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همتی از 6 سیاست برای مقابله با فاز جدید تحریم ها رونمایی کرد

 تدابیر بانک مرکزی
در مقابل تحریم ها

رئیس کل بانک مرکزی تدابیر شش گانه ارز، تولیدی و تجاری این بانک را برای مقابله و خنثی کردن فشارهای 
اقتصادی آمریکا اعالم کرد. عبدالناصر همتی در یادداش��ت اینس��تاگرامی خود اعالم کرده که بانک مرکزی قباًل 
تدابیر الزم برای مقابله و خنثی کردن فش��ارهای اقتصادی آمریکا، اتخاذ و آرایش متناس��ب با هدف کنترل بازار 
ارز و مهار تورم را در نظر گرفته است. به گفته وی، برنامه های بانک مرکزی برای این هدف شش مورد است که 
اولین اقدام تالش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت...

 خدمات بورس کاال
به اقتصاد ایران به روایت 
رئیس سازمان بورس
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استفاده از ارزهای دیجیتال در زمان تحریم چقدر کارساز است؟

دور زدن تحریم های بانکی با ارز دیجیتال

رونق ایده های پول ساز بر بستر فناوری
افسانه های استارتاپی: قدرت مطلق برای بنیان گذار

10 برند برتر در زمینه فعالیت سازگار با محیط زیست
اهمیت طراحی تجربه کاربری در توسعه هوش مصنوعی

روانشناسی تبلیغات: تأثیر ذهن و احساسات مخاطبان
تریپ ادوایزر؛ حقیقتی دروغین

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اریک اشمیت بعد از 18 سال
 هیات مدیره آلفابت را

ترک می کند

یلدا راهدار
نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی

3
اظهارات رسـمی مسـئوالن مبنی بر ضرورت سـهمیه بندی 

بنزین در سال ۹8 و اطالع رسانی برخی منابع آگاه 
وزارت نفت از این اقدام چراغ خاموش دولت...

اعتراض مجلس به پنهان کاری دولت

سهمیه بندی بنزین در سال ۹۸ 
منتفی می شود؟

یادداشت

حذف 4صفر از پول ملی؛ 
راهکاری ناموفق برای 

کنترل تورم

ح��ذف چه��ار صف��ر از پول 
ملی، ب��ار دیگر موضوع بحث و 
تصمیم گیری اس��ت و در صدر 
خبرها قرار گرفته است. اواخر 
سال گذشته بود که با رونمایی 
از اس��کناس جدید 500 هزار 
ریالی زمزمه ه��ای حذف صفر 
از پول مل��ی قوت گرفت. روی 
این اس��کناس پنج صفر دیده 
می ش��ود ک��ه چه��ار صفر آن 
کمرنگ شده و پایین اسکناس 
عدد 50 به تنهایی قابل مشاهده 
بوده که س��ابقه نداشته است. 
البته بان��ک مرکزی در توجیه 
انتشار این اسکناس بهره گیری 
از امنی��ت باال را عن��وان کرده 

است.
براس��اس آمار بانک جهانی 
و صن��دوق بین الملل��ی پول، 
ح��ذف صفر از پ��ول ملی در 
دنی��ا س��ابقه دیرینه داش��ته 
و تاکن��ون 50 کش��ور یک یا 
تعدادی صف��ر را از پول ملی 
خود حذف کرده اند. اولین بار 
پس از جنگ جهانی دوم، در 
کش��ور آلمان غربی و در پی 
ب��روز ابرتورم، ح��ذف صفر از 

پول ملی به اجرا درآمد.
ادامه در همین صفحه
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قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 

دانشگاه خاتم سرآمد ایران و جهان خواهد شد
مراس��م گرامیداشت مقام معلم و تقدیر از اس��تادان دانشگاه خاتم و بانک  پاسارگاد، 
یازدهم اردیبهش��ت ماه امس��ال در محل دانش��گاه خاتم و با حض��ور مدیرعامل بانک 
 پاس��ارگاد و دانش��گاه خاتم، اعضای هیأت امنای دانش��گاه، جمع��ی از مدیران بانک و 
اس��تادان و معلمان برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، در این مراسم 
دکت��ر باقری قائم مقام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تبریک به مناس��بت فرا 
رسیدن بزرگداشت مقام معلم گفت: امروز اگر شاهد این هستیم که بیش از 90درصد 

از اعض��ای جامعه از س��واد مطلوب برخوردار 
هس��تند و نیروی کارشناسی در تمام سطوح 
به ان��دازه کافی وج��ود دارد، حاصل زحمات 
ش��بانه روزی اس��تادان و معلمان عزیز کشور 

است و ما قدردان همه  این عزیزان هستیم.
وی ادامه داد: از اینکه ش��عار کیفیت را در 
دانشگاه خاتم انتخاب کرده اید به شما تبریک 
می گویم. اینکه تالش می کنید زمینه را برای 
یادگی��ری جوانان این مرز و بوم فراهم کنید، 
ج��ای تقدیر دارد. رویکرد دانش��گاه خاتم در 
بحث توس��عه کیفی بی  ش��ک مورد حمایت 

همه   مدیران در آموزش عالی است. 
دکت��ر باق��ری با بی��ان اینکه ش��عار ما در 
آم��وزش عالی، بازگش��ت ب��ه کیفیت پس از 
پشت سرگذاش��تن توسعه کمی است، افزود: 
ام��روز توجه به بخش خصوص��ی در آموزش 
عال��ی ه��م براس��اس تکالیف قانون��ی و هم 
براساس احس��اس نیاز، یکی از ضرورت های 
مهم جامعه ما اس��ت.  به گفته قائم مقام وزیر 
علوم، دانش��گاه خاتم حتماً با چنین رویکرد 

و برنامه ای و با وجود اس��تادان باانگیزه، می تواند یکی از دانش��گاه های مطرح کش��ور و 
سرآمد در جهان شود.

دانشگاه خاتم نقطه  اتکای بزرگ ترین تحوالت علمی و دانشی می شود
دکتر مجید قاس��می، مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد و رئیس دانش��گاه خاتم نیز ضمن 
گرامیداش��ت مقام واالی معلم گفت: علوم همگی فرزند فلسفه هستند، ولی در جامعه  
ما با وجود غنای بسیار زیادی که در این علم داریم، نقش کمرنگی در سایر علوم دارد. 
علت اینکه ما درس فلس��فه را به عنوان رش��ته  دوره دکترا در دانش��گاه خاتم انتخاب 

کرده ایم، پر کردن این خأل بود. 

دکتر قاس��می ادامه داد: امروز تهاجم تکنولوژی و تکنیک در زندگی طبیعی انس��ان 
بیداد می کند. علومی هم که تکنولوژی را می آورند، ثمرات مثبت آن را بدون توجه به 
اثرات منفی آن ترویج می کنند. انس��ان در حال دور ش��دن از طبیعت انسانی است. ما 
باید به دنبال طبیعتی انس��انی و انسانی طبیعی باش��یم. تحوالت علمی آنچنان سریع 
اتفاق می افتند و تهاجمات تکنیکی آنچنان انس��ان را احاطه کرده  اس��ت، که نمی توان 
ف��ردا را به  راحت��ی پیش بینی کرد. رئیس دانش��گاه خاتم تصریح کرد: دانش��گاه ها در 
دنی��ا باید ج��واب این س��ؤال را بدهند که 
اگ��ر تکنیکی ارائه ش��د، تبعات منفی آن را 
چگونه باید مرتفع کرد؟ دانشگاه خاتم یکی 
از اهدافش این اس��ت که بتواند رابطه  علوم 
را با علم مادر فلسفه به درستی برقرار کند.

وی تأکی��د ک��رد: ما عین آنچ��ه را که در 
انواع رش��ته های مهندس��ی و علوم انس��انی 
مطرح اس��ت، در گروه مالی پاسارگاد داریم. 
س��رمایه گذاری هایی ک��ه م��ا در هلدین��گ 
پاس��ارگاد انجام داده ایم، تم��ام این علوم را 
ش��امل می  ش��ود. به عنوان مث��ال در حوزه 
مع��دن، ما از مع��دن تا محص��ول نهایی را 
در فل��زات و م��س داری��م. در ح��ال حاضر 
از اس��فندماه، تولی��د م��س کاتد در ش��هر 
باب��ک از طری��ق تکنول��وژی بایولیچین��گ 
یا کش��ت باکتری آغاز ش��ده  اس��ت که در 
نتیج��ه  آن دو کارخان��ه ح��ذف می ش��وند. 
به طوری ک��ه قیم��ت تمام ش��ده  تولید مس 
کاتد شهربابک،30درصد از قیمت تمام شده  
کاتد مس دنیا کمتر می شود. وی ادامه داد: 
بی ش��ک کس��ی که کتاب خوانده  است با کس��ی که این کتاب را در صحنه  واقعی دیده  
است، تفاوتی به اندازه   انتقال علم به دانش و دانایی دارند؛ در حقیقت دانش یعنی دانایی 
و تس��لط به آن مقوله ای که ش��ما مس��ئولیت آن را برعهده می گیرید. ما به دنبال آن 
هستیم که اساتید و دانشجویان دانشگاه خاتم حرف های دست اول در دنیا بزنند که این 
اتفاق هم افتاده  است. قرار است دانشگاه خاتم نقطه  اتکای بزرگ ترین تحوالت علمی و 
دانشی کشور شود که موفقیت ها و جایگاه بسیار خوب این دانشگاه نیز گواه این مطلب 
است. رئیس دانشگاه خاتم در پایان گفت: همه این توفیقات را اول مرهون لطف الهی و 
پس از آن مرهون لطف و نگاه مرحمت آمیز وزارت علوم که ما را حمایت کرد، می دانیم.

حذف 4صفر از پول ملی؛ راهکاری ناموفق برای کنترل تورم
ادامه از همین صفحه

پس ازآن نیز برخی کشورها این کار را انجام داده و حتی برخی نام واحد پول خود را نیز تغییر دادند. نکته مشترک 
همه این کش��ورها پیش از حذف صفر، وجود ابرتورم مداوم بوده اس��ت. برزیل طی پنج دهه گذشته، 18 صفر از پول 
ملی خود را حذف کرده است. این کشور در دهه های 80 و 90 میالدی با ابرتورم بیش از 6 هزار درصدی مواجه بوده 
است. این کشور درنهایت در سال 1996 پس از چندین بار حذف صفر و تغییر نام واحد پول خود، به تورم تقریباً باثبات 
رسیده، هرچند نرخ تورم این کشور پس از سال 1996 نیز معموالً دورقمی بوده است. مثال دیگر، کشور ترکیه است؛ 
ترکیه قبل از حذف شش صفر از پول ملی خود، با اجرای برنامه های صندوق بین المللی پول ابرتورم لجام گسیخته را 
مهار کرد. در مقابل اقدام کشور زیمبابوه برای حذف سه صفر از پول ملی در سال 2003 مؤثر نبود، چراکه این کشور 
قبل از این اقدام، برای کنترل تورم برنامه ای اجرا نکرد. جریان حذف صفر از پول ملی و بررسی ابعاد آن به 25 سال پیش 
بازمی گردد. پس ازآن در دولت محمود احمدی نژاد دوباره در دستور کار قرار گرفت و در آذرماه 1395 طبق مصوبه هیات 

دولت حسن روحانی مقرر شد که واحد پول به تومان )معادل 10 ریال( تغییر یابد که محقق نشد.
حذف صفر از پول ملی دارای مزایا و معایبی است که به طور خالصه به آن اشاره می شود:

1-با حذف چهار صفر، محاس��بات مالی و حسابداری راحت تر ش��ده و امکان خطا کمتر می شود. البته الزم به ذکر 
است که ایران با پدیده ابرتورم تازنده مواجه نیست و قیمت کاالهای موردنیاز مردم عدد بزرگی را نشان نمی دهد که 
محاسبات را دچار مشکل کرده باشد. این مزیت برای کشورهایی کاربرد دارد که به عنوان مثال قیمت یک عدد نان آنها 

برابر با یک میلیون واحد پولی آن کشور باشد!
2-مزیت دیگر حذف صفر، تأثیر روانی مثبتی است که بر جامعه می گذارد چراکه ممکن است برای عامه مردم این 

ذهنیت ایجاد شود که حذف صفر باعث کاهش قیمت ها می شود.
3- مهم ترین عیب حذف صفر هزینه ای است که به دولت برای چاپ اسکناس های جدید تحمیل می شود و این هزینه 
در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت بسیار کاهش  یافته و همچنین به دلیل وقوع سیل هزینه های اضافی برای 

دولت ایجاد شده پیشنهاد نمی شود.
4-ایراد دیگر سوءاستفاده برخی افراد سودجو در قیمت گذاری کاالهای خود است. ممکن است برخی به بهانه حذف صفر 

و کاهش ظاهری نرخ کاالها، قیمت اقالم خود را بیش از واقع نشان دهند و عده ای نیز فریب نیرنگ این افراد را بخورند.
همان گونه که مثال هایی از کش��ورهایی که صفر را از پول ملی خود حذف کرده اند آورده ش��د، مش��خص می ش��ود که 
کشورهایی با حذف صفر در مهار تورم لجام گسیخته موفق بوده اند که در کنار این اقدام، برنامه هایی برای کنترل تورم به کار 
گرفته اند، اما این مس��ئله که حذف صفر درمان قطعی ابرتورم است، تصوری اشتباه است. بررسی تجربه کشورها در حذف 
صفر نشان می دهد کشورهایی که در مهار تورم با این روش موفق بوده اند که حذف صفر آخرین مرحله در فرآیند مهار تورم 
لجام گسیخته آنان بوده و پیش از حذف صفر اقدامات مؤثر دیگری انجام داده اند. شاید بتوان گفت مهم ترین اثری که حذف 
صفر در این جوامع داشته اثر مثبت روانی است. بنابراین حذف صفر به منظور کنترل تورم زمانی می تواند مؤثر واقع شود که 
قبل از آن سیاست های مؤثر و عملی برای اصالح نظام پولی و بانکی، تجدیدنظر در سیاست های پولی و مالی و ارزی درآمدی، 
اصالح بودجه ریزی کشور، خصوصی سازی صحیح، رفع انحصار، آزادسازی اقتصادی و در کل هر آنچه باعث بروز تورم می شود، 
اعمال شود و درنهایت برای ایجاد تأثیر روانی، حذف صفر و حتی تغییر نام واحد پولی عملی شود. بدین منظور بایستی از 
نظرات کارشناسان بین المللی و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بهره جست چراکه بیماری اقتصادی کشور روزبه روز 
در حال وخیم شدن است. به نظر می رسد در وضعیت فعلی که کشور شرایط خاصی را از نظر اقتصادی می گذراند، حذف صفر 

از پول ملی نه تنها تأثیر مثبت نداشته بلکه ممکن است پس از مدتی آثار تورمی بیشتری را ایجاد کند.



س��ال 2019                               با موجی از اخبار ناامیدکننده در مورد اقتصاد دنیا ش��روع 
ش��ده اس��ت؛ اخباری که حاکی از وجود ابرهای تیره اقتصادی بر آسمان 
اقتص��اد دنی��ا و تنش های مالی پیش روی مردم                               اس��ت. موری ابس��فیلد 
اقتصاددان ارش��د صندوق بین المللی پول در مصاحبه ای با وب سایت این 
س��ازمان در پاسخ به این س��وال که چه چالش هایی در سال 2019                               میل

ادی پیش روی اقتصاد دنیاس��ت، گفت: س��ال س��ختی پیش رو خواهیم 
داشت؛ سالی که بحران های بزرگ به دلیل تغییرات جدی در سیاست های 
اقتصادی ایجاد خواهد شد. اصلی ترین و مهم ترین چالش سال جاری،                               بح
ران در عرصه تجارت، بازگش��ت تعرفه های تجاری در آمریکا و چین و باال 
گرفتن تنش                               در فضای تجاری این دو کشور است. اهمیت این دو کشور از 
این جهت اس��ت که آنها بزرگ ترین اقتصادهای دنیا                               هستند که بیشترین 
س��هم را در عرصه تجارت جهانی دارند. باال گرفتن تنش در روابط تجاری 
این دو کشور می              تواند بستر را برای بحران های بیشتر در فضای اقتصادی 

دنیا فراهم کند. 
اما گیتا                               کوپیناف ع��الوه بر تایید نظر همکارش به چالش بزرگ و مهم 
دیگری هم اشاره کرد و گفت:                               یکی از مهم ترین مشکالتی که در سال های 
اخی��ر اقتصاد دنی��ا را درگیر کرده، بی ثباتی اس��ت. بی ثباتی برای اقتصاد 
س��م است و این سم در س��ال های اخیر در تمامی بخش های اقتصاد دنیا 
رسوخ کرده است. به عنوان مثال، تنش                               در روابط تجاری آمریکا و چین در 
س��ال های اخیر باال گرفته و در نتیجه تعرفه های تجاری در این دو                               کشور 
رش��د کرد. این برای اولین بار بعد از تصویب طرح جهانی سازی و تجارت 
آزاد است که کشوری برخالف این قوانین و مصوبات اقدام به                               افزایش تعرفه 
کرده اس��ت. به همین دلیل نمی ت��وان پیش بینی صحیحی در این زمینه 
ارائه داد. همین مس��ئله عامل بی ثباتی اس��ت. با وجود اینکه در ماه های 
اخیر اختالف بین دو کشور در عرصه تجارت کمتر شده، ولی                               نمی توان به 
این آتش بس چندان اطمینان کرد و عدم اطمینان به این مس��ئله باز هم 

مصداقی بر بی ثباتی در فضای اقتصادی                               دنیاست.
به گزارش آینده نگر، بی بی سی در گزارش اخیر خود به موضوع ابرهای 
تیره                               موجود بر فراز اقتصاد دنیا پرداخت و نوش��ت: همواره می              شنویم سال 
2019                               س��ال سختی برای                               اقتصاد دنیا اس��ت در حالی که ما سال 2018 
                              را با موفقیت های زیادی پش��ت سر گذاش��تیم. در سال گذشته نرخ رشد 
اقتصادی دنیا به مرز 3.۷درصد رسید و                               دو اقتصاد آمریکا و چین توانستند 
با س��رعت باالیی رش��د کنند. در سالی که گذش��ت اقتصاد آمریکا با نرخ 
3درصد رش��د کرد و چین هم توانست نرخ رشد 6.6درصدی را ثبت کند. 
البته این نرخ رش��د برای اقتصاد کش��وری که طی سه دهه گذشته رشد 
دورقمی را تجربه کرده بود، نرخ باالیی نیست ولی از آنجا که این سیاست 
خودخواسته بوده است نشان دهنده موفقیت اقتصادی این سرزمین است. 
چین همیشه یکی از کشورهایی بود که توجه اقتصادهای جهان را به خود 
جلب می              کرد. چه آن سال هایی که تنها یک مصرف کننده بود و چه حاال 
که یک تولیدکننده بزرگ است. این کشور بازار بسیار بزرگی دارد و توجه 
به نیازهای این بازار یکی از اهداف اصلی و مهم                               تولیدکنندگان دنیا است، 
ولی قدرت نمایی این کش��ور در عرصه تولید و صنعت و اقتصاد هم باعث 
ش��ده اس��ت                               تا در رده بندی قدرت جایگاه مهمی به دس��ت آورد و محور 

اصلی                               بخش زیادی از مذاکرات باشد.
در نتیجه افزایش نرخ رشد اقتصادی چین بود که استاندارد زندگی مردم 
در این کش��ور هم رشد کرد و توان مصرف آنها هم بیشتر شد. این تصویر 
کلی و روشن این سؤال را ایجاد می              کند که نگرانی در کجا وجود دارد؟                               ابر

های تیره در کجای آسمان اقتصادی                               دنیا پراکنده هستند؟
ترامپونومیک یا بحران اقتصاد ترامپی

اقتصاد آمریکا تحت تاثیر سیاست های رئیس جمهوری این کشور است. 
رئیس جمهوری که بی پروا اقدام به پیشنهاد و اجرای طرح هایی می              کند که 
ش��مار زیادی از کارشناسان اقتصادی با آن مخالف هستند. انتظار می              رود 
در سال جاری در نتیجه اجرای سیاست های ترامپ برای بالغ بر دو سال، 
نرخ رشد اقتصادی آمریکا کمتر شود. رشد اقتصادی سال 2018                                در نتیجه 
                              اجرای سیاس��ت کاهش نرخ مالیات یا حذف مالیات برای گروه های خاص 
توسط ترامپ                               بود. این سیاست اثری موقت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی 

دارد و در سال 2019 تاثیر این سیاست در اقتصاد از بین خواهد رفت.
از طرف دیگر ترامپ بارها اعالم کرده است که اصلی ترین مشکل                               اقتصاد 
آمریکا سیاس��ت های فدرال رزرو                               در جهت افزایش نرخ بهره و عادی سازی 

آن اس��ت. او آنقدر ای��ن                               نظریه را تک��رار کرد که اس��تیون مانچین وزیر 
خزانه داری آمریکا                               اعالم کرد ترامپ قصد ندارد در تصمیم گیری های فدرال 
رزرو در مورد نرخ بهره مداخله کند. در اینجا این سوال ایجاد می شود که 
آیا دولت آمریکا قدرت مداخله در عملکرد فدرال رزرو را دارد یا خیر. طبق 
قانون آمریکا کنگره                               می  تواند روی سیاست گذاری های فدرال رزرو نظارت 
داشته باشد و رئیس جمهور در این زمینه دخیل نیست. رئیس جمهور تنها 
می              توان��د                               رئیس فدرال رزرو را منصوب کن��د و به احتمال زیاد اگر دونالد 
ترامپ در انتخابات س��ال 2020 برای دور دوم رئیس جمهور آمریکا شود، 
در پایان دوره ریاس��ت جرومی پاول در س��ال 2022، دوره ریاس��ت او را 

تمدید نخواهد کرد.
یک مسئله دیگر که در دوره ریاست جمهوری ترامپ ایجاد شد و اقتصاد 
آمریکا را بدون شک تحت تاثیر قرار خواهد داد، تغییر سیاست های تجاری 
است. تجارت بین الملل در نتیجه این تحول منفی آسیب جدی می              بیند و 
آمریکا هم شاهد کاهش درآمد                               تجاری خود خواهد بود که                               بخش مهمی در 
رشد اقتصادی هر کشور است. با این توضیحات کوتاه مشخص می              شود که 
در سال های پیش رو اقتصاد آمریکا نه تنها رشدی نخواهد کرد بلکه با افول 
اقتصادی هم روبه رو                                              می              شود و این افول در نتیجه سیاست های اقتصادی 

اجراشده                               توسط ترامپ یا دولت اوست.
افزایش تعرفه های تجاری بین آمریکا و چین

آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ و قدرتمند دنیا هستند که تحوالت مثبت 
و منفی در اقتصاد این کشورها می              تواند عملکرد اقتصاد دنیا را تحت تاثیر 
قرار دهد. در سال گذشته آمریکا و چین رسما وارد یک تقابل و رویارویی 
                              تجاری با هم ش��دند. آغاز این تقابل زمانی ب��ود که ترامپ چین را دزدی 
قلمداد کرد که از تکنولوژی های تولید آمریکا برای ایجاد شغل و آغاز کسب 
و کار کوچک و بزرگ در داخل کش��ورش استفاده می              کند. سه ماه از آغاز 
س��ال 2018                               و بیان این سخن توسط رئیس جمهوری آمریکا نگذشته بود 
که بخش عظیمی از کاالهای وارداتی از چین به آمریکا مشمول پرداخت 
تعرفه های وارداتی شدند و در نتیجه قیمت این محصوالت در بازار آمریکا 
بین 10 تا 25درصد رشد کرد. چین هم                               در پاسخ به این سیاست آمریکا، 
تعرفه های وارداتی کاالهای آمریکایی را افزایش داد و واردات برخی از اقالم 

کاالیی را محدود کرد.
البت��ه از آن زمان تاکنون مذاکرات زیادی بین                               رئیس جمهوری آمریکا و 
چین انجام شده است و احتمال این وجود دارد که این تنش ها از بین برود 
ول��ی هیچ تضمینی برای از بین رفتن تنش ها وجود                               ندارد و این بی ثباتی 
عامل مهمی در افت نرخ رشد اقتصادی دنیا                               در سال های پیش رو خواهد 

بود.
افت نرخ رشد اقتصادی اروپا

اروپا هم مش��کالت خاص خ��ود را دارد.                               داده های اقتصادی این                               منطقه 
در فصل سوم س��ال قبل نشان                               از افت نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در 
کل س��ال داش��ت. برخی بر این باورند که وضعیت کنون��ی اروپا                               به دلیل 
تغییرات سیاس��ی                               و اقتصادی داخلی این منطقه دچار ضعف شده است و 
این وضعیت موقتی است، اما دیگر تحلیلگران اقتصادی بحران کنونی این 
                              منطقه را بسیار جدی ارزیابی می              کنند                               و بر این باورند که ادامه روند کنونی 
می              تواند چالش بس��یار بزرگی در اقتص��اد اروپا ایجاد کند. به خصوص که 
شرایط اقتصادی اروپا طی یک دهه اخیر هم چندان مثبت و امیدوارکننده 
نبوده اس��ت. مطالعات نشان داده است که صنایع تولیدی                               در سال 2018                                
ب��ا افت بی س��ابقه ای در تولی��د و درآمد روبه رو                                             بودند و اف��ت تولید در دو 
کشور فرانسه و ایتالیا بیش                               از دیگر کشورها بوده است. از طرف دیگر اروپا 
مش��کالت خود را در حوزه تجارت دارد. مش��کالتی که جدا از مش��کالت 
جهانی و مش��کالت ایجادشده توسط دولت ترامپ است. این مشکالت به 
دلیل برگزیت و تبعات اقتصادی و سیاس��ی و قانونی این جدایی                               در اروپا 
ایجاد خواهد شد. بریتانیا باید تا روز 29 مارس سال 2019                               رسما از اتحادیه 
اروپا خارج ش��ود و احتماالت زی��ادی برای                               وضعیت                               تجاری اروپا و بریتانیا 
بعد از این جدایی مطرح است. بریتانیا در پی خروج از اتحادیه اروپا است 
ب��ه گونه ای که کمترین آس��یب به تجارت بین اروپا و بریتانیا وارد ش��ود 
ولی واقعیت اینجاس��ت که این جدایی بدون ش��ک روی روابط اقتصادی 
بریتانیا با دیگر کشورهای اروپایی اثر منفی دارد. اولین نماد آن را می              توان 
در خارج ش��دن مراکز مالی اروپا از لندن مش��اهده کرد. پیش از این لندن 
پایتخ��ت مالی اروپا بود ولی بعد از برگزیت                               و تمایل بریتانیایی ها به خارج 

ش��دن از اتحادیه اروپا پایتخت مالی این منطقه به آلمان                               منتقل شد. این 
مس��ئله روی بازار کار                               و ارزش پول بریتانیا تاثیر بس��یار مخربی داش��ت و 

فرصت های شغلی زیادی را در کشور از بین برد.
احتمال رکود اقتصادی در آمریکا

در آخرین                               ماه های س��ال 2018، بازار سهام در اغلب کشورهای صنعتی 
وضعیت بس��یار بدی داشت. برخی از بازارها در اولین روزهای سال 2018 
                              تا انتهای نیمه اول سال روند نوسانی ولی افزایشی را تجربه کردند، ولی با 
واردشدن به نیمه دوم سال ورق برگشت و افت بازارهای مالی شروع شد. 
                              مطالعات نشان می              دهد                               سال 2018                               بدترین سال برای بازارهای جهانی بعد 
از بحران مالی سال 2008 بود. سالی که                               چالش های زیادی در عرصه مالی 
و اقتصادی دنیا ایجاد شد و بازارهای مالی هم تحت تاثیر تحوالت سیاسی 

و تصمیم گیری های منطقه ای با نوسانات زیادی روبه رو                                             شدند.
بی بی سی بر این باور است که افت                               ارزش سهام شرکت های مختلف یک 
پیام هشدار است؛ پیامی که می              گوید مشکالت اقتصادی بسیار بزرگ تری 
پیش رو است و حتی احتمال رکود اقتصادی هم وجود دارد ولی نمی توان 
تنها با اس��تناد به این پیام هشدار در مورد سیاست های آینده پیش بینی 
کرد یا برآوردهایی را در مورد اقتصاد کشور های مختلف ارائه داد. مطالعات 
نشان داده است که در بسیاری از موارد بازار مالی پیام های نادرستی مخابره 

می              کند.
ام��ا ف��ارغ از پیش بینی بازار در م��ورد چالش های اقتص��ادی پیش رو، 
اقتصاددانان برجس��ته ای از جمله نوریل روبینی هم انتظار رکود اقتصادی 
در آمری��کا را انتظاری محتمل می              دانند. روبینی که رکود اقتصادی س��ال 
2008 را ه��م پیش بینی کرده بود، در س��خنرانی اخی��ر خود خبر از آغاز 
رک��ود اقتصادی در آمری��کا از س��ال 2020                                داد. وی در این مورد گفت: 
رکود پیش رو چندین بار س��خت تر و بزرگ ت��ر از رکود قبلی خواهد بود؛ 
رک��ودی که ه��م دولت و هم فدرال رزرو برای مواجهه با آن با مش��کالت 
زیادی روبه رو                                             خواهند ش��د. زیرس��اخت های اقتصادی آمریکا بعد از رکود 
س��ال 2008                                بسیار ضعیف است و اگر حمایت های مالی دولت از اقتصاد 
متوقف شود، اقتصاد هم فرومی پاشد. دیگر نمی توان انتظار داشت که رکود 
این بار با سیاس��ت هایی که در دوره قبل به کار گرفته ش��ده اس��ت، قابل 
درمان باش��د. ضمن اینکه دولت آمریکا هم از نظر مالی ضعیف تر از دولت 
10سال                               قبل است. این را می              توان از بحران های مالی کوچک و بزرگی که 

در کشور ایجاد می              شود دید.
بحران در اقتصاد چین

چین هم موضوعات زیادی برای نگرانی دارد. مس��ائلی از قبیل افزایش 
بدهی های دولتی و بخش خصوصی که ثبات مالی و اقتصادی این کش��ور 
را هدف قرار داده است. آمارها نشان می              دهد که سفارش های جدید برای 
                              تولیدکنندگان روند کاهش��ی داشته اس��ت و اوج این روند کاهشی در ماه 
دسامبر مشاهده شده است. این برای اولین بار طی دو سال اخیر است که 
ما کاهش س��فارش کاالهای مورد استفاده در بخش تولید چین را تجربه 

کردیم.
چالش ایجادش��ده بین آمریکا و چین در عرصه تجارت مسئله ای بسیار 
جدی است زیرا اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به تجارت دارد و اگر این 
بحران زمینه ساز کاهش صادرات شود و درآمد این کشور از محل صادرات 
را تقلیل دهد، نمی توان                               انتظار داشت رشد اقتصادی این کشور ادامه پیدا 
کند.  مس��ئله دیگر در چین مداخله دولت در نظام مالی و پولی داخلی و 
مخالفت دنیا با این سیاست است. مقامات چین در سال های اخیر بارها به 
این دلیل با سران کشورهای دیگر دیدار کرده اند زیرا غربی ها بر این باورند 
که چین با مداخله دولتش در بازار پول و پایین نگه داش��تن ارزش یوان، 
ت��وازن در بازارهای تجاری را بر هم زده اس��ت و قدرت رقابت محصوالت 
چین��ی را در بازار جهانی افزایش داده اس��ت. انتقادی که چین قویا آن را 
م��ردود می              داند. در پایان باید گفت که ابرهای تیره بر فراز اقتصاد دنیا در 
حال حرکت هستند و س��ایه آنها روی مناطق مختلف می              تواند به تدریج 
تبعات مخربش را به دیگر کش��ورها هم برساند. به دلیل همین چالش ها 
است که در آستانه سال جدید                               اغلب گزارش ها از تاثیر زیاد سیاست                               روی 
اقتص��اد دنیا                               در س��ال 2019 همانند س��ال قب��ل از آن صحبت می              کرد. 
حال باید دید کدام  یک از این چالش ها با آگاهی و درایت سیاس��تمداران 
اقتصادی قابل حل اس��ت و کدام چالش ها بر بدنه اقتصاد جهان آس��یب 

جدید وارد می              کند.

بزرگ ترین نگرانی های اقتصادی در سال 201۹ چیست؟

ریسک های پیش روی اقتصاد جهان
دریچه

صندوق بین المللی پول برای سال 201۹ پیش بینی کرد
ذخایر ارزی 103 میلیارد دالری ایران

صن��دوق بین المللی پول اعالم کرد ایران ب��ه لحاظ ذخایر ارزی 
در رتبه س��وم منطقه خاورمیانه، ش��مال آفریقا و آس��یای مرکزی 
قرار دارد. این نهاد بین المللی در جدیدترین گزارش خود موس��وم 
به چش��م انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، ش��مال آفریقا و آسیای 
مرک��زی اعالم ک��رد: ذخای��ر ارزی ایران در پایان س��ال 2018 به 
108.3 میلیارد دالر رسیده است. این درحالی است که ذخایر ارزی 

ایران در سال پیش از آن 111.۷ میلیارد دالر گزارش شده بود.
به گزارش تسنیم، براساس پیش بینی این نهاد بین المللی با وجود 
تالش های آمریکا برای فشار حداکثری به اقتصاد ایران ذخایر ارزی 
ایران در سال 2019 همچنان باالی 100میلیارد دالر باقی خواهد 
ماند و ایران رتبه س��وم خود در منطقه را از نظر میزان ذخایر ارزی 
خ��ود حفظ خواهد کرد. صندوق بین الملل��ی پول پیش بینی کرده 
است ذخایر ارزی ایران در سال 2019 به 103.2میلیارد دالر برسد 
که در میان 31 کش��ور منطقه فقط دو کش��ور عربس��تان و امارات 
ذخایر ارزی بیش��تری نس��بت به ایران خواهند داشت. ذخایر ارزی 
عربستان در سال 2019 بالغ بر 495.۷ میلیارد دالر و ذخایر ارزی 
امارات 113.9 میلیارد دالر پیش بینی ش��ده است. کل ذخایر ارزی 
کش��ورهای منطقه نیز 1148.6 میلیارد دالر پیش بینی ش��ده که 
9درصد از این رقم س��هم ایران است. ذخایر ارزی برخی کشورهای 
دیگر منطقه عبارت اس��ت از: الجزایر 55.6 میلیارد دالر، بحرین 2 
میلیارد دالر، ع��راق 53.2 میلیارد دالر، کویت 3۷.2 میلیارد دالر، 
لیبی ۷۷.۷میلیارد دالر، عمان 16.1 میلیارد دالر، افغانس��تان 8.4 
میلیارد دالر، . پاکس��تان 10میلیارد دالر. ذخایر ارزی عربستان در 
س��ال 201۷ نس��بت به دو س��ال قبل از آن 118.1 میلیارد دالر 
کاهش یافته اس��ت. در پایان س��ال 2015 ذخایر ارزی این کشور 
611.9 میلی��ارد دالر ب��رآورد ش��ده بود. صن��دوق بین  المللی پول 
پیش بینی کرده است ذخایر ارزی عربستان در سال جاری میالدی 
اندک��ی افزایش یابد و به 495 میلیارد دالر برس��د. براس��اس این 
گزارش ذخایر ارزی ایران نیز در پایان سال 201۷ به 95.1 میلیارد 
دالر رسیده که این رقم نسبت به دو سال قبل از آن 20.6 میلیارد 
دالر کاهش یافته اس��ت. ذخایر ارزی ایران در پایان س��ال 2015 
بالغ بر 115.۷ میلیارد دالر برآورد ش��ده ب��ود. این نهاد بین المللی 
پیش بینی کرده اس��ت ذخایر ارزی ایران در پایان س��ال 2018 به 

108.4میلیارد دالر و در سال 2019 به 12۷ میلیارد دالر برسد.

