطر باالتری را برای شما به همراه خواهد داشت. 
در این رابطه توجه داشته باشید که نباید اجازه دهید تا این باور در ذهن 
مخاطب شکل گیرد که در صورت مراجعه به برندی دیگر، می توانستند، 
رضایت بیشتری را دریافت کنند. به همین خاطر الزم است تا برنامه ای 

مداوم برای ارتقای سطح کاری و خدمات خود داشته باشید.
ب��ه عنوان نکته پایانی فراموش نکنید که الزم اس��ت تا اولویت اول را 
رضایت مشتریان خود قرار دهید و باور داشته باشید که این امر به اندازه 
کافی و حتی بیش��تر از این امر که کس��ب درآمد و اولویت نخست شما 
باش��د، برای شما س��ودآور خواهد بود. همچنین نباید سطح کاری خود 
را تنها به موارد معرفی شده محدود کرد. با بازبینی و نگاهی واقع بینانه 
ب��ه اقدامات خود نیز به نقاط ضعف بس��یاری برخ��ورد خواهید کرد که 

ضروری است تا برای رفع آنها برنامه هایی منطقی داشته باشید.  
thebalancesmb: منبع

21 راهکار افزایش شانس فروش محصول در 
اینستاگرام)3(

در مطالب پیش��ین ب��ه ۱۰راه��کار افزایش ف��روش محصول در 
اینستاگرام اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

11-حالت تجاری اینستاگرام را فعال کنید 
حالت تجاری اینس��تاگرام از جمله قابلیت هایی اس��ت که با فعال 
ک��ردن آن مجموع��ه ای از آمارهای کاربردی برای ش��ما به نمایش 
درآورده خواه��د ش��د. برای مثال تعداد افرادی که پس��ت ش��ما را 
ذخیره کرده اند و یا پس از مش��اهده پس��ت اق��دام به دنبال کردن 
ش��ما کرده اند، از جمله اطالعاتی اس��ت که از این طریق به دس��ت 
خواهد آم��د. با این حال مزایای این امر تنه��ا در رابطه با آمارهای 
مختل��ف نبوده و ش��ما امکاناتی نظیر اضافه ک��ردن لینک را نیز به 
دس��ت خواهید آورد. با این حال اینس��تاگرام همواره در حال اضافه 
کردن امکانات خود اس��ت ب��ه همین خاطر نباید م��وارد موجود را 
نهایت امکانات آن تصور کرد. برای مثال قابلیت خرید باعث می شود 
تا افراد با قیمت محصوالت آشنا شده و بتوانند مستقیما خرید خود 

را نهایی کنند.
12-از افراد مشهور استفاده کنید 

این امر که از افراد مش��هور بخواهید تا برای ش��ما تبلیغات کنند، 
از جمله مواردی اس��ت که به رشد شما کمک بسیاری خواهد کرد. 
با این حال توصیه می ش��ود تا در این رابطه به دنبال افرادی باشید 
که ارتباط حداکثری با نوع کس��ب وکار ش��ما دارند. برای مثال در 
صورتی که در زمینه تولید لوازم ورزش��ی فعالیت دارید، استفاده از 
یک ورزش��کار حرفه  ای و سرشناس، بهترین گزینه موجود محسوب 
می شود. در نهایت توجه داشته باشید که به هر میزانی که تبلیغات 
ش��ما خالقانه تر و غیرمس��تقیم تر باش��د، میزان تاثی��ر آنها افزایش 

خواهد یافت.
13-مسابقه برگزار کنید 

این امر که در تالش باشید تا ارتباطی دو طرفه را ایجاد کنید، از 
جمله مواردی است که با اس��تقبال بسیار خوبی همراه خواهد بود. 
در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که مسابقه ش��ما بهتر است تا با 
توجه به ویژگی های اخالقی و س��لیقه ای جامعه هدف شکل گیرد تا 
رضایت حداکثری را به همراه داشته باشد. در نهایت این اقدام شما 
خود محیطی عالی را برای تبلیغات ایجاد خواهد کرد و بهتر اس��ت 

تا حتی جایزه نهایی نیز از محصوالت تولیدی برند خودتان باشد.
14-صرفا به یک صفحه تبلیغاتی تبدیل نشوید 

بدون ش��ک هیچ فردی تمایل ندارد که تا ابد پست های تبلیغاتی 
شما را مشاهده کند. درواقع شما باید تا حد امکان به اقدامات خود 
تنوع دهید. در این رابطه از جمله اقدامات بس��یار مهم این است که 
از مراحل تولید محصول و محیط ش��رکت و فعالیت افراد نیز عکس 
و فیلم هایی را منتش��ر کنید. این امر نه تنها جذابیت باالیی را برای 
افراد به همراه خواهد داش��ت، بلکه باعث می شود تا آسان تر بتوانند 
به ش��ما اعتماد کنند. در نهایت این امر که پس��ت های آموزشی نیز 
داشته باشید، از دیگر اقدامات مهم در این زمینه محسوب می شود. 
درواق��ع این امر که افراد ش��ما را در کار خود خبره حس کنند نیز 

احتمال خرید آنها را افزایش خواهد داد. 
15-تنها به یک صفحه محدود نشوید 

بدون ش��ک در اختیار داش��تن تنها یک صفحه به معنای محدود 
کردن اقدامات ش��ما خواهد بود. در این رابطه در راس��تای پوشش 
مناس��ب، توصیه می ش��ود تا برای هر اقدام ب��زرگ خود، صفحه ای 
جدی��د را ایج��اد کنید. با این حال این امر باید به نحوی باش��د که 
افراد در هر یک از آنها بتوانند با س��ایر صفحه های ش��ما نیز ارتباط 
برقرار کنند. برای مثال برگزاری یک مس��ابقه عکاسی جهانی، بدون 
ش��ک نیازمند فضای کافی خواهد بود. به همین خاطر نباید خود را 

محدود به یک صفحه تصور کرد.
16-با سایر صفحات تعامل داشته باشید 

بدون همکاری با س��ایرین، مس��یر رشد ش��ما ممکن است بسیار 
طوالنی ش��ود. این امر در حالی اس��ت که س��ایر رقبای شما ممکن 
اس��ت با همکاری یکدیگر، در مدت زمانی به مراتب کمتر به مقصد 
مورد نظر ش��ما دس��ت پیدا کنند. به همین خاطر الزم اس��ت تا از 
هم��ان ابتدای کار خود به دنبال دوس��ت و همکارانی باش��ید که از 
اهدافی همس��و با ش��ما برخوردار هس��تند. در نهایت این تعامل ها 

می تواند زمینه همکاری های بسیار بزرگ را نیز فراهم آورد.
17-تخفیفات خود را در بخش استوری به نمایش درآورید

قابلیت اس��توری اینس��تاگرام به نحوی اس��ت که پس از گذشت 
2۴ س��اعت مطلب ارس��الی حذف خواهد شد. به همین خاطر و در 
راس��تای تش��ویق افراد برای بازدید روزانه، بهتر است تا از آن برای 
این امر استفاده کنید. با این حال مزیت این قابلیت تنها شامل مورد 
ذکر ش��ده نب��وده و می توانید آن را برای ه��ر اقدامی که به نظرتان 

مفید می رسد، مورد استفاده قرار دهید.
18-از قابلیت الیو به صورت هوشمندانه استفاده کنید 

این قس��مت درواقع اختصاص به فیلم ه��ای زنده افراد دارد. برای 
مثال این امر که بخواهید یک همایش ش��رکت را با دنبال کنندگان 
خود به اش��تراک بگذارید، بدون ش��ک این قسمت برای شما کامال 
کاربردی خواهد بود. با این حال به این خاطر که افراد ممکن اس��ت 
ابتدای ویدئوی ش��ما را از دست بدهند، این امر باعث خواهد شد تا 
عمال با س��ردرگمی مواجه ش��وند. در این راستا توصیه می شود تا از 

چند روز قبل، اطالع رسانی درستی را صورت دهید. 
19-حضوری فعال در بحث ها داشته باشید

اگرچه برخی بر این باور هستند که باید بخش نظرات را غیرفعال 
کرد، با این حال واقعیت این اس��ت که شما ار این طریق می توانید 
بازخوردها را شناس��ایی کرده و نظرات افراد را جویا شوید. البته این 
امر نیز ممکن اس��ت مورد سوءاستفاده هایی نیز قرار گیرد. به همین 
خاطر ضروری اس��ت تا همواره تمامی نظرات را مورد بررس��ی قرار 
داده و در صورت نیاز پاس��خگو باشید. همچنین این امر که یکسری 
محدودیت کلماتی برای کاربران قائل ش��وید، باعث خواهد ش��د تا 
زمین��ه تن��ش و درگیری از بین ب��رود. در نهایت ای��ن امر به نوعی 

صداقت و احترام شما را به مخاطب نشان خواهد داد. 
ادامه دارد ...
wishpond: منبع
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اگر می خواهید در زمره روشن فکران قرار 
بگیرید، به این اصول توجه کنید!

در این مطلب قصد دارم با بررسی زندگی شخصیتی الهام بخش به نام 
»واکالو اسمیل«، بعضی اصول روشن فکری را ترسیم کنم.

اس��میل فردی ناش��ناس بود تا وقتی که به لطف »بیل گیتس« به 
شهرت رسید. گیتس بیشتر کتاب های اسمیل را خوانده است. بسیاری 
از کتاب های او بر موضوعات محیطی مثل »رشد جمعیت« و »تغییرات 
آب و هوا« متمرکز هستند. این حوزه ها پر از تعصبات و استدالل های 
عاطفی هستند ولی اسمیل سعی کرده است، مطالب جذاب و مهم را به 

دور از تعصب و فریب خوردگی بیان کند.
در ادامه، چیزهایی را که از او در مورد روشن اندیشیدن آموخته ام با 

شما در میان می گذارم.
۱.در حوزه های مختلف و با حداکثر کنجکاوی مطالعه کنید:

روشن فکرترین افراد تمایل دارند از رشته های مختلف بهره ببرند. آنها 
می توانن��د کارهای زیادی انجام دهند و از زوایای مختلفی به دنیا نگاه 

کنند. درست مثل سنجاقک ها که چشم های زیادی دارند.
اسمیل هم اینگونه است. او در سن 7۴ سالگی بیش از 8۰ کتاب را 
در سال می خواند و با این حال باز هم فرصت کافی برای نگارش بیش 

از 3 کتاب را در سال دارد. او می گوید:
»من تلفن همراه ندارم. وقتی تمام وقت خود را صرف بررسی پیام های 
تلفن همراه یا به روز رسانی فیس بوک تان می کنید، دیگر فرصتی برای 

مطالعه نخواهید داشت.«
2.ابتدا واقعیت، بعد مدل و تئوری:

یکی از خطاهای اصلی روش��ن فکری این است که مدل ها با واقعیت 
اشتباه گرفته می شوند. اگر به مدل خود در مورد دنیا اعتقاد متعصبانه 
داشته باش��ید، احتماال شواهدی را که نشان می دهند مدل تان اشتباه 

است را نادیده می گیرید.
اسمیل از مدل ها طرفداری نمی کند. اگر به تاریخ نگاه کنید، متوجه 
می شوید که انسان ها چقدر راحت می توانند با پیش بینی های نادرست 
و نظریه ه��ای افس��انه ای، خودش��ان را گول بزنن��د. در مقابل، به نظر 
من تنها رویکرد مناس��ب، تواضع فکری اس��ت. اسمیل تواضع دارد. او 
پیش بینی های طوالنی مدت انجام نمی دهد، چون می داند که فایده ای 
ندارند و در عوض تنها بر گفتن چیزهایی که ارزش گفتن دارند تمرکز 

می کند.
او می گوید: »به نظر من هیچ کس تمام راه حل ها را در اختیار ندارد. 
من سعی می کنم پیچیدگی ها را تصریح کنم و تعدادی ابزار مطلوب و 

نتیجه قابل قبول پیشنهاد بدهم.«

این امر برخالف آن چیزی است که اکثر متخصصین انجام می دهند. 
جای��ی که هیچ قطعیتی وج��ود ندارد، افراد همیش��ه به قطعیت نیاز 
خواهند داش��ت. کسانی که عالقه مند به حقیقت هستند، باید زندگی 

با عدم قطعیت را بیاموزند.
3.شهرت و ثروت را در اولویت خود قرار ندهید:

اس��میل اصولی برای خودش دارد. ارزشی که او برای صداقت فکری 
قائل اس��ت، به مراتب بیشتر از ارزش��ی است که برای شهرت یا ثروت 
مادی قائل اس��ت. زندگی او بسیار ساده است، از مصاحبه بیزار است و 

