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تحریم دوباره بانک مرکزی چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

ویرایشتحریمها
ساعات پاياني جمعه گذشته بود كه آمريكا تحريم هاي جديدي عليه ايران وضع كرد كه براساس آن، سه نهاد 
مهم مالي ايران به بهانه تامين مالي تروريس��م در ليس��ت سياه تحريم هاي وزارت خزانه داري آمريكا قرار گرفتند. 
اين سه نهاد مالی شامل بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و شركت اعتماد تجارت پارس است كه البته در اين 
ميان، بانك مركزی پيش��تر نيز مورد تحريم واقع ش��ده بود. در همين حال، تحليلگران معتقدند تحريم های تازه 
آمريكا عليه ايران به غير از تحريم يك شركت كوچك وابسته به وزارت دفاع )با كاركرد مبادالت ارزی( در مورد 
بان��ك مركزی محدوديت ت��ازه ای ايجاد نخواهد كرد. در اين زمينه، پايگاه خبری »راهبرد معاصر« در گزارش��ی 
تحليلی به ابعاد تحريم تازه آمريكا عليه ايران پرداخته و نوشته است:  طبق بيانيه اخير وزارت خزانه داری آمريكا، 
دو مورد تحريم جديد اعمال شده و يك تحريم پيشين نيز ويرايش شده است؛ يك نهاد تجاری وابسته به وزارت...

وزیر نفت در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست:

قیمت بنزین افزایش نمی یابد
3

2

5

اقتصاد دولتی چگونه موجب انحراف خصوصی سازی شد؟

چشم انداز مبهم خصوصی سازی در ایران

افزایش خالقیت کارمندان با 12 راهکار موثر 

15 مهارت ضروری برای مدیران موفق

لوگوهای تأثیرگذار چه خصوصیاتی دارند؟

چگونه با تبلیغات مان مخاطب همایش ها را میخکوب کنیم؟

چگونه برنامه رسانه تبلیغاتی برای برندمان تدوین کنیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل هوآوی از فروش 2۰ 
میلیونی سری میت 3۰ می گوید

4

زمانی که اقتصاد یک کشور با شوک های                                                              ناگهانی روبه رو می                                                                                                                                               
  شود، شـوک هایی که مدیریت آنها دشـوار است و  می تواند 
اقتصاد را با چالش های سخت روبه رو                                                                                کند استفاده از سیستم 

ارز چندنرخـی اولین راه حلی اسـت که به فکر می                                                                                                                                               
  رسد؛ سیاستی که می                                                                                                                                             تواند به دولت فرصت...

ارز چندنرخی درمان بحران های ارزی است؟

سرگذشتارزچندنرخی

یادداشت
نقدی بر ایده جیره بندی 

کاالهای اساسی

از نيم��ه دوم س��ال 1397 ب��ه 
اين س��و، در اثر افزايش نرخ تورم، 
ق��درت خري��د خانوارهای كش��ور 
كاهش يافته و در اثر كاهش توليد 
ناخالص داخلی، خانوارها با كاهش 
درآمد و كاهش س��طح رفاه مواجه 
شده اند. در پاس��خ به كاهش رفاه 
و قدرت خريد خانوار،  توصيه هايی 
و  كوپ��ن  بازگش��ت  زمين��ه  در 
جيره بندی كاالهای اساسی مطرح 
شده اس��ت. مدافعان طرح كوپن، 
اي��ن ش��يوه را به عن��وان يك راه 
مناس��ب برای تضمين دسترس��ی 
ب��ه كاالهای  اقش��ار آس��يب پذير 
اساس��ی ضروری می دانند و البته 
برخ��ی نيز اي��ن ش��يوه را نه يك 
راه حل مطل��وب، بلكه يك انتخاب 
بي��ن بد و بدتر می دانند. طرح های 
جيره بن��دی و كوپنی كردن ارزاق، 
به ش��يوه های مختل��ف قابل اجرا 
اس��ت و متغيرهای مختلفی در آن 
قابل طرح اس��ت؛ از جمله جامعه 
ه��دف، دوره زمان��ی اج��را، محل 
تأمين منابع، اق��ام كااليی تحت 
كوپ��ن،  مبادله پذي��ری  پوش��ش، 
ش��بكه توزيع ارزاق و س��اير موارد 
ك��ه ه��ر ي��ك می تواند ب��ر نتايج 
اجرای طرح جيره بندی اثر بگذارد. 
در مجم��وع می توان آثار و عوارض 

و  جيره بن��دی  منف��ی 
2كوپنی...