گزارش وال استریت ژورنال درباره اثرات تحریم ها
ایران آبدیده شده است

مقام ه��ای آمریکایی در حالی به دنبال اجرای نس��خه گس��ترش 
غیرقانون��ی تحریم ه��ای یکجانب��ه علی��ه ای��ران هس��تند که عزم 
عمومی در داخل کش��ور معطوف به ارتقای توان داخلی و تکیه به 
داش��ته های بومی برای غلبه بر ش��رایط تحمیلی و سخت کنونی از 
سوی واشنگتن است. به گزارش ایرنا، نشریه وال استریت ژورنال به 
نقل از مقام های آمریکایی نوش��ت که واشنگتن به دنبال گسترش 
حوزه اعمال تحریم های خود در صنایع پتروش��یمی اس��ت؛ اقدامی 
که پیشتر از س��وی مقام های ایرانی و تحلیلگران به ویژه در عرصه 
اقتصادی قابل پیش بینی و به عنوان تالشی مذبوحانه در گذشته از 

سوی آمریکایی ها علیه کشورهای مستقل اجرا شده است.
به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان، توجه ب��ه ظرفیت های بومی 
و بهره گی��ری صحیح از ت��وان داخلی ف��ارغ از برنامه های مقطعی 
ضریب توفی��ق در مقابل زیاده خواهی دش��من که جنگ اقتصادی 
را برای ضربه زدن به ملت ایران را دس��تمایه کار قرار داده، افزایش 
خواه��د داد.  وال اس��تریت ژورن��ال به نقل از مقام ه��ای آمریکایی 
در تارنمای خود نوش��ت که دولت دونال��د ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا اعمال تهاجمی تر تحریم های کشورش علیه ایران را بررسی 
می کند. واش��نگتن که در سیاس��ت به صفر رساندن صادرات نفت 
ای��ران با شکس��ت روبه رو ش��ده، ت��الش دارد اعم��ال تحریم ها بر 
صادرات محصوالت پتروش��یمی ایران را ش��دیدتر کند و بانک ها و 
ش��رکت های بیش��تری را هدف تحریم قرار دهد. به گفته مقام های 
آمریکایی، این تحریم ها شبکه های مالی در سنگاپور، مالزی، امارات 
متحده عربی و ارمنس��تان را که در ازای صادرات پتروش��یمی دالر 
در اختی��ار ش��رکت های ایرانی قرار می دهن��د و همچنین صادرات 
کااله��ای مصرف��ی به افغانس��تان را هدف می گیرد. براس��اس این 
گزارش، صنایع پتروش��یمی ایران اکنون نیز مش��مول تحریم های 
واشنگتن بوده، اما برخی ش��رکت های خارجی هنوز در این زمینه 
با ته��ران تجارت دارن��د و وزارت خزانه داری آمری��کا قصد دارد با 
تش��دید نظارت خود، این ش��رکت ها را در چین و دیگر کش��ورها 
هدف قرار دهد. آمریکا همچنین در حال بررس��ی این موضوع است 
که قراردادهای نفتی ش��رکت های خارجی با ای��ران را که پیش از 
پایان معافیت های قبلی امضا ش��ده، در ش��مول تحریم قرار ندهد. 
چنین اقدامی س��بب می شود که واش��نگتن در بحبوحه مذاکرات 
تجاری با چین و هند از اصطکاک دیپلماتیک بیش��تر مصون بماند. 
تالش های جدید آمریکایی ها در حالی است که اعالم تمدید نشدن 
معافیت خریداران نفت ایران در ماه گذش��ته افزایش شدید قیمت 
نف��ت در بازار جهانی را به دنبال داش��ت. افزایش بهای س��وخت و 
اعتراف مقام های انگلیس��ی به آن و صعود منحنی قیمت انرژی که 
در 20 سال گذشته در بریتانیا بی سابقه بوده بیانگر این شوک برای 

خریداران و مصرف کنندگان انرژی در سطح اروپا و جهان است. 
همچنین مقام های کشورمان همچون دکتر حسن روحانی، رئیس 
جمه��وری و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه تاکید کرده اند که 
با وجود تهدیدهای آمریکا، ایران به یافتن مش��تریان و فروش نفت 
خود ادامه خواهد داد. ش��بکه خبری س��ی ان ان نیز در گزارش��ی 
نوشت: مقام های آمریکایی نگران واکنش تهران به تالش واشنگتن 
برای قطع صادرات نفت ایران هستند. »هنری روم« تحلیلگر »گروه 
اوراسیا« گفت که به باور وی، ایران واکنش تهاجمی نخواهد داشت 
و اگر برای مذاکره تالش نکند، منتظر به س��ر آمدن دوران ریاست 

جمهوری دونالد ترامپ می ماند.
تحلیلگر ارش��د گروه اوراسیا همچنین تاکید کرد که روش دولت 
ترامپ برخالف دولت باراک اوباما رئیس جمهوری پیش��ین آمریکا 
در اعمال تحریم ها علیه ایران هم بر بازار جهانی نفت و هم بر روابط 
واشنگتن با واردکنندگان نفت ایران تاثیر منفی بسیار داشته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرص��ت امروز: گمانه زنی درباره س��همیه بندی بنزین و ماجرای افزایش 
قیمت آن، تمامی ندارد. در حالی که همه گمان می کردند از انتهای هفته 
گذش��ته، بنزین سهمیه بندی و دو نرخی می شود، اما شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد، پنجشنبه )دوازدهم اردیبهشت ماه( 
زمان اجرای طرح س��همیه بندی بنزین نیس��ت و زمان اجرا متعاقبا اعالم 
می ش��ود. در واقع، ش��ایعه برخی رسانه ها در مورد سهمیه بندی بنزین در 
دنیای مجازی باعث شد تا صف هایی طوالنی جلوی پمپ بنزین های کشور 
شکل بگیرد و خرید بنزین در جایگاه های سوخت، جهشی شدید را تجربه 

کند. 
ش��نیده ها حاکی است در پی مخالفت ش��دید مجلس با تصمیم سران 
قوا برای س��همیه بندی بنزین بدون اطالع نمایندگان، درحالی دولت خود 
را برای آغاز طرح س��همیه بندی بنزین آماده کرده ب��ود که ظاهراً اجرای 
این تصمیم به زمان دیگری موکول شده است. گزارش های مختلف نشان 
می دهد که گویا تصمیم نهایی در دولت گرفته ش��ده و قرار اس��ت بنزین 
س��همیه ای 1000 تومان و آزاد 2500 تومان شود، ولی پس از انتشار این 
خب��ر، نمایندگان مجلس که اغلب مخالف اجرای این طرح بودند خواهان 

توقف و یا تأخیر در اجرای آن شدند.
به نظر می رسد مجلسی ها از اینکه از قافله عقب مانده و نظر آنها گرفته 
نش��ده اس��ت، ناراحت هس��تند. به گزارش اتاق تهران، علی بختیار، عضو 
ش��ورای عالی ان��رژی در این باره گفت: افزایش خودس��رانه قیمت بنزین 
توس��ط دولت با برخورد مجلس رو به رو می شود. مجلس هیچ تصمیمی 
درخصوص افزایش قیمت بنزین نداش��ت و اگر دولت بدون نظر مجلس و 
خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند حتماً مجلس برخورد 
الزم را انجام خواهد داد چراکه این کار کاماًل غیرقانونی است. به گفته او، 
اگر دولت به استناد تصمیم سران سه قوه این کار را انجام دهد نیز توجیهی 
ندارد. چراکه مصوبه سران سه قوه صرفاً باید در جهت راهکارهای مقابله با 
تحریم باشد. درخصوص بحث بنزین ما امروز کمبودی در داخل نداریم و 

دولت برای هر اقدامی در این زمینه نیاز به اجازه مجلس دارد.
هم��ه اینها در حالی اس��ت ک��ه بیش از 10 س��ال از زمان نخس��تین 
سهمیه بندی بنزین در ایران می گذرد. سال 96 نیز دولت سعی داشت در 
الیح��ه بودجه 9۷ افزایش قیم��ت بنزین را لحاظ کند، اما با واکنش افکار 
عمومی عقب نشست. زمان تقدیم الیحه بودجه 98 هم در حالی که گمان 
می ش��د صحبتی از افزایش قیمت بنزین در میان باشد، اما چنین اتفاقی 
نیفتاد تا اینکه خبر رسید دولت دوباره قصد دارد بنزین را سهمیه ای کند؛ 
بنزینی که همیش��ه بین دوراهی آزاد و س��همیه ای قرار دارد. زمان جنگ 

بنزین کوپنی توزیع می شد. چندی بعد که شرایط آرام شد، بنزین هم  آزاد 
ش��د. در زمان دولت احمدی نژاد زمانی که تحریم ها سنگین تر شد، بحث 
س��همیه بندی بنزین دوباره مطرح ش��د و کارت سوخت متولد شد. دولت 
روحانی کارت س��وخت را حذف کرد و س��همیه بندی بنزین برداشته شد. 
به این ترتیب قیمت بنزین تک نرخی شد، اما حاال دوباره به نظر می رسد 

دولت در پی سهمیه بندی بنزین است. 
به گزارش ایرنا، قیمت بنزین نه تنها در ایران که در سراسر دنیا اهمیت 
دارد. برای دانس��تن اهمیت آن کافی است وعده های انتخاباتی نامزدهای 
رئیس جمهوری آمریکا را مرور کنیم. در بیشتر موارد نامزدهای انتخاباتی 

وعده بنزین ارزان را به مردم آمریکا می دهند.
در ای��ران هم قیمت بنزین همواره اهمیت زیادی داش��ته و این اهمیت 
در 10 س��ال گذشته حتی بیشتر از قبل نیز شده است. بیش از 10 سال 
از زمان نخستین سهمیه بندی بنزین در ایران می گذرد. در آن زمان رشد 
مصرف بنزین در کش��ور ش��تابی باال داش��ت و برای جلوگیری از افزایش 
مصرف بنزین و همچنین کاهش واردات، س��همیه بندی بنزین در دستور 

کار قرار گرفت.
این کار که بخش��ی از ی��ک طرح بزرگ تر در ایران ب��ه نام طرح تحول 
اقتصادی بود، به س��رعت واکنش هایی را در کش��ور برانگیخت. صف های 
طوالن��ی جلوی پمپ بنزین ها برای پر کردن باک خودروها با بنزین ارزان 
ش��کل گرفت و حتی برخی از افراد بنزین را در گالن های چند لیتری در 
خانه ه��ای خود انبار کردند، کاری که باعث آتش س��وزی ها و به بار آوردن 

خسارت های جانی و مالی نیز شد.
براس��اس ای��ن طرح قرار بود قیم��ت بنزین به مرور زم��ان و با افزایش 
تدریج��ی، به قیم��ت فوب خلیج فارس نزدیک ش��ده و بع��د از آن نظام 
س��همیه بندی برچیده ش��ود؛ اتفاقی که در عمل هیچ گاه نیفتاد و تنها در 
ماه های��ی از این 10 س��ال به دلیل کاهش قیم��ت نفت و همچنین ثبات 
قیمت دالر در ای��ران، بنزین یک هزار تومانی تقریبا با قیمت فوب خلیج 

فارس برابری می کرد.
همی��ن امر باعث ش��د تا موضوع س��همیه بندی بی اثر ش��ود و کم کم 
موضوعی��ت خود را از دس��ت بدهد. به مرور زمان اس��تفاده از کارت های 
س��وختی که به مردم برای سوخت گیری داده شده بود، کارایی خود را از 

دست داد و بنزین در کشور تک نرخی شد.
نوس��انات قیمتی در سال گذشته در کش��ور اما دوباره قیمت دالر را در 
ایران باال برد و در کنار آن قیمت بنزین نیز به باالی 50 دالر در هر بشکه 
بازگشت. همدس��تی این دوعامل زمینه را برای اختالف قیمت بنزین در 

ایران و همس��ایگانش فراهم کرد و همین موضوع قاچاق سوخت را مانند 
گذشته برای سودجویان جذاب کرد.

قاچاق سوخت قوت گرفت، تا آنجا که هر روز خبری از قاچاق بنزین و یا 
گازوییل شنیده می شود، اما این تمام ماجرا نبود. با کاهش ارزش بنزین در 
کشور، مصرف که چند سالی کنترل شده بود دوباره اوج گرفت و حتی در 

تعطیالت نوروز امسال به حدود 120 میلیون لیتر در روز رسید.
ب��ا توج��ه به این م��وارد بود که مس��ئوالن نظام، تصمیم بر بازگش��ت 
سهمیه بندی بنزین و دو نرخی شدن آن گرفتند؛ تصمیمی که با توجه به 
ش��رایط فعلی کشور درست و کارآمد به نظر می رسد اما در این بین هر از 
گاهی افرادی از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان و فعاالن این حوزه، 

در مخالفت با سهمیه بندی صحبت می کنند.
برخی از خبرگزاری ها نیز در یکی دو هفته اخیر تالش کردند تا با عنوان 
رس��الت خبررسانی، اخباری را منتشر کنند که یا بخشی از آن با واقعیت 
همخوانی نداش��ت و یا از پایه و اس��اس دروغ بود؛ تا آنجا که وزیر نفت در 
واکنش به این ش��ایعات اعالم کرد که اینها مثل همیشه دروغ می گویند. 
این خبرگزاری ها ابتدا موضوع سهمیه بندی را با قیمت هایی نجومی برای 
بنزین مطرح کردند و به تدریج بحث سهمیه بندی را بیش از پیش بر سر 

زبان ها انداختند.
در آخرین گام نیز به صورت هماهنگ، به فاصله چند ساعت، زمان آغاز 
س��همیه بندی را »امشب« اعالم کردند. این ش��ایعه به سرعت در فضای 
مجازی دست به دست شد و مردم برای پر کردن آخرین باک خودرو خود 
با بنزین تک نرخی راهی پمپ بنزین ها ش��دند. قدرت این شایعات آنقدر 
زیاد بود که نه تنها در تهران که در سراسر کشور صف هایی چند کیلومتری 
جلوی پمپ بنزین ها شکل گرفت، صف هایی که بیشتر از آنکه صف بنزین 

باشد، صف نگرانی حاصل از شایعات بود.
فرافکنی تا آنجا بود که بعد از تکذیب وزیر نفت درخصوص سهمیه بندی، 
یکی از این خبرگزاری ها همچنان بر اطالعات خود و درستی آن پافشاری 
داشت و دلیل تعویق سهمیه بندی را فشار نمایندگان مجلس در این مورد 
عنوان کرد. این در شرایطی بود که پیش از این، »علی الریجانی«، رئیس 
مجلس شورای اسالمی از موافقت مجلس با این طرح صحبت کرده و گفته 
بود که این تصمیمی اس��ت که در جلسه سران سه قوه گرفته شده است. 
حال باید دید چرا در ش��رایطی که کش��ور به دلیل تحریم های همه جانبه 
آمریکا با مش��کالت زیادی روبه رو اس��ت و همه مس��ئوالن بر همکاری و 
همفکری برای گذر از این شرایط تاکید دارند، شایعاتی از این دست منتشر 

می شود و هدف اصلی شایعه سازان چیست؟

سهمیه بندی بنزین به تعویق افتاد

شایعه های مجازی، صف های واقعی

اظهارات رس��می مس��ئوالن مبنی بر ضرورت س��همیه بندی بنزین در 
س��ال 98 و اطالع رس��انی برخی منابع آگاه وزارت نفت از این اقدام چراغ 
خام��وش دولت، موجی از واکنش های تند نمایندگان مجلس را علیه این 
اقدام دولت برانگیخت تا منتفی ش��دن س��همیه بندی بنزین در سال 98 

قوت بگیرد.
به گزارش تسنیم، علی رغم مخالفت مجلس شورای اسالمی با افزایش 
قیمت بنزین و س��همیه بندی آن در سال گذشته، اما وزارت نفت و دولت 
س��همیه بندی و گرانی بنزین را از کانالی غیر از مجلس در پیش گرفتند 

که مخالفت شدید نمایندگان مجلس را برانگیخت.
اظهارات چند هفته گذش��ته برخی مسئوالن به ویژه در دولت و وزارت 
نفت مبنی بر ضرورت س��همیه بندی و گرانی بنزین و اطالع رسانی برخی 
منابع آگاه وزارت نفت از این اقدام چراغ خاموش دولت به برخی رسانه ها، 
موجی از واکنش های نمایندگان مجلس را علیه این اقدام دولت و وزارت 
نفت برانگیخت تا منتفی ش��دن س��همیه بندی بنزین در سال 98 قوت 

بگیرد.
خبرگزاری خانه ملت در همین باره با انتش��ار گزارشی، از منتفی شدن 
گرانی و س��همیه بندی بنزین با پیگیری ه��ا و تالش های وکالی مردم در 
مجلس ش��ورای اس��المی خبر داد و نوشت: برخی از نمایندگان به دولت 
باب��ت در جریان نگذاش��تن مجلس بابت از اتخ��اذ چنین تصمیم مهمی 

انتقاد کرده اند.
دولت عواقب این تصمیِم به یکباره خود را بپذیرد

حس��ینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس گفت دولت در صورت گرفتن چنین تصمیمی مجلس را در عمل 

انجام شده قرار داده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تصمیم افزایش قیمت بنزین در ش��رایط اقتصادی 

کنونی نگران کننده است، گفت: بهتر است دولت تا روز یکشنبه به عنوان 
نخس��تین جلس��ه مجلس صبر کرده و پس از تبادل نظر ب��ا نمایندگان 
کمیسیون انرژی، هیات رئیسه و دیگر نمایندگان مجلس تصمیم نهایی را 
درباره افزایش قیمت بنزین اتخاد کند چراکه به یقین با همفکری مجلس 

به نتیجه بهتری خواهند رسید.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار همچنین درخصوص ضرورت 
عقب انداختن این تصمیم تا برگزاری جلسه با نمایندگان مجلس باتوجه 
به عصبانیت ه��ا و نگرانی های مردم از افزایش قیمت بنزین، افزود: دولت 

عواقب این تصمیِم به یکباره خود را بپذیرد.
حاج��ی دلیگانی همچنین با اعتقاد به اینکه طرح اختصاص روزانه یک 
لیتر بنزین به هر یک از افراد جامعه بس��یار متقن و جامع بود، پیش��نهاد 
داد: دولت به جای افزایش قیمت بنزین بررس��ی این طرح را در دس��ت 

گیرد چراکه این تصمیم در شرایط اقتصادی کنونی نگران کننده است.
مخفی کاری جزییات سهمیه بندی بنزین از نمایندگان

فالحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم می گوید: باوجود 
در نظر گرفتن سهمیه چند لیتری در ماه به صاحبان خودروها، بهتر است 
دولت تصمیم افزایش قیمت بنزین را به زمان بازگشایی مجلس و مشورت 
ب��ا نمایندگان موکول کند یا قبل از گرفتن تصمیم در روزهای گذش��ته 
موضوع افزایش قیمت بنزین را به اطالع نمایندگان می رس��اند تا پس از 

بررسی کم و کیف موضوع تصمیم نهایی گرفته شود.
نماینده مردم اس��الم آباد غ��رب همچنین درخص��وص ضرورت عقب 
انداختن این تصمیم تا برگزاری جلس��ه ب��ا نمایندگان مجلس باتوجه به 
عصبانیت ه��ا و نگرانی ه��ای مردم از افزایش قیمت بنزی��ن، افزود: دولت 
موظف است در هر گونه تصمیم گیری خود عواقب و آسیب های اجتماعی 
محتم��ل آن را در نظر گیرد و الزم اس��ت تم��ام تصمیم های آنها توجیه 

اجتماعی داش��ته باشند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه 
مجلس ش��ورای اس��المی اضافه کرد: مجلس اطالع��ی از تصمیم نهایی 

گرفته شده از سوی دولت برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
گرانی بنزین بقیه کاالهای اساسی را هم گران می کند

هدایت اهلل خادمی عضو کمیس��یون ان��رژی مجلس با بیان اینکه دولت 
در الیحه بودجه سال 9۷ افزایش 60درصدی قیمت بنزین را گنجاند اما 
مجل��س آن را رد کرد، ادامه داد: اگرچه دولت برای س��ال 98 در الیحه 
بودجه به این موضوع اش��اره نکرد اما درصدد اس��ت این مهم را از طریق 

دیگری دنبال و به نتیجه برساند.
وی با یادآوری اینکه جایگاه های سوخت استاندارد و هوشمند نیستند، 
افزود:  اجرای طرح سهمیه بندی و دو نرخی کردن قیمت سوخت نیازمند 

هوشمندسازی جایگاه های سوخت است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با ابزار نگرانی از گران شدن قیمت بنزین، 
اضافه کرد: مردم دیگر توان گرانی ها را بیش از این ندارند لذا نباید در این 
شرایط سخت اقتصادی، کاری انجام داد که شرایط سخت تر از این شود.

همچنین عالءالدین بروجردی عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس نیز گفته اس��ت: ش��رایط کنونی اقتصاد مناسب افزایش 
قیمت حامل های سوخت و بنزین نیست چراکه با تحقق این امر التهابات 
بس��یاری به بازار تزریق ش��ده و قیمت س��ایر کاالهای اساسی نیز گران 

می شود.
نماینده م��ردم بروجرد در مجلس با بیان اینک��ه جامعه آماده افزایش 
قیمت بنزین نیست، افزود: دولت برای افزایش قیمت بنزین باید علی رغم 
در نظر گرفتن ش��رایط جامعه، پروسه ای منطقی و مبتنی بر واقعیت   ها، 
وضعیت اقتصادی کشور و مردم را به کار گیرد و با طرحی پخته به سراغ 

تحقق این موضوع رود.

اعتراض مجلس به پنهان کاری دولت

سهمیه بندی بنزین در سال ۹8 منتفی می شود؟

دریچه

پرونده سهمیه بندی بنزین چه زمانی کلید خورد؟
قیمت بنزین را گران نکنید، واقعی کنید

»بنزین ایران دومین بنزین ارزان دنیاست« این جمله مدت هاست 
از سوی کارشناسان و تئوریسین های اقتصادی شنیده می شود.

به گزارش خبرآنالین، طبق آمار رس��می، قیمت بنزین با ارز آزاد 
در ترکی��ه هر لیتر در حدود 19 هزار و 300 تومان، در افغانس��تان 
حدود 12 هزار و 400 تومان و در پاکستان حدود 12 هزار و ۷00 
تومان اس��ت. قیمت ه��ر لیتر از این فرآورده اس��تراتژیک نفتی در 
آذربایج��ان ح��دود 8000 تومان، در اردن ح��دود 25 هزار و 300 
تومان، در ام��ارات متحده عربی حدود 11 هزار و 500 تومان و در 

عراق حدود 10 هزار و ۷00 تومان است.
 ب��ا توجه به ع��دم افزایش ن��رخ بنزین در فاصله س��ال های 94 
تاکنون ش��اید بتوان گف��ت دوره ارزانی بنزین ی��ا عدم تغییر آن به 
نسبت سال های قبل کوتاه تر بوده است. نگاهی به روند تغییر قیمت 
بنزین از س��ال 5۷ تاکنون نش��ان می ده��د در دوره های قبل نرخ 
بنزی��ن گاهی تا 10 س��ال نی��ز  افزایش پیدا نکرده ب��ود. این عدم 
افزایش منجر به بروز این عادت اجتماعی ش��د که اگر قیمت بنزین 
کوچک ترین تغییری هم راس��تای ت��ورم و افزایش هزینه های تولید 
داش��ته باش��د، معنای آن این اس��ت که بنزین در حال گران شدن 
اس��ت، اما متأس��فانه حافظه این بخش از جامع��ه که دارای خودرو 
هس��تند تناسب بین تورم و نرخ ارز و نرخ بنزین را به یاد نمی آورد. 
ازای��ن رو توقع صاحبان خودرو و مصرف کنندگان بنزین این بود که 
دولت ها هیچ تغیی��ری در قیمت بنزین ایجاد نکنند و این توقع در 
حالی مطرح می شود که قیمت تمام کاالهای دیگر همزمان با رشد 

نرخ ارز و تورم افزایش پیدا می کند.
این پرسش که چرا دولت باید به 10 تا 15 میلیون نفر که دارای 
خودروی شخصی هس��تند از جیب تمام ملت یارانه پرداخت کند؟ 
سؤالی بی پاسخ است. نزدیک به یک سوم جمعیت کشور در دهه ۷0 
و نزدیک به یک پنجم جمعیت فعلی کشور عادت کرده اند که دولت 

از محل منابع عمومی کشور یارانه بنزین آنها را بپردازد.
یکی دیگر از نکات پنهان در افزایش نرخ بنزین اسراف در مصرف 
این محصول اس��تراتژیک است. طی مسیر نرخ بنزین از زمان پیروز 
ش��دن انقالب اس��المی تا به امس��ال، از لیتری 1 توم��ان تا لیتری 
1000 تومان هم نتوانست فرهنگ مصرف را اصالح کند. درحالی که 
در س��ال هایی که نرخ بنزین افزایش پیدا می کرد و یا سهمیه بندی 
می ش��د از اهدافی مانند کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا،  ارزان 
شدن خودرو و ترویج فرهنگ اس��تفاده از وسایل نقلیه عمومی نام 
برده می شد. درحالی که با افزایش نرخ بنزین نه تنها هیچ یک از این 
اهداف محقق نش��د بلکه معضل ترافیک به گرهی س��ردرگم تبدیل 

شد.
پرونده س��همیه بندی بنزین برای کنت��رل قاچاق و میزان مصرف 
یکی از راه هایی بود که در دولت دوازدهم مجدداً باز شد. نیمه دوم 
سال گذش��ته بود که بیژن زنگنه در این خصوص اعالم کرد: اعداد 
و ارقامی که در مورد قاچاق س��وخت اعالم می شود، حدس و گمان 
است و اینکه گفته می شود وزارت نفت مخالف احیای کارت سوخت 

است، دروغی مانند دیگر دروغ های رسانه نماهاست.
زنگنه در حاش��یه امضای قرارداد »طرح توس��عه حمل ونقل ریلی 
درون شهری )جابه جایی مس��افر با قطار شهری( در تهران و هشت 
کالنش��هر دیگر« در جمع خبرنگاران گفت: درباره س��همیه بندی یا 
کارت س��وخت به طورجدی بحث اس��ت اما اساس دولت بر افزایش 

قیمت ها نیست.
اما رشد قیمت ارز و افزایش اختالف قیمت سوخت داخلی کشور 
با س��ایر همسایگان موجب ش��د تا دوباره بازار قاچاق سوخت رونق 
بگی��رد. به گفته هندیان، معاون س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا 
سال 92 حجم قاچاق س��وخت چیزی حدود ۷ یا 8 میلیارد تومان 
ب��ود اما حدفاصل 92 ال��ی 96 این رقم به 500 میلیون دالر تبدیل 
ش��د. این در حالی اس��ت که طی سه ماه چیزی حدود یک میلیارد 
لیتر قاچاق داش��ته ایم یعن��ی روزانه حدود 10 ت��ا 13میلیون لیتر 

سوخت قاچاق می شده است.
درس��ت چن��د روز بع��د ب��ود ک��ه وزی��ر نف��ت خب��ر احتمال 
سهمیه بندی ش��دن بنزین را اعالم کرد و گفت: بحث افزایش قیمت 
بنزین در س��ال 98 مطرح اس��ت، اما هیچ تصمیمی در این زمینه 
اخذ نشده است و هرچه دراین باره عنوان می شود شایعه است و اگر 

تصمیمی در این زمینه اخذ شود صادقانه به مردم گفته می شود.
عض��و کابینه دوازدهم درباره انتش��ار اخباری مبن��ی بر بنزین 5 
ه��زار تومانی، تصریح کرد: افزایش قیمت س��وخت و بنزین 5 هزار 
تومانی شایعه است. هم زمان با بررسی گرانی یا سهمیه بندی بنزین 
توس��ط کارت س��وخت دولت خبر خودکفا شدن در تولید بنزین را 
ب��ه مردم داد. دراین باره محمدجواد نوفرس��تی تحلیلگر بازار انرژی 
نوش��ت: خودکفایی بنزین در ایران دولتمردان آمریکا را خلع سالح 
ک��رد. اقدامات مؤثر دولت تدبیر و امید برای افزایش تولید بنزین و 
خودکفایی در آن را باید یک موفقیت بزرگ عنوان کرد و با توجه به 
روند توس��عه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در پنج سال گذشته باید 
گفت با توس��عه چنین پاالیش��گاه هایی در آینده خودمان می توانیم 
خام فروش��ی را تحریم کنیم و این از اه��داف مهم اقتصاد مقاومتی 
برای ایران خواهد بود. باوجود تش��دید تحریم ها و فش��ار ناش��ی از 
ع��دم واقعی بودن نرخ حامل های انرژی از یک س��و و پرداخت یارانه 
ب��ه حدود 1۷ میلیون مالک خودرو از س��وی دیگر همچنان برخی 
مخالفان دولت از واقعی ش��دن قیمت بنزین و یا س��همیه بندی آن 
به عن��وان یکی از انتق��ادات جدی از دولت اس��تفاده می کردند. در 
مجلس دو دسته اصلی برای نرخ ارز وجود داشت نظر دسته نخست 
عدم افزایش آن به دلیل اثرات تورمی روی سایر کاالها و نظر دسته 

دوم ضرورت افزایش قیمت بنزین از سال 92 بود.
ام��ا ط��ی روزهای گذش��ته یکی از رس��انه های منتق��د دولت با 
انتش��ار خبر سهمیه بندی و گران ش��دن نرخ بنزین پیش از تصویب 
قانون��ی و نهایی آن، مقدمات بحرانی بزرگ در کالنش��هرها و تمام 
پمپ بنزین های کش��ور را فراهم آورد. انتشار این خبر و ذوق زدگی 
از بحران زای��ی آن تا بدان جا پیش رف��ت که یکی از خبرنگاران این 
رس��انه از آشوبی که به پا کرده بودند با عنوان »قدرت خبرگزاری« 
نام ب��رده و به آن افتخار کرد.  اما بازه��م وزیر نفت با تأکید بر عدم 
تصویب گران ش��دن قیمت بنزین و سهمیه بندی آن اعالم کرد این 
خبر کذب اس��ت. وزیر نفت با بیان اینک��ه افزایش قیمت بنزین در 
بودجه س��ال 9۷ دیده  شده اس��ت، افزود: اینکه چه زمانی و چگونه 

افزایش قیمت بنزین اعمال شود، هنوز مشخص نیست.
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همتی از 6 سیاست برای مقابله با فاز جدید تحریم ها رونمایی کرد
 تدابیر بانک مرکزی
در مقابل تحریم ها

رئیس کل بان��ک مرکزی تدابیر ش��ش گانه ارز، تولیدی و تجاری 
ای��ن بانک را برای مقابله و خنثی کردن فش��ارهای اقتصادی آمریکا 

اعالم کرد.
عبدالناصر همتی در یادداش��ت اینستاگرامی خود اعالم کرده که 
بانک مرکزی قباًل تدابیر الزم برای مقابله و خنثی کردن فش��ارهای 
اقتصادی آمریکا، اتخاذ و آرایش متناسب با هدف کنترل بازار ارز و 

مهار تورم را در نظر گرفته است.
به گفته وی، برنامه های بانک مرکزی برای این هدف ش��ش مورد 
اس��ت که اولین اقدام تالش برای حفظ و تقویت ثبات نس��بی بازار 
ارز از طری��ق عملیاتی کردن بازار متش��کل ارزی و تقویت و ارتقای 

عملکرد سامانه نیما و تأمین تراز ارزی کشور است.
دومین برنامه بانک مرکزی به گفته همتی، تنظیم سیاس��ت های 
ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصادی 

کشور است.
طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی، تأمین ارز مورد نیاز کاالهای 
اساس��ی و ضروری در اجرای سیاس��ت دولت در حمایت از اقش��ار 
آس��یب پذیر از دیگ��ر تدابیر بانک مرکزی برای مقابله با فش��ارهای 

اقتصادی آمریکاست.
وی چهارمین برنام��ه بانک مرکزی را فعال س��ازی عملیات بازار 
ب��از با هدف کنترل ن��رخ اوراق و کمک به دولت در انتش��ار اوراق 
خزانه برش��مرد و گفت: تأمین نقدینگی و س��رمایه در گردش برای 
حف��ظ و رونق تولید از طریق نظام بانک��ی در چارچوب برنامه های 
طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی از دیگر تدابیر بانک مرکزی 

خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی، برقراری مکانیس��م مالی با کش��ورهای 
همس��ایه و دوس��ت و ایجاد تعامل بین وزارت صم��ت و گمرک با 
بان��ک مرکزی به منظور واردات از طری��ق تهاتر را از دیگر تدابیری 
دانس��ت که این بانک برای خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا 

در پیش گرفته است.

قیمت سکه در هفته ای که گذشت
کاهش داد و ستد در بازار طال و سکه

یک کارش��ناس بازار طال و س��که گفت با توجه به نزدیکی به ماه 
مبارک رمضان از میزان داد و ستد در این بازار کاسته شده است.

محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایسنا، درباره وضعیت بازار طال 
طی یک هفته گذشته اظهار کرد: طال در بازارهای جهانی طی یک 
هفته گذش��ته روند نزولی به خ��ود گرفت و با کاهش 18 دالری به 
ارزش 1268 دالر رس��ید، اما این اتفاق در حالی رخ داد که ارزش 

طال در بازار داخلی روند صعودی به خود گرفته است.
این کارشناس بازار طال و سکه ادامه داد: رشد قیمت طال در بازار 
داخلی فقط به واس��طه رش��د قیمت ارز بوده که دالیل سیاس��ی و 
اقتصادی بر این موضوع حاکم اس��ت و این اتفاقات در نهایت ارزش 
ه��ر گرم طالی خام 18 عیار را با رش��د 13 هزار و 200 تومانی به 

456هزار و 400 تومان افزایش داده است.
وی با اش��اره به رشد 5۷ هزار تومانی هر مثقال طالی 1۷ عیار و 
تعیین قیمت یک میلیون و 9۷۷ هزار تومانی در انتهای هفته برای 
آن، خاطرنش��ان کرد: سکه طرح قدیم با رش��د ۷0 هزار تومانی به 
ارزش 4میلیون و 800 هزار تومان، س��که طرح جدید با رشد 105 
ه��زار تومانی به ارزش 5میلیون و 80 هزار تومان، نیم س��که و ربع 
س��که با رش��د 40 هزار تومانی به ترتیب به ارزش 2میلیون و ۷60 

هزار و یک میلیون و ۷90 هزار تومان داد و ستد شده اند.
کش��تی آرای با بیان اینکه هر قطعه س��که ی��ک گرمی با افزایش 
10 ه��زار تومانی به ارزش 965 هزار تومان معامله می ش��ود، گفت: 
به دلیل نزدیکی به ماه مبارک رمضان از میزان داد و س��تد در بازار 
کاس��ته شده و عرضه و تقاضا در تعادل قرار دارد و نکته قابل توجه 
آن است که حباب سکه همچنان ثابت و میزان آن 580 هزار تومان 

اعالم می شود.