حتی تلفن همراه هم ندارد.
در اقتصاد، چیزی به نام »قانون کمپبل« وجود دارد. ایده  اصلی این 
قانون این اس��ت که وقتی مطابق معی��اری خاص )مثال کلیک کردن، 
خرید کردن، الیک کردن و ...( به افراد پاداش می دهید، آنها راهی برای 

»بازی« با سیستم خواهند یافت.
مثال اگر پذیرش در دانشگاه مستلزم ارائه مقاله باشد، افراد ثروتمند 

به مقاله نویسان پول خواهند داد تا آن مقاله ها را برای شان بنویسند.
نمونه ای دیگر در هند اتفاق افتاد. دولت برای کسانی که می توانستند 
مارها را بگیرند و بکشند، پاداش پیشنهاد می کرد. نتیجه  غیرمنتظره این 

بود که مردم مارهای بیشتری را پرورش دادند تا بیشتر جایزه بگیرند.
برای درمان این آفت باید به شهرت و موفقیت مالی کم توجهی شود. 
در این صورت افرادی که به ثروتمند شدن و جلوافتادن از دیگران به هر 

قیمتی عالقه دارند، با نگاه های تحقیرآمیز دیگران مواجه خواهند شد.
۴.هویت خود را مدیریت کنید:

وقتی افراد در معرض شواهدی قرار دارند که با هویت یا وابستگی های 
قومی شان در تعارض هستند، به آنچه که به آن باور دارند بیشتر تمایل 
نشان می دهند. به همین خاطر وقتی می خواهیم روشن و بدون تعصب 
بیندیشیم مهم است که سعی کنیم در زمره  هیچ گروه یا قوم خاصی 

قرار نگیریم.
انسان ها موجوداتی گروهی هستند و به زندگی جمعی تمایل دارند. 
ما نمی توانیم از این نیاز )نیاز به گروه( فرار کنیم. اگر باید یک گروه را 
انتخاب کنیم، بهتر اس��ت گروهی را انتخاب کنیم که برای »حقیقت« 

ارزش قائل باشد.
۵.به توصیه های خودتان عمل کنید:

نمی دانم این مسئله تا چه حد به »روشن اندیشی« مربوط است ولی 
موردی الهام بخش در مورد اسمیل این است که شعار نمی دهد. زندگی 

شخصی او مطابق با همان توصیه هایی است که به دیگران  می کند.
مطالعه در مورد اسمیل من را تشویق کرده است تا زندگیم را مجددا 
س��ازماندهی کنم. شاید طرز تفکر او نس��بت به زندگی برای شما نیز 

الهام بخش و راهگشا باشد.
 medium/modirinfo: منبع
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هدف س��ازمان فناوری اطالعات توس��عه کاربردهایICT و خدمات 
مبتنی بر آن در بخش خصوصی و دولتی اس��ت و قرار اس��ت با تکیه بر 
دان��ش، داده و تجربه زندگی راحت تری را برای ش��هروندان فراهم کند؛ 
معاونت سیاست گذاری و اعتباربخشی فناوری اطالعات این سازمان نیز 

در همین راستا قدم برمی دارد.
عنصر کلیدی امید

در ورای تم��ام تصمیمات��ی که مدی��ر یک مجموعه اتخ��اذ می کند، 
یک انتظار نهفته اس��ت. انتظاری که پشت سیاست های »سید سروش 
قاضی ن��وری« مع��اون جدید سیاس��ت گذاری و اعتباربخش��ی فناوری 
اطالعات وجود دارد، »امید« اس��ت؛ نیرویی که س��خت ترین چرخ ها را 

وادار به گردش می کند. 
قاضی نوری در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا، اظهار داش��ت: »قبل 
از هر چیز ما با سیاس��ت های جدیدی که در معاونت سیاس��ت گذاری و 
اعتباربخشی فناوری اطالعات داریم، دنبال عنصر کلیدی امید هستیم. 
اگر امید باشد بقیه چیزها حول آن عنصر جمع خواهند شد. انتظار ما از 
سیاس��ت هایی که برای معاونت در نظر گرفته ایم این است که تالش ما 
باعث شود امیدواری افزایش پیدا کند. اگر جوان ما از پیدا کردن شغل 
ناامید شود، اگر کاسب ما از کسب و کار ناامید شود، اگر آدم ها از تالش 
ناامید ش��وند، اگر استاد و معلم ما از این که بتواند نیروی خوب تربیت 
کند ناامید ش��د، اگر ش��هروند ما از گرفتن خدمات خوب و شفافیت در 

حاکمیت ناامید شد، عواقب بدی خواهد داشت.« 
» چرا ش��هروند ما نباید به اینکه ایران بهترین جا برای زندگی اس��ت 
امید نداش��ته باشد. انتظار ما از سیاس��ت هایی که برای معاونت در نظر 
گرفته ایم این است که تالش ما باعث شود امیدواری افزایش پیدا کند، 
امیدواری ناشی از خدمتی که باعث رفاه و شفافیت بیشتر شود. اگر همه 
چیز شفاف باشد، امید مردم روز به روز بیشتر می شود، اما اگر فضا مبهم 
ش��ود و مردم احس��اس کنند، نمی توان به زندگی بهتر امید داشت. لذا 
درس��ت است که ما سازمان فناوری اطالعات هستیم و با فن و فناوری 

سر و کار داریم، اما فن را در خدمت رفاه و امید جامعه می خواهیم.«
یافتن خألها

قاضی نوری درخصوص تسهیل فعالیت کسب و کارهای نوپای مرتبط 
ب��ا حوزه فناوری اطالعات اظهار داش��ت: در اکوسیس��تم اس��تارتاپ ها 
بازیگران متنوعی وجود دارند و کارهای متنوعی انجام شده است. بخش 
خصوصی نیز در این حوزه فعال اس��ت اما یک جاهایی خألهایی وجود 
دارد. ل��ذا نقش ما به عنوان س��ازمان فناوری اطالعات، توس��عه کاربرد 

فناوری اطالعات در زندگی مردم کشور است.
یکی از مجموعه هایی که س��ازمان فناوری اطالعات در حوزه تسهیل 
کسب و کارهای مبتنی بر IT انجام داده، راه اندازی مرکز توانمندسازی 
و تس��هیلگری کسب و کارهای نوپاس��ت: »در دوره جدید سعی داریم 
تمرکز در حوزه توانمندس��ازی و تس��هیلگری را به مناطق دیگر کشور 
ببری��م و از تمرکز این موضوع در تهران کم کنیم. هرچند در گذش��ته 
نیز این کار انجام شده، اما در سیاست های جدید این معاونت، ما کشور 
را به پنج منطقه تقس��یم کرده ایم و در همین راس��تا مناقصه ای برگزار 
ش��ده است. براساس این مناقصه قرار اس��ت پنج پیمانکار برای این که 
فعالیت مربوط به فرآیند تس��هیلگری و توانمندسازی را در پنج منطقه 
در استان ها انجام دهند شناسایی شوند. این تغییر اولیه ای است که در 
این خصوص مرکز توانمندس��ازی و تسهیلگری س��ازمان فناوری انجام 

شده و امیدواریم رونقی به کار شهرستان ها بدهد.«
وی توضی��ح داد: بس��یاری از خدمات در تهران به ش��کل هایی وجود 
دارند و ارائه می ش��وند. بخش خصوصی در برخی مواقع خدماتی را ارائه 
می دهد. جایی که این خدمات به خوبی ارائه ش��ده باش��د، ما انگیزه ای 
برای ورود به آن بخش نداریم و حتی تمایلی به اینکه رقیب یک بخش 
دیگر دولتی ش��ویم، نداریم. چون این ورود باعث دوباره کاری می ش��ود. 
ما س��عی کردیم تمرک��ز خود را به آن بخش از توانمندس��ازی متمرکز 
کنیم که هنوز خألهایی در آن دیده می شود. در حال حاضر روند اداری 

مربوط به شناس��ایی پیمانکاران برای برگزاری مناقصه در حال اجراست 
و باید منتظر نتیجه ماند.

نیازهای سرمایه ای 
یکی از بحث هایی که س��ازمان فناوری اطالعات به آن ورود کرده، به 
نیازهای سرمایه ای استارتاپ ها مربوط می شود: »زمانی که استعدادهای 
حوزه استارتاپ شناسایی می شوند در حقیقت جوانه هایی سبز می شوند. 
این جوانه ها نیاز به حمایت های مختلف دارند. نیاز دارند ش��تابدهنده ها 
و مراکز رش��د از آنها حمایت کنند. بعد از آن اس��ت که بالفاصله درگیر 
مسئله سرمایه گذاری می ش��وند. این سرمایه باید از محل های مختلفی 
تامین ش��ود و ما کمک می کنی��م که وضعیت صنعت س��رمایه گذاری 

ریسک پذیر در حوزه ICT وضعیت بهتر و قابل قبول تری شود.«
شکل گیری صندوق های پژوهش و فناوری

اس��تارتاپ ها در بخش های مختلف نیازهای سرمایه ای مختلف دارند. 
بخشی از این نیازها خاص تر به حوزه فناوری اطالعات برمی گردد: »قبال 
فعالیت هایی مانند استفاده از وجوه اداره شده، وام، فعالیت های تشویقی، 
اش��تغال روس��تایی در این حوزه انجام ش��ده و کماکان نیز ادامه دارند. 
در کن��ار بخش خصوصی، ما نی��ز تمام تالش مان را ب��ه کار می گیریم 
تا در مواردی که نیاز به س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر است با همکاری 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی این حوزه را توس��عه دهیم و بازیگرانی را 
که می توانیم برای ش��کل گیری یک یا چند صندوق، گرد هم آوریم. ما 
اینجا نیز نقش تس��هیلگری داریم و آق��ای مهندس آذری جهرمی وزیر 
ارتباط��ات، حمایت های خوبی در این حوزه کرده اند و در آینده نزدیک 
با مش��ارکت پس��ت بانک و چند ش��ریک دیگر اولین صندوق را شکل 

خواهیم داد.«
وی درخص��وص فعالیت های��ی ک��ه ق��رار اس��ت در ح��وزه نیازهای 
س��رمایه های استارتاپ ها انجام شود، گفت: »در نظر داریم یک صندوق 
پژوهش و فناوری جامع، با هدف سرمایه گذاری ریسک پذیر و انواع دیگر 
سرمایه گذاری ها روی شرکت های نوپا حوزه ICT راه اندازی کنیم. البته 
صندوق در ابتدا ممکن است به مسائلی مانند استارتاپ های حوزه دولت 
الکترونیک، اس��تارتاپ های حوزه مالی و فین تک توجه ویژه ای داش��ته 
باش��د ولی الزاما مح��دود به اینها نخواهد ب��ود و صندوق های بعدی به 

همین ترتیب تشکیل خواهد شد.«
استفاده از دیتا بیس ها

»اس��تارتاپ های ما نیازمند استفاده از دیتا بیس ها و اطالعات دولتی 
هس��تند. یکی از نقاط تمرک��ز ما در دوره جدید این اس��ت که بتوانیم 
داده ه��ای عمومی به نفع مردم را آزاد کنی��م و در اختیار آنها بگذاریم. 
این به نفع مردم آزاد کردن اس��ت یعنی این که م��ن بتوانم از امکاناتی 
که همین االن در بخش دولتی وجود دارد و متعلق به تمام مردم ایران 

است استفاده کنم.«
قاضی نوری با این توضی��ح در ادامه می گوید: »دیتا بیس ها می تواند 
باعث ش��کل گیری استارتاپ ها ش��وند. به این شکل که بتوانند براساس 
دیتا بیسی که در دسترس شان است سرویس تعریف کنند. ما سعی در 
تس��هیل این روند داریم چرا که به واس��طه آن بیزینس  های جدیدی به 

وجود خواهند آمد.«
او ب��ا یک مثال به توضیح کس��ب و کارهای��ی پرداخت که می تواند با 
اس��تفاده از دیتا بیس ها ش��کل بگیرد: »اپلیکیشن های زیادی در حوزه 
فین تک و پرداخت ش��کل گرفته اند. اگر اینه��ا بتوانند با رعایت حریم 
خصوص��ی افراد به بخش عمومی داده های ثبت احوال دسترس��ی پیدا 

کنند و کارشان را گسترش دهند چه اشکالی دارد؟
به گفته قاضی نوری، ش��هرداری تهران فعالیت های بس��یار خوبی در 
این حوزه داشته و می توان گفت از گلوگاه هایی است که اگر وارد میدان 
نشود این مسئله ابتر خواهد ماند. اطالعات مربوط به نقشه و اتوبوسرانی 
مربوط به ش��هرداری اس��ت. اگر این اطالعات با حفظ حریم خصوصی 
افراد آزاد شود، می تواند زندگی شهروندان را به عنوان یک کاربر متحول 
کند. از طرف دیگر می تواند باعث ایجاد یک کسب و کار عالی شود برای 