دوشنبه
اول  مهر
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رئيس جمهور با بيان اينكه امسال در سازمان ملل متحد با شعار »ائتاف اميد« و »ابتكار صلح هرمز« 
كه خاصه آن »حب و اميد« خواهد بود، حضور خواهيم يافت، گفت امسال طرحی را در سازمان ملل 
پيش روی جهانيان قرار خواهيم داد مبنی بر اينكه جمهوری اس��امی ايران با همكاری كش��ورهای 

منطقه می تواند امنيت خليج فارس و دريای عمان را با كمك كشورهای منطقه به وجود آورد.
به گزارش پايگاه اطاع رسانی دولت، حسن روحانی روز يكشنبه در مراسم گراميداشت هفته دفاع 
مقدس با تاكيد بر اينكه »با اقتدار نيروهای مسلح و ملت بزرگ، دشمن جرأت تعدی به ايران اسامی 
را نخواهد داشت«، گفت: ما مرد دفاع و نه اهل تسليم هستيم و اجازه نخواهيم داد كسی به مرزهای ما 
تجاوز كند. رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه تجربه دفاع مقدس است كه دشمن جرأت تعدی به ايران 
اسامی را ندارد، گفت: امروز 39 سال از تجاوز عفلقيان به سرزمين پاک ايران می گذرد و زمانی است 

كه بايد يك بار ديگر فراز و نشيب دهه اول انقاب را بازخوانی كنيم.
روحانی با بيان اينكه انقاب اسامی ايران برای استقال، آزادی و تحقق عدالت مردمی و اسامی 
مسير خود را يافته و به پيروزی دست يافته بود، گفت: انقاب اسامی می توانست برای كل منطقه و 
جهان خير، نعمت و بركت باش��د، اما دش��منان انقاب از همان روز اول روبه روی اراده ملت ايران قرار 
گرفت��ه و تاش مذبوحانه خود را آغاز كردند. رئيس جمهور ايجاد ناامنی ها، انجام توطئه برای تجزيه 
كش��ور، ترور بزرگانی همچون عامه شهيد مطهری، آيت اهلل بهشتی، شهيدان رجايی و باهنر و ديگر 
عزيزان و بزرگان اين كشور را از جمله تاش های دشمنان برای مقابله با انقاب اسامی عنوان كرد و 
گفت: دشمنان انقاب و ملت ايران به اين هم اكتفا نكرده و طراحی كردند تا زيربناهای قدرت امنيتی و 
دفاعی ما را متزلزل كنند. روحانی خاطرنشان كرد: اولين توطئه دشمنان طراحی انحال ارتش بود كه 
توسط مزدوران راست و چپ طراحی و تبليغ شده بود و از طرفی تاش می كردند با كلمه حق، باطلی 
را دنبال كنند و به نام ش��ورا می خواستند اساس نظم فرماندهی را برهم بزنند. رئيس جمهور تصريح 
كرد: امام راحل عزيز با درايت خود اولين فرمان به مردم برای ايستادگی و مقابله با همه توطئه گران را 
صادر كرد و از خوزستان گرفته تا كردستان، گلستان و سيستان و بلوچستان، جوانان غيور و نيروهای 
مسلح ما در مقابل همه كسانی كه می خواستند به اسم مزدور پايه های انقاب را سست كنند، ايستادند.

روحانی ادامه داد: سرانجام جنگی به نام جنگ عفلقيان و بعثی ها را به ملت ايران تحميل كردند، اما 
امام)ره( با هوشياری و مديريت خود در اولين قدم به ارتش جمهوری اسامی ايران استحكام بخشيد 
و به دنبال آن نيروی انقابی جديدی به نام س��پاه پاس��داران انقاب اسامی را بنيانگذاری كرد و در 
كنار اين دو نيرو فرمان تشكيل بسيج مستضعفين را صادر كرد كه اينها سه پايه اصلی برای حفاظت 
و حراس��ت از كش��ور و امنيت ملی ما بود. رئيس جمهور با بيان اينكه اگر اين درايت امام راحل در آن 
زمان نبود، در آن شرايط اوليه پيروزی انقاب و پيچيدگی های آن روز ممكن بود دشمنان به اهداف 
شوم خود دست يابند، گفت: نيروهای مسلح با فرمان امام راحل و وحدت و يكپارچگی خود و حضور و 
حمايت مردم در صحنه هشت سال در برابر مزدوران و دشمنان اسام و ايران مقاومت كردند؛ دشمنانی 
كه با ايدئولوژی شرق، ساح غرب، چراغ سبز آمريكا و پول ارتجاع منطقه به جنگ مردم انقابی اين 