بانکنامه

اس��تفاده از روش های خالقانه ب��رای دور زدن تحریم های ظالمانه 
آمریکا در مبادالت بین المللی توسط فعاالن اقتصادی مورد توجه قرار 
گرفته که یکی از آنها بهره گیری از ارزهای دیجیتال اس��ت، اما هنوز 

موانع زیادی پیش روی گسترش این مبادالت وجود دارد.
به گزارش ایرنا، ارز دیجیتال با »بیت کوین« در سال 2008 میالدی 
متولد شد و به سرعت گسترش یافت؛ در شرایط کنونی، مزیت این ارز 
این اس��ت که تابع قوانین و استانداردهای بانک مرکزی هیچ کشوری 

نبوده و به همین دلیل به طور کامل قابل رصد کردن نیستند.
به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بس��تر ش��بکه جهانی اینترنت بین 
اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی  کند؛ 
از آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران 
اس��ت، امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناش��ناس باقی 

می مانند.
قابل رصدنبودن ارزهای دیجیتال باعث ش��ده اس��ت که استفاده از 

این نوع ارزها در شرایطی مانند تحریم کارساز باشد.
برخی کارشناس��ان در هفته های اخیر و به ویژه تشدید تحریم های 
آمریکا پیش��نهاد داده اند که اس��تفاده از این نوع ارزها برای مبادالت 
خارجی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا بدین وسیله تحریم ها دور زده 
شود، اما گروهی دیگر معتقد هستند که این نوع ارزها برای دور زدن 
تحریم ها چندان کارس��از نیستند و اس��تفاده از آنها محدودیت هایی 

دارد.
افزایش 20درصدی تقاضا برای ارزهای دیجیتال

محمد حق وردی، کارش��ناس بازار مالی در کشور درباره رشد تقاضا 
برای ارزهای دیجیتال در کش��ور گفت: براس��اس تخمین ها می توان 
گف��ت حدود 20درص��د از افزایش تقاضا برای ارزه��ای دیجیتال در 
هفته های اخیر ناش��ی از تشدید تحریم ها بوده که جذابیت این ارزها 
را ب��رای برخی فع��االن اقتصادی افزایش داده اس��ت، اما علت اصلی 
باالرفت��ن جذابیت ارزهای دیجیتال رش��د قیمت این ن��وع ارزها در 

بازارهای جهانی و نیز رشد قیمت دالر است.
ای��ن فعال صنعت ارزه��ای دیجیتال ادامه داد: معموالً در ش��رایط 
بی ثباتی اقتصادی و نوس��ان نرخ ارز افراد بیشتری به سراغ کاالهایی 
می رون��د که بتوانند ارزش پول خود را حف��ظ کنند که ارز دیجیتال 

از جمله آنهاست.
وی درباره استفاده صادرکنندگان و واردکنندگان و فعاالن اقتصادی 
از ارزه��ای دیجیتال ب��رای نقل و انتقال پول گفت: به تازگی برخی از 
ش��رکت های فعال به سراغ ما و سایر فعاالن صنعت ارز دیجیتال رفته 
و برای نقل و انتقال پول های خود از طریق این نوع ارزها درخواس��ت 

داشته اند.
توصیه به بازرگانان برای استفاده از ارزهای دیجیتال 

ای��ن فعال صنع��ت ارزهای دیجیتال با توصیه ب��ه فعاالن اقتصادی 
گفت: بازرگانان باید توجه داشته باشند که دو نوع ارز دیجیتال وجود 
دارد که دس��ته نخست مانند ارز بیت کوین دارای نوسان بسیار زیادی 
هس��تند، اما دس��ته دوم دارای ثبات نرخ هستند که به آنها »استیبل 

کوین« می گویند.
این کارش��ناس بازار مالی با هشدار به بازرگانان اظهار داشت: برخی 
از فعاالن اقتصادی که می خواستند به طرف خارجی خود ارز دیجیتال 
پرداخت کنند از برخی از ارزهای دارای نوسان استفاده کردند که آنها 

را دچار مشکالتی کرده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال آنها اقدام به ارس��ال مقدار مش��خصی 
بیت کوین به فروش��نده کردند اما به یکباره ارزش بیت کوین در فاصله 
چند س��اعت، 10 یا حتی 20درصد افت کرده که باعث ش��ده مبلغی 
که به پذیرنده رس��یده پایین تر از مبلغ مورد توافق شده باشد که این 

موضوع باعث بروز اختالفاتی شده است.
ح��ق  وردی ادامه داد: برای حل این مش��کل توصیه می ش��ود که از 
ارزه��ای دیجیتال باثبات که بر پایه نرخ دالر ارزش گذاری می ش��وند 

استفاده شود تا با چنین مشکالتی مواجه نشوند.
کارمزد پایین، علت استقبال از ارزهای دیجیتال

معین غفاری، کارشناس ارزهای دیجیتال نیز گفت: آشنایی مردم با 
ارزهای دیجیتال در حال افزایش است که این موضوع را در استقبال 

مردم از خرید این ارزها می توان مشاهده کرد.
وی ب��ا بیان اینکه ارزهای دیجیتال می توان��د کمک زیادی به نقل 
و انتق��ال پول ب��رای مبادالت اقتص��ادی کند، اظهار داش��ت: برخی 
شرکت ها برای این هدف به سراغ استفاده از ارزهای مجازی رفته اند.

این کارش��ناس ارزهای دیجیتال یادآور ش��د: از جمله مزایای نقل 
و انتق��ال پول از طریق ارزهای دیجیتال این اس��ت که کارمزد انتقال 
بس��یار پایین اس��ت در حالی که کارم��زد نقل و انتقال اس��کناس و 

پول های رسمی باالست.
غفاری به اس��تقبال خارجی ها برای س��رمایه گذاری در صنعت ارز 

دیجیتال ایران اش��اره کرد و گفت: درخواس��ت های زی��ادی به ویژه 
توسط چینی ها بدین منظور به طرف های ایرانی ارائه شده است.

قوانین گمرکی اجازه استفاده از ارزهای مجازی را نمی دهد
با وجود تاکید فعاالن ارزهای دیجیتال بر مزایای استفاده از این نوع 
ارزها، مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پولی و بانکی بانک 
مرکزی نظر دیگری دارد و می گوید: این نوع ارزها نمی تواند در زمان 

تحریم پاسخگوی نیاز بازرگانان باشد.
نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و 
بانکی بانک مرکزی هم درباره استقبال صادرکنندگان و واردکنندگان 
از ارزه��ای دیجیتال ب��رای نقل و انتقال پ��ول در زمان تحریم گفت: 
ارزش مبادالت خارجی ایران س��االنه ۷0 تا 100 میلیارد دالر اس��ت 
در حالی که بازار ارزهای دیجیتال در جهان حدود 300 میلیون دالر 

ارزش مبادالتی دارد که حجم کمی از آن متعلق به ایران است.
وی ادامه داد: به همین دلیل مشخص می شود که سهم بازار ارزهای 
دیجیتال در مقایس��ه با بازار مبادالت خارجی ایران بسیار پایین است 
به همین دلیل نمی تواند س��هم چشمگیری در مبادالت خارجی ایران 

داشته باشد.
امیرش��کاری ادامه داد: مش��کل دیگری که در اس��تفاده از ارزهای 
دیجیتال برای صادرات و واردات وجود دارد این اس��ت که براس��اس 
قانون، واردکنندگان و صادرکنندگان باید اظهارنامه خود را به گمرک 
و نهادهای ذی ربط ارائه دهند و اس��ناد مرتب��ط را ارائه کنند که چه 
مقدار دالر یا ارز خارجی را برای خرید واریز کردند، اما چنین امکانی 

در بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال وجود ندارد.
مدی��ر گروه بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پول��ی و بانکی بانک 
مرکزی یادآور ش��د: اکنون پذیرفتنی نیس��ت که ی��ک واردکننده به 
گم��رک اظهار کند که پول خرید محص��ول را به بیت کوین پرداخت 

کرده است؛ گمرک به هیچ وجه آن را نمی پذیرد.

امیرش��کاری ب��ا بیان اینک��ه ش��اید واردات و ص��ادرات به صورت 
خرد و کوچ��ک و قاچاق از طریق بیت کوین امکان پذیر باش��د، ادامه 
داد: صادرکنن��دگان و واردکنن��دگان کوچکی که مث��اًل پول مربوط 
ب��ه خرید و فروش خ��ود را با چمدان جابه جا می کنن��د، می توانند از 
طری��ق بیت کوین، نقل و انتقال پول مورد نیاز خود را انجام دهند که 

همان طور که اشاره شد مربوط به مبادالت کوچک است.
مدیره گ��روه بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پولی و بانکی بانک 
مرک��زی گفت: اکنون قانون اجازه نمی دهد ک��ه کاالیی را وارد کنیم 
که س��ند گمرکی آن براس��اس پرداخت بیت کوین صادر شده باشد. 
مش��کل دیگری که اکنون در اس��تفاده از بیت کوین و س��ایر ارزهای 
دیجیتال به عنوان اطالعات تجاری وجود دارد این است که نهادهای 
رگوالتوری بین المللی و از جمله اروپایی بس��یار نسبت به مبادالت از 

طریق ارزهای دیجیتال حساس شده اند.
امیرشکاری یادآور شد: شاید در دوره قبلی تحریم ها یعنی سال های 
2011 ت��ا 2015 امکان پذی��ر بود که به راحت��ی از ارزهای دیجیتال 
اس��تفاده کنند، زیرا نهادهای اروپایی و بین المللی واکنشی نسبت به 

آن نداشتند، اما اکنون شرایط تغییر کرده است.
مدیرگ��روه بانکداری الکترونیک پژوهش��کده پول��ی و بانکی بانک 
مرکزی گف��ت: به عنوان مثال اکنون ش��ماری از کش��ورها برخی از 
کیف های پول های ارزهای دیجیتال را بلوکه کرده اند و حتی شماری 
از کش��ورها اس��تفاده از برخی از این ارزها را ممنوع کردند به همین 
دلیل اس��تفاده از آنها برای دور زدن تحریم ها ش��اید چندان کارساز 
نباشد. امیرشکاری افزود: ارزهای دیجیتال صرفاً یک ابزار انتقال پول 
و پرداخت هس��تند، اما تحریم های جدید آمریکا، فروش کاال به ایران 
را نی��ز ممنوع کرده ان��د، یعنی اینکه اصاًل ش��رکت خارجی نمی تواند 
کاال و محص��ول را به ایران بفروش��د و بحث انتق��ال پول آن، موضوع 

دیگری است.

استفاده از ارزهای دیجیتال در زمان تحریم چقدر کارساز است؟

دور زدن تحریم های بانکی با ارز دیجیتال

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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شاخص بورس در هفته ای که گذشت
افزایش 23درصدی قیمت ها در بورس تهران

حجم و ارزش معامالت بورس تهران در هفته ای که گذش��ت، به 
ترتیب 55 و 23درصد رشد کرد.

به گزارش ایسنا، در پنج روز کاری بورس تهران در هفته گذشته، 
فعاالن بازار س��هام ش��اهد ادامه رش��د قیمت ها در ب��ورس و روند 
رکوردشکنی شاخص های بازار بودند؛ به طوری که عمده گروه های 

بورس با رشد فزاینده در قیمت پایانی مواجه شدند.
احتمال افزایش قیمت ن��رخ حامل های انرژی از جمله بنزین در 
کنار رش��د قیمت دالر در این روزها سیگنال های رشد قیمت ها در 
بازار س��هام را به فعاالن بازار س��هام داده است و این موضوع سبب 
شده حجم و ارزش معامالت نیز از این شرایط متأثر شود؛ به طوری 
ک��ه در پنج روز کاری این هفته نس��بت به چه��ار روز کاری هفته 

قبلش ارزش معامالت 55درصد رشد را نشان می دهد.
در هفته اخیر هرچند که گروه های شاخص س��از و بزرگ، بازار را 
در دس��ت داشتند اما گروه های کوچک هم توانستند با رشد قیمت 

همراه شوند و به کانال شکنی های شاخص کل کمک کنند.
هفته های گذش��ته بود که شاخص بورس توانست برای اولین بار 
در تاریخ بازار س��رمایه ایران از کان��ال 196 هزار واحدی عبور کند 
و در ادامه در این هفته این ش��اخص قل��ه 220هزار واحدی را نیز 

پشت سر گذاشت.
این هفته در شرایطی که بازار رشد را تجربه می کرد، اولین عرضه 
اولیه س��ال 1398 نیز انجام ش��د. این موضوع در کنار جو افزایشی 

بازار توانست نقدینگی قابل توجهی را به بازار سهام بیاورد.
حج��م معام��الت در این مدت 2۷ هزار و 314 میلیون س��هم را 
تجربه کرد. این در حالی است که در هفته گذشته این رقم 22 هزار 
و 256 س��هم بود. در نتیجه حجم معامالت در این مدت 23درصد 

رشد را نشان می دهد.
رشد فزاینده شاخص کل نشان می دهد که فعاالن بورسی به طور 
متوسط شاهد رش��د بیش از 23درصدی قیمت ها در بورس تهران 
بودند و سهم پنج روز کاری هفته اخیر از این رشد 8درصد بود که 

رقم نسبتاً باالیی را نشان می دهد.
همچنین ش��اخص بازار اول و دوم در این مدت رش��د باشتابی را 
تجربه کردند؛ به طوری که هر کدام از این شاخص ها به ترتیب ۷.1 

و 8.۷ واحد رشد را شاهد بودند.

نماگربازارسهام

اقتصاد ایران در س��ال 9۷ دوران س��خت و پرفراز و نشیبی را پیمود. 
از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های آمریکا گرفته 
تا رش��د تورم و نوسانات ش��دید نرخ ارز همگی به عنوان حلقه های یک 
زنجیره، تولیدکنندگان را با مس��یری ناهموار توام با نااطمینانی از آینده 

مواجه کرد.
در این میان، با نامگذاری سال 98 با عنوان رونق تولید از سوی مقام 
معظ��م رهبری، همه نگاه ه��ا حول محور تولید داخل��ی پس از آرامش 
نس��بی پس از توفان اقتصادی سال گذشته می چرخد. در همین زمینه 
ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که 
یکی از اقدامات مهم که می تواند از پایه های رونق تولید داخلی باش��د، 
احترام به نظام بازار و مکانیس��م عرضه و تقاضا در مبادالت کاالها است 
که بهترین بس��تر برای پیاده سازی نظام بازار، استفاده از ظرفیت بورس 

کاالست.
به گزارش »کاالخبر«، رئیس س��ازمان بورس در پاس��خ به این سوال 
که چرا بورس کاال در اقتصاد ایران متولد شد، گفت: بورس کاال در اکثر 
اقتصادها وجود دارد. بعضی از اقتصادها بیش��تر ب��ر ابزارهایی همچون 
مشتقه تکیه دارند، اما در کشور ما به دلیل ماهیت بازار، تکیه بیشتر بر 
بازار نقدی بوده اس��ت اما درخصوص چرایی تولد بورس کاال در اقتصاد 
ابتدا باید عنوان کرد که ش��فافیت، عامل اصلی پدیدار شدن بورس های 

کاالیی است.
ب��ه گفت��ه وی، موضوع دوم، کش��ف قیمت صحیح تری اس��ت که در 
بورس ها انجام می ش��ود. بورس ها به دلیل تابلوهای ش��فافی که دارند، 
محتوای اطالعاتی بیش��تری در روند کش��ف قیمت منتشر می کنند که 
مکانیس��م این کشف قیمت نیز براس��اس عرضه و تقاضاست، اما عامل 
س��وم تولد و توس��عه بورس های کاالیی در اقتصادها، اهمیت روزافزون 
بازارهای مالی در خدمت رسانی به فعاالن اقتصادی است. این سه عامل 
باعث ش��د تا در س��ال 1382 ش��اهد تولد بورس فلزات و در سال 83 
راه اندازی بورس کاالی کش��اورزی در بازار س��رمایه ایران باش��یم و در 
ادامه با ادغام این دو بورس، شرکت بورس کاالی ایران آغاز به کار کند. 
همچنین در ادامه بورس انرژی ایجاد شد تا دو بورس کاالیی در کشور 

ما فعالیت کنند.
او درباره اینکه س��ازوکار بورس کاال در طول س��ال های گذش��ته چه 
خدمات��ی به صنایع مختلف ارائه داده، گفت: یکی از مهم ترین تحوالتی 
ک��ه با راه اندازی بورس فلزات و بعدا بورس کاال در کش��ور اتفاق افتاده 
بحث حواله ای بودن معامالت کاالها بود که مکانیس��م بورس کاال به آن 

سیستم ناکارآمد پایان داد. در آن سال ها، معامالت میان تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان به شکل حواله ای انجام می شد، اما با راه اندازی بورس 
کاال، نظ��ام حواله  ای توزیع کاالها جمع ش��د که ای��ن اتفاق از اهمیت 
بس��یار ویژه ای برخوردار است که کارایی و ظرفیت باالی بورس کاال را 

نشان می دهد.
محمدی ادامه داد: دومین رویدادی که با ایجاد بورس کاال افتاد، این 
بود که قیمت ها به س��مت آزاد شدن رفتند. به طوری که در قوانینی که 
ناظر بر قیمت گذاری کاالها است، آمده است کاالهایی که در بورس کاال 
معامله می ش��وند از ش��مول قیمت گذاری آزاد هستند و مشمول قانون 
تغییرات حکومتی نمی شوند؛ این قانون نشان می دهد با راه اندازی بورس 
کاال ش��اهد یک تحول بزرگ و مثبت در اقتصاد بوده ایم به طوری که از 
نظام کنترل قیمتی یا به عبارتی قیمت گذاری دستوری به نظام قیمتی 
که انعطاف پذیر اس��ت و می تواند به صورت تالقی نیروهای بازار تعیین 
ش��ود، حرکت کردیم. ب��ه جرأت می توان گفت از همی��ن نقطه بود که 
س��ودهای واقعی به س��مت تولید حرکت کرد و با واقعی شدن قیمت ها، 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید کشور نیز سرعت گرفت.
رئیس سازمان بورس درباره سومین خدمتی که بورس کاال به اقتصاد 
ای��ران ارائ��ه کرده، گفت: خدمت س��وم و با اهمیتی ک��ه بورس کاال به 
اقتصاد ایران کرده است، موضوع شفافیت است. پیش از عرضه و معامله 
کاالها در بورس کاال، آمارهای شفافی از روند مبادالت وجود نداشت اما 
امروز همه مردم حتی آنهایی که در خرید یا فروش کاالها نقشی ندارند 
هم می توانند از طریق تلفن همراه ش��ان آمار معامالت کاالها در بورس 

کاال را مشاهده کنند.
به گفته محمدی، س��هولت خری��د و فروش ب��رای تولیدکنندگان و 
خریداران و ایفای تعهدات طرفین، مس��ئله دیگری بود که با راه اندازی 
بورس کاال اتفاق افتاد. در واقع یکی از دالیل تش��کیل بورس ها، کاهش 
ریس��ک عملیاتی در ایفای تعهدات است، به این معنا که کسی که باید 
کاالی��ی را تحویل دهد، حتما تحوی��ل می دهد و از طرفی وجه کاال نیز 
براساس معامله، حتما پرداخت می شود که این اقدامات همگی براساس 

مقررات تسویه و پایاپای بورس کاال انجام می شود.
وی س��پس ب��ه مقاومت هایی که در مس��یر بورس کاال در 15 س��ال 
گذش��ته وجود داش��ته، اش��اره کرد و گفت: انتقادهایی که در مقاطعی 
درخصوص معامالت کاالها در بورس بروز می کند در واقع به س��ازوکار 
ب��ورس مرتبط نمی ش��ود بلک��ه معتقدم عم��ده این موارد ب��ه موضوع 
قیمت گذاری برمی گردد. در واقع وقتی قیمت گذاری روی یک محصولی 

ص��ورت می گیرد، ف��ردی که مواد اولیه خود را از ب��ورس با قیمت آزاد 
خری��داری کرده، مجبور اس��ت محص��ول تولیدی اش را ب��ا قیمت های 
تعیین ش��ده و دستوری بفروش��د. در زمان هایی، عکس این رویداد هم 
ص��دق می کند، یعنی طی مقطعی خاص یک محصولی در بورس کاال با 
محدودیت هایی و به شکل دستوری قیمت گذاری می شود؛ در شرایطی 
ک��ه تولیدکنن��دگان می توانند خارج از بورس آن محص��ول را با قیمت 
باالتر بفروش��ند اینجاست که تضاد منافع میان خریداران و فروشندگان 

اوج می گیرد و به اشتباه این انتقادها به سمت بورس کاال می رود.
 رئیس س��ازمان بورس در پایان، احترام به نظام بازار را پیش ش��رط 
رون��ق تولید خواند و گفت: اگ��ر زنجیره تولید محصوالت در بورس کاال 
عرضه شود و شاهد کانال غیررسمی و غیرشفاف دیگری خارج از بورس 
کاال و بورس انرژی نباش��یم، این مش��کالت وجود نخواهد داشت. مگر 
اینک��ه یکی از حلقه های پایی��ن یا حلقه های باالی��ی در زنجیره تولید 
محصوالت با قیمت گذاری روبه رو ش��ود. با همه این تفاس��یر هر چقدر 
به س��مت احترام به مکانیس��م بازار و دوری از قیمت گذاری برویم و به 
اقتص��اد اجازه دهیم که نیروهای بازار، قیمت ه��ا را تعیین کنند، بدون 
شک منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان براساس واقعیت های بازار 
برآورده می شود و شاهد تحقق شعار سال یعنی رونق تولید خواهیم بود.

خدمات بورس کاال به اقتصاد ایران به روایت رئیس سازمان بورس
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واردات به مناطق آزاد کاهش یافت
مع��اون دبیرخانه ش��ورای عالی مناط��ق آزاد از کاه��ش بیش از 
36درصدی واردات به مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد. محمدرضا 
عبدالرحیمی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه مجموع واردات به 
مناطق آزاد در س��ال گذشته معادل یک میلیارد و 288 میلیون دالر 
بوده، اظهار کرد: مجموع این واردات شامل مواد اولیه تولید، تجهیزات 
و ماشین آالت واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات فنی و مهندسی 
مستقر در مناطق آزاد، کاالهای عرضه به مسافران و بازدیدکنندگان و 
مصرف در مناطق آزاد بوده که نسبت به سال 1396 حدود 36.4درصد 
کاهش داشته است. وی با اشاره به کاهش 21.۷درصدی واردات کل 
کشور در سال گذشته نس��بت به سال 1396، تصریح کرد: این آمار 
نش��ان می دهد که عملکرد مناطق آزاد در کاهش واردات، 15درصد 
بیش��تر از س��رزمین اصلی بوده اس��ت. به گفته مع��اون برنامه ریزی 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، کل واردات کشور در ساله 1396 
معادل 54 میلیارد و 300 میلیون دالر بوده است که در سال 9۷ به 
42.6 میلیارد دالر کاهش یافته است. عبدالرحیمی در ادامه سهم مواد 
اولیه، تجهیزات و ماشین آالت واحدهای تولیدی و واحدهای خدمات 
فنی و مهندسی مس��تقر در مناطق آزاد را معادل 6۷5 میلیون دالر 
عنوان کرد که شامل 52درصد کل واردات به مناطق آزاد بوده است.

همچنین به گفته وی س��هم کاالی مس��افر و کاالهای مصرفی در 
مناطق آزاد نیز به ترتیب 325 و 235 میلیون دالر بوده که معادل 25 
و 18درصد کل کاالهای وارداتی به مناطق آزاد در سال گذشته بوده 
است. معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد همچنین با 
اشاره به اینکه واردات وسایل نقلیه موتوری در سال گذشته نسبت به 
سال 1396 حدود 89درصد کاهش داشته، گفت: اوایل سال گذشته 
حدود 53 میلیون دالر وس��ایل نقلی��ه موتوری که قبل از ممنوعیت 
واردات فرآیند واردات آن طی ش��ده بود، به مناطق آزاد وارد شد که 
معادل 4درصد کل واردات به مناطق آزاد بود. همچنین به گفته وی 
سهم مواد اولیه، تجهیزات و ماش��ین آالت برای واحدهای تولیدی و 
واحدهای خدماتی فنی و مهندسی در سال گذشته نسبت به سال 96 
حدود 5درصد افزایش داش��ته است. از طرف دیگر سهم واردات کاال 
برای عرضه به مس��افران و کاالهای مصرفی در مناطق آزاد به ترتیب 
46 و 25درصد کاهش داشته است. عبدالرحیمی در پایان خاطرنشان 
کرد ک��ه اگر چه مقررات و تنظیم دولت��ی در حوزه تجارت خارجی 
و کاه��ش نرخ برابری پول ملی در مقاب��ل ارزهای خارجی دو عامل 
تأثیرگذار در کاهش واردات کش��ور بود، اما برنامه ریزی و تالش برای 
قرار گرفتن مناطق آزاد در مسیر تولید صادرات محور در سال گذشته 
سبب شد از میزان واردات کاالهای مصرفی کاسته و در مقابل سهم 

واردات مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آالت تولید افزایش پیدا کند.
وی افزود: تالش ها در سال جدید برای رونق تولید در حوزه کسب و 
کارها و صنایع فعال موجود و جذب سرمایه گذاری های جدید با شدت 
بیشتری در دستور کار تمام سازمان های مناطق آزاد قرار گرفته است 
ضمن اینکه این مناطق خود را بیش از پیش متعهد به مشارکت در 

تقویت اقتصاد ملی و عبور از شرایط حساس کنونی می دانند.

آغاز برداشت مزارع نیشکر در خوزستان
 عرضه شکر تازه به بازار طی روزهای آینده

نایب رئیس هیات مدیره ش��رکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع 
جانبی گفت خوشبختانه با فروکش کردن آب در خوزستان برداشت 
مزارع نیشکر آغاز و همینطور دو کارخانه تصفیه شکر نیز آماده تصفیه 
شکر خام اس��ت بنابراین امروز یا فردا محصول تازه وارد بازار مصرف 
می ش��ود. به گزارش تسنیم، محمدمهدی راسخ در مصاحبه با رادیو، 
افزود: زمان برداش��ت نیشکر قبل از سال بود که به دلیل بارندگی ها 
واحدهای نیش��کری موفق به برداشت محصول خود نشدند چرا که 
برای برداش��ت نیشکر باید زمین خشک باش��د تا دستگاه ها بتوانند 
محصول را برداشت کنند. وی همچنین اظهار داشت: پس از عید نیز 
باوقوع سیل در خوزستان از مجموع هفت واحد نیشکری پنج واحد به 
طور کامل به زیر آب رفت. نایب رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی 
توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: پیش بینی می شد امسال کشور با 
کمبود شکر مواجه شود، چرا که میزان تولید شکر به دلیل خشکسالی 
سال گذشته کمی دچار کاهش شده بود. وی در ادامه افزود: به طور 
کلی با توجه به کمبودهایی که بود شرکت بازرگانی دولتی وارد عمل 
ش��د و مقداری شکر وارد کرد. راسخ اظهار داش��ت: جدا از بازرگانی 
دولتی به شرکت های خصوصی هم برای واردات شکر مجوز صادر شده 
و این ش��رکت ها در حال واردات ش��کر هستند، بنابراین مردم نگران 

کمبود شکر نباشد و به مقدار نیاز واقعی خود خرید کنند.
وی گفت: تصمیم شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی 
نیز معطوف به اینکه عمده ش��کر اس��تحصالی کارخانجات نیشکری 
از طری��ق فروش��گاه های زنجیره ای، ش��رکت های تعاون��ی مصرف و 
اتحادیه های صنفی با قیمت مصوب در سطح کشور توزیع شود تا در 
ماه رمضان مردم بابت شکر مشکل خاصی نداشته باشند. نایب رئیس 
هیات مدیره ش��رکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی افزود: 
خوشبختانه با فروکش کردن آب در خوزستان برداشت مزارع نیشکر 
آغاز و همینطور دو کارخانه تصفیه ش��کر نیز آماده تصفیه شکر خام 

است، بنابراین امروز یا فردا محصول تازه وارد بازار مصرف می شود.

وزارت جهاد کشاورزی موظف شد خرمای ماه 
رمضان را تأمین کند

براساس تصمیم ستاد تنظیم بازار کش��ور، وزارت جهاد کشاورزی 
مکلف شد از طریق س��ازمان های جهاد کشاورزی و تعاون روستایی 
استان ها، خرمای مورد نیاز بازار برای ماه مبارک رمضان را تامین کند.

به گزارش تس��نیم، محمدرضا کالم��ی، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این 
مطلب گفت: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی 
ماموریت یافت با برگزاری جلس��ه ب��ا صاحبان محموله های خرما در 
استان های منبع تولید نسبت به عرضه مستقیم این محصول و حذف 
واس��طه و دالالن اقدام کند. وی افزود: طبق گزارشی که در جلسه 9 
اردیبهشت تنظیم بازار ارائه شد، تامین کنندگان حاضر شدند خرما را 
ب��ا قیمت 15درصد کمتر از نرخ میادین عرضه کنند. کالمی تصریح 
کرد: همچنین سازمان های میادین میوه و تره بار و استانداران مکلف 

شدند جایگاه عرضه مستقیم برای توزیع خرما اختصاص دهند.

اخبـــار

وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی گفت ش��یوه سنتی توزیع و 
عرضه دارو، در شرایط امروز کشور، شیوه کارآمدی نیست، بنابراین نظام 
توزیع و عرضه دارو نیازمند تحول بنیادی اس��ت تا مبادا بیماری در این 

روزها، دغدغه دارو داشته باشد.
به گزارش ایسنا، سعید نمکی در اختتامیه همایش معاونان غذا و دارو 
دانش��گاه های علوم پزش��کی سراسر کشور در قمصر کاش��ان اظهار کرد:  
تالش ما بر این اس��ت که هیچ کس دغدغه کمبود دارو نداش��ته باش��د و 
معاونان غذا و دارو دانشگاه ها باید روزانه بر توزیع و موجودی دارو نظارت 
کنند و اگر کمبودی در اس��تانی وجود دارد از اس��تان های مجاور تامین 

شود.
وی اف��زود: اصالت و حمایت از تولید مهم اس��ت و بای��د تولیدات مان 
را افزای��ش دهیم ت��ا از واردات بی روی��ه دارو جلوگی��ری کنیم. حمایت 
از تولیدکنن��دگان داخل��ی دارو و صنعت یک وظیفه ملی اس��ت، اما این 

حمایت ها باید با رعایت استانداردهای الزم باشد.
وی تصری��ح کرد: وقتی ش��رکت های چن��د ملیتی از ای��ران رفتند ما 
25درصد از داروی مورد نیازمان را با کمک آنها تولید می کردیم، اما امروز 
بدون آنها با پش��توانه داروس��ازان صنعتی و بخش های تحقیق و توسعه 

خودم��ان 9۷درص��د از محصوالت داخلی را با فرم ه��ای پیچیده تر از آن 
زمان، تولید می کنیم.

وی با تاکید بر رعایت اس��تانداردها، گفت: نخستین نقش من به عنوان 
وزیر بهداشت، دفاع از سالمت مردم و رساندن داروی سالم به آنهاست و 
دوم اینکه از کارخانه ها در استان ها به طور واقعی حمایت و یاری کنیم و 
نگذاریم کارشناسی بی جهت داروی غیراستاندارد را تایید کند تا مشکلی 

بر مشکالت مردم افزوده شود.
وزیر بهداشت تصریح کرد: عالوه بر رعایت استاندارد و انجام آزمایش های 
دوره ای، باید بازار پراکنده و عریض دارو و صدور پروانه ها را به طور مستمر 

نظارت کنیم تا فردی نتواند به هر شکلی که بخواهد، بی قانونی کند.
نمکی تاکید کرد: علت ورشکس��تگی برخی شرکت های داخلی، توزیع 
سنتی دارو و نبود نظام توزیع علمی و به روز است و باید نمایشگاه دارویی 
از شرکت های دانش بنیان و بضاعت های ملی برگزار کنیم تا بتوانیم تولید 
داخلی و تولیدکنندگان بوم��ی را در عرصه تولید و توزیع دارو، معرفی و 

حمایت کنیم.
وی گفت: هزینه های نقل و انتقال دارو بسیار زیاد است و باید در نظام 
توزیع چه در سطح پخش و چه در اتصال سازمان غذا دارو  به داروخانه ها، 

به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که در پرونده الکترونیک سالمت، جای داده 
شود تا همه موارد را بتوانیم به روز کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: نظام عرضه دارو در برخی داروخانه ها مناس��ب نیست 
زی��را در برخی داروخانه ها، تکریم ارباب رج��وع بی رنگ و حتی فراموش 
شده است و برخی از آنها به سمت توسعه موارد آرایشی بهداشتی رفته اند.

نمکی تاکید کرد: مسئوالن داروخانه ها باید تکلیف خود را روشن کنند 
که آیا داروخانه اس��ت یا مرکز عرضه لوازم آرایشی بهداشتی است. چون 
متاس��فانه سود در لوازم آرایشی بهداشتی است، قسمت داروخانه هر روز 

کوچک تر می شود.
وزیر بهداشت گفت: مجموعه این وزارتخانه در خدمات رسانی به مردم 
س��یل زده کش��ور بدون هیچ کمک خارجی افتخاری را کسب کرد که در 

تاریخ این سرزمین مانند حماسه دفاع مقدس ماندگار شد.
نمک��ی اف��زود: هنگام هجوم س��یل، با وج��ود تعطی��الت، 9 مرتبه به 
اس��تان های س��یل زده جهت بررسی وضعیت س��المت این مناطق سفر 
ک��ردم و با لط��ف خدا و همت همه هم��کاران، مردم و مش��ارکت دیگر 
دس��تگاه ها و نهادها حتی یک مورد اپیدمی در مناطق سیل زده نداشتیم 

که سازمان های تخصصی جهانی را نیز متحیر کرد.

تکلیف خود را روشن کنید داروخانه هستید یا مرکز عرضه لوازم آرایشی؟

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بدون دنبه حدود 95 هزار تومان، 
با دنبه 92 هزار تومان و گوشت گوساله 95 به فروش می رسد این درحالی 

است که قیمت این محصوالت در برخی از نقاط بیشتر از اینها  است.