آنها که اس��تعداد استفاده از این داده ها را به بهترین شکل دارند. عالوه 
بر این دو، در آینده می توان براساس تراکنشی که در این استارتاپ ها و 

اپلیکیشن ها وجود دارد منافع اقتصادی نیز به دست آورد.
وی در ادامه درخصوص منافع دیتابیس ها برای گروه های مختلف گفت: 
»ما سال هاست می گوییم چرا نقشه، جست وجوگر و پیام رسان بومی نداریم؟ 
در ای��ن حوزه دو رویکرد وجود دارد. یک رویکرد حذفی که رقیب خارجی 
را بگیریم و ببندیم و محدود کنیم و داخلی ها را با هم ادغام کنیم و نقشه 
بومی و ملی درس��ت کنیم که حاصلش می شود یک محصول غیررقابتی و 
بی کیفیت که مردم نیز از آن راضی نیس��تند. رویکرد دیگر اینکه بپذیریم 
رقیب خارجی وجود دارد ولی ما چنان بستر را فراهم می کنیم که نقشه های 
بومی تهیه ش��وند و حتی به رقابت با هم بپردازند و در آینده ش��رایطی به 

قدری پیشرفت کنند که رقیب نمونه خارجی شان شوند.«
اطاعات برای همه 

معاون سیاس��ت گذاری و اعتباربخش��ی فناوری اطالعات درخصوص 
انحصاری که گاهی اوقات در ارائه داده ها اتفاق می افتد، گفت: »پیشنهاد 
ما به عنوان س��ازمان فناوری اطالعات این است که داده های عمومی و 
قابل انتش��ار در دس��ترس همه قرار بگیرد و انحصاری در این خصوص 
ایجاد نشود. اگر اس��تفاده از داده های یک سازمان مجاز است، باید این 
مجوز برای همه صادر ش��ود، نه اینکه در انحصار گروهی خاص باش��د. 
این سیاستی است که ما به جد آن را دنبال می کنیم و اجازه نمی دهیم 

که انحصاری ایجاد شود.«
»ما معتقد هس��تیم فضای رقابت در این عرصه می تواند ما را در بازار 
رقابت دنیا نگه دارد. اگر محیط کاری را مانند گلخانه ای درس��ت کنیم 
و انتظار داش��ته باشیم، محصول ما در عرصه جهانی مطرح شود و دوام 
بیاورد، این اتفاق رخ نخواهد داد. ما باید اس��تارتاپ ها را به س��طحی از 
توانمندی برس��انیم که با نمونه های خارجی خودشان در رقابت باشند. 
ش��اید ما نتوانیم با گوگل مپ رقابت کنیم، اما می توانیم با اس��تفاده از 
اطالع��ات بومی برای ش��هروند ایرانی، چنان مزیت��ی ایجاد کنیم که به 
یک رقیب جدی تبدیل ش��ویم. فضا نباید به این شکل باشد که بگوییم 
ما تلگرام را می بندیم تا یک اپلیکیش��ن داخلی بتواند رش��د کند. گاهی 
با این ش��کل از حمایت حساب نش��ده به اپلیکیش��ن های داخلی صدمه 
می زنیم و اعتماد کاربر را نس��بت به آن از بین می بریم. ما در س��ازمان 
اعتقاد داریم که حمایت باید حساب ش��ده باش��د، رقابتی باش��د، نباید 

انحصاری برای یک عده خاص باشد، شرایط رقابت باید برابر باشد.«
قاضی ن��وری ادامه داد: غیر از نقش��ه می توان به جس��ت وجوگر بومی 
ه��م فکر کرد. اگ��ر بخواهیم یک جس��ت وجوگر قابل رقاب��ت با گوگل 
درس��ت کنیم، ش��اید هیچ وقت به نتیجه نرس��یم، اما اگر در حوزه ای 
موتور جس��ت وجویی بس��ازیم که گوگل در آن حوزه سرویس مناسبی 
نمی دهد موفق می ش��ویم. مانند جس��ت وجو متون تاریخی و یا مقاالت 
علمی فارس��ی که گوگل خیل��ی برای آن آماده نیس��ت. در این زمینه 
می توانیم موفق ش��ویم. باید از این س��مت و سو ش��روع کنیم و به این 
امید داش��ته باش��یم بتوانیم در آینده و در عرص��ه جهانی چیزی برای 
ارائه داش��ته باش��یم و امکان رقابت را فراهم کنیم. حتی اگر نتوانیم با 
نمونه ه��ای خارجی در حوزهIT رقابت کنی��م، اما به هدف خودمان که 

توسعه کاربرد IT و بهتر کردن زندگی شهروندان بوده رسیده ایم.«
معاون سیاس��ت گذاری و اعتباربخش��ی فناوری اطالعات تاکید کرد: 
م��ا با این روش به ج��ای اینکه رقیب را حذف و از یکس��ری گروه های 
خاص حمایت کنیم و به آن ها داده های ویژه و رانت بدهیم، این امکان 
را فراه��م می کنیم که ب��ا رقابتی تر کردن فضا و حمای��ت از این رقابت 
در آینده نه چندان دور اس��تارتا پ هایی داشته باشیم که به شرکت های 
ب��زرگ و موفق تبدیل می ش��وند و ش��رایط بهتری برای م��ردم ایجاد 
می کنند. باید اجازه بدهیم اس��تارتاپ های نوپ��ا در فضای رقابت بزرگ 
ش��وند نه در فضای گلخانه ویژه ای که برای شان آماده کرده ایم. بگذاریم 

در جنگل واقعی در کنار بقیه گیاهان رشد کنند و قد بکشند.
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چرا برای تغییرات بزرگ به کمک گروه های کوچک نیاز داریم

 

بس��یاری از ایده های نوآورانه، برخالف تصورات عامه  مردم هس��تند. 
سخت است مردم را درباره  موضوعاتی قانع کنیم که فراتر از تجربه های 

روزمره  آن ها است.
در س��ال ۱8۴7، پزش��کی جوان به نام ایگناز زملوایس به پیشرفتی 
ش��گرف در علم طبابت دس��ت یافت. هرچند که داستان زندگی تلخ و 
مش��قت بار زملوایس نمونه ای بارز از بدخواهی و لجاجت جاهالن زمانه 
بود، اما امروزه او را به عنوان یکی از اولین پیش��گامان دانش ضدعفونی 

می دانند.
زملوایس را با لقب ناجی مادران نیز می شناسند، چراکه در مطالعاتش 
دریافت که پزش��کان با ضدعفونی کردن دست های شان پیش از انجام 
زایم��ان، می توانن��د نرخ تب زایمان و مرگ م��ادران در نتیجه  آن را تا 
مق��دار زیادی کاهش دهند. زملوایس در ش��رایطی به تبیین ایده  خود 
پرداخت که نرخ مرگ ومیر مادران در حین زایمان، س��ه برابر بیشتر از 
قابله های بیرون از بیمارستان بود؛ عاملی که اعتبار  و زبردستی اطبای 

آن مرکز درمانی و دیگر مراکز مشابه را به شدت زیر سوال برده بود.
در نتیجه، او کتابی نوش��ت و نتایج کارش را در آن منتش��ر کرد. با 
این حال نتیجه  روشن تحقیقات زملوایس در زمان خود پذیرفته نشد و 
وی متهم به دیوانگی شده و با دسیسه  همکارانش به تیمارستان انتقال 
یافت و دس��ت آخر در اثر ضرب و جرح نگهبانان مرکز روانی و عفونت 
ناشی از آن به قتل رسید. نظریه  زملوایس تا دهه ها پس از مرگ او نیز 

مهجور و ناشناخته باقی ماند.
ماج��رای تلخ و عبرت آمیز این پزش��ک آلمانی تبار، در حال حاضر با 
عنوان اثر زملوایس ش��ناخته می ش��ود، که مقصود از آن، تمایل مردم 
ب��ه رد علوم و دانش جدیدی اس��ت ک��ه در تضاد ب��ا باورهای کنونی 
آن ها، قواعد شناخته ش��ده و عقاید روزگار قرار دارد. داستان زملوایس 
نش��ان می دهد که چه در لباس مدیری باشید که تالش می کند ابتکار 
جدی��دی را آغاز کن��د، یا در نقش رهبری سیاس��ی ک��ه پیش آهنگ 
اصالحات مهم و بنیادی اس��ت و چ��ه در قامت یک فعال اجتماعی که 
از آرمانی انسانی-اجتماعی حمایت می کند، برای آنکه جهانی را تغییر 

دهید، به عاملی بیش از یک ایده  بزرگ نیاز خواهید داشت.
ف��ارغ از آنکه آیا م��ردم دیدگاه بطلمیوس��ی را می پذیرند یا دیدگاه 
کپرنی��ک را قبول دارند، زمین به دور خورش��ید می چرخد. با این حال، 
واقعیت این اس��ت ک��ه امروزه نیز دس��تاوردهای علمی کمابیش چون 

گذشته سرکوب می شوند.
عل��وم جدی��د و ایده ه��ای بدیع با بح��ران مش��روعیت روبه رویند و 
دان��ش جدید به مرکز بحران بی اعتمادی و انکار عمومی تبدیل ش��ده 
اس��ت. شاید بپرسید که اساس��ا چرا باید برای دفاع و ترویج مهم ترین 
دس��تاوردها و ایده های نوآورانه  خود تقال کنیم؟ نکته اینجا اس��ت که 
ثابت و بی حرکت ماندن، دقیقاً همان کاری است که انسان های پیشتاز 
از پ��س آن ب��ر نمی آیند. بنابراین آن ها با وجود تم��ام موانع، به تالش 

بی امان خود برای تبیین و انتشار ایده های شان ادامه می دهند.
با این حال، مشکل این است که یک ایده  جدید باید جایگزین باوری 
کهنه ش��ود؛ در حالی  که انسان ذاتا میل به حفظ وضعیت موجود خود 
دارد و از روی غریزه در مقابل تغییر باورها و افکار خود مقاومت می کند. 
حتی کسانی که به راحتی متقاعد می شوند، به ناچار باید اطرافیان خود 
را نیز متقاعد کنند و آن ها نیز به نوبه  خود باید دیگران را قانع کنند تا 
ب��ا ایجاد یک زنجیره  نفوذ طوالنی بتوان به تغییری قابل توجه امیدوار 
ب��ود. از این رو برای آنکه بتوانید تاثی��ری حقیقی برجای بگذارید، الزم 
نیس��ت که ایده  خود را در مقیاسی گسترده منتشر کنید، بلکه نیاز به 
ارتب��اط با گروه های کوچکی دارید که زیر چتر هدفی مش��ترک متحد 

بوده و دورنمایی مشابه داشته باشند.
تاثیر اقلیت بر اکثریت: وقتی همرنگ جماعت می شویم

ب��رای درک بهت��ر موضوع کافی اس��ت نگاهی ب��ه آزمایش معروفی 
بیندازیم که در سال های دهه ۵۰ میالدی و توسط سالومون اش صورت 
گرفت. وی از جمله روانشناس��ان نام دار گش��تالت نگر بود که در زمینه  
روانشناس��ی اجتماعی فعالیت می کرد. آزمون همنوایی س��االمون اش 
بس��یار ساده، اما هوش��مندانه بود. این آزمایش نشان می دهد که فشار 
اجتماعی به راحتی موجب می ش��ود که فرد چیزی را بگوید که آشکارا 

غلط است.
در این آزمایش، ف��رد مورد آزمون )آزمودنی( در میان جمع دیگری 
از اف��راد قرار می گرفت که از دس��تیاران آزمایش��گر بودند اما به عنوان 
آزمودنی جا زده ش��ده بودند. س��پس، کارتی حاوی یک تصویر به همه  
افراد حاضر نشان داده می شد که در آن سه میله قرار داشت. آزمودنی 

باید تشخیص می داد کدام دو میله هم اندازه هم هستند.
نکته اینجا بود که پیش از س��وژه  مورد مطالعه، ۵ نفر از دس��تیاران 
آزمایش، عمدا میله  اش��تباه را انتخاب می کردند. با این اوصاف، زمانی 
ک��ه نوبت به ف��رد اصلی مورد آزمون می رس��ید، او در اغلب موارد نظر 
جم��ع را پذیرفته و با آن ها همنوایی می کرد. در حالی  که پاس��خ فرد 

آشکارا نادرست بود.
این ایده که مردم تمایل به هم نوایی دارند، کشف جدیدی نیست، اما 
اینکه افراد با همنوایی از جمع حتی به س��واالت به وضوح س��اده پاسخ 
غلط می دادند، جای تعجب داش��ت. حال این واقعیت را در نظر بگیرید 
ک��ه جا انداختن یک ایده  پیچیده تر در میان طیف وس��یعی از مردم تا 
چه اندازه دشوار خواهد بود؛ مردمانی که هر یک باورها و سوگیری های 