سرزمين آمده و ساح خود را به سمت سينه مردم نشانه رفته بودند.
روحانی تأكيد كرد: اين مردم با وحدت، ايستادگی و يكپارچگی نه از هيمنه شرق و غرب ترسيدند 
و نه از ساح های آنها ترسيدند. از حمايت های سياسی شرق و غرب ترسی به خود راه ندادند و در برابر 
پول ارتجاع عرب تسليم نشدند. رئيس جمهور افزود: ارتجاع عرب با پول هايی كه در اختيار عفلقيان 
قرار دادند و با بندرهايی كه در اختيارش��ان گذاشتند، نتوانستند در مقابل اراده، وحدت، ايستادگی و 
يكپارچگی ملت ايران كاری كنند و جنگ تحميلی هشت ساله در كنار خسارت های فراوانش ارزش های 

زيادی برای ما داشت و به تعبير رهبر انقاب جنگی بود كه برای ما گنج به ارمغان آورد.
روحانی تأكيد كرد: به خاطر موفقيت ها در همان جنگ بود كه امروز دشمنان اين سرزمين را برای 
تجاوز به آب و خاک و سرزمين ما و تحميل جنگی ديگر بر اين ملت، به ترديد و پشيمانی وا داشته 
اس��ت و دش��منان امروز جرأت تصميم گيری در برابر نيروهای مس��لح بزرگ ايران و ملت يكپارچه و 
مقاوم ما ندارند و نخواهند داشت. رئيس جمهور با بيان اينكه دشمنان ملت ايران در سال های اخير راه 
ديگری برگزيده اند و به جای جنگ نظامی به تعبير خود جنگ اقتصادی و به تعبير صحيح تر، تروريسم 
اقتصادی را عليه ملت ايران آغاز كرده اند، گفت: مردم ما طی ۴۰ سال گذشته و به ويژه 1۰ سال اخير 
فشار تحريم های ظالمانه را در مقاطع مختلف تحمل كردند و امروز هم با هوشياری، ايستادگی، اتحاد 

در جهاد ميدان اقتصادی از اين مهلكه سخت عبور خواهند كرد.

روحانی با بيان اينكه امروز همه كارآفرينان، س��رمايه گذاران، ش��ركت های دانش بنيان، مبتكران و 
توليدكنندگان به عنوان س��رداران و سربازان خط مقدم جنگ در برابر دشمن مستكبر و صهيونيسم 
جهانی هستند، گفت: ما می توانيم با اراده و ايستادگی و اتحاد از اين مسير سخت عبور و دشمن را وادار 

كنيم در برابر ملت ايران و انقاب اسامی يك بار ديگر سر تعظيم فرود آورد.
رئيس جمهور تأكيد كرد: ما اهل منطق و مذاكره هستيم اما اهل ذلت و تسليم نيستيم، ما مرد دفاع 
و ايستادگی هستيم، اما مرد تجاوز به مرزهای ديگران نيستيم؛ همانگونه كه اجازه نخواهيم داد كسی 
به مرزهای ما تجاوز كند.  به گفته روحانی، همانطوری كه در دفاع مقدس هدف اصلی دشمنان نابودی 
انقاب بود، امروز نيز هدف آنها از تحميل جنگ اقتصادی، تهديد جنگ نظامی و جنگ روانی و قرار 

دادن مردم ما در برابر فشارها و مشكات، نابودی انقاب است.
رئيس جمهور تأكيد كرد: اما ملت ايران همانگونه كه در هشت سال دفاع مقدس، نه در برابر عفلقيان 
و حزب بعث كه در برابر دنيا خود را ثابت كرد، امروز هم توان آن را دارد كه در برابر قدرت های مستكبر 
ايستادگی كند. روحانی با اشاره به حضور آمريكايی ها و دشمنان ملت ايران در منطقه، گفت:  هر كجا 
كه دشمنان ما و آمريكايی ها در منطقه حضور پيدا كردند به عنوان بازيگر »امنيت زدا«، حضور يافتند 
چه در افغانس��تان، چه عراق و چه خليج فارس و هر جای منطقه، ناامنی را به ارمغان آوردند، اما هر 
جا نيروهای مسلح ايران حضور داشتند به عنوان نيروهای »امنيت زا« بودند كه امنيت را برای منطقه 