به گزارش تسنیم، درحالی که  هر کیلوگرم گوشت قرمز تنظیم بازاری 
سردست با دنبه 42 هزار و 400 تومان و ران 44  هزار و 400 تومان به 
فروش می رسید و تقاضای زیادی برای خریداری آن وجود داشت و عدم 
تناس��ب عرضه و تقاضا منجر به ایجاد صف های طوالنی برای خرید این 
محصول شده بود، حال با قطع اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات این 

محصول حجم تقاضا را  به شدت کاهش داده است.

کف قیمت هر کیلوگرم گوش��ت گوسفندی بدون دنبه حدود 95 هزار 
تومان، با دنبه 92هزار تومان و گوش��ت گوس��اله 95 به فروش می رسد؛ 
مس��ئول یکی از فروش��گاه های زنجیره ای در ته��ران در  این ارتباط به 
خبرنگار تسنیم، گفت: در گذشته که قیمت گوشت قرمز تنظیم بازاری 
ب��ود همه به دنبال خرید این محصول بودند اما امروز که قیمت آن آزاد 
ش��ده اس��ت فروش نداریم و حتی محصوالت عرضه ش��ده را به شرکت 

برگشت می زنیم.
وی می افزاید که این کاهش تقاضا باعث شده که قیمت گوشت قرمز 5 
تا 10 هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش یابد اما کماکان مردم نمی خرند.
بناب��ر این گزارش یک قصابی نیز که تنها چند قطعه سردس��ت و ران 

گوس��فندی در ویترین یخچالی مغازه خود آویزان کرده است، می گوید: 
زمانی ویترین این مغازه پر از الش��ه گوسفند بود اما این روزها تنها چند 
مش��تری در روز بیشتر نداریم که آنها نیز حجم کمی از این محصول را 

خریداری می کنند و ادامه این روند باعث تعطیلی مغازه ام می شود.
وی در پاس��خ به اینکه چرا با کاهش قیمت به دنبال جذب مش��تری 
نیس��ت، می افزاید: در صورتی که خودم ب��روم دام زنده خریداری و ذبح 
کن��م، برای خرید هر کیلوگرم دام زنده باید حداقل 40 هزار تومان پول 
پرداخ��ت کنم که نیمی از آن ضایعات اس��ت و برای خ��ودم هم در هر 
کیلوگرم 10 تا 12 هزار تومان س��ود در نظر گیرم قیمتش همین حدود 

94 تا 95 هزار تومان می شود.

قیمت هر ش��انه تخم مرغ 30 عددی در بازار که تا 12 هزار تومان 
کاهش یافته بود، خبر آزاد ش��دن صادرات، نرخ این محصول را دوباره 
افزای��ش داد و ب��ه 13 ه��زار و 500 تومان تا 18 هزار تومان رس��اند 
درحالی که قیمت تخم مرغ هر ساله در ایام ماه رمضان ارزان می شود.

به گزارش تس��نیم، در پی نارضایتی مرغداران درباره کاهش قیمت 
تخم مرغ در بازار، رضا رحمانی وزیر صمت در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 
با ارس��ال نامه ای به رئیس گمرک، صادرات این محصول را آزاد اعالم 
کرد اما به نظر می رس��د که  برای تنظیم بازار در کش��ورمان دیواری 

کوتاه تر از مصرف کنندگان وجود ندارد. 
بنابر این گ��زارش، پیش از این نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه 
مرغ تخم گذار گفته بود هر کیلوگرم تخم مرغ  2200 تا 2300 تومان 

زیر قیمت تمام شده تولید عرضه می شود.

قیمت گوشت قرمز در بازار چند؟

آزادشدن صادرات، تخم مرغ را گران کرد

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

اخذ عوارض زوج و فرد اشتباه است
رئی��س پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی نیروی انتظام��ی جزییات 
ش��کایت پلیس راهور از ش��هرداری تهران درخصوص اخذ عوارض 
ع��الوه بر جریمه به دلیل تردد غیرمج��از در محدوده زوج و فرد را 

تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، س��ردار 
س��ید کم��ال هادیانفر درباره س��رانجام ش��کایت پلی��س راهور از 
ش��هرداری تهران در مورد اخذ ع��وارض زوج و فرد از خودروها در 
ای��ن محدوده گفت: واقعیت ماجرا این اس��ت که پلیس راهور برای 
مدیریت ترافیک و کمک به مردم شکایت را به دیوان فرستاده است 

تا در آنجا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه تصمیمی که در ش��ورای ش��هر تهران و معاونت 
حمل و نقل در مورد اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد گرفته شده 
خالف قانون اس��ت، گفت: هم فرمانداری تهران این تصمیم را نقض 

کرده و هم با قانون مغایرت دارد.
رئیس پلیس راهور ناجا با تش��ریح دالیل اجرای طرح زوج و فرد 
گفت: با افزایش آلودگی هوا بعد از اجرای طرح ترافیک مقرر ش��د 
ی��ک طرح موقت و نه دائم در 5درصد از ش��هر اجرا ش��ود که اگر 
آلودگی باالی صد پی پی ام رس��ید طرح اجرا ش��ود ک��ه با افزایش 

آلودگی هوا، طرح زوج و فرد هم اجرا شد.
وی ب��ا تاکید بر اینکه گرفتن عوارض در طرح پیش بینی نش��ده 
اس��ت، گفت: در مصوبه اخیر ش��ورای ش��هر ته��ران در مورد اخذ 

عوارض نیز محدوده به محدوده ها تبدیل شده است.
هادیانف��ر ادامه داد: ما بحث مان این اس��ت که ط��رح زوج و فرد 
برای کاهش آلودگی هوا خوب اس��ت و موافق آن هس��تیم  چراکه 
2میلیون وسیله نقلیه در تهران شده 4میلیون وسیله و معابر تهران 
گنجایش این تعداد وس��یله نقلیه را ندارد، ام��ا زوج و فرد با هدف 
کسب درآمد ایجاد نشده و تو این شرایط اقتصادی مردم، ما مخالف 

اخذ عوارض هستیم.
رئیس پلی��س راهور ناجا درباره طرح جدید ش��هرداری در مورد 
زوج و ف��رد که بناس��ت از ابتدای تیرماه اجرا ش��ود، گفت: معاونت 
حمل و نقل ش��هرداری تهران قرار ش��د طرحی را تهیه کند و ابتدا 
بیایند در ناجا و بررسی کنیم که آیا طرح جدید به مدیریت ترافیک 

کمک می کند و به صالح مردم است یا خیر.
هادیانف��ر ب��ا تاکی��د بر اینکه ش��کایت م��ا از ش��هرداری تهران 
پابرجاس��ت، درباره اینکه چرا همان پارس��ال پلی��س در مورد اخذ 
عوارض ش��کایت نکرد تا مردم عوارضی پرداخت نکنند، گفت: نامه 
و ش��کایت پلیس راهور مربوط به س��ال قبل است و مربوط به االن 
نیس��ت و امیدوار بودیم که قبل از رس��یدگی دیوان، شهرداری آن 

را اصالح کند.
به گفته هادیانفر، مس��یر شهرداری در اخذ عوارض زوج و فرد از 

مردم اشتباه است و نباید به مردم فشار مالی بیاید.

واردات خودرو در سال۹8 آزاد نخواهد شد
 از نظر وزارت صمت 5هزار خودرو  در گمرک 

مشکلی برای ترخیص ندارد
  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات تاکید کرد به هیچ عنوان 

واردات خودرو در سال 98 در دستور کار قرار ندارد.
   سید مهدی نیازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنالین، با بیان 
اینکه آزادس��ازی خودروهای دپوشده طبق مصوبه هیات وزیران در 
حال انجام است، اظهار کرد: تا االن هیچ مصوبه جدیدی به ما ابالغ 

نشده است.
  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات درباره پروسه آزادسازی 
ای��ن خودروها از گم��رک توضیح داد: خودروهای��ی که در گمرک 
دارای قبض انبار هس��تند دو گروهند یا ثبت سفارش بانکی داشته 
و یا ثبت س��فارش ب��دون انتقال ارز داش��ته اند؛ آنهای��ی که بدون 
انتقال ارز هس��تند باید قبض انبار 5/16 به قبل داش��ته باش��ند تا 
خودروهای ش��ان با ثبت س��فارش جدید ترخیص شود و آنهایی که 
ثبت سفارش بانکی داشته اند، اگر تا تاریخ 10/16 قبض انبار داشته 
باش��ند، ثبت سفارش آنها تمدید و خودرو آنها ترخیص می شود که 

البته این فرآیند شامل چند مرحله است.
  نیازی اضافه کرد: بعد از درخواس��ت متقاضی، دفتر خودرو و نیرو 
محرک��ه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت ضوابط فن��ی خودروها را 
بررس��ی می کند، اگر متقاضی غیرنمایندگی باشد، سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آن را چک می کند و بعد از این دو 
مرحله، ثبت سفارش تاییدشده وارد پروسه بانکی برای اظهار منشأ، 
پرداخت مابه التفاوت تا سقف سنا )برای ثبت سفارش های بانکی( و 

سایر مراحل مرتبط با بانک می شود.
  نیازی ادامه داد: در مرحله بعد متقاضی با اظهار به گمرک مراحل 
تش��ریفات گمرکی را طی می کند و در مرحله آخر قبل از ترخیص 
تاییدیه س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان برای 
بررس��ی قرارداد واردکننده با خریدار انجام در صورت تایید سازمان 

مذکور، خودرو از گمرک ترخیص می شود.
  ب��ه گفت��ه نیازی، بیش از 5 ه��زار خودرو تاکنون ثبت س��فارش 
شده اند که در مراحل مختلف این پروسه قرار دارند و از نظر وزارت 

صنعت مشکلی برای ترخیص ندارند.
  همچنی��ن نی��ازی در خاتمه تاکید کرد به هی��چ عنوان برنامه ای 
برای واردات خودرو در دس��تور کار نیست و واردات خودرو کماکان 

ممنوع است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که مجلس در 
برنامه ششم مجوز اعمال سهمیه بندی را به دولت داده اما اینکه در نهایت 
س��ران س��ه قوه تصمیم مشترکی درخصوص س��همیه بندی بنزین اتخاذ 

کردند را باید به فال نیک گرفت.
ج��الل میرزای��ی در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص 
س��همیه بندی بنزین اظهار داش��ت: مجلس در برنامه ششم این مجوز را 
ب��ه دولت داده اما دولت در اج��رای آن مقداری مردد بود و مجلس نیز به 
دلیل اینکه در س��ال پایانی یک دوره به س��ر می برد و نمایندگان درگیر 
انتخابات بودند نتوانست در کمیسیون تلفیق و در زمان بررسی بودجه به 

یک جمع بندی و نتیجه در این خصوص دست یابد.
نماینده مردم ایالم، ایوان چرداول، مهران، ملکشاهی و شیروان افزود: در 
آن زمان به نظر می رسید دولت قصد ندارد به تنهایی مسئولیت این اقدام 
را به عهده گیرد و مجلس نیز این آمادگی را نداشت، اما حال که سران سه 
قوه تصمیم گرفته اند و مسئولیت این اقدام را پذیرفته اند، به نظر می رسد 

این اقدام به زودی اجرایی می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس طبق برنامه 
شش��م این مجوز را به دولت داده اس��ت، اما بهره برداری انتخاباتی از این 
موض��وع و اینکه برخی اع��الم م  کنند دولت این مج��وز را ندارد موضوع 
دیگری اس��ت. اگر به مفاد برنامه ششم مراجعه شود مالحظه می شود که 

این موضوع مصوب شده است.
میرزای��ی اف��زود: زمانی که مش��کالت را بررس��ی می کنی��م همگی از 
طیف های مختلف قبول دارند که وضعیت موجود خوش��ایند نیست و این 
میزان مصرف و هدررفت منابع و این میزان قاچاق س��وخت -که به دلیل 
تفاوت قیمت بین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد- پذیرفتنی نیست. 
یکی از راهکارها برای جلوگیری از هدررفت منابع و قاچاق سوخت، واقعی 
کردن قیمت ها و کاهش سوبسیدی است که دولت برای مصرف حامل های 

انرژی تخصیص می دهد.
نماین��ده م��ردم ایالم، ای��وان چرداول، مهران، ملکش��اهی و ش��یروان 

درخص��وص عادالنه بودن این اق��دام و در نظر گرفتن افرادی که خودرو و 
مصرف س��وخت ندارند، گفت: ممکن است وضعیت بهبود یابد و این افراد 
خ��ودرو بخرند. ما نباید از یک بعد به موضوع بنگریم؛ کس��انی که خودرو 
دارند و در خیابان ها تردد می کنند در حال صرف هزینه هس��تند. باید به 
س��مت واقعی کردن قیمت ها حرکت کنیم که این گامی رو به جلو اس��ت 
برای اینکه در حق افرادی که خودرو ندارند و از منابع و حامل های انرژی 

و سوبسید آن استفاده نمی کنند تبعیضی صورت نگیرد و متضرر نشوند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص زمان انجام 
سهمیه بندی گفت: درخصوص اینکه این مساله دقیقا فردا اجرا می شود یا 
اینکه چند روز جابه جا می ش��ود اطالع دقیق ندارم اما این تصمیمی است 
که س��ران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته اند و به 
زودی اجرایی می شود. این موضوع جزو اولین تصمیماتی است که یک قوه 
مسئولیت آن را به تنهایی نمی پذیرد و سران 3 قوه با واقع بینی این تصمیم 

را اتخاذ کرده اند و باید این امر را به فال نیک گرفت.

مجلس در برنامه ششم مجوز اعمال سهمیه بندی را به دولت داده است

با تصمیم مشترک سران 3 قوه، سهمیه بندی بنزین به زودی اجرایی می شود

عض��و هی��ات علمی دانش��گاه علم و صنع��ت بیان کرد که س��از و 
کار حمای��ت از تب��ادالت تجاری ایران و اروپا موس��وم به اینس��تکس 
در بلندم��دت کمکی ب��ه صنعت خودرو کش��ور نمی کند بلکه موجب 
وابستگی کش��ور و صنعت خودرو خواهد شد، اما اینگونه فرآیندها در 

کوتاه مدت ممکن است به صنعت خودرو کشور یاری رسانند.
غالمرضا موالیی منش در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
راهکاری که مطابق با آن وزارت صمت بتواند قیمت خودرو را سریع تر 
به یک نقطه تعادل برس��اند، اظهار داشت: یک مساله درازمدت وجود 
دارد مبنی بر اینکه صنعت خودرو کش��ور توام با بهره وری نیست و به 
همین دلیل با زیان دهی همراه اس��ت و نمی تواند به طور چشمگیری 
س��وددهی داشته باشد و مش��کالتی از این قبیل در صنعت خودروی 

کشور وجود دارد.
وی اف��زود: دولت باید به صورت هوش��مند یک حمایت اساس��ی و 
بنیادی از صنعت خودرو کش��ور داش��ته باشد به نحوی که در افزایش 
به��ره وری صنع��ت خ��ودرو کش��ور موثر باش��د. حمایت دول��ت باید 
هوش��مندانه و پلکانی بوده و منجر به رش��د صنعت خودرو و افزایش 
به��ره وری در این صنعت ش��ود و نیز موجب کاهش قیمت تمام ش��ده 

خودرو گردد.
عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت افزود: در کوتاه مدت و در 
شرایط خاص فعلی نباید از خودروساز و قطعه ساز انتظار معجزه داشته 
باشیم. مثل تمام دنیا در چنین شرایط خاصی، دولت باید حمایت های 
ویژه تری از صنعت خودرو داش��ته باش��د و الزم است که خروجی این 

حمایت ها مشهود باشد.
موالیی منش افزود: در تمام دنیا چنین مس��ائلی وجود دارد؛ مثال در 
کش��ور آمریکا وقتی که کمپانی جنرال موتور به ورشکس��تگی نزدیک 
ش��ده ب��ود، اوباما رئیس جمهور وق��ت، به طور کام��ل از این کمپانی 
حمایت کرد تا ورشکس��تگی این کمپانی اتف��اق نیفتد و حتی عنوان 

کرد که پرچم جنرال موتور، پرچم آمریکا است.
وی افزود: نکته مهم این است که در این میان نباید مردم چوب این 
قضیه را بخورند. اگر ش��رایط به گونه ای است که خودروساز نمی تواند 
به دلیل مش��کالت زیرس��اختی و اساسی، خودرو با کیفیت و با قیمت 
مناسب ارائه دهد، متضرر این شرایط نباید مردم باشند و نباید به این 
صورت باش��د که قیمت خودرو افزایش یابد و مردم ناچار به پرداخت 
این هزینه ها باشند. وظیفه اصلی متوجه دولت است و بیشترین کمک 

را دولت می تواند به عمل آورد.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت درخصوص میزان تاثیر ساز 
و کار حمایت از تبادالت تجاری ایران و اروپا موس��وم به اینس��تکس 
ب��ر صنعت خودرو کش��ور گف��ت: به دو نح��و می توان به این مس��اله 
نگریس��ت؛ اگر به شکل بلندمدت به این موضوع نگاه شود نباید متکی 

به اینستکس یا برجام بود.
وی افزود: اینستکس، برجام و همه اینها حتی اگر فرآیندهای بسیار 
خوبی باش��ند – گرچه می توان ایرادات زی��ادی به آن گرفت- آخرین 
آفت آنها این اس��ت که باعث وابستگی کشور شده و موجب می شوند 

که صنعت خودرو به شکل متکی به خود و مستقل پرورش نیابد.
موالیی من��ش افزود: واقعیت این اس��ت که اروپایی ه��ا نیز به دنبال 
مناف��ع خود بوده و طبیعتا در س��از و کار جدید مالی نیز که در حال 
ش��کل گیری اس��ت خیلی نمی توانند به ما کمک کنند. ما باید همواره 
متوجه این موضوع باش��یم که آنها پیگیر منافع خود هستند نه منافع 
ما، لذا اینس��تکس شاید در کوتاه مدت کمکی برای ما و صنعت خودرو 
باش��د ولی در بلندمدت دلخوش کردن حتی به باالتر از اینستکس نیز 

نمی تواند کمکی برای صنعت خودرو باشد.

این روزها و در جریان آش��فته بازار خ��ودرو، ظاهراً رایزنی هایی برای 
ورود مجدد ش��ورای رقابت به عنوان مرج��ع قیمت گذاری خودرو در 

حال انجام است.
س��ال گذشته بود که براساس مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا 
قرار بر این شد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به 
عنوان تنها مرجع کارشناس��ی قیمت در کشور تعیین شده و بر همین 
اس��اس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند نظرات 

کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند.
در همین راس��تا عملکرد شورای رقابت که تا آن زمان مرجع تعیین 
فرم��ول و تعیین تغییرات قیمت خودروه��ای داخلی زیر 45 میلیون 
تومان بود نیز تحت الش��عاع قرار گرفت و قرار ش��د تا ش��ورا فقط در 
چارچوب قیمت گ��ذاری خودروهای داخلی و البته خودروهایی که در 
بازار آنها انحصاری  شده عمل کرده و نظر خود را به ستاد تنظیم بازار 
اع��الم کند ولی میزان افزای��ش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این 

ستاد در سازمان حمایت مشخص و به خودروسازان ابالغ شود.
اما این روزها که بازار خودرو دچار آش��فتگی بسیاری شده و تعیین 
قیمت ها بی ضابطه و خارج از چارچوب مشخصی در حال انجام و بازار 
با افزایش ش��دید و گاهاً غیرمنطقی مواجه اس��ت، بحث ورود شورای 

رقابت به قیمت گذاری و نظارت بر آن مطرح است.
اینک��ه وضعیت ش��ورای رقابت ب��رای ورود به بازار خ��ودرو چگونه 
خواهد، موضوعی اس��ت که پرس  و جوی آن از برخی از اعضای ش��ورا 
ب��ا این توضیح همراه بود که گرچه طی مصوبه، مرجع قیمت گذاری و 
ابالغ خودرو، شورای رقابت نیست و به نهاد دیگری واگذار شده اما این 

شورا همچنان معتقد است از فرآیند قیمت گذاری کنار نرفته است.
این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود ش��ورا در حال نامه نگاری و 
رایزنی های با مراجع ذی ربط برای بازگش��ت مج��دد به بازار خودرو و 
ورود مس��تقیم به تعیین فرمول و قیمت گذاری خودرو است و اگر بار 
دیگر به این شرایط برگردد به طور حتم برای نظارت بر قیمت تمامی 
خودروه��ای داخل��ی و وارداتی که بازار آنها انحصاری تش��خیص داده 

شده ورود خواهد کرد.
در ای��ن رابطه باید گفت ش��ورای رقابت از اوای��ل دهه 90 به عنوان 
مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب و در ابتدا تقریباً تعیین 
قیمت تمام محصوالت خودروس��ازان را برعهده داشت، اما به تدریج از 
حجم فعالیت آن برای قیمت گذاری کاسته شد و تنها به تعیین قیمت 
خودروهای داخلی باالی 45 میلیون تومان که بازار انحصاری داشتند 
محدود شد، به عبارتی می توان گفت شورا در قیمت گذاری خودروهای 

باالی 45 میلیون تومان دخالتی نداشت.
ای��ن در حال��ی ب��ود ک��ه در زم��ان فعالیت ش��ورای رقاب��ت برای 
قیمت گ��ذاری خودرو ب��ا اینکه تقریباً هی��چ گاه رأی به کاهش قیمت 
خودروها نداد، ولی بارها انتقاداتی از سوی خودروسازان و البته وزارت 
صمت مطرح بود و حتی خودروس��ازان معتقد بودند قیمت گذاری های 

شورای رقابت موجب سرکوب بازار آنها شده است.
از س��وی دیگر در س��ال های قبل وزارت صمت نظراتی برای حذف 
شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو داشت و تاکید بر این بود که بازار 
خودرو انحصاری نیس��ت که شورا به آن ورود کند با این وجود شورای 
رقابت معتقد بود که بیش از 90درصد بازار در دس��ت دو خودروس��از 

است و این به معنای انحصار می تواند باشد و باید بر آن نظارت کند.
در مجم��وع با افزایش قیمت خودرو دیگر خودروی زیر 45 میلیونی 
تومانی وجود نداش��ت که ش��ورای رقابت در قیمت گذاری آن دخالتی 
داش��ته باش��د و در این حالت به صورت خودکار ش��ورا حذف می شد 
با ای��ن وجود گفته های برخی از اعضای ش��ورا حکای��ت دارد که 45 
میلیون تومان فقط یک مالک بود و می تواند با توجه به شرایط تغییر 
کند و گس��تره دخالت ش��ورای رقابت در قیمت گذاری به نحوی دیگر 

تغییر کند.

اینستکس کمکی به صنعت خودرو کشور نمی کند

نباید از خودروساز و قطعه ساز انتظار معجزه داشته باشیم

احتمال ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو
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اکوسیستم کارآفرینی جامعه خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ چگونه 
می توان زیرس��اختی مناس��ب برای کارآفرینان فراهم کرد؟ دولت ها تا 

چه اندازه برای ایجاد و حمایت از کارآفرینی تالش می کنند؟
با همکاری و تشریک مساعی در راستای ایجاد زیرساخت ها، می توان 
ش��اهد ظهور اکوسیس��تم های کارآفرینی در جوام��ع مختلف بود، اما 

چگونه این هدف تحقق می یابد؟
 5 گام راهبردی برای ایجاد و توسعه اکوسیستم کارآفرینی عبارتند از:

1-منابع کارآفرینی را در جامعه شناس��ایی کنید و آنها را در معرض 
دید قرار دهید

2-منابع را از طریق یک هاب مرکزی به هم وصل و مرتبط کنید.
3-اکوسیستم کارآفرینی را توانمند کنید کافی است با کمک گرفتن 
از افراد، توجه به محیط و تش��ریک مس��اعی شکاف های اکوسیستم را 

پر کنید.
4-در هر مرحله از توس��عه اکوسیس��تم، میزان تاثیر اقدامات تان را 

اندازه گیری کنید.
این مراحل به ش��ما کمک می کند زیرساخت هایی برای کارآفرینان 
و فعالیت های آنها فراهم کنید. ش��اید در نگاه اول ساده به نظر برسند، 
اما پشت س��ر گذاشتن این مراحل نیاز به تالش جامع در همه برنامه ها 

و مرزها،  همچنین همت و تالش شمار زیادی از افراد جامعه دارد.
مرحله 1: شناسایی

هن��گام شناس��ایی منابع، احتماال هر بخ��ش از جامعه دید متفاوتی 
نس��بت به سیس��تم دارد. س��رمایه گذاران ممکن اس��ت بگویند منابع 
بالاستفاده باقی ماندند، در حالی که کارآفرینان بگویند منابع از دست 
رفته و یا به نوعی مفقود ش��دند. واقعیت این است که برای هر جامعه 
ای منابعی وجود دارد. مهم نیست این جوامع چقدر بزرگ یا کوچکند. 
همیش��ه فرصت هایی وجود دارد که ممکن اس��ت شما از آنها بی خبر 

باشید.
مرحله 2: ارتباط

طرح توس��عه ارتباطات میان اعضای جوامع در سخن، ساده به نظر 
می رس��د، اما بسیار حائز اهمیت است. باید شبکه ایجاد کنید نه اینکه 
صرفا به ساختن یک دایرکتوری بسنده کنید، چرا که شبکه ها زنده اند 
و نفس می کشند. آنها به جوامع کمک می کنند تا عالوه بر شکاف های 

موجود شرکا و هم دستان بالقوه را نیز ببینند.
مرحله 3: توانمندسازی

هنگامی که یک شبکه ایجاد می شود، توانمندسازی از طریق تعامل 

و هم��کاری اتفاق می افتد و به ش��بکه اجازه می ده��د تا تصمیمات را 
مبتن��ی بر داده ه��ا اتخاذ کند، ش��کاف ها را پر  کند، س��رمایه ها را در 
راستای تقویت زیرساخت ها هدایت کند و کپی برداری را کاهش دهد. 
در نهایت هم این پیام را در جامعه گس��ترش دهد که همواره منابعی 
برای بهره برداری وجود دارد و اکوسیستم در حال رشد و توسعه است.

مرحله 4: سنجش و ارزیابی
چگونه می توان متوجه ش��د که این مراحل انجام شده است؟ کافی 
ا ست موارد حائز اهمیت را اندازه گیری کنید. معیار اندازه گیری توسعه 
اقتصادی »ش��غل« است. طرح ها و برنامه های فردی می توانند این کار 
را انج��ام دهند، اما اگر درباره کل جامعه صحبت می کنید، خوب کمی 
سخت تر است. احتماال معیارهای اولیه بیشتر مربوط به شبکه باشند.

این معیارها عبارتند از:
• بازدید از وب

• تلفن های خط مستقیم شبکه
• وجود تقویم رویدادها

• نتایج نظرسنجی
• ترافیک رسانه های اجتماعی

• رشد مخاطبان
بنابراین وقتی ش��بکه ها پیچیده تر می شوند، شما به سوی معیارهای 
بیشتری از جمله میزان دسترس��ی به سرمایه، خطوط نوآوری، منابع 
جمعیت ش��ناختی و برق��راری ارتب��اط میان منابع حرک��ت می کنید، 
بنابراین کش��ف کنید که چه معیاری برای جامعه ش��ما حائز اهمیت 

است، سپس آن را اندازه گیری کنید.
این نکته را به خاطر داش��ته باشید؛ س��اخت اکوسیستم کارآفرینی 
هرگز کار یک نفر نیس��ت حت��ی اگر کل هفته ه��ا و ماه های کاری را 
به صورت تمام وقت کار کند. این درحالی اس��ت که بعضی افراد ممکن 
اس��ت به سختی بتوانند حتی یک س��اعت در هفته برای پشتیبانی از 
این مراحل وقت بگذارند، اما با این تقویم های شلوغ چگونه می توان به 

سمت ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی حرکت کرد؟!
وظایف کوچک را به لیست کارهای تان اضافه کنید

اگر الزم است، فرآیند راه اندازی استارتاپ تان را با دیگران به اشتراک 
بگذاری��د، هر کارآفرین را به یک مش��تری یا مرب��ی معرفی کنید، در 
جلس��ات مرتبط ش��رکت کنید یا از کارآفرینان از طریق رس��انه های 

اجتماعی تان تجلیل کنید.
برای انجام هر یک از این وظایف کوچک تنها کافی است به تعهدات 
زمانی کوتاه مدت پایبند باش��ید، ه��ر کدام از اینها می تواند کمک کند 

جامعه کارآفرین تان به مکانی جدید و پربار برای همه تبدیل شود.
joinsourcelink/modirinfo  :منبع

اریک اش��میت بعد از 18 س��ال حض��ور در هیات مدی��ره آلفابت را ترک می کند. ت��رک هیات مدیره 
آلفابت یکس��ال بعد از آن اتفاق می افتد که اش��میت از س��مت خود به عنوان رئیس هیات مدیره آلفابت 

نیز کناره گیری کرد.
به گزارش دیجیاتو، اما اس��تعفای وی از س��مت ریاس��ت هیات مدیره آلفابت نیز ریش��ه در اختالفات 
داخلی این ش��رکت داش��ت ک��ه به خاطر حض��ور آن در برنامه های نظامی آمری��کا، مراوداتش با چین و 

سرپوش گذاشتن این شرکت بر سوء رفتارهای جنسی برخی کارکنان به وجود آمده بود.
اشمیت در مدت حضور خود در گوگل نقشی کلیدی را ایفا کرد. او در سال 2001 میالدی و در حالی 
که مدیرعامل گوگل بود به هیات مدیره آلفابت راه پیدا کرد تا از تخصص خود برای بهبود آنچه لری پیج 
و س��رگئی برین )موسسان گوگل( س��اخته بودند کمک بگیرد. در سال 2011 میالدی اشمیت از سمت 
مدیرعاملی گوگل استعفا کرد و بر کرسی ریاست هیات مدیره آلفابت تکیه زد. در ابتدای سال 2018 او 

از آن سمت هم کناره گیری کرد و به یکی از اعضای معمولی هیات مدیره بدل شد.
روز گذش��ته نیز آلفابت در بیانیه ای خبری اعالم کرد که اش��میت بعد از تمام شدن دوره حضورش در 
هی��ات مدیره در تاریخ 19 ژوئن دیگ��ر تمایلی به انتخاب مجدد ندارد و از آن زمان به بعد به عنوان یک 

مشاور فنی با شرکت همکاری خواهد داشت )نقشی که از یک سال پیش برعهده گرفت(.
اش��میت اما در این رابطه گفته که از س��مت خود کناره گیری می کند تا راه برای حضور نس��ل بعدی 
استعدادها در عرصه باز شود. او گفته در ادامه بیشتر یاد می  گیرد و وقتش را در سازمان بشردوستانه اش 
)Schmidt Futures( ص��رف می کن��د و در نقش تازه اش به عنوان مش��اور فنی در کس��ب و کارها و 

تکنولوژی های گوگل و آلفابت مربیگری خواهد کرد.
البته که این مدیر کهنه کار نقش��ی کلیدی را در رس��یدن گوگل به جایگاه ام��روزی اش ایفا کرده، اما 
حضورش در این ش��رکت در ماه های اخیر چندان خوش��ایند برخی نبود. ش��ش ماه پیش بود که گوگل 
بعد از گزارش نیویورک تایمز در مورد سوء رفتارهای جنسی درون شرکت زیر ذره بین قرار گرفت. در آن 
گزارش ذکر ش��ده بود که این کمپانی 150 میلیون دالر را در بحبوحه خبرهای س��وء رفتار جنسی اندی 
رابین خالق اندروید به وی پرداخت کرده. بعدها نام اش��میت در پرونده ش��کایتی رویت شد که به خاطر 

سرپوش  گذاشتن بر سوء رفتارهای جنسی در دادگاه به جریان افتاده بود.

 5 گام استراتژیک برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی

 اریک اشمیت بعد از ۱۸ سال
هیات مدیره آلفابت را ترک می کند

دریچــه

حاجی عبدالوهاب، مش��اور معاون اش��تغال و خودکفایی کمیته امداد کش��ور در سفر به خراسان جنوبی و در نشست با اعضای کارگروه 
اش��تغال خراس��ان جنوبی با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم در کش��ور، درخصوص اجرایی شدن کانون خیران کارآفرین گفت: این کانون 
در چارچوب نظام جذب خیران و کارآفرین طراحی  شده است و کارآفرینان به  عنوان نخبگان حوزه کسب  و کار در محوریت فعالیت های 
کانون قرار خواهند داشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وی افزود: تاکنون کانون خیران کارآفرین و اشتغال در چند استان اجرایی 
و موجب افزایش هم افزایی در بین کارآفرینان خیر و فعال در اس��تان ها ش��ده اس��ت و برکات و نتایج ارزشمند آن در حوزه کسب و کار و 

فعالیت های اقتصادی نصیب دو دهک پایین جامعه خواهد شد.
حاجی عبدالوهاب، با اشاره به نحوه فعالیت کانون خیران کارآفرین اشتغال گفت: شناسایی کارآفرینان واقعی به خصوص کسانی که در 

شرایط بد اقتصادی همچنان بنگاه های اقتصادی خود را فعال نگه داشتند، گام نخست در اجرا و پیاده سازی این مدل است.
مش��اور معاون اش��تغال کمیته امداد کشور با تأکید بر اینکه نظام آموزشی ما مبتنی بر نیازهای توسعه ای ملی، منطقه ای و محلی شکل 
نگرفته اس��ت، افزود: وجود انبوه فارغ التحصیالن بیکار یکی از معضالت جامعه کنونی اس��ت که با گذشت زمان نه تنها از جمعیت بیکاران 

کاسته نشده بلکه بر تعداد آنها افزوده می شود.