خود را دارند.
هرچند همیش��ه گفته می شود که قدرت از آن اکثریت مطلق است، 
اما واقعیت این است که حتی یک اکثریت محلی نیز از قدرت اثرگذاری 
برخ��وردار اس��ت. بنابراین اگر می خواهی��د یک ایده را ج��ا بیندازید، 
بهترین اس��تراتژی این است که به جای آنکه سعی کنید بالفاصله ایده  
خود را در مقیاس��ی گسترده منتشر کنید، ابتدا به تبیین تفکرات خود 
در می��ان گروه ه��ای کوچکی بپردازید که به ان��دازه  کافی توان متقاعد 
س��اختن اکثریت را داشته باشند. حاال می توانید به گسترش ایده  خود 

در سطحی گسترده تر اقدام کنید.
قدرت پیوندهای ضعیف را دست کم نگیرید

یک��ی از جنبه ه��ای مه��م آزمایش همنوای��ی س��الومون اش، نبود 
یکپارچگ��ی در میان یافته ه��ا و نتایج بود؛ به این معنا که یک چهارم از 
اف��راد مورد مطالعه هرگز به همنوایی با جمع تن ندادند، برخی همواره 
ب��ا اکثریت همنوایی می کردند و دیگ��ران نیز جایی در میانه بودند. اما 
در مجموع، همگی ما دارای یک آستانه  همنوایی منحصربه فرد هستیم 
که کامال متفاوت از دیگران بوده و وابس��ته به عوامل مختلفی از جمله 

اعتماد قلبی ما به دانش مان درخصوص آن موضوع است.
م��ارک گرانووتر، جامعه ش��ناس، این جنبه را با مدل آس��تانه  رفتار 
جمعی خود مطرح کرد. این مدل به منظور الگوسازی تأثیر همسایگان 
در یک ش��بکه اجتماعی بر رفتار اعضا و پیش بینی تاثیرپذیري اعضا از 
هم به کار گرفته می شود. این مدل برگرفته از نظریه های جامعه شناسی 
ب��وده و فرض را بر این می گذارد که خیلی از موضوعات هم چون خرید 

کاالیی جدید، تحت تاثیر کردار همسایگان در یک اجتماع است.
در آزمایش گرانووتر، گروهی متفاوت از افراد فرض می ش��وند که در 
یک میدان در حال پرس��ه زدن هستند. بعضی از آن ها ذاتا ناسازگار و 
کج رو هستند، افرادی که همیشه آماده  ایجاد مشکل و دردسر هستند. 
اکثریت افراد اما در درجات مختلف مس��تعد به تحریک هستند و باقی 
آن ها نیز از ش��هروندانی هس��تند که تقریبا هرگز درگیر رفتارهای ضد 

اجتماعی نمی شوند.
می توانید ش��مایی کلی از چگونگی عملکرد این مدل را در شکل باال 
ببینید. در یک مثال، فرد نابکاری س��نگی را پرتاب کرده و یک پنجره 
را می ش��کند. همین اقدام کافی اس��ت که دوست او نیز که در کنارش 
حضور دارد، شروع به پرتاب سنگ کرده و اندک اندک افراد دیگر حاضر 
در صحنه نیز بس��ته به آس��تانه تحمل خود ب��ه خرابکارها می پیوندند 
و در چش��م به هم زدنی یک شورش تمام عیار ش��کل می گیرد و شهر را 

به هم می ریزد.
مثال بعدی کمی متفاوت است. چند فرد خرابکار شروع به هرج و مرج 
می کنن��د، اما هیچ کس با آس��تانه  تحمل پایین در دور و اطراف ش��ان 
وج��ود ندارد که به آن ه��ا بپیوندد. در نتیجه، خراب��کاری قبل از آنکه 
گس��ترش یابد، در نطفه خفه می ش��ود. سه فرد آش��وبگر در انزوا قرار 
گرفت��ه و این حادثه نظرات را به خود جلب نمی کند. گرچه این گروه، 
مش��ابه گروه مثال قبلی هس��تند، اما تغییر جزئی در آستانه  همنوایی 

اف��راد، تفاوت زی��ادی را در نتیجه  ماجرا ایجاد می کن��د. به گونه ای که 
در مثال اول، آش��وب محل را فرا می گیرد و در مثال دوم راه به جایی 

نمی برد.
این یک نمونه  نسبتا ساده است، اما گرانووتر از طریق مفهوم دیگری 
ب��ه  نام ق��درت روابط ضعیف به این نکته اش��اره می کند که پیوندهای 
ضعیف ارتباطی می توانند اهمیت اس��تراتژیک داش��ته باشند. در واقع، 
از نظر او، ارتباطات محکم و ریش��ه دار هرچن��د اهمیت دارند اما برای 
موفقی��ت نهایی در کار، نیاز به ش��بکه ای کاری ب��ا ارتباطات نه چندان 
محک��م داریم. به بیان دیگر، پیوندهای ضعیف به آش��نایی های گذری 

اشاره دارد.
گرانوتر با تأکید بر اهمیت پیوندهای ضعیف در مقایسه با پیوندهای 
قوی برای دس��تیابی به شغل، نش��ان داد که احتمال پیدا کردن شغل 
در پیوندهای ضعیف بیش��تر است چرا که پیوندهای ضعیف، حوزه های 
اجتماعی متفاوت را به هم مرتبط ساخته و در نتیجه این ارتباطات، فرد 
به منابع دس��ت اول و فراتر از اطالعاتی که صرفا از دوستان و نزدیکان 

خود کسب می کند، دسترسی می یابد.
از دی��دگاه گرانووتر، این پیوندها، پل��ی ارتباطی میان دو گروهی که 
پیونده��ای داخلی نیرومندتری دارند بوده و در غیاب چنین پیوندهای 
سس��تی، گروه های همبس��ته  اجتماعی قادر به ارتباط ب��ا یکدیگر در 
چارچوب یک س��اختار اجتماعی گس��ترده تر نخواهند بود؛ ضمن آنکه 
از به دس��ت آوردن دیدگاه ه��ای جدی��د غریبه ها محروم ش��ده و دچار 

کم تحرکی اجتماعی می شود.
پیوندهای ضعیف چگونه به انتشار ایده ها کمک می کنند

همان طور که نویس��نده  اصلی این مقاله، ِگِرگ َس��تل در کتاب تازه  
خود، Cascades )موج س��ازی( توضیح می دهد؛ شواهد قابل توجهی 
در مورد اینکه ایده ها چگونه در دنیای واقعی گسترش می یابند، وجود 
دارد. بنابراین اگر می خواهید ایده ش��ما مورد توجه قرار بگیرد، بهترین 
اس��تراتژی این اس��ت که به جای آنکه س��عی کنید همه را به یک باره 
متقاع��د کنید، بکوش��ید دیدگاه ت��ان را در میان گروه ه��ای کوچک با 
آستانه   پاییِن مقاومت جا بیندازید. آن ها به نوبه  خود می توانند به شما 

در متقاعد کردن دیگران و موج سازی کمک کنند.
هدفی مشترک بی آفرینید

طی س��ال های اخیر، به  تجربه دریافته ایم که برای انتشار و گسترش 
ایده ها و افکار تازه نیازمند وجود رهبران نیستیم. بسیاری از پیام هایی 
که این روزها مثل ویروس��ی مس��ری منتشر می ش��وند، در غیاب یک 
رهبری واحد به چنین مرحله ای دست یافته اند. با این حال اگر ایده ای 
در س��رتان هس��ت که به نظرتان اهمیت باالیی دارد، نمی توانید امور را 
به قضا و قدر واگذار کنید؛ چرا که فراگیر شدن آن ایده به طور حتم به 
یک رهبری واحد نیاز دارد. موارد بسیاری چون جنبش اشغال که یک 
جنبش اجتماعی اعتراضی بین المللی علیه نابرابری اجتماعی و نابرابری 
اقتصادی بود، با وجود ایده ای فراگیر، اما به دلیل نبود رهبری یکپارچه 

از کنترل خارج و اعتبار خود را از دست داد.
اهمی��ت رهبری در چنین مواردی آش��کار می ش��ود. یک رهبر تنها 
نقش هدایت گر نداشته و البته لزومی هم ندارد که در تمام موارد خود 
مستقیما وارد عمل شود، بلکه وظیفه  او الهام بخشیدن و تقویت باورها 
و تاکید بر یک هدف مش��ترک اس��ت. در واقع، نمی توان از مردم توقع 
داش��ت که مطابق میل و پس��ند ما رفتار کنند؛ آن ها ابتدا باید آنچه را 
که شما می پسندید، بپسندند. به همین دلیل است که نمی توانید بدون 

تغییر باورهای اساسی، رفتارهای بنیادی را تغییر دهید.
حاال متوجه خطای ایگناز زملوایس می ش��ویم. او به جای تالش برای 
به دست آوردن متحد در میان افراد هم فکر خود، کلیت دستگاه پزشکی 
را به باد انتقاد گرفت – دستگاهی که شامل افرادی می شد که آستانه  
مقاوم��ت و گارد محکمی در برابر هرگون��ه عاملی که بخواهد باورهای 
کنونی ش��ان را به چالش بکش��د، داش��تند. از این رو، به جای اینکه از 
او به عن��وان یک متفکر انقالبی یاد ش��ود، دیوانه ن��ام گرفت و در یک 

تیمارستان و بر اثر ابتال به یک عفونت جان سپرد.
بنابرای��ن بای��د در افکار خود درب��اره  رهبری بازنگ��ری کنیم. ژنرال 
اس��تنلی مک کریستال در کتاب جدید خود، رهبران: افسانه و واقعیت، 

رهبری را »یک سیستم پیچیده  ارتباطی میان رهبران و پیروان در یک 
زمینه  خاص که به اعضای آن معنا می دهد« تعریف می کند. او این طور 
نتیجه گی��ری می کند که کنترل و نظارت، به هم��ان اندازه که جذاب 
به نظر می رس��د، توهمی بیش نیست و نمی توان به راحتی افکار مردم را 

تحت اختیار خود گرفت.
مگر در دنیا چند اس��تیو جابز ظهور می کن��د؟ آیا همه  ما می توانیم 

نلسون ماندال باشیم؟ مسلما جواب منفی است.
سعی نکنید مسلط بر امور و افراد شوید، بکوشید آن ها را جذب 

کنید
اغل��ب ما خیال می کنی��م که ایجاد تغییر، ب��ه بهره مندی از رهبران 
کاریزماتیک و سر دادن شعارهای جذاب و فریبنده ختم می شود. مردم 
با دیدن مارتین لوتر کینگ و سخنرانی مشهورش یعنی »من یک رویا 
دارم« یا مش��اهده  س��خنرانی های اوباما و کارزار تبلیغاتی هیجان انگیز 
او به ن��ام »بله، ما می توانیم«، تصور می کنند ک��ه تغییر الزاما نیازمند 
وجود رهبری افس��انه ای و کاریزماتیک است که بتواند مقابل جمعیتی 
ایس��تاده و با سخنان فریبنده اش آن ها را افس��ون کند. به طور مشابه، 
آن ها از س��خنرانی ها و اقدام��ات مدیرانی  چون اس��تیو جابز و یاایالن 
ماسک به وجد می آیند و گمان می کنند که معنای کارآفرینی جز این 
نیس��ت و ایجاد یک کسب وکار وابس��ته به وجود شخصیت های استیو 

جابزگونه است.
اما این یک دام است. جنبش هایی مثل اشغال ناکام ماندند، نه برای 
اینک��ه افرادی چون ماندال یا گاندی آن ه��ا را رهبری نمی کردند، بلکه 
دلیل این شکس��ت ها عامل دیگ��ری بود. به همی��ن ترتیب، نمی توان 
شکس��ت بسیاری از کس��ب و کارهای نوپا را به نداش��تن مدیرانی چون 

استیو جابز و یا ایالن ماسک نسبت داد.
در نقط��ه  مقابل، جنبش های موفقی مانند »آتپور« در صربس��تان و 
»پ��ورا« در اوکرای��ن، در فضایی به مراتب دش��وارتر و در غیاب رهبری 
مش��خص به پیروزی رس��یدند. در اکتبر ۱۹۹8، گروهی از دانشجویان 
دانش��گاه بلگراد، تشکیالتی به نام آتپور )به معنای مقاومت( را به وجود 
آوردند که هدف آن، صربس��تانی آزاد و فارغ از رهبری میلوسویچ بود. 
هرچن��د که اعضای آتپور دارای تنوع فک��ری بودند، ولی در یک هدف 
اش��تراک داشتند و آن، به زیر کشیدن حکومت میلوسویچ بود. جنبش 
پورا نیز در چنین ش��رایطی موجب پیروزی انقالب نارنجی در اوکراین 