تشکیل کانون خیران کارآفرین در خراسان جنوبی

مترجم: نازنین توکلی 
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

شنبه
14 اردیبهشت 1398
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در میان بس��یاری از فاکتورهای مهم برای اداره  یک شرکت موفق، فرهنگ 
مثبت و س��الم در محل کار، بسیار اهمیت دارد که در آن بهره وری، استعداد، 
مه��ارت و روحی��ه پرورش پیدا می کند. در کس��ب و کارها،  ایجاد سیس��تم 
ارزشمندی که  مأموریت شرکت و چگونگی رسیدن به آن را نشان دهد بسیار 
مهم اس��ت. عالوه بر این، فرهنگ کاری مناسب، چگونگی انجام کارها، نحوه 
تعامل کارکنان با یکدیگر و مسیر هدایت شرکت را مشخص می کند، بنابراین 
یک فرهنگ س��ازمانی سالم دارای تأثیرات بلندمدت است که توسط پرورش 

افراد و ارزش های خوب می توان به آن دست یافت.
اگر می خواهید محیط کارتان را به موفقیت برسانید، باید فضای کاری خود 
را به عنوان یک عامل برای عملکرد مشاهده کنید، نه اینکه فقط از نظر هزینه 
به آن نگاه کنید. شناخت فضای کاری به عنوان راهی برای افزایش بهره وری 
فرهنگ سازمانی شما را تعریف می کند. هنگامی که این فرهنگ را با اهداف 
خود در هم می آمیزید، تفاوت قابل مالحظه ای ایجاد خواهد شد.  با ما همراه 
باش��ید تا چند نکته برای س��اخت شرایط مناسب و فرهنگ درست در محل 

کار را معرفی کنیم.
شفافیت را تشویق کرده و انتظارات واقع بینانه تعیین کنید

ش��فافیت در محل کار فض��ای اعتماد  و صداقت بین رهب��ران و کارکنان 
آنها را ایجاد می کند. اگر محل  کار فاقد ش��فافیت باش��د، به محیطی س��می  
تبدی��ل خواهد ش��د. اگر با الگویی مناس��ب رهبری کرده و س��عی کنید در 
موقعیت های مختلف منصفانه و ش��فاف باشید، کارکنان شما به طور دائمی 
از این رفتارتان پیروی می کنند. توانایی شما برای نشان دادن آنچه که شرکت 
عنوان می کند، یک راه عالی برای ساخت فرهنگی است که در ذهن دارید. شما 
باید چش��م اندازی از آنچه می خواهید به آن دست یابید را به همراه نگرش ها 
و رفتارهایی که برای شرکت شما اهمیت دارد بیان کنید. از آنجاکه تیم شما 
ممکن اس��ت به طور غریزی این موضوع را درک نکند، س��عی کنید صریحاً 

انتظارات خود را شرح دهید و از هر انحرافی جلوگیری کنید.
افرادی مناسب که به فرهنگ شما می خورند انتخاب کنید

کارمندان متعهد دارایی های هر س��ازمان هس��تند. تحقیقات مشارکت 
کارکنان نشان می دهد که ش��رکت هایی که کارکنان شان مشارکت کمی 
دارند از کاهش 32درصدی درآمد عملیاتی رنج می برند. احس��اس ش��ور و 
اشتیاق کارکنان خود را تقویت کنید. در حقیقت، انگیزه کارکنان در فرهنگ 
شرکت نهفته است، بنابراین در طول فرآیند استخدام باید افرادی را انتخاب 
کنید که ارزش های ش��ان با شما سازگار اس��ت. در این موقعیت، پرسیدن 
س��ؤاالت درست می تواند برای شما بس��یار مفید باشد. به عنوان مثال، در 
مورد کار  خود چه چیزی را دوست دارید؟ چه چیزی به شما الهام می دهد؟ 
اجازه ندهید که سازمان شما توسط افراد خاصی به عنوان پله ای برای رشد 
شخصی خود استفاده شود؛ با این حال، حتی اگر چنین اتفاقی افتاد، فقط 
مطمئن شوید که این کارکنان ارزش قابل توجهی برای سازمان شما ایجاد 

می کنند.

ارتباط کلید است
ارتباطات مؤثر یک ابزار ضروری برای ایجاد محیطی است که به افراد انگیزه 
می دهد و پیش��نهادات و انتقادات را تشویق می کند. این کار باعث مشارکت 
کارمندان می ش��ود و به آنها امکان می دهد نوآور باش��ند، همکاری کنند و به 
فردی کارآمد تبدیل شوند. عالوه بر این، ارتباط شخصی شما با کارکنان باعث 
افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس  آنها خواهد ش��د. اگر به  طور منظم با 
آنها جلسه برگزار کرده و در مورد مسائل صحبت کنید و مشکالت و موانع را 
از بین ببرید، به احتمال زیاد به کارمندان بهتری تبدیل خواهند شد. هنگامی 
که این س��طح از ارتباطات و فرهنگ در هر سازمانی غالب می شود، موفقیت 
و الهام بخش��ی آن شرکت افزایش چش��م گیری می یابد. به عنوان یک رهبر، 

ارتباطات و صداقت شما هرگز نباید کاهش یابند.
 تالش های ارزشمند را بشناسید و به آنها پاداش دهید

قدردانی و شناخت تالش های کارکنان برای شان بسیار مهم است. اهمیت 
دارد که بیشتر اقداماتی که برای شرکت شما سودمند است را تشویق کنید. 
افرادی که فکر می کنند ارزش��مند هس��تند در مورد خود حس مثبت دارند 
و توانایی آنها برای کمک کردن تقویت می ش��ود. عالوه بر این، یک فرهنگ 
ش��ناختی غنی درصد میزان حفظ  کارمند بیشتری دارد. بنابراین برای جلب 
توجه کارمندان خود چه کاری می توانید انجام دهید؟ آنها هر از گاهی نیاز به 
تنوع و جش��ن دارند. شما می توانید یک مهمانی خوب برای آنها برگزار  کنید 
و کارت های هدیه به آنها بدهید. این  شناسایی تالش کارکنان پیامی بسیار 

قدرتمند برای آنها می فرستد بنابراین، یک روش ارتباط قوی است.
به کارکنان خود بگویید که آنها یک تیم هستند، نه یک دسته از افراد

قدرت کار در یک تیم آنچنان قوی است که حتی کارهای ظاهراً غیرممکن 
قابل اجرا به نظر می رس��د. کار گروهی اساساً باعث حس اتحاد، شور و شوق 
برای منافع مشترک و تعهد به انجام بهتر می شود. شما باید این سیستم ارزش 
را در کارکن��ان خود ایجاد کنید که کار تیمی برای موفقیت ش��رکت حیاتی 
است. آنها باید یاد بگیرند که تنها کار کردن در حالی که بخشی از یک پروژه 
مشترک هستند، اساساً توانایی شان برای کمک و یادگیری را محدود می کند. 
به کارکنان خود بگویید در همه پروژه های مرتبط با کار با هم دیگر کار کنند و 
در صورت لزوم به یکدیگر کمک کنند. یک مقایسه ساده از فوتبال  قدرت کار 
تیمی را نشان می دهد. قبل از به ثمر رسیدن گل، در میان بازیکنان تیم، یک 
سری از پاس ها و کک ها وجود دارد و همدیگر را تشویق می کنند. بنابراین، کار 

گروهی، کارآمدترین راه برای انجام کارهاست.
نتیجه گیری

یک فرهنگ سازمانی س��الم، پایه ای برای ادغام دانش، باور و رفتار انسانی 
اس��ت که نس��ل های بعد را پرورش می دهد. داش��تن یک فرهنگ مثبت در 
شرکت راهی برای این است که اطمینان حاصل کنید همه در مورد انتظارات 

شرکت ایده ای مشترک دارند.
Lifedev/ucan :منبع

چگونه فرهنگ کاری مناسب بسازیم؟

یادداشـت

رئیس س��ازمان فضایی ایران با اش��اره به بازدیدی که از محصوالت فناورانه حوزه فضایی دانش��گاه علم و صنعت داش��ت، در اینستاگرام 
نوشت: جوانان مهم ترین سرمایه کشور هستند و براساس تأکیدات مقام معظم رهبری، الزم است تا بستر مناسب برای حضور جوانان خالق 

در عرصه های فناوری و اقتصادی حوزه فضایی را در ورود به گام دوم انقالب و تحقق آرمان های آن مهیا کنیم.
ب��ه گ��زارش مهر، مرتضی ب��راری گفت: امروز در تمام ارکان حوزه فضایی، چه در باالدس��ت و چه در پایین دس��ت، جوانان متخصص و 
خالق کش��ور خوش درخشیده اند و دس��تاوردهای ممتازی را برای کش��ور به ارمغان آورده اند. وی خاطرنشان کرد: در مراسم بزرگداشت 
دستاوردهای دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت، از 30 محصول فناورانه در حوزه های فضایی، نانو، انرژی، محیط زیست و 

بیوتکنولوژی که حاصل مشارکت جوانان باانگیزه و خالق این دانشکده طی پنج سال اخیر است، بازدید کردم.
براری افزود: در این مراس��م پیش��نهاد ش��د تا با مشارکت و تعامل با بنگاه های اقتصادی و ورود س��رمایه گذاران جسور به حوزه فضایی، 
بتوانیم بسترساز توسعه کسب و کارها در حوزه طراحی و ساخت ماهواره های عملیاتی و منظومه های ماهواره ای باشیم و روند تجاری سازی 

محصوالت فناورانه و تثبیت صنعت فضایی را با شتاب بیشتر طی کنیم.

ورود سرمایه گذاران جسور به حوزه فضایی کشور



آیا تا به حال برای تان اتفاق افتاده است که تبلیغاتی را در تلویزیون دیده 
و تحت تأثیر قرار گرفته باش��ید؟ آیا هر  بار که راجع به یک تبلیغ خاص 
فکر می کنید احساساتی می-شوید؟ جواب بسیاری از افراد، مثبت خواهد 
بود و چنین تاثیری وابس��ته به روانشناس��ی تبلیغات است. چرا بعضی از 
کمپین های تبلیغاتی موفق می ش��وند و در ذهن م��ان می مانند و بقیه به 
راحت��ی از یاد می روند؟ تصادف و شانس��ی در کار نیس��ت و چنین امری 
حاصل زحمت و کاری دقیق اس��ت که فاکتورهای مختلفی را در  بر دارد. 
زندگی همه افراد با تبلیغات گره خورده اس��ت و هر  کس بخش زیادی از 
روز خود را با تبلیغات س��ر و کار دارد. تبلیغات همه جا هستند و می توانند 
روی صفحه  تلویزیون و گوشی همراه، رادیو، رسانه های اجتماعی و ... خود 
را نشان دهند. به این ترتیب می توان  گفت که روانشناسی تبلیغات روی 
ذهن همه افراد تأثیر می گذارد و اگر با ما همراه ش��وید، به ش��ما خواهیم 

گفت که این امر چگونه صورت می گیرد.
روانشناسی تبلیغات چیست؟

به طور کلی، روانشناس��ی تبلیغات ترکیبی از متغیر های متفاوت است 
که سعی می کنند گرایشات ذهنی مصرف گرایی را پیش بینی کنند. امروزه 
تبلیغات فقط به تلویزیون، رادیو و حتی اینترنت محدود نمی شود و عمال 
هر  چیزی که در اطراف مان اس��ت این نق��ش را ایفا می کند. نحوه ای که 
محصوالت در یک فروش��گاه به نمایش گذاشته می ش��وند، رنگ و اندازه 
چیپس، قیمت لباس ها، حرف های زیرکانه ای که در رادیو پخش می شوند 
و به عبارت دیگر، هر چیزی که محصولی را جذاب و نظرمان را به آن جذب 

می کند، ابزاری قوی برای تبلیغات آن است.
هم��ه  ما وقتی محصولی را می خریم، س��عی می کنیم خود را از دیگران 
متمای��ز کنیم. چنین تمایلی برای برجس��ته، متف��اوت و منحصر به فرد 
بودن، چیزی است که روانشناسی تبلیغات از آن بهره می برد. بعد از اینکه 
تفاوت های ش��خصیتی ایجاد شدند، مفاهیمی مانند انگیزه، اولویت ها و یا 

قضاوت های شخصی پا به میدان می گذارند.
تأثیر تبلیغات

طبق تحقیق��ات، مردم در س��ال 19۷0 به صورت روزان��ه 500 تبلیغ 
می دیدند. امروز این رقم در کمترین حالت به 5000 تبلیغ در روز رسیده 
اس��ت. هر س��اله 5.3 تریلیون تبلیغ به مردم نشان داده می شود و به طور 
متوسط، کودکان 2000 تبلیغ 30ثانیه ای در سال می بینند. این رقم برای 

بزرگساالن 2 میلیون است.
چنین ارقامی نشان دهنده تاثیر تبلیغات روی موفقیت یک شرکت است. 
بازاریاب ها می دانند که مردم به چیزی که برای ش��ان لذت بخش و جذاب 
اس��ت، واکنش نش��ان می-دهند و این چیز می تواند یک تصویر، موزیک 
و یا داس��تان برندشان باش��د. آنها از این موضوع برای ابداع استراتژی های 
روانشناسی تبلیغات استفاده می کنند تا بتوانند بیشترین مخاطب را جذب 
کنند. هرچه متخصصان یک کمپین تبلیغاتی کاربلدتر باش��ند، راحت تر 

تشخیص می دهند که چه محتوایی بهتر تاثیر می گذارد.
برتری محتوای احساسی بر منطقی

تبلیغات طوری طرح می ش��وند که هم فکر و هم احس��اس مخاطب را 
تحت تأثیر قرار دهند. با این وجود، اهمیت احساس بیشتر به نظر می رسد. 
براس��اس عملکرد کمپین ه��ای تبلیغاتی، 31درصد تبلیغ��ات با محتوای 

احساسی موفق بودند. این رقم برای محتوای منطقی 16درصد بود.
تبلیغات احساسی از موضوعات مختلفی استفاده می کنند ولی احساساتی 
از قبی��ل افتخار، عش��ق، موفقیت، یکدلی انس��ان ها، دوس��تی، تنهایی و 
خاطرات بیشترین تأثیر را می گذارند. واکنش احساسی به تبلیغات، بیشتر 
از محت��وای واقعی اش تاثیرگذار اس��ت و مصرف کننده را مجاب به خرید 

محصول می کند.

دو نوع واکنش احساسی
دو نوع واکنش احساس��ی وجود دارد و هر دو در روانشناس��ی تبلیغات 
اس��تفاده شده اند و نتایج خیره کننده ای در برداشتند. اولی بر پایه  همدلی 
است. چنین واکنش��ی وقتی به وجود می آید که فرد با یک برند احساس 
نزدیکی می کند. اکثر اوقات این واکنش از طریق نش��ان دادن تصاویری از 
بچه ها، گربه ها و سگ ها به دست می آید. دومین واکنش براساس خالقیت 
اس��ت. این واکنش زمانی رخ می دهد که فرد حس می کند برندی از بقیه 
جلوتر است و دارای قدرت تخیل است. این واکنش با استفاده از صداگذاری 
عالی، انتخاب بازیگر و محل مناسب، داستان مورد استفاده و حتی موزیک 
پیش زمینه خوب به دس��ت می آید. کارگردانی تبلیغات نیز تأثیر بسزایی 
دارد. در این زمینه چند روش کلیدی وجود دارد. ایجاد غافلگیری و لذت 
آنی در تبلیغات جزو بهترین روش ها هستند و ذهن مخاطب را درگیر نگه 
می دارند. همچنین تبلیغات باید باال و پایین های احساس��ی خود را داشته 
باش��ند تا مخاطب را پای تبلیغات نگه  دارند. ع��الوه بر این، جلب اعتماد 

مخاطبان از مهم ترین قدم ها برای متقاعد کردن آنهاست.
برای برانگیختن این واکنش ها راه ه��ای دیگری نیز وجود دارد. یکی از 
آنها استفاده از افراد مشهور برای تبلیغ محصول شماست. بسیاری از مردم 
به افراد مش��هور اعتم��اد دارند، زیرا حس می کنند آنها را می شناس��ند و 
وجود آنها تضمین کننده کیفیت محصول اس��ت. روش دیگر اس��تفاده از 
»متخصصان« برای تأیید محصول ش��ما در تبلیغ است و این باعث جلب 
اعتم��اد مردم می ش��ود. همچنین مصاحب��ه با مردم عادی ب��رای تبلیغ 
محصول، بس��یار کارآمد است زیرا کس��ی از میان خود مردم آن را تأیید 
می کند. مردم با آنها احس��اس همدلی دارند و کس��ی که مانند خودشان 

است، همیشه مورد اعتماد واقع می شود.
استراتژی های روانشناسی تبلیغات

با دانستن ویژگی های مردم و نحوه  خریدشان، می توانید از طریق رسانه، 
تأثیر زیادی بر روی شان بگذارید، اما چگونه؟

اگ��ر برای تان اتفاق افتاده که به قصد خرید تعداد کمی محصول به یک 
سوپرمارکت رفته باشید و با یک سبد پر برگشته اید، تبریک می گوییم، شما 
مورد هدف تکنیک های علم روانشناس��ی تبلیغات قرار گرفته اید. در واقع، 
بازاریاب ها برای متقاعدکردن مشتری از استراتژی های روانشناسی تبلیغات 

استفاده می کنند و ما به چند مورد اشاره می کنیم:
اس��تراتژی مکانیکی: نخست، با استفاده از علم روانکاوی، این استراتژی 
از طریق تکرار یک ش��عار یا تصویر، مردم را شرطی می کند. تکرار مستمر 

باعث متقاعدکردن مشتری برای خرید یک محصول می شود.
استراتژی متقاعد کننده: هدف این تکنیک باالبردن یک محصول و بهتر 
نشان دادن آن در مقابل محصوالت مشابه است. برای این کار، ویژگی های 
مختلف محصول را معرفی کرده و با طرفداری از آنها، با ویژگی های سایر 
محصوالت مش��ابه مقایس��ه می کند. همچنین از عناصر خالقیت و درک 

شخصی به خوبی استفاده می کند.
اس��تراتژی فرافکنی: این روش بر روی الگو ه��ا، فرهنگ و روش زندگی 
م��ردم تمرک��ز می-کن��د و معموالً محص��والت را هماهنگ با س��لیقه و 
نظر های شان نشان می دهد. در اینجا، جامعه شناسی و مردم شناسی نقش 

مهمی را ایفا می کنند.
اس��تراتژی پیش��نهادی: ای��ن اس��تراتژی در نهایت س��عی می کند با 
تکنیک ه��ای روان��کاوی ذهن مردم را بخواند. به ط��ور کلی، این روش بر 
روی اضطراب، ترس و اس��ترس مصرف کنن��دگان تمرکز می کند و آنها را 
متقاعد می کند »محصولی جادوی��ی« وجود دارد که دقیقا برای نیازهای 

آنها طراحی شده است.
روانشناسی تبلیغات موفق

در همه کمپین های تبلیغاتی تصمیم های مهمی است که باعث شکست 
یا موفقیت آن می ش��ود. در همه  این تصمیم ها، متخصصان روانشناس��ی 
تبلیغات تحقیقاتی انجام می-دهند و دانش خود را برای تاثیرگذاری بیشتر 

بازاریابی ارائه می کنند. آنها این فاکتور ها را در نظر می گیرند:
ویژگی های تبلیغ: کدام رنگ ها، تایپوگرافی و تصاویر باید استفاده شوند.

تکرار: تعداد دفعاتی که باید تبلیغ را ارائه و منتشر کنند. با وجود اینکه 
این روش یکی از قدیمی ترین اس��تراتژی های موجود است، هنوز هم یکی 
از موثرترین ها به حساب می-آید. فلسفه این روش چنین است که هر چه 
مصرف کنندگان، پیامی را بیش��تر ببینند یا بش��نوند، بیشتر در ذهن شان 

می ماند.
قیمت: قیمت کمتر صرفا به معنای فروش بیش��تر نیست. در حالی که 
این موضوع یک فاکتور بسیار مهم است، متغیرهای دیگری نیز تاثیرگذار 

هستند.
کانال: تبلیغات در کجا منتشر می شوند )رادیو، تلویزیون، اینترنت و . . . (.
یک روانش��ناس تبلیغات همچنی��ن باید گرایش های مصرفی س��نین 
مختلف را در نظر گیرد. جهتی که مخاطبان به آن سوق داده می شوند نیز 
حائز اهمیت است. برای مثال، اگر می خواهیم نوجوانان را هدف قرار دهیم، 
باید از اینترنت و یا موبایل ها برای تبلیغ استفاده کنیم. به عالوه، با در نظر 
گرفتن شرایط سنی شان، می توانیم از هویت شان حمایت کنیم. این موضوع 

مهم ترین مسئله در این سن است.
روانشناسی رنگ ها

متخصص��ان روانشناس��ی تبلیغ��ات اهمی��ت زی��ادی را ب��ه رنگ های 
استفاده ش��ده در کمپین قائل می ش��وند. هر رنگی نشان دهنده  یک چیز 
متفاوت اس��ت و می تواند احساسات خاصی را در مخاطب بر انگیزد. طبق 
تحقیقات، اس��تفاده از رنگ ها باعث افزایش مخاطبان شده و مردم بیشتر 
جذب چنین تبلیغاتی می ش��وند. همچنین کنتراس��ت رنگ و استفاده از 
رنگ های مخالف استراتژی مناسبی برای جذب مردم است. به طور مختصر 

به تأثیر رنگ ها روی ذهن می پردازیم.
س��فید: رنگ س��فید احس��اس خلوص، خالی بودن، پاکی، معصومیت، 

بزرگی، سردی و روشنایی را به مخاطب انتقال می دهد.
آبی: رنگ آبی انتقال دهنده احس��اس تازگی، طراوت، ش��فافیت، عمق، 
ثبات، خردمندی، اعتماد و س��بکی است و همچنین حالتی آرامش بخش 

دارد.
زرد: زرد نش��ان دهنده  یکدل��ی، برون گرایی، نور، ل��ذت، گرمی، توجه، 

سرزندگی و جوانی است.
قرمز: قرمز دارای حس ش��ور، عش��ق، ش��دت، قدرت، خش��م، هیجان، 
اس��تحکام و پویایی اس��ت. همچنین همه نظر ها را به خود جذب کرده و 

ذهن را تحریک می کند.
سبز: سبز نش��انگر امید، رشد، س��المتی، هماهنگی، امنیت، طراوت و 

طبیعت است و قدرت آرامش بخش فوق العاده ای دارد.
بنف��ش: رنگ بنف��ش احس��اس خردمندی، ث��روت، تجم��ل، قدرت، 

جادویی بودن و آرامش را انتقال می دهد.
نارنجی: نارنجی نشان دهنده  ش��وق، گرما، موفقیت، خالقیت و هیجان 

است.
س��یاه: در نهای��ت، رنگ س��یاه دارای حس قدرت، رازآل��ودی، ظرافت، 

تاریکی، غم، مرگ، اطمینان، آرامش و ثبات است.
روانشناسی نقش مهمی را در طرح کلی و موفقیت یک کمپین تبلیغاتی 
بازی می کند. به گفته  یکی از متخصصان روانشناس��ی تبلیغات، یک پیام 
متقاعدکننده، پیامی است که بتواند نحوه  عملکرد ذهن فرد را تغییر دهد. 
پس ش��ناختن ذهن انسان مهم ترین مسئله اس��ت و با استفاده از قوانین 
پایه  روانشناس��ی تبلیغات می توان احساسات و واکنش های مورد انتظار را 
برانگیخت و مصرف کنندگان را به س��مت خ��ود جذب کرد. این تبلیغات 
می توانن��د گروه خاصی را مورد هدف قرار دهند تا به شناخته ش��دن کلی 

برند تجاری کمک کنند.
 exploringyourmind , :منابع
  appliedpsychologydegree, glintadv

تریپ ادوایزر؛ حقیقتی دروغین
ای��ن  روزها ب��رای انتخاب هت��ل، رفتن به رس��توران و مکان های 
تفریح��ی به وب س��ایت هایی مراجعه می کنیم که ب��ه مرور زمان به 
عنوان مرجع مطرح ش��ده اند. محتوای این وب سایت ها را قرار است 
خوانن��دگان و افرادی که ای��ن لذت ها را تجربه کرده اند بنویس��ند، 
اما این محتوا و نقدها چقدر قابل اطمینان اس��ت؟ چند درصدش��ان 
را مخاطبان واقعی نوش��ته اند؟ چه میزان از ای��ن نظرها به تقاضای 
کارفرما و با پرداخت پول نوش��ته ش��ده است؟ جدای از این نقدها و 
نظرات دروغین، آیا این امکان وجود دارد که هتل یا رس��تورانی که 

وجود خارجی ندارد، در این وب سایت ها معرفی شود؟
در س��ال 201۷ رس��توران د ش��د )The Shed( در دالوی��چ 
)Dulwich( لندن رتبه  اول رس��توران های لندن را در وب س��ایت 
تریپ ادوایزر )TripAdvisor( به خود اختصاص داد. نظرات زیادی 
در این وب س��ایت وجود داشت که از کیفیت غذاهای منحصربه فرد 

رستوران می گفت.
تنها مش��کلی که وجود داش��ت این بود که این رس��توران وجود 

خارجی نداشت!
هم��ه چیز یک ش��وخی بود برای اینکه نش��ان داده ش��ود چطور 

می توان در دنیای آنالین واقعیت ها را دستکاری کرد.
 )Vice( نویس��نده  وب سایت وایس )Oobah Butler( اوبا باتلر
صاحب این رس��توران بود. ایده افتتاح رس��توران از نقدهای دروغی 
بود که او با گرفتن مبلغ 13 دالر برای رس��توران ها در تریپ ادوایزر 
می نوش��ت. او برای رس��توران هایی ک��ه ندیده بود و غذای ش��ان را 

نخورده بود، براساس نظر صاحبان شان نقد و بررسی می نوشت.
اوبا به این نتیجه رس��ید در ش��رایطی که مردم مش��تاقند هرچه 
بیش��تر دروغ بشنوند، پس می شود رس��تورانی را که وجود خارجی 

ندارد به آنها فروخت.
خانه  اوبا در آلونکی )shed( در یک باغ در جنوب لندن بود. برای 
ش��روع نیاز به شماره  تلفنی برای رستوران داشت. پس از تهیه کردن 
یک شماره  تلفن، رستوران متولد شد. او به آدرسی برای رستورانش 
نیاز داش��ت؛ به جای آدرس کامل فقط خیابان ها و مسیرهای اصلی 
را در تریپ ادوایزر ذکر و نوع رستوران را »فقط با رزرو قبلی« تعیین 

کرد.
وب سایتی درست کرد و در آن اطالعاتی درباره  رستوران و منوی 
آن نوش��ت. عکس هایی هم غذاهای به ظاهر خوش��مزه  رستوران را 
همراه��ی می کرد. منوی رس��توران ای��ن نوید را م��ی داد که غذاها 

براساس حال و هوای میهمانان تهیه می شوند.
در یکی از عکس ها از رنگ و خمیرریش استفاده شده بود.

در عکس دیگری هم که قرار بود بیکن کنار تخم مرغ باشد، درواقع 
پای اوبا نقش بیکن را بازی می کرد.

پس از تایید در تریپ ادوایزر کار به طور رسمی شروع شد. رتبه  »د 
ش��د« در ابتدا 18.149 بود؛ بدترین رستوران در لندن. دوستان اوبا 
از کامپیوترهای مختلف نقدها و نظرات شان را درباره  غذاها و فضای 
»د ش��د« می نوش��تند. هفته های اول موفقیت خوبی برای رستوران 
بود، اما هنوز به هدف اصلی شان نرسیده بودند. تا اینکه باالخره تلفن 
رس��توران زنگ خورد و کسی که پشت خط بود، گفت: »من خیلی 
درباره  رستوران تون شنیده ام. می دونم که ممکنه جا نداشته باشین، 
ولی می خواس��تم بپرسم می تونم برای امشب صندلی رزرو کنم؟« و 
طبق برنامه  اوبا به او اعالم کرد که صندلی های رس��توران تا ش��ش 
هفته  بعد پُر اس��ت. روز بعد فرد دیگری می خواست چهار ماه جلوتر 

برای یک تولد 9 نفره جا رزرو کند.
ایمیل  هم در همین وضعیت بود. ده ها درخواس��ت رزرو در انتظار 
پاس��خ بودند. به این ترتیب »د ش��د« توانس��ت در مدت کوتاهی به 

رتبه  1456 برسد.
اما چه چیز تا این اندازه جذابش می کرد؟ رزرو هایی که به س��نگ 
می خوردن��د، نب��ودن آدرس و عکس های��ی که کنج��کاوی مردم را 

ترغیب می کرد.
تلفن رس��توران بی وقفه زنگ می زد و در م��دت چندماه رتبه  »د 
شد« به 156 رسید. اوضاع کمی از کنترل خارج شده بود. شرکت ها 
با گوگل مپ محل احتمالی رس��توران را ح��دس می زدند تا بتوانند 
نمونه های خوراکی های ش��ان را برای اوبا بفرس��تند. افرادی هم که 
می خواستند با رستوران کار کنند، به این بحران دامن می زدند. یک 
شرکت استرالیایی هم بود که می خواست رستوران را در ویدئوهایش 
به دنیا نشان بدهد و باالخره اوبا جلسه ای در اسکایپ با یک آژانس 
روابط عمومی داش��ت که قول داده بود »د ش��د« را با تم بتمن به 

برنامه  میل آنالین )Mail Online( ببرد.
پنج  ماه بعد رستوران در رتبه  یکم قرار گرفت. حاال اوبا در خیابان 

با افرادی مواجه می شد که آدرس رستوران را از او می خواستند.
خالص��ه یک روز اوب��ا ایمیل��ی از تریپ ادوایزر دریاف��ت کرد که 
اطالعات کامل رستوران را درخواس��ت کرده بود. رستوران در رتبه  
اول بود و مردم بیش از پیش می خواس��تند به آن مراجعه کنند. اوبا 
که تقریبا دلش می خواس��ت رس��توران را ببندد ب��ا تلفن های مکرر 

مردم تصمیم گرفت رستوران را چند روز باز کند.
پس س��عی کرد دقیقا همان مکانی را که دوس��تانش در شش ماه 

گذشته در تریپ ادوایزر نوشته بودند به نمایش بگذارد.
در نقدها نوش��ته ش��ده بود که غذاهای »د ش��د« مردم را به یاد 
غذاهای خانه ش��ان می اندازد: پس به غذاهایی فکر کرد که در طول 

زندگی اش خورده بود؛ غذاهای یخ زده.
تصمی��م گرفت نصف میزهایش را با کس��انی که می ش��ناخت پُر 
کند. یک اجاق از همس��ایه اش قرض کرد. یک DJ با موسیقی زنده 
میهمان ه��ا را همراهی می کرد و مرغ هایی که اجاره کرده بود فضا را 
به محیطی روس��تایی تبدیل می کردند. خیلی زود دوستش که قرار 

بود آشپزی هم بکند رسید.
اولین میهمان ها که با چش��م بند به میزهای ش��ان هدایت شدند، 
ی��ک زوج آمریکایی بودند که تازه از پاریس آم��ده بودند. آنها ابتدا 
از منظ��ره ای که می دیدند راض��ی نبودند ولی با حضور میهمان های 
دیگر وضع عوض ش��د و زوج آمریکایی هم درنهایت نقدهای خوبی 

نوشتند.
بله، حتی در وب س��ایت تریپ ادوایزر هم می شود تبلیغ رستورانی 
را کرد که در هیچ جایی وجود ندارد. آن هم فقط به این دلیل که بنا 
به عقیده  اوبا مردم دل شان می خواهد هر دروغی را بشنوند و دنیای 
آنالین این امکان را ایجاد کرده که آدم ها دل ش��ان بخواهد به جایی 

بروند که حتی آدرس مشخصی ندارد.
vice/mbanews  :منبع
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    )B2C و B2B به قلم: آن جین )کارشناس بازاریابی و طراح استراتژی  
گش��ت و گذار در ش��بکه های اجتماعی می تواند تجرب��ه ای دردناک و 
آزاردهنده باش��د. متاسفانه بسیاری از برندها و افراد حقیقی از گوشی های 
هوشمندشان به شیوه درستی استفاده نمی کنند. در بهترین حالت، کمبود 
آگاهی آنها )از مخاطب، نوع پلتفرم و بسیاری موارد دیگر( موجب رنجش 
مخاطب می شود. در بدترین حالت نیز چنین اکانت هایی کاربران را مجاب 

به انتخاب گزینه Mute یا آنفالو خواهد کرد. 
ه��دف اصلی مقال��ه کنونی کاه��ش جنبه های منفی جس��ت وجو در 
ش��بکه های اجتماعی و کمک به برندها در راستای بازاریابی و برندسازی 
آنالین بهینه اس��ت. در این راس��تا من از کارش��ناس های خبره موسسه 
بازاریابی محتوایی درخواس��ت ارائه توصیه های کاربردی کردم. نتیجه کار 
جمع آوری شمار بسیار زیادی توصیه جالب و تاثیرگذار بود. در اینجا باید به 
تاثیرگذاری هشتگ #CMWorld )دنیای بازاریابی محتوایی( به عنوان 
هشتگ رسمی موسسه اشاره کنم. بدون استفاده از این هشتگ در توییتر 

بسیاری از اطالعات مقاله کنونی فراهم نمی شد. 
اکنون اجازه دهید بدون هیچ گونه مقدمه چینی اضافه ای به سراغ بررسی 

22 اشتباه بزرگ بازارایاب ها در شبکه های اجتماعی برویم. 
1. طرح پرسش و عدم پاسخگویی

امی هیگز: رئیس موسسه بازاریابی محتوایی
در میان کارهای اذیت کننده برندها طرح پرس��ش از طریق شبکه های 
اجتماعی و عدم پاسخگویی جلب توجه می کند. در چنین مواقعی اشتباه 
اصلی متوجه برند مورد نظر اس��ت. البته چنین اش��تباهی فقط به دلیل 
س��هل انگاری نیس��ت. در برخی موارد برند موردنظر توانایی نرم افزاری یا 
س��خت افزاری پاسخگویی به ش��مار باالیی از مخاطب ها را ندارد. به طور 
معمول بازاریاب ها با هدف جلب نظر مخاطب به برندش��ان اقدام به طرح 
پرس��ش می کنند. نکته م��ورد غفلت آنها در این میان فراموش��ی افزودن 

برندشان به فرآیند جذب مخاطب است. 
2. ارسال سریع پیام فروش

هالی الرنس: نویسنده و طراح استراتژی کسب وکار
هنگامی که چندی پیش یک اکانت را در توییتر فالو کردم، به س��رعت 
پیامی تبلیغاتی به منظور فروش محصوالت مختلف از وی دریافت کردم. 
در چنی��ن مواقعی انتظار من از برند مورد نظر کامال واضح اس��ت: »اجازه 
دهید اندکی نفس بکش��م. س��پس به دنبال فروش محصوالت تان به من 

باشید.«
3. فروش سریع 

کتی مک فیلیپس: نایب رئیس انجمن بازاریابی آمریکا
پلتفرم لینکدین برای بس��یاری از بازاریاب ها و به طور کلی کارآفرینان 
بدل به خانه دوم شده است. امکانات گسترده این شبکه در راستای یافتن 
نیروی متخصص و همکارهای مورد نیاز ش��هرت جهانی دارد. ایراد اصلی 
حضور در لینکدین متوجه مدیران آن نیست. برخی از اکانت های لینکدین 
با ارس��ال پیام های فروش به صورت دسته جمعی موجب رنجش کاربران 
می ش��وند. به عنوان یک بازاریاب پی��روی از چنین دیدگاهی به هیچ وجه 

نتیجه مناسبی در پی نخواهد داشت. 
4. وقتی فکر می کنیم یک محتوا برای همه پلتفرم ها مناسب 

است
استیو ُهوارد: نویسنده حوزه کسب وکار

هر پلتف��رم اجتمای دارای ویژگی های خاص خود اس��ت. یک بازاریاب 
موفق به خوبی با ویژگی های منحصر به فرد هر ش��بکه اجتماعی آشنایی 
دارد. ب��ه ای��ن ترتیب دیگ��ر جایی برای اس��تفاده از محتوای��ی واحد در 

شبکه های اجتماعی مختلف نخواهد ماند. 
5. مخفی شدن پشت کسب وکار

چیم شاپیرو: مشاور حوزه شبکه های اجتماعی و کارشناس 
تخصصی تجارت

بس��یاری از کارآفرینان و بازاریاب های غیرحرفه ای به جای اس��تفاده از 
تصویر خود در لینکدین، لوگو برندش��ان را بارگذاری می کنند. نکته مهم 
در این میان ماهیت اصلی لینکدین اس��ت. این شبکه اجتماعی به منظور 
برقراری پل ارتباطی نزدیک میان کارآفرینان افتتاح ش��ده اس��ت. با ثبت 
اکانت های حقوق��ی و متعلق به برندهای مختل��ف در عمل چنین رابطه 
نزدیک��ی از بین خواهد رفت، بنابراین باید به دنب��ال راهکاری بهتر برای 