شد.
افرادی مثل بیل گیتس، بنیان گذار مایکروس��افت یا سرجی بیرین و 
لری پیج، موسس��ین امپراتوری گوگل نیز چندان انس��ان های جذاب و 
کاریزماتیکی محس��وب نمی شوند، اما دستاوردهای شان تا سال ها مورد 

ستایش خواهد بود.
در اغل��ب موارد، تالش ها و اقدامات در جه��ت تغییر ناکام می مانند، 
اما چرا؟ دلیل آن اس��ت که پیش��تازان تغییر، عمدتا در پی کنار زدن 
منتقدین و تسلط یافتن بر مخالفان خود هستند و در این زمینه راهبرد 
درست و هوش��مندانه ای را دنبال نمی کنند.  زملوایس به جای در نظر 
گرفتن نگرانی ها و دغدغه های منتقدان خود، نامه هایی سرشار از خشم 
و نفرت برای آن ها می فرس��تاد. بس��یاری از فعالین جنبش اشغال نیز 
بس��یار تند و تیز و عصبانی بودند. کارآفرینان دره  س��یلیکون هم اغلب 
در کن��ار زبردس��تی و مهارت های فنی خود، به تکبر و غرور ش��ناخته 
می ش��وند و نتیجه  این غرور، به حاش��یه رانده ش��دن سیلیکون ولی و 

دستاوردهای گذشته  آن خواهد بود.
غلبه و چیرگی بر جماعتی بزرگ از افراد غیرهم فکر، گاه تنها خیالی 
خ��ام و دور از انتظ��ار اس��ت. در مقابل، تالش در جهت همسوس��ازی 
گروه های کوچک و س��پس ایجاد همبس��تگی در میان آن ها از طریق 
ایجاد هدفی مش��ترک، واقعیتی عملیاتی است که می تواند بازوی ما در 
دست یافتن به اهداف مان باشد. از این رو، اگر به راستی بخواهید جهانی 
را متحول کنید یا حتی سهم کوچک خود از آن را تغییر دهید، ناچارید 
ک��ه چنین راهب��ردی را در پیش بگیرید و ب��ا ایجاد حلقه های کوچک 
ارتباط��ی که مقاصدی مش��ترک دارند، رفته رفته اه��داف بزرگ تان را 

محقق سازید.
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اخبار

تبریز - ماهان فاح- دومین جلسه کارگروه تخصصی تأمین 
سوخت و مواد نفتی استان با حضور مدیریت و مسئولین منطقه 
آذربایجان شرقی و اعضای کارگروه استانی برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، ابوالفضل روح اللهی مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی در جلسه کارگروه 
تخصصی تأمین سوخت و مواد نفتی استان گفت: هدف از برگزاری 
این نشست ها بررسی برنامه ها و راهکارهای تأمین و توزیع بموقع 
و مطلوب س��وخت در ش��رایط بحرانی و اضطراری است. رئیس 
کارگروه  تخصصی تأمین س��وخت و مواد نفتی استان آذربایجان 
ش��رقی در ادامه با اش��اره به کاهش ح��دود2۱ درصدی مصرف 
فرآورده نفت سفید در 8 ماهه سال ۹7 نسبت به مدت مشابه در 
س��ال ۹6 در منطقه، افزود: از حدود یک میلیون خانوار ساکن در 

استان نزدیک به 28 هزار خانوار از نفت سفید استفاده می کنند 
و بقیه از نعمت گاز طبیعی برخوردار می باش��ند به همین خاطر 

آذربایجان شرقی بعنوان استان سبز شناخته می شود. روح اللهی با 
توجه به فرا رسیدن فصل سرما و احتمال بروز هرگونه مشکل فنی 
یا افت فش��ار گاز طبیعی، نسبت به تأمین سوخت دوم واحدهای 
حساس و حیاتی تاکید و اظهار کرد: ما در خصوص تحویل سوخت 
دوم جهت ذخیره واحدهای حساس و حیاتی مشکلی نداریم لذا 
واحدهای مذکور ضروری است جهت دریافت سوخت ذخیره اقدام 
کنند. در ادامه جلس��ه اعضای کارگ��روه در خصوص چالش ها و 
مسائل مربوط به حوزه سوخت رسانی از جمله درخواست سوخت 
در سایت تجارت آس��ان، اطالع رسانی دریافت و ذخیره سوخت 
دوم توسط واحدهای حساس و حیاتی، سوخت واحدهای دامداری 
سنتی و روند درخواست کارت هوشمند سوخت المثنی به بحث 

و تبادل نظر پرداختند. 

اهواز- شبنم قجاوند- 36 نفر از مسئولین و کارشناسان ادارات 
دریایی بنادر کش��ور طی دوره آموزش��ی سوالس با آخرین تغییرات 
قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی جان اشخاص در دریا آشنا شدند. به 
گزارش روابط عمومی، معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان خوزستان ضمن اعالم این خبر بیان داشت: در جریان این دوره 
آموزشی که به مدت  پنج روز طی آذرماه سال جاری به میزبانی اداره 
آموزش این اداره کل برگزار ش��د، مباحث فصل های دوم، چهارم و 
پنجم کنوانسیون سوالس که مشتمل بر موضوعات کشتی های هدف، 
ایمنی ناوبری و تجهیزات وابسته به آن می باشد، بحث و بررسی شد. 
امین موسی پور همچنین افزود: ارتقای سطح بازرسی فنی و ایمنی 
کش��تی ها حسب الزامات کنوانس��یون  بین المللی  سوالس از اهم 

اهداف برگزاری دوره مذکور  است. وی با اشاره به حضور کشورمان در 
لیست سفید دریانوردی و عضویت در معاهدات بین المللی دریایی، 
بازآموزی و ارتقاء دانش حرفه ای کارشناسان دریایی به منظور پیاده 
سازی و انطباق الزامات و استانداردهای جهانی دریانوردی را از جمله 
اهداف سازمانی برشمرد که از طریق برگزاری دوره های آموزشی در 
س��طوح مختلف  فعاالن در حوزه دریایی دنبال می شود. یادآور می 
شود امور کنترل و بازرسی کشتی ها )PSC( در مجتمع بندری امام 
خمینی)ره(  به عنوان یکی از بخش های فعال دریایی این  مجتمع 
بزرگ بندری نقش مهمی را  در بررس��ی میزان انطباق کشتی های 
متردد  در حوزه استحفاظی دریایی استان خوزستان با الزامات بین 

المللی دریایی از جمله سوالس ایفا می کند.

اصفهان - قاسم اسد- نوزدهمین دورهمی تعامالت تجاری 
جوان��ان  با حضور رییس ش��ورای عالی جوان��ان در اتاق بازرگانی  
اصفهان برگزار ش��د. امیر کشانی رییس شورای عالی جوانان اتاق 
بازرگانی اصفهان در این نشس��ت گفت:هدف از سلسله دورهمی 
های تعامالت تج��اری، تعامل و ارتباط بهتر بازرگانان جوان و هم 
افزایی بیش��تر آنها با یکدیگر است. وی خواستار  تمرکز جوانان بر 
صادرات کاال و خدمات ش��د و گفت:در شرایط کنونی صادرات می 
تواند به تولید در رکود اقتصادی  کمک کند. وی آشنایی بازرگانان 
و تولیدکنندگان جوان با یکدیگر و شناسایی فرصت های همکاری 

تجاری و سرمایه گذاری می تواند به فعالیت های مشترک منتهی 
شود. کش��انی تاکید کرد:ش��ورای عالی جوانان تالش می کند با 

برگزاری دوره های آموزشی ،رویدادهای کارآفرینی و نشست هایی 
از قبیل دورهمی و در مسیر موفقیت انگیزه  جوانان را برای حضور 
در  عرص��ه های اقتصادی  را دو چندان س��ازد. نوید ادریس دبیر 
ش��ورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست گفت: 
نشست دورهمی هر ماه با حضور یکی از مسوولین اقتصادی استان 
برگزار می ش��ود و مسایل و مش��کالت فعاالن اقتصادی جوانان با 
آن مس��وول مطرح می شود. در ادامه این نشست جوانان بازرگان  
با معرفی فعالیت های اقتصادی خود با س��ایر شرکت کنندگان به 

تبادل اطالعات  و مذاکره پرداختند.  

ساری – دهقان : جلسه عملیاتی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در 
مرکز بهره برداری گرگان برگزار شد.

به گ��زارش خبرنگار مازندران و به نق��ل روابط عمومی منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز، جلس��ه عملیاتی منطقه ۹ عملیات انتقال گاز با 
حضور رسول داودی نژاد مدیر، معاونین و روسای واحدهای ستادی 
در مرکز بهره برداری گرگان برگزار شد. مدیر منطقه ۹ در این جلسه 
با تشکر و قدردانی از اقدامات و فعالیت های انجام شده توسط مرکز 
بهره برداری گرگان، اظهار کرد: ماموریت س��ازمانی ما انتقال ایمن، 
پاک، پایدار و بهره ور گاز طبیعی است که همه باید دست به دست 

هم دهیم و در راستای تحقق این ماموریت گام بر داریم. در ادامه این 
جلسه رس��ول داودی نژاد به پیگیری پیگرانی خط ۴2 اینچ دامغان 
کیاس��ر، نکا توسط واحد IOC )دیسپچینگ( تاکید داشت. بررسی 
وضعیت انبار یارد گرگان توسط واحد برنامه ریزی، پیگیری سیستم 
 UPS۱ فاضالب تاسیسات رشت و نکا و همچنین بررسی رفع عیب
ایس��تگاه قلعه جیق از مهم ترین مباحث مطرح ش��ده توسط مدیر 
منطقه در این جلسه بود.روسای واحدهای ستادی نیز در این جلسه 
به بیان مسائل و مشکالت مربوط به منطقه پرداختند. یادآور می شود، 

مدیر منطقه ۹ از مرکز بهره برداری گرگان نیز بازدید کرد.

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- بهزاد رضوانی گفت: با 
توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای آب ش��رب از سوی شهروندان 
و به منظور افزایش ظرفیت تولید آب مورد نیاز از ابتدای سال جاری 
حفر یک حلقه چاه آب در دس��تور کار امور آبفای شهرستان قدس 
ق��رار گرفت. او افزود: پس از اخذ مجوزهای الزم و جانمایی زمین در 
محدوده کمربندی چیتگر انته��ای خیابان درختی، حفر چاه آغاز و 
طی زمان کوتاهی حفر و تجهیز شد و هم اکنون در مرحله آزمایش 
پمپاژ ق��رار دارد. رضوانی در ادامه اظهار داش��ت: با اجرای ۵۰۰ متر 

خط انتقال بهره برداری و اتصال چاه مورد نظر به ش��بکه توزیع آب 
شهرستان قدس حدود 2۵ لیتردر ثانیه  به میزان  ظرفیت تولید آب 
شرب شهرستان افزوده خواهد شد. مدیر امور آبفای شهرستان قدس 
در پای��ان ضمن تاکید بر  افزایش کمیت و کیفیت آب آش��امیدنی 
ش��هروندان طی س��ال های اخیر تصریح کرد: با اجرای پروژه های 
آبرس��انی و همچنین اجرای ش��بکه فاضالب شهری و گسترش آن 
شاهد افزایش سطح کیفی و کمی آب و ارتقاء سطح سالمت جامعه 

بوده ایم.

رشت- زینب قلیپور - حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن با بیان اینکه مش��ترکین گاز در گیالن در آبانماه امسال ۵۵۴ 
میلیون مترمکع��ب گاز مصرف نموده اند اظهار داش��ت: این میزان 
مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته که با توجه 
به جذب ۴۰ هزار مش��ترک جدید در یک سال گذشته و کاهش ۵ 
درصدی دمای هوا آماری بسیار مناسب می باشد.مدیرعامل شرکت 
گاز اس��تان گیالن گفت: همانند سال گذش��ته بخش نیروگاهی با 
مص��رف 278 میلیون مترمکعب )۴۹ درصد( پرمصرف ترین بخش 

استان می باش��د که این میزان در مقایسه با سال گذشته 3 درصد 
کاهش یافته اس��ت.مهندس اکبر ادامه داد: پس از بخش نیروگاهی، 
بخش خانگی با ۱8۰ میلیون مترمکعب )32درصد(، بخش صنعتی 
و کشاورزی با 62 میلیون مترمکعب )۱۱درصد(، بخش  حمل و نقل 
ب��ا 2۵ میلیون مترمکعب )۵درصد( و بخ��ش تجاری با ۱7 میلیون 
مترمکعب )3 درصد( در رده های بعدی مصرف گاز در اس��تان قرار 
دارند.وی از همکاری شایس��ته فرمانداری ها، آموزش و پرورش، صدا 
و س��یما، اصحاب محترم رس��انه در ترویج فرهنگ مصرف بهینه و 

ایمن گاز طبیعی و سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی در رعایت 
آسایش )۱8 الی 2۱ درجه( تشکر و قدردانی نمود و گفت: خوشبختانه 
با آموزش فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز در میان اقشار جامعه بویژه 
دانش آموزان و نیز اطالع رسانی گسترده صورت گرفته توسط رسانه 
ها هم اکنون شاهد مدیریت مصرف گاز در استان هستیم.وی در پایان 
از همه مصرف کنندگان گاز درخواست نمود تا با مصرف بهینه و ایمن 
گاز طبیعی عالوه بر کاهش مبلغ گازبها ، این نعمت الهی را برای نسل 

های آینده حفط نمایند.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مس��ئول فرهنگی آستان مقدس 
امام��زاده علی بن جعف��ر)ع( از اجرای پروژه ه��ای عمرانی جدید در 
این بقعه با اعتبار ۹ میلیارد ریال خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم، محمد غفور زند با اشاره به 
پروژه های عمرانی در دست اقدام در آستان مقدس امامزاده علی بن 
جعفر)ع( اظهار کرد: تسطیح و محوطه سازی صحن این بقعه متبرکه 
حد فاصل مزار شهدای مدافع حرم تا قطعه صالحین )والدین شهدا( و 

تا صحن امام صادق)ع( در این طرح تسطیح می شود. وی افزود: عالوه 
بر این اجرای پروژه روش��نایی محوطه حرم مطهر به وسیله برج های 
نوری و نیز طرح جامع س��امان دهی بقعه از دیگر پروژه های عمرانی 
هس��تند که به زودی شاهد آغاز عملیات اجرایی آنها در حرم مطهر 
امامزاده علی بن جعفر)ع( خواهیم بود. مس��ئول فرهنگی این بقعه 
متبرکه خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته اعتبار در نظر 

گرفته شده برای این پروژه ها ۹ میلیارد ریال است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مانور مدیریت بحران در 
شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان با حضور اکیپ های عملیاتی در 
منطقه لیردف جاسک برگزار شد. این مانور باحضور نیروهای عملیاتی 
شهرس��تانهای قش��م، حاجی آباد، میناب، رودان، جاسک و ناحیه 3 
بندرعباس اجرا ش��د. نیروهای عملیات��ی در این مانور عملیات برق 
رس��انی به ایستگاه رادار نیروی دریایی ارتش را به طول ۱3 کیلومتر 
اج��را کردند. مانور مدیریت بحران با رویکرد انجام تعمیرات گروهی 

با هدف سنجش میزان آمادگی نیروهای مدیریت بحران، شناسایی 
نقاط قوت و ضعف در حوزه های هماهنگی و اجرا و شناسایی مناطق 
آسیب پذیر اجرا شد. در این مانور باتوجه به شرایط اقلیمی منطقه از 
دال های بتونی، پایه های گرد و سیم های روکش دار که ماندگاری 
شبکه را افزایش می دهد استفاده شد.  مانور مدیریت بحران به مدت 
۴ روز برگزار شد که 67 نیروی عملیاتی با حضور در منطقه ، عملیات 

برق رسانی را اجرا کردند..

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی:

حدود ۲۸ هزار خانوار استان از نفت سفید استفاده می کنند

ارتقاء دانش کارشناسان دریایی به منظور انطباق با الزامات کنوانسیون بین المللی سوالس

نوزدهمین دور همی تعامات تجاری جوانان  در اتاق بازرگانی  اصفهان برگزار شد

برگزاری جلسه عملیاتی منطقه 9 عملیات انتقال گاز در مرکز بهره برداری گرگان

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:

به منظور افزایش ظرفیت تولید آب یک حلقه چاه آب شرب حفر و تجهیزشد 

مصرف 554 میلیون مترمکعب گاز در گیان

اجرای پروژه های عمرانی در حرم علی بن جعفر)ع( با اعتبار 9 میلیارد ریال

مانور مدیریت بحران در شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

سیب، سامانه یکپارچه بهداشت و درمان
شهریار- غامرضا جباری - مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهریار از ضرورت ثبت 
نامه مردم در سامانه یکپارچه بهداشت و درمان که با نام اختصاری ) سیب ( شناخته می شود، خبر 
داد. دکترمحمدباقرناصح در این باره گفت: با ثبت نام در این سامانه، هم مردم بهتر می توانند از مزیت 
ها و خدمات درمانی و بهداشتی استفاده کنندو هم مجموعه اداری و مدیریت درمان شهرستان می 
تواند نسبت به برنامه ریزی و ارائه خدمات فعال باشد. وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵7۵۰۰۰ پرونده 
الکترونیک س��المت در شهرستان تشکیل شده که می بایس��ت حدود 2۵۰ هزار نفری که تاکنون 
مراجعه نکرده و اطالعات الزم را در سامانه مذکور ثبت نکرده اند ، ثبت کنند. وی گفت: مردم برای انجام این کار می توانند به خانه های 

سالمت و بهداشت محل زندگی خود مراجعه کنند.

بررسی وضعیت پسماند شهر سمنان و شیوه های امحاء آن توسط مدیر کل 
امورشهری و شوراهای استانداری سمنان

سمنان_زیاری-  مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان از بازدید سرزده مدیرکل 
دفتر امورشهری و شوراهای استانداری سمنان به جهت بررسی وضعیت پسماند شهر سمنان و شیوه 
های صحیح امحاء آن، از س��ایت مرکز دفن پس��ماند خبرداد. مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند 
شهرداری سمنان از بازدید سرزده مدیرکل دفتر امورشهری و شوراهای استانداری سمنان به جهت 
بررس��ی وضعیت پسماند شهر سمنان و ش��یوه های صحیح امحاء آن، از سایت مرکز دفن پسماند 
خبرداد. حسین الماسی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان، حمیدرضا پیوندی 
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند و جعفر ملک مسئول مرکز دفن از سایت مرکز دفن پسماند تر 
واقع در 3۰ کیلو متری جاده نظامی بعد از روستای عالء بازدید سرزده بعمل آوردند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
سمنان با اشاره به طرح جامع مدیریت پسماند سازمان و بیان اهداف سازمانی به ارائه گزارشاتی در خصوص اقدامات انجام شده در 
مرکز دفن ،سیستم های کاری، نیروهای انسانی، خودروها و دستگاه های فعال در این سایت و خط پردازش و نحوه فعالیت واحد 
امحاء پسماندهای عفونی پرداخت. حمیدرضا پیوندی در راستای این بازدید عنوان کرد:روزانه از سطح شهر سمنان ۱۰۰ تن زباله 
توسط 2۵ دستگاه خودرو مکانیزه پرس و ۱7۵ پاکبان جمع آوری می شوند که پس از اتمام جمع آوری، خودروها در ایستگاه موقت، 
زباله های سطح شهر را در سکو داخل سمی تلیر تخلیه و توسط یک دستگاه خودرو به سایت دفن پسماند منتقل می شوند که 
پس از تخلیه و شیرابه گیری توسط سپتیک با یک دستگاه لودر داخل خط پردازش شده و زباله ها پس از جداسازی بارگیری و به 
سایت مخصوص دفن پسماندها منتقل می شوند. الزم بذکر است که جمع آوری زباله ها، رفت وروب و پاکسازی سطح شهر ساالنه 
با هزینه ای بالغ بر 7میلیارد ریال معادل 7۰۰میلیون تومان انجام می شود. در ادامه مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
سمنان با اشاره به اینکه جمع آوری بموقع پسماند، تنظیف مناسب شهری و امحاء زباله یکی از اولویت های ضروری برای مدیریت 
شهری است، بیان کرد: پس از بررسی و بازدیدهای الزم از واحدهای سایت مرکز دفن، توصیه های و نقطه نظرات ارائه به مدیرعامل 
س��ازمان ارائه ش��د و این بازدید های سرزده از تمامی سایت های و واحدهای شهرداری در دستور کار دفتر امور شهری و شوراهای 
استانداری سمنان می باشد که پس از بازدیدهای انجام شده و ارائه توصیه ها و تذکرات الزم در صورت مشاهده عدم رعایت نکات و 
اصول بهداشتی و ایمنی، دستگاه ها موظف به رفع نواقص و موانع می باشند و در صورت مشاهده مجدد و عدم رفع نواقض با مسئولین 

برخورد قانونی خواهد شد.

 انتصاب اعضای کارگروه راه اندازی پست برق کیانشهر و 
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

اهواز- شبنم قجاوند- با حکم مدیر عامل، اعضای کارگروه کمیته راه اندازی پست برق 
۱32 کیلو ولت کیانشهر ۱ و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار )HSE( منصوب شدند. 
بر اس��اس احکام صادره، سعید برادران )نماینده مدیرعامل و رئیس(، عبداله مموئی )دبیر(، 
اسماعیل بهادری، محمود منصوریه، رضا محمودی عبداله، امیر زبیدی، علی حاجتی شیمنی، 
مسلم مرساقیان، حاجت مراد قاسمی، فائز مشکوری نژاد، عبداالمیر تنورساز )مشاور – قدس 
نی��رو( و بیژن فاضلی )پیمانکار- نیرو نصر خرم( به عضوی��ت در کارگروه کمیته راه اندازی 
پس��ت ۱32 کیلو ولت کیانش��هر ۱ منصوب شدند. همچنین در حکم دیگری، بیژن بابادی )رئیس(، عنایت اله برون )دبیر(، محسن 
مرادی، محسن علی پناهی، رضا جعفری، حمیدرضا زرین جویی، رضا محمدیان، محمد سلبی، حمید ستارزاده، صدراله عطاء پور، 
امیر زبیدی، احمدرضا بخشی، غالمرضا اسکندری، امیرمهمانپذیر، نوراله شکیبایی، محمد علی شاهزاده، علی اصغر خدامراد منگری و 
ناهید غالمحسین اعضای کارگروه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار )HSE( شرکت برق منطقه ای خوزستان را تشکیل می دهند.

آغار طرح زمستانی راهداری در استان ایام
ایام - خبرنگار فرصت امروز- با اجرای مانور زمستانی راهداری در استان 
ایالم با مش��ارکت دستگاه های امدادی و خدمات رسان،طرح زمستانی راهداری 
آغاز شد  مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان با بیان این مطلب اظهار 
داش��ت : در آستانه فرا رسیدن فصل بارندگي و سرما و همچنین  درپیش بودن 
ایام گرامیداشت هفته حمل و نقل،رانندگان و راهداری، مانور زمستانی راهداری در 
استان برگزار شد.مهندس دلخواه گفت: هدف از اجراي این مانور ، آمادگي نیروها 
ي راهداري جهت مقابله با مش��کالت فصل س��رما  عنوان کرد. وی افزود : در همین راس��تا صبح امروز  2۱ آذر ماه ، مانور آمادگي 
نیروهاي راهداري اس��تان به  با اجراي رژه نمادین 3۰ دس��تگاه ماشین آالت سبک، سنگین و نیمه سنگین شامل: لودر، جرثقیل، 
دستگاههاي برفروبی امدادي و ... درمحل پلیس راه ایالم - اسالم آباد بخش چوار با حضور دستگاه های امداد رسان از جمله فوریت 
هاي پزش��کي،هالل احمر، پلیس راه و نمایندگان این اداره کل برگزار ش��د. وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 23۰نفر پرسنل  در 
قالب ۱8راهدارخانه در سطح استان آماده ارائه خدمات  راهداري مي باشند. مدیرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان عنوان 
کرد: تعداد ماشین آالت فعال در حوزه  راهداري و خدمت رساني در زمستان در سالجاري  را 227 دستگاه خودرو سبک و سنگین و 
نیمه سنگین اعالم کرد وی خاطر نشان کرد: اکیپ فعال راهداري هرساله  ازاول دی ماه تا آخر اسفند با استقرار در راهدارخانه هاي 
سراسر استان  جهت اجرا و اقدام به هرگونه فعالیت راهداري نظیر: برف روبي، ریزش برداري، سیل زدگي و مشکالتي از این دست 

در حال آماده باش هستند.