فعالیت در لینکدین باشیم.
6. عدم تولید محتوا

میشله گاِرت: مشاور روابط عمومی و نویسنده
بازاریاب هایی که به ندرت پس��ت تولید می کنن��د، بدون تردید چنین 
اف��رادی به هیچ وجه توجیه��ی برای کم کاری ش��ان ندارند. ب��ه هر حال 
ش��بکه های اجتماعی فضایی برای فعالیت و تعامل با دیگران اس��ت. اگر 
قصد تولید محتوا نداریم، اصال چرا اکانتی در شبکه های اجتماعی تاسیس 
می کنیم؟ پاس��خگویی به این پرس��ش بس��یاری از رفتارهای آزاردهنده 

بازاریاب ها را رفع خواهد کرد. 
7. پاسخگویی خودکار با کامنت ها

مائورا هیوز: مدیر بخش تولید محتوای دیجیتال موسسه 
بازاریابی محتوایی

در بس��یاری از موارد ما در ذیل پس��ت یک برند کامنتی درج می کنیم. 
در این شرایط برخی از برندها با صرف زمان و مطالعه هر کامنت اقدام به 
پاسخگویی دقیق می کنند. با این حال برخی از برندها راهکار ساده تر و در 
عین حال اذیت کننده ای را در پیش می گیرند. استفاده از روبات های ثبت 
خودکار کامنت اشتباه بسیار رایجی در میان بازاریاب هاست. این امر موجب 

رنجش خاطر شدید کاربران در شبکه های اجتماعی می شود. 
8. تالش برای فریب کاربران

Growh Advisor تاد کوردیل: مدیرعامل موسسه
گاهی اوق��ات برندها به خوبی از ماهیت روبات��ی پیام های خود آگاهی 
دارند. به این ترتیب در تالش برای فریب مخاطب از طریق ارسال پیام های 
خودکار طوالنی و دارای جزییات زیاد هستند. بدون تردید همه ما تجربه 
دریافت پیام های طوالنی از سوی برندهای مختلف را داریم. نکته جالب در 
مورد این پیام ها استفاده شان به عنوان سوژه خنده در صفحات تفریحی و 
طنز اینستاگرام است. به این ترتیب یک برند با دست خود موجب خدشه 

اعتبارش می شود. 
۹. قرض گرفتن مطلب

اریکا هیلد: طراح استراتژی بازاریابی
به عن��وان یک بازاریاب همیش��ه قانون کپی رای��ت را دارای نقص های 
بسیاری دانس��ته ام. دلیل اصلی چنین دیدگاهی وجود راه های فرار بسیار 
برای افراد س��ودجو در این قانون است. یکی از این سودجویی ها از طریق 
الگوبرداری کامل از متن یک بازاریابی و اکتفا به تغییر فقط چند واژه ساده 
است. به این ترتیب وقتی بازاریاب اصلی متن را مطالعه کند، تمام مطلب 
و ای��ده خود را در قالب عبارت های تازه بازخوانی خواهد کرد. بدون تردید 
اس��تفاده از این ش��یوه عالوه بر تعرض به حق��وق مالکیت فکری دیگران 

موجب بی اعتباری وجه برندمان در نگاه مخاطب نیز خواهد شد. 
10.  استفاده از کاربران بدون اطالع رسانی کافی

جین پیتروف: مربی رهبری و بازاریابی
اس��تفاده از مردم به عنوان س��وژه بازاریابی یکی از بهترین ش��یوه های 
تمام طول تاریخ کس��ب وکار محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان 
اطالع رس��انی به مردم در مورد استفاده تجاری از حضورشان است. امروزه 
اغلب این استفاده ها در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. به این ترتیب 
بای��د از کاربران حاضر در محتوای مان به صورت مس��تقیم اجازه بگیریم. 
همچنین در موارد پیشرفته تگ اکانت شان در پست مورد نظر نیز ضروری 

خواهد بود. 
11.  فراموشی مردم

لیلی نیومن: مدیر و کارشناس در حوزه شبکه های اجتماعی
بس��یاری از برندها و بازاریاب ها آنقدر که به دنبال کسب سود هستند، 
مخاط��ب را به کلی فراموش می کنند. به ای��ن ترتیب راه برند موردنظر و 
مخاطب در عمل جدا خواهد ش��د. این امر از نقطه نظر مخاطب به معنای 
جهت گیری به سوی استفاده از محصوالت برندی دیگر است. با این حال 
ب��رای بازاریاب ها و برندها به معنای از دس��ت رفتن اعتبار و جایگاه ش��ان 
اس��ت. در هر صورت یک برند و بازاریاب با هدف جلب نظر مردم مشغول 

به فعالیت است. 
12.  استفاده از عبارت های بیش از اندازه نامفهوم و دشوار

گوین پیرسون: مدیر و کارشناس در حوزه شبکه های اجتماعی
در بسیاری از موارد من بخش کامنت  پلتفرم های اجتماعی را آزاردهنده 
می یاب��م. این امر به دلیل بارگ��ذاری کامنت های بیش از اندازه پیچیده از 
سوی برخی از کاربران و برندهاست. در حقیقت برخی بازاریاب ها و برندها 
دریافت نادرس��تی از نحوه برقراری ارتباط با مخاطب دارند. به این ترتیب 
استفاده از واژگان و دستور زبان پیچیده و سنگین به عنوان مزیت قلمداد 
می شود. البته حقیقت امر کامال برعکس است. برندها نه تنها با استفاده از 
واژگان س��نگین و پیچیده موفقیت به دس��ت نمی آورند، بلکه مخاطب را 
نیز ناامید می س��ازند. همچنین جلوه حرفه ای کسب وکار آنها نیز به خطر 

خواهد افتاد. 
13.  درج کامنت بدون معنا

تیلور باربیری: طراح تبلیغات و بازاریاب ایمیلی
در بسیاری از موارد مشاهده کامنت های کاربران بدون هیچ گونه معنایی 
م��ن را اذیت می کند. البت��ه در این زمینه کامنت های همکارانم در زمینه 
بازاریابی بیش از همه عجیب و بی مفهوم است. بدون تردید برای موفقیت 
در عرصه بازاریابی و تبلیغات باید راهکاری بهتر از درج کامنت های بی معنا 

پیدا کنیم. 
14.  ادعای بدون جذب مخاطب

کریستین لوری: کارشناس متخصص شبکه های اجتماعی
بدون تردید اکنون افراد تاثیرگذار در ش��بکه های اجتماعی بدل به یکی 
از تولیدکنندگان اصلی مزاحمت و ناراحتی برای کاربران شده اند. متاسفانه 
بس��یاری از افراد بدون هیچ گونه تخصص و مهارتی اقدام به شروع کار به 
عنوان فردی تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی می کنند. به لطف ابزارهای 
کس��ب فالوور تقلبی نیز چنین افرادی دارای شمار زیادی فالوور هستند. 
نکت��ه جالب اینکه وقتی به س��راغ بخ��ش کامنت این اف��راد به اصطالح 
تاثیرگذار برویم، با عمق فاجعه مواجه خواهیم شد. به طور معمول میزان 
کامنت های دریافتی چنین صفحاتی با حجم باالی فالوورهای شان تناسب 
ن��دارد. همین امر گواه مطمئنی مبنی بر خری��د یا جذب فالوور تقلبی از 
سوی آنهاست. ش��اید هم چنین افرادی دارای فالوور واقعی باشند، با این 
حال وقتی کمترین توانایی در جلب نظر و تعامل مخاطب  به پست های مان 

را داریم، چگونه امکان موفقیت مان مطرح خواهد بود؟
15.  بی حوصلگی در گفت وگو

Marketing Advising ریچارد سنک: موسس برند
به عنوان یک بازاریاب طرف حساب اصلی ما مردم هستند. به این ترتیب 
کارهای ما باید موردپس��ند آنها واقع شود. در غیر این صورت به تدریج از 
صحن��ه بازاریابی کنار می رویم. یکی از نکات مهم فعالیت در ش��بکه های 
اجتماعی ضرورت توجه به گفت وگو با سایر کاربران است. در اینجا منظور 
اصلی من فقط گفت وگو با مخاطب هدف کمپین ها نیست. همکاران و سایر 
برندها نیز در چنین دسته بندی قرار می گیرد. بدون گفت وگویی جذاب با 
مخاطب در شبکه های اجتماعی امکان جلب نظر و تاثیرگذاری هم وجود 
نخواهد داش��ت، بنابراین باید نسبت به نحوه تعامل مان با سایر کاربران در 

شبکه های اجتماعی تجدید نظر اساسی کنیم. 
16.  دعوت بدون محتوا

مونینا واگنر: مدیر شبکه های کاربران و انجمن های تخصصی
فعالیت در لینکدین به عنوان بزرگترین پلتفرم اجتماعی ویژه کارآفرینان 
بدل به عادتی برای همه شده است. در این راستا شاید بسیاری از کاربران 
به هیچ وجه کارآفرین به معنای دقیق کلمه محسوب نشوند. به همین دلیل 
حضور گسترده مردم در لینکدین موجب کاهش کیفیت اصلی فعالیت در 
آن شده است. شکل اصلی من در لینکدین دریافت لینک های دعوت بسیار 
زیاد از س��وی کاربران مختلف اس��ت. در لینکدین لینک های دعوت برای 
افزودن کاربران به گفت وگو یا تحلیل مقاله ای تخصصی است. با این حال 
در بس��یاری از موارد لینک موردنظر فاقد هرگونه محتوای اصلی است. در 
برخی موارد نیز مخاطب با صفحه ای کامال خالی یا دارای تصویری خنده دار 
مواجه می ش��ود. این امر ناش��ی از عالقه بس��یاری از کاربران غیرحرفه ای 

لینکدین به شوخی با دیگران است. 
17.  خلق تیتر و واژگان خودساخته

مایک میرز: بازاریاب
در دنی��ای بازاریاب��ی تفاوت بس��یار واضح و مش��خصی می��ان مفاهیم 
گوناگ��ون وجود دارد. به این ترتی��ب بازاریاب ها به راحت��ی توانایی بیان 
منظ��ور خود را دارند. متاس��فانه برخی از بازاریاب ها به جای اس��تفاده از 
مفاهیم و اصطالح های رایج در دنیای بازاریابی اقدام به خلق اصطالح های 
خودس��اخته می کنند. با چنین کاری ما شاهد بسیاری از مفاهیم عجیب 
و غری��ب در دنی��ای بازاریابی خواهیم بود. مقصر اصل��ی نیز در این میان 
بازاریاب ه��ای مورد نظر هس��تند. نمونه های واضح خلق مفاهیم عجیب و 
غریب در دنیای بازاریابی عبارت هایی نظیر نینجا و گورو است. کاربرد این 

واژگان به جای جذابیت بیشتر موجب سردرگمی مخاطب خواهد شد. 
18.  نگارش بیوگرافی های بی فایده

لیزا دوگرتی: وبالگ نویس و کارگردان کلیپ های تبلیغاتی
حضور بازاریاب ها و متخصص های امور تبلیغاتی در شبکه های اجتماعی 
ب��ا هدف خاصی ص��ورت می گیرد. به ط��ور معمول این اف��راد به منظور 
دریافت بازخورد مخاطب در قبال کارهای ش��ان و یافتن شرکت های تازه 
برای همکاری به فعالیت در پلتفرم های اجتماعی مشغول هستند. به این 
ترتیب ما همیش��ه باید هدف اصلی حضورمان در شبکه های اجتماعی را 
به یاد داشته باشیم. کارهایی نظیر بارگذاری استوری های متفرقه، نگارش 
بیوگرافی طوالنی و بسیار شخصی، بارگذاری تصاویر سلفی و به روز رسانی 
م��داوم تصویر پروفایل اکانت مان از جمله اش��تباه های مهلت در ارتباط با 
مخاطب است. در حقیقت کاربران شبکه های اجتماعی نه به شخص شما، 

بلکه کارتان عالقه مند هستند. 
1۹.  اشتباه های کوچک در پست ها

سو لوکاس: استاد دانشگاه و مشاور کسب وکار
آی��ا امری به اندازه اش��تباه های پیِش پا افتاده در ش��بکه های اجتماعی 
کاربران را اذیت می کند؟ پاس��خ من منفی است. در حقیقت مشاهده یک 
پست بس��یار جذاب همراه با اشتباهی ساده در امالی کپشن تمام انگیزه 
مخاط��ب را از بین خواهد برد. به این ترتیب عالوه بر توجه به کلیات باید 

تمرکز ویژه ای نیز بر روی جزییات مطالب داشته باشیم.
20.  بارگذاری دوباره پست های قدیمی بدون تغییر

تریسی برادنان: مشاور امور بازاریابی
بارگذاری پست های قدیمی بدون هرگونه ویرایش و به روز رسانی توهین 
به مخاطب محس��وب می ش��ود. همچنین بارگذاری محتوایی یکسان در 

شبکه های احتماعی مختلف نیز امری غیرحرفه ای خواهد بود. 
21.  عدم اطالع از هدف

اچ. بی دوران: نویسنده مستقل
بس��یاری از بازاریاب ها و اهالی دنیای کسب وکار بدون هیچ گونه هدفی 
از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند. بدون تردی��د این امر موجب 

رنجش خاطر مخاطب در تعامل با آنها خواهد شد. 
22.  گم کردن دلیل اصلی حضور در شبکه های اجتماعی

لیزا راپل: نویسنده
بسیاری از بازاریاب ها و برندها بدون آگاهی از دلیل حضور در شبکه های 
اجتماع��ی مختلف فقط اقدام به تاس��یس اکان��ت در توییتر، فیس بوک، 
اینستاگرام، یوتیوب و لینکدین می کنند. اگر از آنها در مورد دلیل تاسیس 
این حجم از اکانت سوال شود، پاسخی نخواهند داشت. بدون تردید پیش 
از حضور در یک پلتفرم اجتماعی باید از دلیل فعالیت در آن و ویژگی های  

منحصر به فردش اطالع کافی داشت.  
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اهمیت طراحی تجربه کاربری در توسعه هوش 
مصنوعی

طراح��ی و تجرب��ه  کاربری موضوعی اس��ت که معم��وال در طراحی 
نرم افزارهای هوش مصنوعی نادیده گرفته می ش��ود درصورتی که تأثیر 

فوق العاده زیادی روی عملکرد مشتری می گذارد.
نرم افزار متن ب��از )open source software( یکی از محرک های 
کلیدی انقالب هوش مصنوعی است. امروزه با توجه  به گسترش زبان های 
برنامه نویس��ی مانند پایت��ون و پلتفرم هایی مانن��د TensorFlow هر 
شخصی می تواند مدل های پیچیده بسازد، اما این به این معنا نیست که 
اپلیکیشن های ساخته شده مفید خواهند بود و حتی گاهی اوقات ضرر آنها 

بیشتر از منفعت شان است.
بااین حال تجربه  کاربری یکی از مواردی اس��ت که همواره در طراحی 
نرم افزاره��ای هوش مصنوعی نادیده گرفته می ش��ود. با اینکه ابزارهای 
قدرتمند و سیستم های مبتنی بر ابر در دسترس هستند، اما واقعیت این 
است که معموال دانشمندان داده که اپلیکیشن ها را می سازند ممکن است 
در توسعه  رابط های بصری مهارت نداشته باشند. با توجه  به اینکه اغلب 
مردم غیر فنی از هوش مصنوعی برای دس��تیابی به اهداف کس��ب وکار 

استفاده می کنند بنابراین این موضوع اهمیت زیادی دارد.
در ح��ال حاضر دس��ته  جدی��دی از ابزارهای ه��وش مصنوعی به نام 
یادگیری ماش��ین خودکار )AutoML( در حال شکل گیری است که 
از ورک فلوهای ساده )سیستم گردش کار( و روش کشیدن و رها کردن 
برای س��اخت مدل های پیچیده اس��تفاده می کند و هوش مصنوعی را 
دموکراتیزه می کند. اس��تفاده از پلتفرم های توس��عه  کم کد می تواند در 
س��اخت اپلیکیشن هایی با رابط کاربری زیبا بس��یاری کاربردی باشد و 
همچنین کمبود نیروی متخصص ش��رکت ها را برای ساخت اپلیکیشن 
پوشش دهد، اما حتی استفاده از این سیستم ها نیز به پیش زمینه ای در 
علوم داده نیاز دارد و این موضوع روی توسعه  رابط کاربری تأثیر می گذارد. 

فلوریان داوتو، مدیرعامل شرکت نرم افزاری Dataiku می گوید:
»زمانی که م��ا Dataiku را طراحی می کردیم، مأموریت مان این بود 
که داده و ه��وش مصنوعی را میان مردم همه گیر کنیم و تمام قطعات 
مختل��ف تکنولوژی را دور هم جمع کنیم و هنگام طراحی رابط کاربری 
این موضوع را مدنظر قرار دادیم. هوش مصنوعی شرکتی به معنای آینده 
 Dataiku اس��ت و این یعنی صدها و ه��زاران نفر از م��ردم از نرم افزار
برای انجام کارهای شرکت استفاده می کنند و روزانه چند ساعت با این 
نرم اف��زار کار می کنند. بنابراین ما طراحی کاربری Dataiku را س��اده، 
شفاف، مدرن و زیبا انجام دادیم. مطمئنا هیچ کس دلش نمی خواهد در 
ی��ک فضای فیزیکی یا مجازی به هم ریخته و قدیمی کار کند؛ مخصوصا 

در زمینه  تکنولوژی های پیشرفته ای مانند علم داده و یادگیری ماشین.
س��هولت در اس��تفاده، یک��ی دیگ��ر از م��واردی اس��ت ک��ه باید در 
اپلیکیش��ن های هوش مصنوعی در نظر گرفت، اما نباید به معنای از بین 
 Dataiku رفتن قدرت نرم افزار تمام ش��ود. این یعنی طراحی کاربری
باید برای انجام کارهای تجاری ساده باشد زیرا بسیاری از کاربران دانش 
باالی��ی در علوم داده ندارند اما ای��ن موضوع نباید روی عملکرد نرم افزار 
تأثیر بگذارد.« اگرچه برقراری این تعادل آس��ان نیست اما برای طراحی 
نرم افزارهای هوش مصنوعی ضروری است. سؤال مهم این است که چه 
کارهایی برای تحقق این هدف باید انجام شود. در ادامه به بررسی بیشتر 
تعدادی از آنها  می پردازیم: تمرکز کردن روی الگوهای معنادار: زمانی که 
صحبت از طراحی و تجربه کاربری به میان می آید، جنبه  هوش مصنوعی 
نرم افزار باید برای مشتری پنهان بماند. در این شرایط موضوعاتی که باید 
از دید مشتری پنهان بماند، نسبت به ویژگی هایی که باید به کاربر نشان 
داده ش��ود، اهمیت بیشتری دارد زیرا دادن اطالعات اضافی به مشتری، 

به معنای گمراه شدن آنها و از بین رفتن الگوهای معنادار است.
اهمی��ت دادن به فونت: نرم افزارهای هوش مصنوعی با حجم زیادی از 
اطالع��ات درگیر هس��تند. برخی از آنها 35 میلیون روی��داد را از ۷هزار 
سیگنال تقلبی در هر ماه پردازش می کنند و الزم است به مواردی مانند 
فونت، رنگ و سایز اهمیت دهند. این موارد شاید مهم به نظر نرسد، اما 
در تحلیل حجم زیادی از اطالعات، سیگنال ها و نتایج اهمیت باالیی دارد.
ساده کردن برچس��ب ها: طراحی و تجربه  کاربری یعنی زبان مشترک 
توسعه دهندگان به زبانی قابل فهم برای مشتری های یک نرم افزار هوش 
مصنوعی مانند تحلیلگران تبدیل شود، به عنوان مثال هنگام بررسی یک 
رویداد توسعه دهندگان متوجه الگویی شده و آن را با برچسب »خطای 
الگین در آخرین س��اعت رویداد بزرگ تر از 10« نام گذاری می کنند اما 
این موضوع را با برچسب »فعالیت غیرطبیعی اورژانسی« به تحلیلگران 

گزارش می دهند.
فهمیدن نیازهای مش��تری و درک آنه��ا یکی دیگر از دالیل موفقیت 
در طراحی و تجربه کاربری یک نرم افزار بوده و اس��اس کار بس��یاری از 
سیستم ها و الگوریتم های هوش مصنوعی را تشکیل می دهد. یونی کاون، 

مدیر طراحی شرکت نرم افزار Intuit می گوید:
»زمانی که در مورد آماده س��ازی مالیات از هزاران مشتری نظرسنجی 
کردیم اغلب آنها با ترس، عدم اطمینان و ش��ک به ما پاس��خ می دادند. 
بعد از جویا شدن دلیل احساسات آنها موفق شدیم با اعمال تغییراتی در 
طراحی تجربه  کاربری، از نظر روان شناسی طراحی بهتری برای نرم افزار 

داشته باشیم.
ما برای کاهش بار ش��ناختی )تالشی که ذهن برای پردازش اطالعات 
انجام می دهد( از طریق محتوا، توضیح بصری، اس��تفاده از انیمیش��ن و 
بازسازی اطالعات میزان سردرگمی و اضطراب کاربران را کاهش دادیم. 
ما همچنین برای بهبود سیستم گردش کار سؤال های سخت و پیچیده  
فرم مالیاتی را به سؤال هایی ساده و مانند یک مصاحبه  دوستانه تبدیل 

کردیم.
برای رفع خس��تگی کارب��ران صفحاتی را طراح��ی کردیم که میزان 
پیشرفت آنها در فرم و همچنین صحت اطالعات آنها را ارزیابی می کرد. 
همچنین صفحه هایی داشتیم که عالوه بر تشویق و افزایش اعتمادبه نفس 
آنه��ا نکات و اطالعاتی جدیدی درخصوص تغییرات فرم های مالیاتی به 
آنها یادآوری می کرد. این تغییرات معموال در طراحی و توس��عه  نرم افزار 
استفاده نمی شوند اما تأثیر فوق العاده خوبی روی تجربه  کاربری می گذارند. 
مهم ترین درس��ی که ما هنگام طراح��ی TurboTax گرفتیم این بود 
که بین سادگی و تضمین 100درصدی صحت اطالعات کاربران تعادل 
ایجاد کنیم. ما هر سال اطالعات ارزشمندی از نحوه  تعامل مشتری ها با 
نرم افزار کس��ب می کنیم. انتظارات مردم نسبت به  سادگی محصول در 
حال تغییر است و ما با استفاده از اطالعات به دست آمده، تالش می کنیم 
این تغییرات را اعمال کنیم و درنهایت تجربه  خوبی از پر کردن فرم های 

مالیاتی برای آنها رقم بزنیم.«
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افسانه های استارتاپی: قدرت مطلق برای 
بنیان گذار

برخ��ی از بنیان گذاران اس��تارتاپ ها تصور می کنند برای اس��تقالل در 
تصمیم گیری و پیاده س��ازی برنامه ها باید قدرت مطلقی در شرکت نوپای 
خود داشته باشند. تمایل به انجام کارهای مورد عالقه، درکنار بهره برداری 
از ایده ای باارزش از دالیل اصلی راه اندازی استارتاپ توسط اکثر افراد است. 
رئی��س خود بودن یکی از جذاب ترین بخش های بنیان گذاری اس��تارتاپ 
محس��وب می شود. خصوصا اگر شما س��ال ها تحت مدیریت دیگران کار 
ک��رده و مجبور به اجرای تصمیم های آنها بوده باش��ید، از چنین فرصتی 
لذت خواهید برد. اس��تقاللی که افراد پس از تأس��یس اولین اس��تارتاپ 
خود حس می کنند، جذابیت بس��یار باالیی دارد. این حالت را نمی توان با 
استقالل زندگی شخصی در نوجوانی و جوانی مقایسه کرد. حس جذابیت 
ایجادش��ده، برخی اوقات به قدری شدید می شود که افراد بیش از حد در 
مسیر های مورد نظر خود تالش کرده و به اطرافیان هم فشار وارد می کنند. 
مسیرهای جدید پیش روی آنها، پشت همان دیوارهایی هستند که قبال 
حرکت را به خاطر زندگی کارمندی دش��وار می کردند. به  هر حال رویکرد 
اغلب افراد پس از حس اس��تقالل، به نوعی شبیه به شورشی می شود که 
گویی در هورمون های آنها وجود داش��ته اس��ت. رئیس بودن حس آزادی 
و قدرت به افراد می دهد. قدرتی که شاید برخی اوقات مسموم کننده هم 
باشد. به هرحال استفاده  بیش از حد از قدرت جدید می تواند خسارت های 
متعددی، هم برای خود ش��خص و هم شرکت تازه تأسیس اش به همراه 
داشته باشد. در ادامه  این مقاله  زومیت، به نکاتی می پردازیم که با درک آنها 
می توان از توهم قدرت ایجادشده بر اثر کارآفرینی جلوگیری کرده و آن را 

به مسیری کارآمد برای پیشرفت کسب وکار هدایت کرد.
نیاز به دیگران منجر به موفقیت می شود

تقریبا تمامی کسب وکارها برای پیشرفت به کمک افراد متعدد نیاز دارند. 
اگرچه شما بنیا ن گذار و مالک شرکت خود هستید و کنترل آن را در دست 
می گیرید، انعطاف پذیری در همکاری با همین افراد مورد نیاز، نکته  کلیدی 
پیشرفت خواهد بود. شما افرادی را به تیم خود اضافه می کنید تا نقاط خالی 
مورد نیاز در بحث دانش و تجربه را برای تان پوشش دهند. به همین دلیل 
عاقالن��ه نخواهد بود که نیازهای خود را به این افراد دیکته کنید و نظرات 
آنها را نش��نوید. درنهایت تالش کنید ت��ا از دانش و تجربه  موجود در تیم 
حداکثر استفاده را ببرید. عالوه  بر دانش و تجربه، ایده هم از اهمیت باالیی 
در کسب وکارهای نوپا برخوردار است. ایده هایی که تنها از یک منبع و یک 
چش��م انداز ایجاد می شوند، قطعا کیفیت باالیی نخواهند داشت. درمقابل، 
بهترین ایده ها آنهایی هستند که بازخورد تیم و بخش های متنوع کسب وکار 
را به همراه داشته باشند و نظرات آنها هم در توسعه  ایده لحاظ شده باشد. 
مدیریت به س��بک سنتی، حق شما به عنوان کارفرما و مدیر شرکت است. 
البته فراموش نکنید که ایده ها، برنامه ها و سیاس��ت هایی که بدون نظرات 
خارجی توسعه می یابند، پذیرش و انرژی مثبت آنچنانی به همراه نخواهند 
داشت. درعوض، مواردی که توسط تیم توسعه می یابند، پیشرفت بیشتری 
به همراه خواهند داشت. درواقع ایده های نوع اول آنچنان باقدرت، پردازش و 

اصالح نشد ه اند و احتماال نتایج خوبی هم به همراه نخواهند داشت.
بهره گیری از مشاوره  مربی

احتماال در ابتدا، ایده ای کلی از اهداف کس��ب وکار و چگونگی دستیابی 
به آنها داشته باش��ید. البته باوجود تمام قدرت و انرژی که برای تأسیس 
استارتاپ دارید، طبیعتا شما همه چیز را درباره  کسب وکار جدید نمی دانید. 
ازطرفی کوتاه نیامدن از ایده ها و تصمیم ها یا مقاومت در برابر تغییر مسیر و 
اهداف استارتاپ، نوعی حس قدرت به شما می دهد. منتها حسی که شما 
به عنوان عزم راس��خ می بینید، ش��اید به لجبازی و غرور بینجامد؛ غروری 
که ش��ما را از گوش دادن به نظرات دیگران که منجر به موفقیت می شود، 
باز خواهد داش��ت. مربی ها و مشاوران اس��تارتاپ نقشی حیاتی در مسیر 
کارآفرینی دارند. در ق��دم اول، بنیان گذاران باید تصمیم به گوش دادن و 
تالش برای درک هرچه بهتر توصیه های آنها داشته باشند. البته بنیان گذار 
لزوما نباید تمامی پیش��نهادهای منتورها را قبول و آنها را اجرا کند. اگر 
مشاوره با منتورها و مشاوران را به عنوان رویکردی دائمی در کسب وکار در 
نظر بگیرید، می توانید از ایده های آنها برای تصمیم گیری های خرد و کالن 
استفاده کنید. درنظرگرفتن نظرات آنها پیش از تصمیم گیری های متعدد 
کس��ب وکاری، شما را از دام چشم اندازهای تونلی و ایزوله در مدیریت رها 
می کند. چش��م انداز تونلی تنها به هدف نهای��ی توجه می کند و ایده های 
خارجی ارزشی برای آن ندارند. این رویکرد می تواند به تصمیم های اشتباه 

و شکست های جبران ناپذیر منجر شود.
حق اکثرا با مشتری است

گرفتارش��دن در تصور صحیح بودن همه فرآیندهای کس��ب وکار آسان 
است. چنین تصوری درنهایت منجر به گم کردن هدف اصلی هم می شود؛ 
هدفی که درواقع به صورت تحویل دادن کاال و خدمات عالی به مش��تریان 
خارج از دیوارهای شرکت تعریف می شود. قطعا نمی توان ایده پردازی درباره 
روندهای پرطرفدار بازار و موارد مشابه را محدود کرد، اما طراحی محصول 
نهای��ی هم نباید تنها باتوجه  به چنین روندهایی باش��د. چنین رویکردی 
منجر به عرضه  محصول یا خدماتی می شود که مخاطبان محدود و اندک 
دارد. درنتیج��ه در زم��ان ایده پردازی برای اس��تارتاپ و محصول آن باید 
ایده های مشتریان احتمالی و سلیقه  آنها را نیز لحاظ کنید. حتی زمانی که 
محصول استارتاپ به استقبالی مناسب در بازار دست پیدا کند، باید توسعه 
و بهبود آن را براس��اس نظرات و ایده های مشتریان در نظر داشته باشید. 
هزینه کردن مش��تریان، خرید یا عدم خرید کاال و خدمات و بازخوردهای 
زنده  آنها، مس��یر توس��عه  محصول یا خدمت را جهت دهی می کند. همه 
فرآیندهای کسب وکاری خصوصا در حوزه   استارتاپ ها نیاز به ایجاد تعادل 
دارند. در بحث ایده ها و بهبود محصوالت نیز باید تعادلی بین ایده های خود 
و آنچه در داخل ش��رکت و خارج از آن می شنوید، ایجاد کنید. بنیان گذار 
به عنوان رهبر و تصمیم گیر استارتاپ باید ایده های شنیده شده را به نوعی 
پیاده  کند که رضایت حداکثر افراد )از جمله خودش( را به همراه داش��ته 

باشد.
نکته باال به عنوان درگیری اصلی زندگی کارآفرینی ش��ناخته می شود. 
به منظور جذب دیگران به همراهی در مس��یر تصمیم گیری برای رسیدن 
به اهداف و چشم اندازهای موردنظر، باید همان اهداف و چشم اندازها را در 
مسیر پیشرفت، دستخوش تغییر کنید. به بیان دیگر وقتی استارتاپ شما 
به دنیای واقعی قدم می گذارد، ایده های جذابی که در ذهن خود داشتید و 

زمانی عالی تصور می شدند، باید از تغییر استقبال کنند.
درگی��ری تغیی��ر در اهداف و چش��م اندازها باید از س��وی کارآفرین و 
بنیان گ��ذار پذیرفته ش��ود. درواقع بیش��تر باید به دنب��ال چنین نوعی از 
درگیری ها باشیم. هیچ یک از کارآفرینان به تنهایی به موفقیت نرسیده اند و 
نخواهند رسید. همه  ما به افرادی نیاز داریم که در زمان تصمیم گیری های 

حیاتی برای پیشرفت کسب وکار، در کنارمان باشند.
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رهبری
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س��ال گذش��ته رهبران جهان در پاریس پیرام��ون تصمیم گیری برای 
موضوع افزایش دمای جهانی گردهم آمدند. هدف اصلی دیدار دس��تیابی 
به توافقی همه جانبه برای پیش��گیری از افزایش بی رویه دمای جهان بود. 
تغییرات مضر آب  و هوایی در طول دهه های اخیر به طور مستمر با تولید 
گازهای گلخانه ای روند صعودی داش��ته است. متاسفانه در طول دهه های 
اخیر تقریبا هیچ کش��وری اقدام جدی برای جلوگی��ری از تولید گازهای 

گلخانه ای در سطح انبوه انجام نداده است. 
درحالی ک��ه تصمیم گیری های عمومی نظی��ر گردهمایی پاریس برای 
جلوگیری از افزایش گرمای جهانی بسیار ضروری است، اقدامات داوطلبانه 
واحدهای خصوصی نظیر ش��رکت های تجاری نیز در این مس��یر بس��یار 
راهگش��ا خواهد ب��ود. امروزه به دلیل اهمیت موض��وع حفاظت از محیط 
زیست بسیاری از برندها به دنبال انجام اقدامات داوطلبانه برای حمایت از 
طبیعت در راستای جذب مشتریان بیشتر هستند. به این ترتیب سرنوشت 

برندها به حمایت شان از محیط زیست گره خورده است. 
بدون تردید هر فهرس��تی از برندهای برتر با مناقشه های زیادی همراه 
است. با این حال در اینجا هدف اصلی من بررسی 10 برند برتر در زمینه 
اقدام مثبت محیط زیستی اس��ت. در این فهرست تمایزی میان اقدامات 
درون شرکتی و بیرونی برندها اعمال نشده است. به این ترتیب تمرکز من 

فقط بر روی خالقیت و جدیت برندها قرار دارد. 
در ادامه به بررس��ی 10 برند برت��ر در زمینه اقدام مفید جهت مقابله با 
آسیب های خطرناک به محیط زیست و حل و فصل مشکالت آن خواهیم 

پرداخت. 
1. پاناسونیک

هنگامی که به کسب وکارهای سبز )حامی محیط زیست( فکر می کنیم، 
ش��رکت الکترونیکی ژاپنی »پاناسونیک« نخستین گزینه تامل ما خواهد 
 Fortune بود. در حقیقت، در س��ال 2014 موسسه مطبوعاتی- تحلیلی
نکته مهمی در مورد فاصله میان اقدامات واقعی پاناس��ونیک و آنچه مردم 

در مورد این برند گمان می کنند، پی برد. 
برخالف تصور بسیاری از مردم مبنی بر صدمات بسیار زیاد شرکت های 
حوزه الکترونیک به طبیعت، برند پاناسونیک یک استثنا واقعی است. آنها 
هزینه های بسیار زیادی را برای پرهیز از آلوده سازی محیط زیست پرداخت 
می کنند. اقدامات پاناسونیک از کارهای داوطلبانه در کنار شهروندان گرفته 
تا بحث ذخیره انرژی با پیشرفته ترین تکنولوژی ها و راه اندازی خط بازیابی 

انرژی به صورت پیشرفته را شامل می شود. 
یکی از جذاب ترین اقدامات برند پاناسونیک مربوط به دفتر نمایندگی اش 
در آمریکای شمالی است. دفتر نمایندگی این برند بزرگ در سال 2013 به 
منظور حمایت از محیط زیست محل استقرار خود را از شهر سیکوکس در 
نیوجرس��ی به منطقه جنوبی شهر نوارک منتقل کرد. اهمیت این موضوع 
با بررس��ی پیشینه طوالنی اس��تقرار نمایندگی پاناسونیک در سیکوکس 
آشکارتر خواهد شد. به این ترتیب پاناسونیک به خوبی پرده از اراده مصمم 

خود در راستای حمایت از محیط زیست برداشت. 
2. شرکت جدید تولید نوشیدنی بلژیک

شرکت تولید نوش��یدنی بلژیک اقدامات بس��یار پردامنه ای در راستای 
حمایت از محیط زیس��ت انجام می دهد. یک��ی از مهم ترین اقدامات آنها 
استفاده کامل از انرژی های تجدیدپذیر و سبز برای تولید نوشیدنی است. 
به این ترتیب آلودگی های ناشی از تولید محصوالت نوشیدنی سازی بلژیک 
به حداقل می رس��د. نکته جالب اینکه آنها سومین برند بزرگ حوزه تولید 
نوش��یدنی در آمریکا هستند. بدون تردید فعالیت برندی با این بزرگی در 
زمینه کسب وکارهای سبز امیدواری زیادی در میان حامیان محیط زیست 

ایجاد خواهد کرد. 
حمایت از انرژی های سبز بخش جدایی ناپذیری از فرهنگ شرکت تولید 
نوشیدنی بلژیک به حساب می آید. به این ترتیب آنها سرمایه گذاری وسیعی 
در راس��تای خرید پنل های خورش��یدی و تصفی��ه بازمانده های تولیدی 
کارخانه های ش��ان انجام داده اند. یکی از نکات جالب در مورد کس��ب وکار 
س��بز این برند عرضه رایگان دوچرخه بین کارمندان شرکت است. به این 
ترتیب هر کدام از کارمندان که مسیر خانه تا محل کار را با دوچرخه طی 

کند، پاداش اضافی بر روی حقوقش دریافت خواهد کرد. 
عالوه بر سیاس��ت های درون شرکتی، ش��رکت تولید نوشیدنی بلژیک 
موضع های قاطع سیاسی نیز در طول زمان اتخاذ کرده است. آنها یکی از 
20 برند نخست عضو پیمان »مراقبت کسب وکارها در راستای آب و هوایی 
بهتر و سیاست انرژی« محسوب می شوند. به این ترتیب وضعیت حمایت 

آنها از کسب وکار سبز به طور کامال واضحی بیان شده است. 