امضای تفاهم نامه بین سازمان فناوری اطاعات شهرداری بندر بوشهر و 
سازمان فاوای شهرداری شیراز

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز -  امضای تفاهم نامه انتقال تجربیات و همکاری مشترک در حوزه ی فناوری های نوین در عرصه 
مدیریت شهری فی مابین سازمان فناوری اطالعات شهرداری بندر بوشهر و سازمان فاوای شهرداری شیراز بنا به گزارش روابط عمومی 
سازمان فاوا شهرداری بندر بوشهر، سازمان فاوای شهرداری بندر بوشهر میزبان مدیر عامل و مدیران سازمان فاوای شهرداری شیراز 
بودند. در همین راستا در نشستی که  با حضور شهردار  بندر بوشهر و مدیر عامالن سازمان فاوا شهرداری  بندر بوشهر و شیراز به اتفاق 
همکاران برگزار گردید، نسبت به امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه اقدام شد.  این  نشست که به منظور اشتراک گذاشتن تجربیات 
موفق بین هر دو شهرداری در زمینه فناوری اطالعات و زیر ساخت های الزم با هدف خدمت رسانی هر چه بیشتر به شهروندان دو 
شهر برگزارگردید، در ابتدای آن  چارکی سرپرست سازمان فاوای شهرداری بندر بوشهر به معرفی پیشینه ی تاریخی و ظرفیت های 
شهر بوشهر و ضرورت های پرداختن به فناوری های نوین در مدیریت شهری پرداختند.  در ادامه گزارشی از چشم انداز  گذشته و 
فعالیت های بروز سازمان فاوای شهرداری بندر بوشهر توسط مهندس زربان از مدیران سازمان فاوا ارائه گردید.  در این نشست حیدری 
مدیر عامل سازمان فاوا شهرداری شیراز با استقبال از انعقاد این تفاهم نامه و ظرفیت های همکاری متقابل به ارایه گزارشی از برنامه 
ها و طرح های اجرا شده در حوزه فناوری در مدیریت هرچه مطلوب تر شهر شیراز پرداختند.  در پایان امیری شهردار بندر بوشهر با 
اشاره به اقدامات ارزنده ای که در راستای مدیریت هوشمند شهر بوشهر در دست اقدام و طراحی می باشد، بر لزوم استفاده از فناوری 
های نوین در مدیریت و کنترل مشکالت شهری از جمله ترافیک شهری تاکید نمودند. ایشان با اشاره به تجربیات موفق شهر شیراز در 
ایجاد کارت پارک ها انعقاد این تفاهم نامه را حرکتی ارزشمند در استفاده از تجربیات موفق دیگر شهر ها و تبادل اطالعات دانستند و 
ابراز امیدواری نمودند با پیگیری این تفاهم نامه گام های مطلوبی در جهت بکارگیری از توان و تجربیات فی مابین در جهت مکانیزه 

نمودن سیستم مدیریت شهر برداشته شود و به رشد و تعالی سرمایه های انسانی و اجتماعی هر دو شهر منجر گردد.

معاون بازآفرینی شهری ومسکن اداره کل راه وشهر سازی استا ن مرکزی:
احیاء ،نوسازي و بهسازي قسمتي از بازار اراک

اراک- مینو رستمی- مجید موزونی دراین خصوص گفت: این اداره کل در اجراي سیاستهاي ابالغي وزارت متبوع در خصوص 
برنامه هاي باز آفریني شهري پایدار از جمله خدمات زیر بنایي و روبنایي و همچنین توانمند سازي محدوده هاي تاریخي اقدام به احیاء 
،اصالح و بازسازي شبکه معابر موجود دربافت تاریخي شهر اراک نموده است. وی ادامه داد:  در همین راستا قراردادي به منظور احیاء 
ونوسازي و بهسازي قسمتي از بازار اراک )کف سازي بار انداز نوذري ، گذرلوطي هاشم ، گذرسپهداري وآقا ضیاءالدین( به مبلغ حدود6 
میلیارد ریال منعقد  نموده است که طي مدت ۱2 ماه ازتاریخ قرارداد طرح اجرا میگردد و این موضوع در جهت مرمت و بهسازي این 

قسمت از بازار تاثیر به سزایي داشته عالوه بر حفظ بافت تاریخي باعث کار آمدي بیشرآن نیزمي گردد.
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م��ا در ط��ول زندگی دنب��ال یادگیری مس��ائل مختلف 
هستیم. مهارت های زیادی در مدرسه و دانشگاه آموخته ایم 
ک��ه خیلی مواقع برای مان کارس��از بوده ان��د؛ اما یادگیری 
برخی مهارت ها مثل مهارت ه��ای زندگی می تواند کیفیت 

زندگی مان را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
در مواقع لزوم سکوت کنید

ش��اید احساس خوبی باش��د که حرف خود را به دیگران 
بزنی��د و آنه��ا بدانند چه فکری در س��رتان اس��ت، اما این 
احساس خوب خیلی طول نمی کشد. ذات انسان به گونه ای 
اس��ت که همیش��ه می خواهد به دیگران ثابت کند حق با 
اوس��ت، اما ای��ن کار چندان فایده ای ندارد و اگر راس��تش 
را بخواهی��د خیلی هم صحیح نیس��ت؛ هیچ کس نمی داند 
ام��روز، هفته  بعد یا س��ال آینده چه اتفاق��ی خواهد افتاد. 
بروز احساسات کنترل نشده هنگام تعارض و درگیری سبب 
می ش��ود طرف مقابل مقاومت بیشتری از خود نشان دهد، 
بح��ث و مش��اجره در بگیرد و به روابط لطم��ه بخورد. اگر 
بتوانید هیجان تان را کنترل کنید، می توانید بحث هایی که 
ش��روع می کنید و بحث هایی که در آنها ش��رکت می کنید 
را هوش��مندانه تر انتخاب کنید. به طور کلی بهتر اس��ت در 
مواقع��ی که می دانی��د جروبحث کردن ش��ما را به نتیجه 

خاصی نمی رساند سکوت کنید یعنی در بیشتر مواقع.
هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی تان را افزایش دهید

ه��وش هیجان��ی ی��ا ه��وش عاطف��ی )EI( اصطالح��ا 
مهارت ه��ای فردی و بین فردی را ش��امل می ش��ود که به 
کمک آنها فرد می تواند احساسات و هیجانات خود را بهتر 
بشناس��د و کنترل کند و احساسات و هیجانات دیگران را 
بهت��ر درک کند. همه افراد دارای ضریبی از هوش هیجانی 
)EQ( هس��تند. روانشناس��ان پس از چندین سال تحقیق 
و پژوه��ش دریافتند هوش عاطفی در تش��خیص عملکرد 
عالی از عملکرد معمولی، نقش بس��یار مهمی دارد و روشی 
کارس��از برای تمرکز انرژی فرد در جهتی خاص و کس��ب 

نتایج عالی به حساب می آید.
نکت��ه ای که باید به آن توجه کنید این اس��ت که هوش 
هیجان��ی را می ت��وان آموخت و تقویت کرد. روانشناس��ان 
و محقق��ان ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه بیش��تر افراد براس��اس 
عادت های شان نسبت به موقعیت های مختلف واکنش نشان 
می دهند، بنابراین با دقت ک��ردن به عادت های رفتاری ای 
ک��ه دارید و دقیق ش��دن روی احساس��ات و هیجاناتی که 
در موقعیت های مختلف در ش��ما ایجاد می شود می توانید 
احساس��ات تان را بهت��ر کنت��رل و هیجانات ت��ان را بهت��ر 
مدیریت کنید. با گذر زمان عادت های ش��ما تغییر می کند 
و در موقعیت ه��ای چالش برانگی��ز می توانید بهتر و موثرتر 
عمل کنید و دس��تاوردهای بهتری داش��ته باشید. درواقع 
این هم��ان مدیریت هیجانی، کنترل احساس��ات و تقویت 

هوش هیجانی است.
براس��اس پژوهشی که به سنجش تاثیر هوش عاطفی در 
کنار 33 مه��ارت مهم دیگر در محل کار پرداخته اس��ت، 
ه��وش عاطفی مهم ترین عامل در تعیین س��طح کارایی و 
عامل ۵8درصد موفقیت ها در محیط کار بوده اس��ت. نتایج 
این تحقیق نش��ان داد از بین افراد تحت بررسی، ۹۰درصد 
اف��رادی که دارای عملکرد مناس��ب بودن��د هوش عاطفی 
باالیی داشتند. نتایج تحقیقات همچنین نشان داده افرادی 

که هوش عاطفی باالیی دارند درآمد بیش��تری به دس��ت 
می آورن��د. افراد دارای هوش هیجانی باالتر در مقایس��ه با 
کسانی که هوش هیجانی پایین تری دارند به طور میانگین 
هرس��اله 2۹ ه��زار دالر بیش��تر کس��ب درآم��د می کنند. 
البته هوش عاطفی به طور مس��تقیم باعث پولدارتر ش��دن 
نمی ش��ود، بلکه با توانمندی هایی که در شناخت و کنترل 
احساسات خود و اطرافیان در اختیارتان قرار می دهد سبب 
می ش��ود ش��ما تنش ها را حتی االمکان از خود دور کنید، 
میزان اس��ترس تان را پایین تر نگه دارید، زندگی ش��ادتری 
داش��ته باش��ید درنتیجه در رس��یدن به اهداف و کس��ب 

موفقیت بهتر عمل کنید.
زمان تان را به بهترین نحو مدیریت کنید

یک��ی از مواردی ک��ه از مدیریت موثر زم��ان جلوگیری 
می کند، اجبار برای انجام کارهای ضروری اس��ت. حقیقت 
این اس��ت، انجام کارهای کوچکی که باید به سرعت انجام 
ش��وند معموال سر راه کارهای مهم قرار می گیرند، بنابراین 
اگر هوش��مند نباشید و زود تسلیم شوید زمان زیادی را از 
دس��ت خواهید داد ب��دون اینکه کاری انجام داده باش��ید. 
حتما برای تان پیش آمده تمام روز کار کرده باش��ید اما در 
انجام کارهای مهم هیچ پیش��رفتی نکرده باشید. یادگیری 
مدیریت زمان به شما این امکان را می دهد هر روز بهترین 

عملکرد را از خود نشان دهید.
روش های گوش دادن فعال را بیاموزید

شاید ش��ما هم فکر می کنید وقتی صحبت نمی کنید در 
حال گوش دادن هس��تید اما همیشه لزوما اینطور نیست. 
در بیش��تر مواقع تظاهر به گ��وش دادن می کنیم اما داریم 
ب��ه آنچه ک��ه می خواهیم بگویی��م، فک��ر می کنیم. گوش 
دادن واقع��ی به معنای تمرکز روی چیزی اس��ت که طرف 
مقابل به زبان م��ی آورد. به معنای فهمیدن، درک کردن و 
تحلیل کردن آن اس��ت نه رد یا تایی��د کردن آن. یادگیری 
روش ه��ای گ��وش دادن فعال، نح��وه به تعوی��ق انداختن 
قض��اوت درباره دیگران، تمرک��ز روی فهم گفته های طرف 
مقابل، درک کردن احساس��ات اطرافیان، همدلی کردن با 
دیگران هم از مهم ترین مهارت هایی است که می توانید یاد 

بگیرید و روابط و زندگی بهتری را تجربه کنید. 
مهارت گوش دادن مهارتی اس��ت که همه فکر می کنند 
به  طور طبیعی از آن برخوردارند اما این گونه نیس��ت. طبق 
پژوهش��ی که در دانشگاه »رایت« روی بیش از 8۰۰۰ نفر 
انجام شد نش��ان داد برخالف آنچه افراد تحت بررسی ادعا 

کرده بودند مهارت گوش دادن در آنها ضعیف است. 
در محیط کار صحبت های زیادی رد و بدل می شود، پس 
فرصت ه��ای زیادی هم برای گوش دادن وجود دارد. اغلب 
اوقات برای پاسخگویی، توضیح راهکارها و تحویل به موقع 
کار ب��ا هم صحب��ت می کنیم. البته ف��ارغ از کلماتی که به 
زبان می آیند، از طریق لحن صدا، حرکات بدن و حالت های 
چهره هم به اطالعات ارزش��مندی دست می یابیم، بنابراین 
اگر مهارت  گوش دادن فعال را بلد نباش��ید و از ترفندهای 
زبان بدن چیزی ندانید و قادر نباش��ید گوش و چش��م تان 
را هوش��یار نگه دارید اطالعات ارزشمند زیادی را از دست 

خواهید داد. 
مهارت نه گفتن را بیاموزید و آن را تقویت کنید

تحقیقی در دانش��گاه کالیفرنیای سانفرانسیس��کو انجام 

شد که نشان می دهد هر چقدر نه گفتن برای تان سخت تر 
باش��د، احتمال استرس، فشار و افس��ردگی در شما بیشتر 
خواهد بود. نباید از »نه گفتن« بترس��ید. وقتی می خواهید 
به درخواس��تی ن��ه بگویید از تداعی جمالت��ی چون »فکر 
نمی کنم بتوانم این کار را انجام دهم« یا »مطمئن نیس��تم 
بتوانم« خ��ودداری کنید. برای نش��ان دادن میزان احترام 
خود ب��ه وظایف فعلی تان به درخواس��ت های اضافه ای که 
از ش��ما می ش��ود »نه« بگویید تا بتوانی��د تعهدات خود را 
به بهترین ش��کل ممکن انجام دهید. هنگامی که نه گفتن 
را ی��اد بگیری��د و از نه گفتن به دیگران نترس��ید، از انجام 
کارهای غیرضروری رها می شوید و می توانید زمان و انرژی 
خود را صرف انجام کارهای مهم تر که برای آنها برنامه ریزی 