3. والمارت
ش��اید در نگاه نخس��ت حضور یک فروش��گاه زنجیره ای در فهرس��ت 
کس��ب وکارهای سبز عجیب به نظر برس��د. در هر حال شغل آنها فروش 
هرگونه محصولی، حتی مضر برای محیط زیست را ایجاب می کند. با این 
حال برند والمارت در فعالیت های خود موضع های قابل تحسینی پیرامون 

حمایت از محیط زیست گرفته است. 
تصمیم والمارت در س��ال 2014 مبنی بر خرید محصوالت از ش��رکت 
وایل��د اوآتس بحث های زیادی را برانگیخت. وایلد اوآتس به طور عمده در 
زمین��ه تولید مواد خوراکی ارگانیک فعالی��ت دارد. هدف آنها تولید غذای 
ارگانیک با هزینه کم برای مردم اس��ت. این تصمیم والمارت در پی تغییر 
اس��تراتژیک آنها در سال 2013 مبنی بر حمایت بیشتر از کسب وکارهای 
س��بز صورت گرفت. به این ترتیب اکنون بس��یاری از مردم برند والمارت 
را به عنوان یک فروش��گاه حامی محیط زیس��ت قلمداد می کنند. در پی 
این اقدام ش��رکت تصمیم به جایگزینی محصوالت س��ازگار با طبیعت با 

نمونه های پرخطر کرد. 
4. اپل

شهرت اصلی اپل برای تولید محصوالتی بهره مند از آخرین تکنولوژی های 
مدرن اس��ت. این شهرت جهان ش��مول آنها را از کسب شهرت در زمینه 
کس��ب وکارهای سبز باز داشته اس��ت. با این حال چنین امری به معنای 
عدم فعالیت آنها در راس��تای حمایت از محیط زیست نیست. توافق 848 
میلیون دالری اپل با یکی از توس��عه دهندگان انرژی های خورش��یدی در 
کالیفرنیا به آنها در راس��تای فعالیت با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و 
سازگار با طبیعت کمک کرد. چند ماه پس از این تصمیم بسته بندی برند 
اپل با اس��تفاده از کاغذهای بازیافتی صورت گرفت. به این ترتیب حرکت 
این غول دنیای گوشی های هوشمند در مسیر کسب وکارهای سبز سرعت 
بیشتری به خود گرفت.  به مانند پاناسونیک، اپل نیز سرمایه گذاری قابل 
توجهی بر روی کاهش مصرف س��وخت های فسیلی از سوی کارمندانش 
انجام داده است. به این ترتیب اکنون اغلب کارمندان اپل از سیستم حمل 
و نقل شرکت استفاده می کنند. این سیستم با استفاده از باطری های برقی 
به خوبی با محیط زیست س��ازگاری دارد.  موضع گیری های اپل در مورد 
بحث های محیط زیستی همیشه جالب توجه بوده است. آنها در سال های 
2009 و 2015 نسبت به عواقب بد ناشی از تولید محصوالت با مواد اولیه 
مضر برای طبیعت به سازمان های دولتی آمریکا هشدار داده اند. همچنین 
ب��ه هنگام خ��روج از معاهده آب  و هوایی پاریس یکی از سرس��خت ترین 

مخالفان دولت ایاالت متحده برند اپل بود. 
Ikea .5

در ماه ژوئن 2015 برند Ikea س��رمایه گذاری یک میلیادر دالری اش را 
بر روی به کارگیری لوازم تولید سبز )سازگار با محیط زیست( اعالم کرد. 
هدف آنها از این کار دس��تیابی به فرآیند تولید سازگار با طبیعت بود. در 
این میان خبرگزاری تلگراف به نکته جالبی اش��اره کرد: »س��رمایه گذاری 
عظیم برند Ikea نه تنها شامل کش��ور سوئد، بلکه برخی از صنعتی ترین 
کشورها نظیر آلمان نیز می ش��ود.« به این ترتیب پروژه این برند سوئدی 
دامن��ه ای جهانی دارد.  اقدامات دیگری نظیر خرید پنل های خورش��یدی 
برای تامین انرژی خط تولید کارخانه ها و اس��تفاده از مواد اولیه سازگار با 
طبیعت از دیگر اقدامات قابل توجه Ikea در مس��یر سازگاری با طبیعت 

محسوب می شود. 
IBM .6

برند IBM یکی از پرچمدار های تجارت س��ازگار با محیط زیست برای 
دهه های متمادی محسوب می ش��ود. در سال 2015 اعالمیه رسمی این 
برند از هدفش در راس��تای حذف کامل تولید گازهای گلخانه ای تا س��ال 
2020 پرده برداش��ت. به این ترتیب تا س��ال 2020 دیگر ش��اهد تولید 
گازهای گلخانه ای از س��وی IBM نخواهیم بود. این آمار با توجه به رقم 
واقعی تولید گازهای گلخانه ای آنها در س��ال 2005 بس��یار هیجان انگیز 
خواهد ب��ود. در حقیقت IBM در صنعت بس��یار بحث برانگیزی فعالیت 
دارد، چراکه تولید گازهای گلخانه ای بخش جدایی ناپذیری از فرآیند تولید 
محصوالت آنها به حساب می آید. جهت گیری آنها به سوی انرژی پاک به 

معنای پیشرفت سریع تکنولوژی های سازگار با طبیعت است. 
ش��اید نگاهی به دامنه جهانی فعالیت برند IBM راهگشا باشد. آنها در  
کشور دنیا حضور فعال دارند. شمار کارمندان شان نیز نزدیک به 18 هزار 
نفر است، بنابراین جهت گیری آنها به سوی انرژی های پاک موفقیت بسیار 

بزرگی برای حامیان محیط زیست محسوب خواهد شد. 
Uniliver .7

برند Uniliver نزدیک به یک دهه در زمینه کس��ب وکار سبز فعالیت 
دارد. آنها اخیرا در پژوهش موسسه حمایت از آب و هوای سالم به عنوان 
برترین برند در زمینه حمایت از کس��ب وکار سبز شناخته شده اند. به این 

ترتیب باید نگاهی ویژه به نحوه فعالیت این برند داشت. 
عالوه بر حمایت قاطع طیف مدیران Uniliver از کس��ب وکار س��بز، 
موضع گیری های صریح آنها در قبال سیاس��ت های آسیب زای کشورهای 
مختلف نیز قابل توجه اس��ت. یکی از اقدامات جالب این ش��رکت در سال 
2010 اعالم رس��می رساندن نرخ تولید گازهای گلخانه ای به صفر در 10 
سال آینده بود. به این ترتیب در سال آینده ما شاهد فعالیت این برند بزرگ 

بدون تولید حتی درصد گاز گلخانه ای خواهیم بود. 
در س��ال Uniliver ،2012 در اعالم نظری رسمی مهلت سه ساله ای 
برای پاکس��ازی خط تولیدش از مواد اولیه خطرناک برای طبیعت تعریف 
کرد. به این ترتیب از س��ال 2015 ما خط تولیدی کامال سازگار با محیط 

زیست در کارخانه های برند Uniliver مشاهده کرده ایم. 
8. چیپوتل

رستوران های زنجیره ای چیپوتل یکی از آخرین برندهای فعال در زمینه 
حمایت از محیط زیس��ت به حس��اب می آید. آنها برای سال های متمادی 
تحت فشار برای ورود به این عرصه بوده اند. با این حال به دلیل مشکالت 
عدیده چنین جهت گیری را برای سال ها به تاخیر انداخته اند. آنها در سال 
2001 باالخ��ره جهت گیری خود در راس��تای حمایت از محیط زیس��ت 
را اع��الم کردند. به این ترتیب یک��ی از بزرگ ترین برندهای تولید غذا در 
جهان به فعالیت س��بز پرداخت.  وقتی اقدام چیپوتل در راستای حمایت 
از کسب وکار سبز علنی شد، معنای آن خداحافظی با روغن های خطرناک 
برای محیط زیس��ت بود. اگرچه روغن های ای��ن برند تاثیر مخرب اندکی 
بر روی س��المتی انسان داش��تند، اما باقی مانده آن یک سم مهلک برای 
طبیعت محسوب می شد. به این ترتیب آنها بدل به مشتری پر و پا قرص 
روغن های طبیعی و س��ازگار با محیط زیست شدند. گام نهایی آنها برای 
فعالیت در عرصه کس��ب وکارهای سبز اعالم توقف خرید محصوالت اولیه 
غی��ر ارگانیک بود. به ای��ن ترتیب مواد اولیه این رس��توران به طور کامال 

ارگانیک تهیه می شود. 
۹. بیوژن

برند بیوژن نخستین بار فعالیت خود را در ایالت ماساچوست شروع کرد. 
زمینه اصلی فعالیت آنها در زمینه بیوتکنولوژی اس��ت. به این ترتیب آنها 
نه تنها برندی فعال در زمینه کسب وکار سبز هستند، بلکه به سایر برندها 
نیز برای پیوس��تن به چنین الگویی از کسب کار کمک می کنند. آنها تنها 
برندی هستند که دو سال پیاپی به عنوان کسب وکار حامی محیط زیست 
انتخاب ش��ده اند. پیش از آنها هیچ برندی موفق به کسب چنین افتخاری 
نش��ده بود. آنها در س��ال 2015 خبر ایجاد دستکاری در مواد اولیه دارای 
کربن به منظور سازگاری بیشتر با محیط زیست پس از تولید محصوالت 
کارخانه ای را رسانه ای کردند. این امر به معنای کاهش تولید مواد خطرناک 
برای طبیعت از سوی کارخانه های پرشماری بود. البته تا زمان به کارگیری 
چنین ماده ای در صنایع مختلف هنوز باید اندکی صبر کنیم. مجله گرین 
ویک در س��ال 2015 نام این برند را در فهرست سبز ترین کسب وکارهای 
دنیا در رتبه نخست قرار دارد. دلیل اصلی این انتخاب فعالیت اصلی بیوژن 

در راستای توسعه کسب وکارهای سبز است. 
سرمایه گذاری های بیوژن تقریبا همه بخش های تولید و کسب وکار را در 
بر می گیرد. به این ترتیب آنها راهکاری بس��یار قوی برای جلب همکاری 
تمام برندها در سراسر دنیا در اختیار دارند. نکته جالب درخصوص فعالیت 
این برند دس��تیابی به نرخ عجیب و باورنکردنی صفر درصد هدررفت مواد 
اولیه اس��ت. به این ترتیب آنه��ا با کمترین مواد اولیه م��ورد نیاز و بدون 

هدررفت حتی یک درصت آن مشغول به فعالیت هستند. 
10.  چیکوبگ

چیکوبگ یکی از نام های آش��نا برای عالقه مندان به کیف های کاربردی 
و لوکس اس��ت. ش��هرت اصلی آنها به دلیل فعالیت در زمینه تولید انواع 
کیف های مورد نیاز مردم است. از کیف های مسافرتی گرفته تا نمونه های 
لوک��س و مخصوص مهمانی های رس��می، همگی در فهرس��ت تولیدات 
این برند قرار دارد. چیکوبگ نه تنها در زمینه توس��عه کس��ب وکار یکی از 
موفق ترین برندها محس��وب می شود، بلکه تمرکز باالیی در زمینه فعالیت 

سبز و سازگار با محیط زیست نیز دارد. 
امروزه بسیاری کیف ها در سراسر دنیا با استفاده از مواد اولیه پالستیکی 
تولید می ش��ود. برخی از این مواد به طور کامل با محیط زیست ناسازگار 
هس��تند. به همین دلیل پس از دفن به عنوان زباله تا چند صد س��ال در 
طبیع��ت باقی می مانند. همچنین برخی از آنها س��م های خطرناکی برای 
محیط زیست تولید می کنند. به همین دلیل استراتژی کاربردی چیکوبگ 
توقف استفاده از مواد اولیه ناسازگار با محیط زیست برای تولید کیف های 
خود است. به این ترتیب آنها به عنوان یکی از مشهورترین برندهای فعال 
در زمینه تولید کیف در زمره برندهای سازگار با محیط زیست در آمده اند. 
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وقتی کسب وکار سبز با موفقیت برندها گره می خورد
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- شرکت فوالد هرمزگان 
با پیش بینی های انجام ش��ده و اقدامات صورت گرفته در خصوص 
مواجهه با بحران، بدون بروز مشکل یا حادثه ای  بحران بارندگی اخیر 
را پشت سر گذاشت . هرمزگان یکی از استان هایی است که با بارش 
های فراوانی در روزهای اخیر مواجه بوده و در بعضی نقاط شاهد سیل 
و آب گرفتگی بوده است . با توجه به موقعیت جغرافیایی شرکت فوالد 
هرمزگان و عبور مسیل از ااخل آن و با توجه به احتمال وقوع سیالب، 
ای��ن رویداد بحرانی در این ش��رکت با مدریت صحیح،  بدون حادثه 
پشت سر گذاشته شد. مهندس سید اصغر مدنی معاون بهره برداری 
شرکت فوالد هرمزگان در این خصوص گفت : به محض وصول خبر 
احتمال وقوع سیل ، در این شرکت کمیته بحران با حضور معاونین و 
مدیران مرتبط تشکیل شد . در این کمیته موارد و نقاطی که از جهت 
ایجاد مشکل و حادثه قابل پیش بینی بود، معلوم گردید. و علیرغم 
مش��خص نبودن حجم آب ورودی به شرکت، تمهیداتی اندیشیده و 
مسئولیت هر فرد مشخص شد . وی با بیان اینکه بحران قابل پیش 
بینی نیست اما با برنامه ریزی می توان بحران را بدون خسارت پشت 
سر گذاش��ت گفت : قبل از وقوع بارندگی ها حجم زیادی از مسیل 
یا همان خور و آبراه های داخل شرکت الیروبی شد. همچنین تمام 

تمهیدات الزم برای قطع شدن برق و تلفن در نظر گرفته شده بود . 
مدن��ی در ادامه گفت : از اولین لحظات بارندگی ، هر کدام از اعضای 
کمیته بحران در یکی از نقاط مش��خص ش��ده حاضر و نقاط ضعف 
احتمالی مشخص و با همکاری دسته جمعی، بالفاصله نسبت به رفع 
آن ها اقدام ش��د . مدنی با بیان این که ایمنی در هنگام بروز بحران 
در کارخانه از اهمیت باالیی برخوردار است گفت : این گونه بحران ها 
اگر درست مدیریت نشوند باعث مشکالت ایمنی متعددی در شرکت 
خواهند شد. وی در ادامه اظهار داشت:اکنون نیز که ساعات اولیه بعد 

از بحران را س��پری می کنیم به چک کردن نقاط مختلف ادامه می 
دهیم تا احتمال بروز حادثه را به صفر برسانیم. جانشین مدیرعامل 
شرکت فوالد هرمزگان از احساس مسئولیت مدیران شرکت هنگام 
بحران قدردانی کرد و گفت: از اولین لحظات بارندگی ها  تا 24 ساعت 
بعد و پایان یافتن ش��دت بارندگی ها، معاونین و مدیران و روس��ای 
مرتبط در شرکت حضور داشته و مستقیما موارد مربوطه را مدیریت 
می کردند . وی تصریح کرد ش��رکت فوالد هرمزگان با جمع پیش 
بینی های انجام شده و اقدامات صورت گرفته در خصوص مواجهه با 
بحران، بدون بروز مشکل یا حادثه ای  بحران بارندگی اخیر را پشت 
س��ر گذاشت . معاون بهره برداری شرکت فوالد هرمزگان از تعهریف 
پروژه هایی برای  اقدامات دائمی برای مقابله با اینگونه بحران ها خبر 
داد و اظهار امیدواری کرد با اجرایی شدن این پروژه ها آمادگی شرکت 
در برابر مواجهه با بحران های این چنینی از امروز نیز بیش��تر باشد 
.  وی ب��ا بیان اینکه فوالد هرمزگان فقط یکی از ش��رکت های واقع 
در منطقه ویژه اس��ت ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی وس��یع تر و 
هماهنگی بیشتر در سطح شرکت های واقع در این منطقه ، احتمال 
وقوع حادثه و خس��ارات وارده به هریک از ش��رکت ها را به حد قابل 

توجهی کاهش یابد .

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی البرز گفت: بیش از 603 هزار دالر، پوشاک در سال گذشته 
توسط اصناف صنفی و صنعتی پوشاک این استان صادر شده است. 
محمد امین فرشی با بیان اینکه این آمار توسط خوشه پوشاک استان 
اعالم ش��ده افزود: عمده این صادرات به کشورهای عراق، افغانستان 
و ترکیه صورت گرفته اس��ت. وی با اش��اره به وجود یک هزار و 340 
واحد صنفی و صنعتی مجوز دار در زمینه پوش��اک در استان اظهار 
داش��ت: با هدف توس��عه صادرات در این بخش به دیگر کشورها، از 
جمله کشورهای منطقه، کنسرسیوم صادرات پوشاک در استان ایجاد 
می شود. فرشی گفت: یکی از برنامه های این کنسرسیوم، ایجاد یک 
برند مشترک بین ذینفعان خوشه پوشاک استان است. وی ادامه داد: 

طراحی پوشاک و توجه به بازارهای داخلی و خارجی از دیگر مواردی 
اس��ت که در این کنسرس��یوم لحاظ می شود. فرشی گفت: البرز به 

عنوان قطب صنعتی در کشور، دارای ظرفیت های بسیاری از جمله 
در بخش پوشاک است که در صورت توجه هر چه بیشتر به این بخش 
و برندسازی می توانیم عالوه بر کسب ارزش افزوده قابل توجه ای برای 
استان، در مسیر تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری 
به عنوان رونق تولید نامگذاری ش��ده نیز گام های عملیاتی برداریم. 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه صنایع زیادی در البرز در زمینه تولید 
پوشاک فعالیت می کنند می توان این استان را پایتخت پوشاک کشور 
نامید. فرشی گفت: با هدف معرفی توانمندی های استان البرز در این 
بخش و بر مبنای برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده در نیمه اول 
امسال به میزبانی شرکت شهرک های صنعتی استان البرز، همایش » 

البرز، پایتخت پوشاک کشور « برگزار شود.

اهواز- شـبنم قجاوند- پیام تقدیر و تش��کر مدیرعامل برق 
منطقه ای خوزس��تان از ش��رکت هایی که در بحران س��یالب با 
این ش��رکت همکاری داشتند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان از همه سازمان ها و مس��ئوالنی که در بحران سیالب 
خوزس��تان با این شرکت در محافظت از پست های برق همکاری 
داش��تند، تشکر و قدردانی کرد. محمود دشت بزرگ اظهار داشت: 
بارندگی های کم س��ابقه اخیر در حوزه آبریز رودخانه های کرخه، 
دز و کارون باعث ش��د تا مناطق وسیعی از استان خوزستان دچار 
سیالب شوند و به تبع آن 51 پست و 1۷00 دکل این شرکت نیز 
در معرض آبگرفتگی قرار بگیرند. وی با بیان اینکه 28 پست برق از 
پست های در معرض سیالب وضعیت بحرانی داشتند، افزود: اکر 
به موقع در این پست ها سیل بند و خاکریز برای جلوگیری از ورود 
آب احداث نمی ش��د خاموشی گسترده ای در شبکه برق رخ می 

داد و بحران س��یالب وارد فاز تازه ای می ش��د. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: احداث سیل بند در 28 پست 
در بازه زمانی کوتاه نیازمند هماهنگی و عملیات خاکی سنگینی 
بود و در این مس��یر ش��رکت ها و سازمان هایی با برق منطقه ای 
خوزستان در بحث تامین نیروی انسانی، ماشین آالت و پمپ های 

کف کش همکاری داش��تند.  دشت بزرگ با بیان اینکه حدود ۷0 
دس��تگاه کمپرسی، لودر و بیل مکانیکی برای احداث سیل بند در 
اطراف پست ها به کار گرفته شد، تصریح کرد: از مجموعه شرکت 
های تابعه وزارت نیرو که در زمان بحران سیل در کنار برق منطقه 
ای خوزستان بودند و در بحث تامین ماشین آالت همکاری داشتند 
کمال تقدیر و تش��کر را دارم. وی همچنین از اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای فارس و خوزس��تان، شرکت حفاری، شرکت 
ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز قدردانی کرد. مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان با تشکر از حضور مسئوالن وزارت نیرو و 
شرکت توانیر در مدت زمان بحران سیل در خوزستان، تاکید کرد: 
حضور مسئوالنی از وزارت نیرو و شرکت توانیر در هماهنگی های 
صورت گرفته و بسیج امکانات برای محافظت از پست ها نقش پر 

رنگی داشت.

بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- عبدالحمید حمزه پور در جمع 
خبرنگاران در بوش��هر با بیان اینکه 2 دهه خشکس��الی امس��ال پشت 
سرگذاش��تیم اظهار داشت :  س��ال آبی 96 - 9۷ شاهد کمترین بارش 
باران در کش��ور و بوش��هر بودیم که در 50 سال گذشته بی سابقه بود 
و این مهم بر کمبود تامین آب آشامیدنی استان بوشهر اثرگذار بود. به 
گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان 
بوشهر وی، با بیان اینکه بیش از 85 درصد منابع آب آشامیدنی استان 
بوش��هر خارج از استان است خاطر نشان کرد: 60 درصد آب آشامیدنی 
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوش��هر استان بوشهر از سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد و 25 
درصد هم از خط آبرسانی کازرون و مابقی از طریق چاه های آب استان 
تامین می شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از تولید 
آب از طریق شیرین سازی آب دریا خبر داد و بیان کرد: اکنون 2 سایت 
آب شیرین کن در کنگان و بوشهر با ظرفیت 22 هزار و 500 متر مکعب 

تولید در ش��بانه روز وارد مدار اس��ت که 8 درصد از آب استان بوشهر را 
تامین می کند. حمزه پور از اجرایی شدن تاسیسات جدید آب شیرین کن 
در ش��هرهای مختلف استان بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: اکنون 
به ظرفیت 60 هزار متر مکعب در ش��بانه روز آب شیرین کن در استان 
بوشهر در حال اجراء است که با وارد مدار شدن این طرح ها، تولید آب از 
آب شیرین کن های استان بوشهر از 8 درصد به 40 درصد افزایش می یابد. 

وی، با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح آب شیرین کن 35 هزار متر 
مکعب بوشهر آغاز شده گفت: فاز سوم 10 هزار متر مکعبی بوشهر و 15 
هزار متر مکعب در ش��هرهای وحدتیه - دالکی و آب پخش - سعدآباد 
در شهرستان دشتستان عملیات اجرایی آن آغاز که این پروژه ها در قالب 
4 سرمایه گذار عملیات اجرایی آن آغاز شده است. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان بوش��هر با بیان اینکه به زودی 3 پروژه آب شیرین کن 
دیگر آغاز می شود افزود:آب شیرین کن عسلویه و تنگستان هر کدام به 
ظرفیت 5 هزار مترمکعب و آب شیرین کن 1۷ هزار متر مکعبی برازجان 
که در ساحل بوشهر ساخته می شود به زودی پیمانکار و سرمایه گذار آن 
تعیین می شود. حمزه پور بیان کرد: در مجموع طرح های اجرایی ظرفیت 
ش��یرین سازی آب دریا برای تامین آب آشامیدنی استان بوشهر به 90 
هزار مترمکعب می رسد. وی، تصریح کرد: طرح 10 هزار متر مکعب آب 
ش��یرین کن بوشهر در حال اجراء است که 5 هزار متر مکعب آن اواسط 
تابستان امسال و 5 هزار متر مکعب دیگر پاییز وارد مدار تولید می شود. 

نامگذاري س��الروز ش��هادت متفکر و اندیش��مند بزرگ » استاد 
شهید مرتضي مطهري)ره(« بنام روز و هفته بزرگداشت مقام معلم، 
فرصت ارزش��مندي اس��ت تا ضمن تبیین منزل��ت و جایگاه رفیع 
علم و دانش، از زحمات معلمان فرهیخته کش��ور »این تالش گران 
فرهیخته، متعهد و اندیشمند عرصه اعتالي فرهنگ و اندیشه میهن 
عزیزمان« تقدیر نمود. سفیران هدایت و روشني و پیام آوران نور و 
آگاهي که از سر عشق و تعهد، عمر گرانمایه خود را چراغ افروز راه 
دانایی و جهل ستیزي نموده و موجبات رشد و بالندگي و شکوفایي 
علمي، اخالقي و فرهنگي جامعه را فراهم مي کنند.  بدون شک در 
توسعه مبتني بر دانایي، امر تعلیم و تربیت از ارکان اصلي محسوب 
شده و نقش معلمان و جامعه خردمند فرهنگیان به عنوان یکي از 

ارزشمند ترین س��رمایه هاي اجتماعي کشور، مؤثرترین عنصر در 
مسیر تحقق مأموریت هاي خطیر نهاد آموزش و پرورش و پرچمدار 
فرهنگ و تمدن باش��کوه اسالمي، بسیار مهم و شایسته توجه مي 

باشد.  اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره اسوه عملي و چهره 
ماندگار عرصه تعلیم و تربیت "استاد شهید مرتضي مطهري)ره("، 
فرارس��یدن هفته بزرگداشت مقام معلم را به همه مجاهدان سنگر 
مقدس علم و دانش در جاي جاي ایران اس��المي به ویژه اس��اتید، 
معلمان و فرهنگیان پرتالش استان قم در مقاطع مختلف تحصیلي، 
تبری��ک و تهنیت عرض نموده و با قدردان��ي از زحمات و خدمات 
ارزنده این قشر شریف که با صبر و بردباري و سعه صدر خاص این 
حرف��ه مقدس و پرانگیزه و مصمم تر از همیش��ه براي انجام موفق 
رسالت کاري خود سعي و تالش مي کنند، براي همگي این عزیزان 

آرزوي توفیق و سربلندي دارم.
بهرام سرمست - استاندار قم

گـرگان- خبرنـگار فرصت امـروز- معاون انرژي س��ازمان 
پدافندغیرعامل کش��ور گفت : هر برنامه ای می خواهد اجرا ش��ود 
بایس��تی الزامات پدافند غیرعامل را داش��ته باشد و این الزامات در 
حوزه برق مش��خص شود تا دس��تورالعمل و ضوابط مربوطه به زیر 
س��اختهای برق را تصویب نماییم.به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق گلس��تان ،معاون انرژي سازمان پدافندغیرعامل 
کشور در سفر به گلستان و بنا به مأموریت ستاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ایران و س��ازمان پدافندغیرعامل کش��ور . طی 
بازدید فني از زیرس��اخت ها، تأسیسات و صنعت آب و برق استان، 

نس��بت به بررسي خسارتهای وارده ناشی از سیل و تاثیر آن به زیر 
س��اختهای این استان اقدام و تمهیدات و الزامات پدافند غیر عامل 
الزم را بررسی نمود. سردار محمدعلی مطیعي در حاشیه بازدید از 
پس��ت 63/20 کیلوولت چن سبلی شهرستان آق قال گفت : قریب 
به 26 روز همه زیر ساختها بخصوص تمام زیر ساخت های شبکه 
های انتقال و توزیع در آب بوده اند که باعث ش��ده اس��ت مقاومت 
این زیر س��اختها کاهش پیدا کند.وی افزود : دلیل حضور اینجانب 
در این اس��تان سیل زده ، بررسی فنی و مهندسی از منظر پدافند 
غیرعامل در شرایط تغییر اقلیم در آینده جهت توسعه شبکه برق ، 

و همچنین الزامات خاص فنی و مهندسی از منظر پدافند غیرعامل 
که بخشی از مقاوم سازی است.معاون انرژي سازمان پدافندغیرعامل 
کش��ور ادامه داد: درست است که ما در مقابل تهدید مقاومت می 
کنیم ولی س��یالب هم جزوء آسیب پذیری های موضوعات پدافند 
غیر عامل اس��ت که به آن توجه ویژه می شود.سردار مطیعی ادامه 
داد : کشورمان  15 الی 20 سال است با خشک سالی مواجه است 
و برنامه ریزی ها برای خشک سالی است و االن با یک تغییر اقلیم 
جدی روبرو هستیم، طوفان سیل و فراوانی اب روان داریم که اینها 

بایستی در برنامه ریزی ها به آن توجه کرد.

برنامه ریزی، کلید عبور از بحران ها 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز

بیش از 603 هزار دالری پوشاک از استان البرز صادر شد

پیام تقدیر و تشکر مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر :

تاسیسات جدید آب شیرین کن در شهرهای مختلف استان بوشهر اجرا می شود

»پیام استاندار قم به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم«

بازدید معاون انرژي سازمان پدافندغیرعامل کشور از پست 20/63کیلوولت چن سبلی آق قال

رئیس شورای شهر گرگان:
 قاطعانه از تیم بسکتبال شهرداری گرگان حمایت می کنیم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس شورای اسالمی شهر گرگان گفت: همه اعضای شورای شهر و شهرداری حمایت کامل 
و قاطع خود را از تیم بسکتبال شهرداری اعالم کرده و امیدواریم با تصویب بودجه مناسب این موفقیت ها نیز در فصل بعد ادامه داشته 
باشد. علی اصغر یوسفی در پایان دیدار دوم فینال لیگ برتر بسکتبال و پیروزی تیم بسکتبال شهرداری گرگان در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: این پیروزی شیرین را به همه مسئوالن و مردم شهر گرگان تبریک می گویم.وی افزود: امیدواریم در آبادان نیز موفق 
شویم و این بردهای شیرین تداوم داشته باشد تا بتوانیم جشن قهرمانی را در گرگان برگزار کنیم.رئیس شورای اسالمی شهر گرگان 
گفت: حساسیت در این دیدار بسیار باال بود اما همه کادرفنی و بازیکنان و تماشاگران زحمت بسیاری کشیدند تا تیم پیروز شود.رئیس 
شورای اسالمی شهر گرگان درباره حمایت ها از تیم شهرداری گرگان در فصل بعد هم گفت: همه اعضای شورای شهر و شهرداری 
حمایت کامل و قاطع خود را از تیم بسکتبال شهرداری اعالم کرده و امیدواریم با تصویب بودجه مناسب این موفقیت ها نیز در فصل 
بعد ادامه داشته باشد.سرپرست تیم شهرداری گرگان هم در پایان این دیدار در جمع خبرنگاران گفت: این پیروزی را به جامعه ورزشی 
گرگان و استان تبریک گفته و امیدواریم از آبادان دست پر به گرگان بازگردیم و دیدار پنجم را در گرگان برگزار کنیم.کریم علمی 
درباره اعزام تماشاگران گرگانی به آبادان هم گفت: براساس توافق انجام شده بین 2 تیم قرار شده که تیم ها تماشاگر اعزام نکنند و 

نمی توان تماشاگران گرگانی را به آبادان اعزام کرد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
بیش از 13500 نفر ساعت آموزش در منطقه ساری

ساری -دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : در 
سال 9۷ تعداد 50 دوره تخصصی و عمومی آموزشی برای کارکنان ، پیمانکاران ، رانندگان و 
کارآموزان منطقه ساری برگزار شد . سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری با بیان اینکه حیات سازمانها به دانش ، آگاهی و مهارت های گوناگون و 
جدید وابسته است ، اظهار کرد : همه ساله دوره های آموزشی متنوع با هدف ارتقاء سطح 
کیفی مهارت های فردی و عملکردی کارکنان در منطقه ساری به اجراء در می آید که از 
ابتدای سال تا کنون تعداد 50 دوره آموزشی برای کارکنان رسمی ، قرارداد مدت معین و پیمانکاری ، رانندگان و کارآموزان برگزار 
شد . وی با بیان اینکه آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیطی 
به طور مؤثر فعالیت خود را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند ، عنوان کرد : ۷  دوره تخصصی برای تعداد 128 نفر در 120 ساعت 
و مجموع 2216 نفر ساعت و ۷ دوره به صورت عمومی برای تعداد 208 نفر در 104 ساعت ودر مجموع بیش از 2900 نفر ساعت 
در سال 9۷ توسط واحد آموزش منطقه ساری برگزار شد . وی رسیدن به اهداف سازمان را در روز آمد بودن و توانایی کارکنان در 
انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دانست و اظهار کرد : برای 15 نفر از کارآموزان دانشگاهی معادل 33۷6 نفر ساعت 
دوره آموزشی برنامه ریزی و اجرائی شد . سبحان رجب پور در ادامه اظهار کرد : در سال 9۷ دوره هایی برای مدیریت و سرپرستی ، 

پیمانکاران و رانندگان نیز برگزار شد که در مجموع 5044 نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد .

به همت جمعیت هالل احمر لرستان انجام شد:
توزیع مجدد اقالم امدادی و آموزشی در منطقه »رودبار« کوهدشت

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرس��تان از توزیع مجدد 
اقالم آموزشی، امدادی و بهداشتی در منطقه سیل زده »رودبار« کوهدشت خبر داد. صارم رضایی در 
جمع خبرنگاران از توزیع مجدد اقالم بهداشتی، آموزشی و امدادی ویژه کودکان، بانوان و خانواده ها از 
جمله شیر خشک، بسته های امدادی و آموزشی در مناطق سیل زده رودبار خبر داد. وی گفت: توزیع 
این اقالم به صورت مشترک توسط جمعیت هالل احمر شهرستان کوهدشت و کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان این شهرس��تان انجام شد. مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان تصریح کرد: 
عالوه بر برپایی محل های اسکان و اردوگاه ها به آموزش های امدادی و اقدامات بعد از سیل پرداخته ایم تا در کنار کمک های مردمی 
و دستگاه های امدادرسان، بحران را مدیریت کنیم. رضایی به همکاری دستگاه ها برای کمک به مردم سیل زده اشاره کرد و افزود: در 
حال حاضر تمامی نهادها از جمله سپاه، ارتش، بسیج، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دیگر گروه های فعال در منطقه در 

کنار هم و با وحدت در حال امدادرسانی و کمک به هموطنان آسیب دیده هستند.

آغاز فعالیت رسمی بازسازی و نوسازی واحدهای آسیب دیده گمیشان از 
چهاردهم اردیبهشت

رشت- مهناز نوبری- ماکان پدرام مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی گیالن صبح امروز در جلسه هماهنگی بازسازی 
و نوسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از وقوع سیل گمیشان استان گلستان در فرمانداری شهرستان گمیشان با اشاره به اینکه گیالن به 
عنوان استان معین جهت بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده معرفی شده است، گفت: پیرو دستور دکتر ساالری استاندار گیالن از 
واحدهای خسارت دیده بازدید صورت گرفت.وی افزود: بررسی دقیق وضعیت جفرافیایی منطقه به صورت علمی و اصولی باید صورت بگیرد 
تا فرآیند ساخت و سازها به صورت دقیق انجام گیرد.مدیرکل راه و شهرسازی گیالن اظهار داشت: رعایت اصول فنی، علمی و مهندسی 
در س��اخت و سازهای منطقه مورد تاکید اس��ت.پدرام افزود:استفاده از سازه های ایمن و تسریع در اجرای کار را بعنوان برنامه ویژه خود 

قرار خواهیم داد.پدرام در پایان خاطر نشان کرد: ان شاا... با همکاری یکدیگر دغدغه های مردم را به خاطرات خوش تبدیل خواهیم کرد.

توسط امور آب و فاضالب شهرستان اراک
 پایش شبکه جمع آوری فاضالب و جلو گیری از ورود آبهای سطحی به شبکه

اراک- مینو رستمی- با توجه به اینکه شبکه های جمع آوری فاضالب فقط برای جمع آوری و انتقال فاضالب های ناشی از 
مصرف آب طراحی شده اند  ورود آب های سطحی به ویژه هنگام بارندگی های شدید و با حجم گسترده مشکالتی همچون پس 
زدگی فاضالب به منازل مردم و همچنین اختالل در عملکرد تصفیه خانه فاضالب را به وجود می آورد.. به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی سعید سرآبادانی مدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک اظهار داشت : با پایش دقیق شبکه 
فاضالب شهر در راستای جلوگیری از ورود آبهای سطحی به شبکه جمع آوری فاضالب و به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن 
توسط اداره بهره برداری فاضالب منطقه یک آبفا اراک  ، یکی از این نقاط ورود آب های سطحی به شبکه فاضالب در کوی نگین شهر 
اراک شناسایی شد.  وی در ادامه تصریح کرد : آبهای سطحی که از داخل شهر به سمت انتهای خیابان هپ�کو و پل شهید بختی�اری 
هدایت می شوند به دلیل نداشتن مسیر مناسبی برای انتقال به بیرون از شهر مت�أسفانه به شبکه فاضالب شهری هدایت می شدند 
که موجب وارد آوردن خسارتهای زیادی به شبکه جوع آوری و تصفیه خانه فاضالب شهر شده است.   سرآبادانی در پایان عنوان کرد: 

دبی ورودی آبهای سطحی به شبکه جمع آوری فاضالب در این محل حدود 1500 متر مکعب در ساعت بوده است.

بازگشایي مسیر هاي ارتباطي روستاهاي مجاور منطقه عملیاتي سرکان
کرمانشاه - منیر دشتی - به نقل از پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب با همت و تالش جهادي و شبانه روزي 
کارکنان این شرکت مسیر دوم منطقه عملیاتي سرکان از سمت روستاي وه ره زرد بازگشایي شد. مهندس ناصري پور مدیر عامل شرکت 
بهره برداري نفت و گاز غرب با اعالم این خبر اظهار کردند: در پي بارش هاي اخیر و وقوع سیالب هاي عظیم و کم سابقه در استان هاي 
غرب کشور و مناطق عملیاتي شرکت اکثر راههاي ارتباطي این مناطق کامال تخریب گردید که عالوه بر ایجاد مشکالت بسیار براي تردد 
همکاران مسیر هاي ارتباطي روستاهاي اطراف از جمله پران پرویز، کیان آباد، تیمور آباد و وه ره زرد از شهرستان پلدختر مسدود شد. 
ایشان تصریح نمودند: خوشبختانه با برنامه ریزي هاي صورت گرفته، تاکید مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزي ایران و تعامل با فرماندار 
محترم شهرستان پلدختر و فرماندار شهرستان رومشگان، برگزاري جلسات متعدد و همت همکاران آسیب هاي وارد شده به شرکت در 
این مناطق به حداقل ممکن رسید و شرکت به عنوان وظیفه انساني و دیني خود در همان ساعات اولیه اقدام به امداد رساني در این مناطق 
نمود و با توزیع کمک هاي خوراکي و بهداشتي با همکاران بسیجي به یاري سیل زدگان شتافت و با تداوم آن همزمان ضمن فراخوان 
ادوات سبک و سنگین خود در همه مناطق به نقاط بحراني اقدام به بازگشایي مسیر ها و امداد رساني به سیل زدگان نموده ایم. وي افزود: 
پیشتر نیز با توجه به مسدود بودن همه راهها و تخریب آنها، شرکت به منظور بازگشایي مسیر اول در همان ساعات نخست به منظور 
تسریع در انتقال و جابجایي همکاران عملیاتي سرکان و مالکوه و رساندن تجهیزات الزم به این واحد و ایجاد راه دسترسي به واحد بهره 
برداري سرکان و چهار روستاي محاصره شده اقدام به بازگشایي مسیر هاي ارتباطي روستاهاي اطراف نمود و با تالش جهادي همکاران 
توانست در کمتر از ۷2 ساعت پس از سیل و با وجود ادامه بارش ها و حجم باالي آبهاي روان، مسیر اول بطول 13کیلومتر را از سمت جاده 
کوهستاني روستاي رومشگان )L.B.V 1( به سرکان را بازگشایي نماید و راه ارتباطي روستاي پران پرویز به رومشگان نیز برقرار گردید.  

برگزاری کالس یکروزه هموویژالنس توسط انتقال خون ایالم
ایالم- هدی منصوری- کالس یکروزه هموویژالنس جهت باال بردن سطح آگاهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم 
پزشکی استان ایالم برگزار گردید هاشم بیگی ، مسئول پخش خون این اداره ضمن خوش آمد گویی به حضار هدف از برگزاری این 
سمینار را باال بردن سطح آگاهی دانشجویان علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی استان دانستند . در ادامه در خصوص نقش 
انتقال خون در طب ، سیستم هموویژالنس و اهمیت آن ، آشنایی با نحوه تزریق خون ، آزمایش های قبل از تزریق خون ، عوارض 
ناش��ی از تزریق خون ، آش��نایی با انواع فرآورده های سلولی پالسمایی و اندیکاسیون های تزریق و سیستم هموویژالنس در ایالم 

مطالبی را بیان نمودند .
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اواخر س��ال 2006 میالدی با ورود اینترنت پرس��رعت به شبکه های 
ارتباطی جهانی و به روز رس��انی تلفن های همراه هوشمند تحول بزرگی 
در کس��ب و کار فض��ای مجازی در جهان ش��کل گرفت، ام��ا در ایران 
با تاخیر در س��ال های گذش��ته با ورود نرم افزاره��ای موبایلی و افزایش 
س��رعت اینترنت، ظرفی��ت و نقاط ضع��ف و قوت ای��ن رویکرد جدید 

اشتغال آفرین نمایان شد. 
تاکنون بیش از 33 هزار نوع کسب و کار اینترنتی در کشور شناسایی 
ش��ده که اعطای روزاف��زون مجوز در ای��ن بخش می تواند در توس��عه 

اقتصادی و کاهش آمار بیکاری در کشور تاثیرگذار باشد. 
به گزارش ایرنا، در دولت تدبیر و امید ده ها هزار نوع شغل با توجه به 
اهمیت شبکه های اجتماعی در کشور ایجاد شد که توسعه این بخش در 
چارچوب قانون می تواند رونق اقتصادی سرشاری را نصیب کشور کند.

ب��ه باور کارشناس��ان اکنون 1.5درصد از خریده��ای روزانه مردم در 
کش��ور ب��ه صورت اینترنت��ی انجام می ش��ود که با توجه ب��ه نوپا بودن 
این فناوری های جدید این عدد و رقم در کش��ور به نس��بت کشورهای 

پیشرفته جهان آمار خوبی است.
براس��اس آم��ار، اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات س��منان این 
استان در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در سه سال متوالی 
بعد از تهران در رتبه دوم کش��ور قرار دارد و شهرها، جاده های اصلی و 
ریلی استان س��منان دارای پوشش 100درصدی و جاده های فرعی نیز 

دارای پوشش 80درصدی تلفن همراه هستند.
این اداره کل 3۷0 هزار مش��ترک تلفن ثابت و 11۷ س��امانه پوشش 
اینترنت پرس��رعت در اس��تان س��منان وجود دارد و بیش از 90 دفتر 
آی.س��ی.تی در مناطق روس��تایی ارائه خدم��ات می کنند و اکنون یک 

میلیون و 200 هزار مشترک تلفن همراه در این استان وجود دارد.
اجرای ط��رح دولت الکترونیک و رونق کس��ب و کارهای اینترنتی با 
توجه به فراهم بودن زیرس��اخت های ارتباطی و پوش��ش 100درصدی 
مناطق ش��هری، ریلی و جاده ای در س��منان می تواند فصل جدیدی را 

برای ایجاد اشتغال پایدار در استان باز کند.
با توجه به اینکه س��منان از نظر وسعت ششمین استان وسیع کشور 
اس��ت، توس��عه ش��بکه های اینترنتی می تواند به ف��روش برخط صنایع 
دستی، انواع محصوالت دامی و کشاورزی و همچنین معرفی جاذبه های 

گردشگری و طبیعی برای جذب گردشگر کمک شایانی کند.
 خرید و فروش برخط کاال در سمنان سرعت می  گیرد 

رئی��س ات��اق اصناف شهرس��تان س��منان گف��ت: با توجه ب��ه ورود 
ش��رکت های دانش بنیان، خرید و فروش برخط کاال در اس��تان سمنان 

سرعت می گیرد.

احم��د اخالقی افزود: اکن��ون 1.5 تا 2درصد از مجموع کاالهای قابل 
عرض��ه در بازار مرکز اس��تان به ص��ورت برخط عرضه می  ش��ود که با 
هوشمندسازی ش��بکه های اطالع رس��انی و فروش از سوی اصناف این 
رقم در مرکز استان می تواند رشد چشمگیری در سال های آینده داشته 

باشد.
وی تصریح کرد: اکنون 3 تا 5درصد از عرضه کاالها در بازار استان به 
صورت غیرمس��تقیم و بدون حضور مشتری در فروشگاه انجام می شود 

که این رقم نسبت به آمار کشور مطلوب است.
اخالقی اضاف��ه کرد: اجرای طرح دولت الکترونیک و رونق کس��ب و 
کاره��ای اینترنتی می توان��د در میان مدت به کاهش آم��ار بیکاری در 

استان سمنان منجر شود. 
رئیس اتاق اصناف شهرس��تان س��منان گفت: رونق ایده پردازی های 
پولس��از در چارچوب قانون و به روز ش��دن اصناف برای خرید و فروش 

کاال می تواند به رونق کسب و کار در استان بینجامد. 
صنعت سمنان نیازمند بازاریابی اینترنتی 

رئیس انجمن مدیران صنایع و خوش��ه قطعات خودرو استان سمنان 
گفت: رونق بخش صنعت اس��تان و افزایش ف��روش کاالهای واحدهای 

تولیدی استان نیازمند بازاریابی های اینترنتی است.
رستم سعداللهی افزود: اکنون بسیاری از شرکت های خارجی از طریق 
فضای مجازی در کش��ور فعالی��ت دارند و فعاالن اقتص��ادی ایران هم 
می توانند با افزایش شناخت در ارتباط با کسب و کارهای اینترنتی برای 

رونق اقتصادی در کشور گام های عملیاتی بردارند. 
وی تصریح کرد: توسعه و حمایت از فضای مجازی نیازمند باور قلبی 
و جمعی مس��ئوالن اس��ت و یکی از مولفه ه��ای افزایش فروش کاال در 

بخش صنعت و معدن بازاریابی و توجه به فروش برخط کاال است. 
سعداللهی ادامه داد: به معنای واقعی زیرساخت های دولت الکترونیک 
در استان سمنان فراهم است و با برگزاری کالس های آموزشی می توان 

این بخش از اقتصاد استان را شکوفا کرد. 
رئیس انجمن مدیران صنایع و خوش��ه قطعات خودرو استان سمنان 
گفت: حلقه مفقوده در توسعه استان توجه به کسب و کارهای اینترنتی 
اس��ت و با هم افزایی دولت و بخش خصوصی و اش��تغال آفرینی در این 

بخش می توان آمار بیکاری در استان را روز به روز کاهش داد.
 نیاز ضروری تعاونی های سمنان به فروش برخط کاال 

مدیر تعاون روس��تایی استان س��منان گفت: تعاونی  های استان برای 
عرضه محص��والت باکیفیت خود نیاز ضروری به فروش برخط کاالهای 

تولید خود دارند. 
احسان عباس��پور اضافه کرد: اکنون 108 تعاونی در قالب چهار گروه 

تولیدی، زنان، روس��تایی و کش��اورزی در استان سمنان فعال است که 
با توس��عه کس��ب و کارهای اینترنت��ی می توان گره از کار این قش��ر از 

جامعه باز کرد.
وی اضاف��ه کرد: در کنار توج��ه به تولید در تعاونی ها به مقوله فروش 
و معرفی کاال هم باید توجه داش��ت، با توجه به اینکه روستاییان استان 
می بایست کیلومترها از مناطق روستایی به شهر برای فروش محصوالت 
خ��ود در حرکت باش��ند، پوش��ش 100درص��دی اینترن��ت در مناطق 
دوردست استان و فراهم بودن فروش برخط محصوالت می تواند به رونق 

و افزایش انگیزه کارکنان در این بخش منجر شود. 
وی تصریح کرد: اکنون در مناطق ش��هری بس��یاری از افراد خواهان 
خرید محصوالت لبنی و کشاورزی درجه یک هستند، اما به دلیل دوری 
از مناطق روس��تایی و تولیدکننده، این محصوالت شاید سال های زیاد 
از چش��یدن طعم بس��یاری از محصوالت لبنی و کش��اورزی روستاییان 

استان محروم باشند.
عباسپور گفت: با رونق کسب و کارهای اینترنتی، فروشنده و خریدار 
کاال با یک جس��ت و ج��وی کوتاه در فضای مجازی ب��ا یکدیگر ارتباط 
برقرار می کنند و محصوالت به آسانی هرچه تمام  تر به فروش می رسد.

مدیر تعاون روس��تایی اس��تان سمنان گفت: زیرس��اخت های توسعه 
کس��ب و کارهای اینترنتی ب��ا ورود اینترنت های پرس��رعت در مناطق 
ش��هری و روستایی استان فراهم است که با افزایش شناخت کاربران از 
این ظرفیت می توان برای فعالیت روزافزون روس��تاییان و عشایر در این 

بخش اقدام کرد.
 اینترنت پرسرعت و رونق گردشگری 

نماینده مردم شهرس��تان های گرمس��ار و آرادان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: اینترنت پرس��رعت و توجه به کسب و کارهای اینترنتی 
می توان��د در کوتاه م��دت با فراهم کردن زیرس��اخت ها ب��ه رونق بخش 
گردشگری در استان منجر ش��ود. غالمرضا کاتب افزود: صنایع دستی، 
محصوالت لبنی و کشاورزی و انواع محصوالت تولیدی در استان سمنان 
نیازمند معرفی است که با حمایت از کسب و کارهای اینترنتی می توان 
در ای��ن بخش گام های موثری برداش��ت.  وی تصریح کرد: فعاالن این 
بخش نیازمند حمایت همه جانبه دولت دارند و با دس��تگاه های اجرایی 
و اداره کل ارتباط��ات و فناوری اطالعات س��منان برای رفع چالش های 

پیش رو این فعاالن برای سال جدید در تالش باشد.
وی تصریح کرد: در س��ال رونق تولید باید ابعاد مختلف اقتصاد کشور 
ش��کوفا ش��ود و توجه به کس��ب و کارهای اینترنتی نماد واقعی تحقق 

شعار سال است. 
کات��ب ادامه داد: تس��هیل در اعطای مجوز فعالیت کس��ب و کارهای 

اینترنت��ی و همچنین فعالیت در این بخش در چارچوب قانون می تواند 
به رونق اقتصادی در کشور منجر شود. 

نماینده مردم شهرس��تان های گرمس��ار و آرادان در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: بسیاری از فعالیت های بخش روستایی و عشایری استان 
به دلیل نبود بازار فروش تعطیل شد که توجه به فروش برخط می تواند 

رونق را به این بخش از اقتصاد استان برگرداند.
 تاکید رئیس جمهوری به رونق کسب و کارهای اینترنتی 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان س��منان گفت: کسب و 
کارهای اینترنتی با توجه به فراهم بودن زیرس��اخت های ارتباطی برای 

تحقق شعار سال و رونق تولید در استان رونق می گیرد. 
س��ید مس��عود میررضایی افزود: رئیس جمهوری برای س��ال 98 به 
افزای��ش رونق کس��ب و کار در فضای مج��ازی تاکید دارن��د و وزارت 

ارتباطات و فناوری ارتباطات برای تحقق این رویکرد در تالش است.
وی خاطرنش��ان کرد: نشس��ت های ش��ورای راهبردی رونق و توسعه 
کس��ب و کار ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان سمنان برای تحقق 
ش��عار رونق تولید به ریاست حشمت اهلل عسگری، معاون هماهنگی امور 

اقتصادی استانداری در سال جاری برگزار می شود. 
وی ادام��ه داد: برگ��زاری ش��ش نشس��ت تخصص��ی و 10 نشس��ت 
کارشناسی برای هم اندیش��ی و تقویت ظرفیت های ارتباطات و فناوری 

اطالعات استان سمنان برای تحقق شعار سال برنامه ریزی شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات س��منان اضافه کرد: اس��تان از 
نظر شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات در سه سال متوالی بعد 
از تهران در رتبه دوم کش��ور قرار گرفت و به معنای واقعی زیرساخت ها 

برای توسعه کسب و کارهای مجازی در سمنان فراهم است.
 اتصال 100 روستای سمنان به اینترنت پرسرعت 

مدی��رکل ارتباطات و فناوری اطالعات س��منان با بیان اینکه تاکنون 
281 روس��تای باالی 20 خانوار اس��تان از اینترنت پرسرعت برخوردار 
ش��دند، گفت: اجرای ط��رح پهن باند برای اتصال 100 روس��تای باالی 
20 خانوار دیگر استان به اینترنت در سال 98 برنامه ریزی شده است. 

میررضایی افزود: طرح فیبر نوری براس��اس دس��تور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در 300 کیلومتر از راه های روستایی استان سمنان در 

سال 98 اجرا می شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان سمنان خاطرنشان کرد: 
همچنین برای تحقق ش��عار رونق تولید ب��ه کارگیری نیروهای جوان و 
متخصص در دستور کار قرار دارد و حمایت از شرکت های شتاب دهنده 
و اعطای تس��هیالت 15 میلیارد ریالی به این ش��رکت ها برای سال 98 

انجام خواهد شد.

رونق ایده های پول ساز بر بستر فناوری
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راهکارهای ایجاد جلوه ای قدرتمند برای برندمان در شبکه های اجتماعی

امروزه فعالیت در شبکه های اجتماعی بدل به راهکار اصلی بسیاری از برندها به منظور توسعه جایگاه شان و جلب نظر شمار 
هرچه بیش��تری از مشتریان به حساب می آید. بدون تردید چنین رویکردی درست و منطقی است. به عنوان مثال، نگاهی 
به آمارهای مختلف مربوط به کسب سود شرکت های مختلف از فعالیت در دنیای آنالین بیندازید. شبکه های اجتماعی به 
عنوان یکی از پرمخاطب ترین سرویس های آنالین نقش انکارناپذیری در فروش برندهای سراسر دنیا بازی می کند.  هنگامی 
که برند نایک تصویری مربوط به آخرین طراحی کفش های اسنیکر خود را در اکانت اینستاگرامی اش با بیش از 86 میلیون 
فالوور پست می کند، مخاطب هدف آنها افراد عالقه مند به کفش های ورزشی است. کسب 86 میلیون فالوور نیز نشانه معتبری 
در زمینه عالقه بسیاری از کاربران اینستاگرام به حوزه فعالیت نایک به حساب می آید. داستان در مورد حوزه فعالیت سایر 
ش��رکت ها نیز به صورت مشابه اس��ت، بنابراین فعالیت اصولی در شبکه های اجتماعی منجر به موفقیت خواهد شد.  اجازه 
دهید دوباره به برند نایک بازگردیم. این برند در اینستاگرام محتوای مناسب را در اختیار مخاطب مناسب قرار می دهد. به این 
ترتیب استقبال کاربران اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی دیگر از مطالب نایک جای هیچ تعجبی ندارد. نکته جالب در 
مورد فعالیت برندهای بزرگ در شبکه های اجتماعی عدم نیاز آنها به صرف هزینه های تبلیغاتی است. بسیاری از برندهای نوپا 
برای نمایش محتوای شان به کاربران اقدام به پرداخت هزینه های تبلیغاتی به شبکه های اجتماعی می کنند. ماجرا در مورد 
برندهای بزرگ به طور کلی متفاوت است. برندی مانند نایک به دلیل شهرت باالی خود هیچ نیازی به تبلیغ محتوایش ندارد.  
به عقیده دکتر جین مک بارون )استاد بازنشسته دانشگاه و کارشناس شبکه های اجتماعی( شرکت ها در پلتفرم های اجتماعی 
نیازمند اختصاص زمان مناسب به منظور ایجاد برنامه ای منسجم هستند. در غیر این صورت موفقیت های آنها حالت مقطعی 
پیدا خواهد کرد. درست در همین مرحله پایه تمام شهرت و بازگشت سرمایه شان رقم می خورد. متاسفانه بسیاری از برندها 
فعالیت در شبکه های اجتماعی را به عنوان پروژه ای کوتاه مدت و بدون نیاز به برنامه ریزی قلمداد می کنند. به این ترتیب در 
عمل هیچ فعالیتی در راستای برنامه ریزی دقیق انجام نمی دهند. به هر حال افزایش آگاهی مردم پیرامون برندمان از طریق 
بازاریابی مدرن کار نسبتا دشواری است. دلیل عمده چنین امری حضور برندهای بسیار بزرگ و بین المللی در بازارهای مختلف 
است. وقتی با چنین شرایط پیچیده ای مواجه هستیم، نیاز به خالقیت و نوآوری به منظور جلب نظر مخاطب افزایش پیدا 
می کند.  هدف اصلی من از نگارش این مقاله پرداختن به پنج توصیه کاربردی به منظور برندس��ازی و بازاریابی مناس��ب در 

شبکه های اجتماعی است، بنابراین در ادامه به بررسی پنج توصیه مورد نظر خواهیم پرداخت. 
1. منحصر به فرد و خالق باشید

دکتر جین مک بارون یکی از شخصیت های عجیب دنیای کسب وکار به حساب می آید. وی استاد بازنشسته رشته فیزیک، 
یکی از نخستین افراد تاثیرگذار در شبکه های اجتماعی، نویسنده کتاب های تخصصی در زمینه بازاریابی و برندسازی و مشاور 
ش��رکت های بزرگ اس��ت. بدون تردید باتوجه به سابقه فعالیت های وی امکان چشم پوشی از توصیه هایش وجود ندارد. به 
عقیده وی یکی از کلیدهای موفقیت در شبکه های اجتماعی مربوط به توانایی برندها در ارائه مفهوم و المانی نو به مخاطب 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر اکانت فیس بوک یک برند دقیقا از محتوای یکس��ان با س��ایر اکانت های آن برند در شبکه های 
اجتماعی دیگر استفاده کند، آنگاه هیچ جذابیتی برای مخاطب نخواهد داشت. بی شک مخاطب نیز به هنگام مشاهده چنین 
محتوایی در نهایت آرامش و بی توجهی از کنارش عبور خواهد کرد. با توجه به این نکته دیگر فهم دلیل بی تفاوتی کاربران 
شبکه های اجتماعی نسبت به اکانت رسمی بسیاری از برندها دشوار نیست.  نتیجه آنچه در دو سطر باال گفته شد، ضرورت 
توجه برندها به تولید محتوای منحصر به فرد و خالقانه در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. البته منظور اصلی من در اینجا 
اختصاص زمان مناسب برای تولید حتوای منحصر به فرد برای هر کدام از اکانت های برندمان در شبکه های اجتماعی مختلف 
است. چنین شخصی سازی ای با توجه به ماهیت پلتفرم مورد نظر و تفاوت آن با سایر شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. 

2. فهم درست از مخاطب
به منظور جذب تعامل فالوورها طراحی یک برنامه درس��ت برای تولید محتوا کافی نیس��ت. در اینجا ش��ناخت درست 
از مخاطب نیز ضرورت دارد. به عنوان مثال، اگر یک ش��رکت در زمینه فروش محصوالت رایانه ای برند دل فعالیت دارد، 
س��رمایه گذاری بر روی مش��تریان وفادار به محصوالت اپل به هیچ وجه منطقی نخواهد بود. برخی از مشتریان در بازارهای 
مختلف عالقه زیادی به یک برند خاص دارند. تالش برای جلب نظر آنها به برندی دیگر یکی از دش��وارترین کارهای دنیا 
محس��وب می ش��ود.  نکته مهم در اینجا کسب شناخت مناسب از مخاطب هدف مان اس��ت. به این ترتیب دیگر بودجه و 

محتوای خود را هدر نخواهیم داد. به عالوه فرآیند دستیابی به اهداف مان نیز سرعت خواهد یافت. 
3. بارگذاری مداوم مطلب

دکتر جین مک بارون تاکید فراوانی بر روی بارگذاری مداوم مطلب در شبکه های اجتماعی دارد. در حقیقت کشنده ترین اقدام 
برندها در شبکه های اجتماعی فعالیت اندک شان است. به این ترتیب مخاطب در عمل از آنها ناامید می شود. وقتی یک برند در 
تالش برای جلب نظر مخاطب اس��ت، انتظارات مش��تریان از آنها به طور مداوم افزایش پیدا می کند. در نتیجه بی تحرکی و عدم 
فعالیت برندها ذوق مخاطب را کور می کند. از همه مهم تر، وقتی کاربران صفحه یک برند را دنبال می کنند، انتظار مشاهده مطلب 
تازه دارند. فعالیت ضعیف و اندک عامل اصلی از دست رفتن فالوورها در شبکه های اجتماعی است.  نتیجه و معنای سطر فوق برای 
برندهای متمرکز بر روی توسعه برندشان چیست؟ نخستین معنای آن ضرورت به کارگیری نیروی تازه برای فعالیت شدیدتر در 
شبکه های اجتماعی است. خوشبختانه امروزه همکاری با بازاریاب های حرفه ای در زمینه شبکه های اجتماعی کار چندان دشواری 

نیست. به این ترتیب باید اندکی از بودجه برندمان را به همکاری با بازاریاب های حرفه ای و کاربلد اختصاص دهیم. 
4. اهمیت جذب مخاطب

در کنار بارگذاری مداوم مطلب، جذب مخاطب نیز اهمیت باالیی دارد. به معنایی ساده، نظرخواهی و دریافت بازخوردهای 
مخاطب، پاسخگویی به پیام ها و کامنت ها و بازنمایی نظرات کارشناس های حرفه ای پیرامون محصوالت مان از اهمیت باالیی 
برخوردار است. این کار ارتباط برند ما با مخاطب را عمیق تر خواهد کرد. به این ترتیب اعتماد آنها به ما افزایش پیدا می کند. 
جلب اعتماد مخاطب نخستین گام در راستای تبدیل آنها به مشتریان ثابت محسوب می شود.  وقتی یک برند برای نظرات تک 
تک مشتریان اهمیت قائل باشد، ذهنیت مشخصی را در مخاطب ایجاد می کند. بدون تردید هیچ فردی نگاه منفی نسبت به 
برندی موفق در زمینه ارتباط پایدار با مشتریانش نخواهد داشت. توجه داشته باشید، شهرت برندها در زمینه رابطه با مشتریان 

اهمیت باالیی دارد. به این ترتیب شهرت منفی برخی از برندها در عمل موجب حذف شان از دنیای کسب وکار می شود. 
5. ترویج به اشتراک گذاری محتوا

ارتقا از س��طح چند هزار فالوور به میلیون ها طرفدار کار س��اده ای نیست. در عین ناباوری، برخی از برندها با کمپین های 
ساده و در عین حال هوشمندانه چنین کاری را در کمترین زمان ممکن انجام می دهند. نکته مهم درخصوص این کمپین ها 
بهره مندی شان از ترندهای برتر است. اگر با مفهوم ترند در شبکه های اجتماعی آشنایی ندارید، معنای آن موضوعات داغ و 
جذاب است. به طور معمول ترندها هر ماه تغییر می کند. با این حال برخی از ترندها تا چند سال نیز پایداری دارند. نکته 
مهم درخصوص انتخاب ترند مناسب در کمپین های بزرگ توجه به میزان پایداری شان است. به این ترتیب انتخاب یک ترند 
کوتاه مدت برای کمپینی بزرگ و حداقل شش ماه اقدام منطقی محسوب نخواهد شد.  بدون تردید استفاده از ترندهای برتر 
همیشه تاثیرگذار خواهد بود، با این حال چرا باید همیشه از ترندهای دیگران استفاده کرد؟ چرا برندمان اقدام به تولید ترند 
منحصر به فرد نکند؟ شاید در نگاه نخست چنین کاری بی نهایت دشوار و غیرممکن به نظر برسد. با این حال تولید محتوای 
باکیفیت و ترغیب مخاطب به بازنشر آن ما را هدف مان نزدیک خواهد کرد. برگزاری مسابقه آنالین نیز راهکار جالبی برای 
توس��عه ترندهای مخصوص برندمان اس��ت. در اینجا برند ما باید مس��ابقه ای مرتبط با ماهیت خود برگزار کند. استفاده از 
المان های جذاب در این مس��ابقه کلید موفقیت ما در توسعه ترندهای مان است. براساس تجربه، پلتفرم های اینستاگرام و 

فیس بوک بهترین گزینه برای برگزاری مسابقه محسوب می شوند. 
noobpreneur :منبع
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مس��یر موفقیت در سه بخش خالصه می ش��ود. آگاهی از 
ای��ن بخش ها و نحوه  صحیح اس��تفاده از آنها برای حرکت در 
مس��یر درس��ت می تواند ما را به موفقیت بسیار نزدیک کند. 
ب��رای آگاهی از این بخش ها در ادامه با ما همراه باش��ید. در 
بازی پوکر و استراتژی آن یک موضوع جالب وجود دارد. پوکر 
بازی        ای براساس احتماالت است، بنابراین اصل استراتژی آن 

به حداکثر رساندن احتمال برنده شدن است.
زندگی هم می تواند مشابه »بازی« احتماالت باشد که در آن 
عنصر شانس دخالت دارد. بودن در مکان و زمان مناسب مهم 
اس��ت، بنابراین با این حساب یک قانون ساده  برای  موفقیت 
در زندگی وجود دارد. کارهایی انجام دهید که شانس موفقیت 
ش��ما را در درازمدت افزایش می دهن��د، اما این جمله به چه 
معناس��ت. برای باز کردن این موضوع، سه بخش وجود دارند 

که درس های مهمی را با خود به ارمغان می آورند:
1. درازمدت
2. احتماالت

3. افزایش
بیایید یک به یک این بخش ها را بررسی کنیم.

1. درازمدت
چارچوب صحیح فکر کردن در مورد موفقیت در درازمدت 
اس��ت نه کوتاه مدت، چرا؟ زیرا این گونه است که قانون تکانه 
برای شما جواب می دهد. این امر مانند یک هواپیما است که 
می خواهد پرواز کند. این هواپیما برای پرواز نیاز به یک مسیر 
طوالنی و کافی دارد. به طور مشابه شما نیز نیاز به یک مسیر 
طوالنی و کافی برای دستیابی به چیزهای ارزشمند دارید. این 
امر همچنین به این معناست که شما باید از حواسپرتی های 
موقعیت های کوتاه مدت دوری کنید. به درازمدت فکر کنید. 
همان ط��ور ک��ه در مورد جزیی��ات انعطاف پذیر هس��تید در 

چشم انداز خود پافشاری کنید.
2. احتماالت

چه بخواهید چه نخواهید ش��انس در این امر دخیل است. 
چیزهایی وجود دارند که خارج از کنترل شما هستند. ممکن 
است همه چیز را برنامه ریزی کرده باشید، اما باز هم احتمال 

شکست وجود دارد.
نکته این است که نباید از شکست خوردن بترسید. به جای 
ت��رس از این موضوع آن را قبول کنید. شکس��ت را به عنوان 

موقعیتی برای یادگیری ببینید.
3. افزایش

در حالی که قس��مت قبل در م��ورد تمام چیزهایی بود که 
نمی توانید کنترل کنید، این بخش در مورد چیزهایی اس��ت 
که در کنترل شما هستند. برای افزایش شانس موفقیت خود 

می توانید کارهای زیر را انجام دهید.
• ارزشمندی دانش را در نظر بگیرید

• مشاهده گر باشید
•  با حاشیه زندگی کنید

•  زندگی متعادل داشته باشید
• پروژه های جانبی داشته باشید

•  پافشاری کنید
شما می توانید اینها را کنترل کنید و این بستگی به خودتان 

دارد.
به درازمدت فکر کنید، شکست را بپذیرید و آنچه نیاز است 
انجام دهید در این صورت در مسیر دسترسی به نهایت توانایی 

خود خواهید بود.
Lifeoptimizer/ucan :منبع

قانونی ساده  برای موفقیت
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