کردید کنید. 
خوب و به اندازه بخوابید

کیفیت خواب تأثیر زیادی در عملکرد مغز دارد. به تازگی 
مطالعه ای برای سنجش اهمیت کیفیت خواب در دانشگاه 
راچس��تر انجام شده است. در این مطالعه مشخص شد مغز 
انس��ان هنگام خواب، پروتئین های س��می ناشی از فعالیت 
طبیعی نورون ها را دفع می کند، اما مس��اله این است، مغز 
وقتی می تواند پروتئین های سمی را دفع کند که خواب تان 
از کیفیت الزم برخوردار باش��د. اگ��ر خواب کافی و عمیق 
نداشته باشید پروتئین های سمی در سلول های مغزی باقی 
می مانند، مغزتان آس��یب می بین��د و توانایی فکری تان هم 
مختل می ش��ود. نخوابیدن و کم خوابیدن توانایی پردازش 
اطالعات، حل مس��اله قدرت خالقیت را کاهش می دهد و 
تحریک پذیری را افزایش می دهد، بنابراین با تنظیم ساعت 
خواب س��عی کنید کافی و عمیق بخوابید و در صورتی که 
دچار بی خوابی و سایر اختالالت خواب هستید آنها را رفع 

و درمان کنید. 
همواره مثبت بیندیشید

حتما مطالب زیادی درباره فواید مثبت اندیشی شنیده اید. 
البته هر چقدر چالش های پیش روی تان بیش��تر باشد عمل 
کردن به توصیه های مثبت اندیش��ی س��خت تر خواهد شد. 
گاهی گم��ان می کنی��د و ب��اور دارید که مثبت اندیش��ی 
براس��اس یک خوش بینی بی پایه و اس��اس اس��ت و مثبت 
اندیش��یدن در عمل امکان پذیر نیس��ت. اگر چنین باوری 
دارید طبیعتا انگیزه الزم ب��رای مثبت ماندن و مثبت فکر 
کردن را هم نخواهید داشت. ساختار طبیعی مغز انسان به 
گونه ای اس��ت که روی تهدیدها تمرکز می کند و این مانع 

اصلی برای مثبت بودن است.
ای��ن تمایل مغز برای تمرکز روی تهدید و خطر، س��بب 
ایجاد بدبین��ی و منفی بافی می ش��ود. وقتی خطر جدی و 
در کمین باش��د این مکانیسم از شما محافظت می کند اما 
وقتی احساس خطر تنها ناشی از ذهن تان باشد مثال زمانی 
که مش��غول انجام پروژه ای هس��تید اما مدام فکر می کنید 
و ب��اور دارید پروژه به شکس��ت می انجامد به ضررتان تمام 
می ش��ود. این را هم بدانید که مثبت اندیشی نیاز به تمرین 
دارد و مس��تلزم توج��ه و تمرکز فراوان اس��ت. برای اینکه 
به تمایل مغز برای ب��زرگ جلوه دادن تهدیدها غلبه کنید 
باید همیش��ه گوش به زنگ باشید، به موقع مچ منفی بافی 

را بگیرید، مثبت بیندیشید تا بتوانید مثبت باقی بمانید.
forbes/ucan: منبع

7 مهارتی که برای موفقیت در زندگی باید یاد بگیرید

8 قانون مهم در رابطه با خدمت رسانی به مشتریان 

بدون شک خدمات خوب به مشتری، نیروی حیاتی و ضروری هر کسب وکار محسوب می شود. درواقع بقای شما 
در ارتباط با مشتریان شما خواهد بود و به همین خاطر بسیار مهم است تا به آنها توجه ویژه ای داشته باشید. با این 
حال امروزه تنها جذب مشتری جدید مطرح نبوده و حفظ آنها نیز از جمله موارد بسیار مهم محسوب می شود. در 
این رابطه از جمله عوامل بسیار مهمی که باعث می شود تا افراد به برند شما وفادار بمانند، کیفیت خدمات است. 
در یک تعریف جامع خدمات شرکت را تمامی اقداماتی باید دانست که ضمن تامین نیاز مشتری، آنها را به خرید 
مجدد ترغیب خواهد کرد. درواقع تنها تامین نیاز مشتری مطرح نبوده و الزم است تا این اقدام را به صورتی انجام 
دهید که افراد شما را در مقایسه با سایرین متفاوت حس کنند. بدون شک این امر که افراد را نسبت به انتخاب 
درست خود مطمئن سازید، باعث می شود تا حسی فوق العاده در آنها شکل گیرد که تحت این شرایط شما قدم 
نخست را به خوبی برداشته و الزم است تا در تالش برای تکرار آن و حفظ سطح موجود باشید. در همین راستا و 

در ادامه به بررسی هشت قانون مهم خدمت رسانی به مشتریان خواهیم پرداخت.
1-به تماس های خود پاسخ دهید 

اولین قاعده در رابطه با خدمت رسانی به مشتری این است که پاسخگوی آنها باشید. در این رابطه متداول ترین 
روش، تماس گرفتن با آنها است که الزم است تا در این رابطه یک تیم پشتیبانی ایجاد کنید. همچنین الزم است 
تا سیستم پیش فرض شما به صورتی طراحی شود که در کم ترین زمان ممکن افراد به بخش مورد نظر خود دست 
پیدا کرده و بیش از حد معطل نشوند.  همچنین لحن بیان و سطح اطالعات افراد شما باید در مرتبه بسیار خوبی 
قرار داشته باشد تا خود زمینه نارضایتی را به وجود نیاورد. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که افراد در تالش 
برای مخفی کردن خود نسبت به انتقادات و سواالت مشتریان هستند که این امر تنها باعث می شود تا آنها نه تنها 
دیگر به سراغ محصولی از برند شما نروند، بلکه استفاده از آن را به کسی توصیه نکرده و با این اقدام در درازمدت 

شرکت شما با کاهش چشمگیر نرخ فروش مواجه شود. 
2-وعده های دروغ را کنار بگذارید 

هر حرفی که بزنید باعث می شود تا مشتری نسبت به آن توقع پیدا کند. به همین خاطر هم است که باید همواره 
نسبت به وعده های خود بازبینی هایی را داشته و شرایط تحقق آن را مورد ارزیابی قرار دهید. بدون شک این امر 
که افراد را به انجام یک کار امیدوار کنید ولی برنامه ای برای انجام آن نداشته باشید، مشتری را نسبت به صداقت 
و حرفه  ای بودن ش��ما کامال ناامید خواهد س��اخت. برای مثال در صورتی که به مش��تری خود اعالم می کنید که 
محصول مورد نظر تا سه روز کاری دیگر به دست آنها خواهد رسید، قبل از بیان این جمله اطمینان کسب کنید 
که حداکثر تا سه روز قادر به ارسال آن حتی در بدترین شرایط ممکن خواهید بود. در نهایت توجه داشته باشید 
که اعتماد مشتری به شما ممکن است با کوچک ترین اتفاق نابود شود به همین خاطر الزم است تا همواره بدترین 

حالت ممکن را نیز در نظر گرفته و برنامه ای برای جبران اشتباهات خود داشته باشید. 
3-به گفته های مشتریان خود توجه کافی نشان دهید 

تنها زمانی می توانید به واقعی ترین آمار در رابطه با اوضاع بازار و میزان موفقیت اقدامات خود دست پیدا کنید 
که صدای مش��تری را مورد توجه و ارزیابی قرار دهید. در این رابطه نخس��تین گام این است که پل های ارتباطی 
متعددی را ایجاد کرده و برای این اقدام آنها امتیازات ویژه ای را در نظر بگیرید. در نهایت توجه داشته باشید که 
این ارتباط باید کامال دوطرفه و با پاسخ مناسب از جانب شما همراه باشد. در غیر این صورت مشتری ممکن است 

اقدام خود را کامال بیهوده تلقی کند. 
4-شکایات را مورد پیگیری جدی قرار دهید 

یک مش��کل در صورتی که از همان ابتدای بروز مورد بررس��ی قرار گیرد به مراتب سریع تر و با آسیب کمتری 
برطرف خواهد ش��د. اگرچه شنیدن یک شکایت برای هیچ فردی خوشایند نخواهد بود، با این حال توجه داشته 
باشید که تمامی اقدامات کسب وکار شما الزاما نباید باب میل  شما باشد. برای این امر در اختیار داشتن یک وکیل 
حرفه ای و تیمی باانگیزه برای پیگیری ش��کایات، امری ضروری محسوب می شود. در این رابطه الزم است تا نگاه 
خود را نسبت به مقوله شکایت تغییر داده و آن را فرصتی برای رفع زودهنگام مشکالت خود، تلقی کنید. در این 
رابطه جالب است بدانید که بنابر آمارهای منتشرشده 7۰درصد مشتریانی که شکایت موفقی را تجربه می کنند، 

برند مذکور را رها نکرده و خرید مجدد نیز دارند. به همین خاطر نباید این امر را کامال به ضرر خود تلقی کرد. 
5-مفید و کمک رسان باشید 

این امر که تنها براس��اس ارزش خرید افراد، به آنها کمک کنید از جمله اش��تباهات بزرگ بازاریابی ش��رکت ها 
محسوب می شود. در این رابطه توجه داشته باشید که عامل مقرون به صرفه بودن تنها در رابطه با قیمت محصوالت 
نبوده و این امر که افراد خدماتی را در ازای خرید خود داشته باشند که حتی باالتر از حد انتظار آنها است، بدون 
شک در ایجاد یک تجربه فوق العاده تاثیرگذار خواهد بود. برای همه ما این اتفاق افتاده است که به علت توضیحات 
و کمک هایی که یک مغازه دار در انتخاب محصول و ارائه توضیحات کرده است، تمایل داریم تا تمامی خریدهای 
خود را از وی انجام دهیم. این امر نمونه ساده مفید بودن برای مشتری محسوب می شود که الزم است تا با یک 

برنامه درست، شکل پیشرفته آن را به اجرا درآورید.
6-کارکنان خود را آموزش دهید 

خدمت رسانی درست، بدون آگاهی نسبت به روش ها و نحوه انجام آن عمال کاری غیرممکن و ناهماهنگ خواهد 
بود. در این رابطه الزم اس��ت تا در ابتدا به پایگاه داده مناس��بی در این رابطه دس��ت پیدا کرده و آن را در غالب 
دوره های آموزشی برای کارمندان خود درآورید. در این زمینه حتی برگزاری سخنرانی ها و استفاده از تجربیات افراد 
و شرکت های خبره نیز می تواند کمک بسیار خوبی محسوب شود. درواقع کارمندان شما باید به سطحی برسند که 

در برابر هیچ سوالی از سوی مشتری اعالم بی اطالعی نکنند.
7-چیزی فراتر از خواسته مشتری را انجام دهید 

این امر که مش��تری با اقداماتی به مراتب بیش تر از حد انتظار و خواس��ت خود از جانب شما مواجه شود، باعث 
ایجاد رضایتی فوق العاده در آنها خواهد شد. برای مثال ممکن است مشتری از شما لیست جدیدترین کتاب های 
رمان منتشرشده یک کشور را بخواهد، تحت این شرایط در صورتی که شما بتوانید سایر کتاب های موجود در این 
رابطه با اطالعات جامعی از آنها را نیز به دست آورید بدون شک مشتری از سطح توانایی شما شگفت زده خواهد 

شد که خود زمینه ایجاد ارتباطی دوستانه را که مزیت های بسیاری به همراه خواهد داشت، به وجود می آورد.
8-به مشتریان خود پیشنهاداتی جذاب و اخباری از آینده بدهید 

ارائه تخفیفات ویژه و یا اعالم برنامه ها و محصوالت آتی شرکت، از دیگر اقداماتی است که رضایت بیشتر مشتریان 
را به همراه خواهد داشت.درواقع این امر که افراد بدانند که شما در حال پیمودن چه مسیری هستید و در آینده 
چه چیزهایی در انتظار آن ها خواهد بود، خود باعث می ش��ود تا بتوانند برای این امر برنامه ریزی کنند. در نهایت 
توجه داش��ته باش��ید که مشتری باید همواره تفاوتی را با سایرین به علت وفادار ماندن به شما حس کند. در غیر 
این صورت همواره این احتمال وجود دارد که سایر برندها را مورد بررسی قرار دهند.  در آخر توجه کنید که نباید 
نگاهی یکسان به تمامی مشتریان خود داشته باشید. درواقع برخی از مشتریان از امتیازات ویژه ای برخوردار هستند 

که الزم است تا برای آنها برنامه ای دقیق داشته باشید.
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