به ارمغان آوردند.
رئيس جمهور تأكيد كرد: نيروهای مسلح ما اگر در كنار مردم عراق، سوريه، فلسطين و لبنان قرار 
گرفتند، برای اين س��رزمين امنيت آوردند و توانستند تروريست های وحشی را ريشه كن كنند و اين 

فرق ما با آنها در منطقه است.
روحانی خاطرنش��ان ك��رد: قدرت های اس��تكباری و در رأس آن آمريكا هم��واره ناامنی، بدبختی، 

مشكات و تاراج منافع كشورهای منطقه را دنبال كردند.
رئيس جمهور با بيان اينكه در اين مقطع حساس و تاريخی دست رفاقت، دوستی و برادری به سوی 
همه همسايگان خود دراز می كنيم، گفت: در اين راستا حتی آماده ايم از خطاهای گذشته آنها در منطقه 
بگذريم، چراكه امروز در شرايطی هستيم كه دشمنان منطقه به ويژه آمريكا، استكبار و صهيونيسم به 

دنبال سوء استفاده از شكاف، فاصله و اختاف بين كشورهای منطقه هستند.
روحانی خاطرنشان كرد: منطق ما، منطق خليج فارسی است كه امنيت آن از درون باشد، لذا امنيت 
خليج فارس، تنگه هرمز و دريای عمان، درون زا است و حضور نيروهای خارجی در اين منطقه می تواند 

مشكل آفرين باشد.
رئيس جمهور با بيان اينكه امس��ال در س��ازمان ملل متحد با ش��عار »ائتاف اميد« و »ابتكار صلح 
هرمز« كه خاصه آن »حب و اميد« خواهد بود، حضور خواهيم يافت، اظهار داشت: امسال طرحی را 
در سازمان ملل پيش روی جهانيان قرار خواهيم داد مبنی بر اينكه جمهوری اسامی ايران با همكاری 
كش��ورهای منطقه می تواند امنيت خليج فارس و دريای عمان را با كمك كشورهای منطقه به وجود 

آورد.
روحان��ی گفت: به جهانيان اعام می كنيم كه حضور نيروهای بيگانه برای آبراه های جهانی، امنيت 
كش��تيرانی و نفت و انرژی، مش��كل زا است اما مسير جمهوری اس��امی ايران مسير اتحاد، وحدت و 

هماهنگی با كشورهای منطقه می باشد.
رئيس جمهور تصريح كرد: آنهايی كه می خواهند حوادث منطقه را به جمهوری اسامی ايران نسبت 
دهند، همانند همه دروغ های افشاشده ش��ان نيز افش��ا خواهد ش��د و بيگانگان اگر راست می گويند و 
حقيقتاً به دنبال صلح و امنيت هستند، اين مقدار ساح خطرناک به منطقه ارسال نكنند و منطقه ما را 
به مسابقه و انبار تسليحاتی تبديل ننمايند و اگر به راستی به دنبال امنيت منطقه هستند از اين منطقه 

فاصله بگيرند چراكه حضور آنها همواره برای منطقه سختی و با بوده است.
روحانی خطاب به بيگانگان تأكيد كرد: هر مقدار از منطقه و ملت های اين منطقه فاصله بگيريد به 

همان اندازه امنيت بيشتری را شاهد خواهيم بود.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه ملت ايران در سايه اجرای فرامين رهبری و اتحاد و همدلی همه اركان 
كشور و قوای سه گانه و نيروهای مسلح در برابر توطئه جديد با همكاری و حضور مردم پيروز خواهد 
ش��د، اظهار داشت: بدون ترديد نخواهيم گذاشت كه دشمن ذلت را بر ملت بزرگ ايران تحميل كند 

و شعار ما آزادی و آزادی خواهی به پيروی از سرور آزادی خواهان جهان ابا عبداهلل الحسين)ع( است.

با شعار »ائتالف امید« و »ابتکار صلح هرمز«

روحانی به نیویورک سفر می کند
چرخه باطل جنگ تجاری به روایت سردبیر بیزینس ویک
جنگ تجاری آمریکا و چین پایانی دارد؟

پ��اول حرفی می زند، ترامپ توييت می كند، چين واكنش نش��ان می دهد، ب��ازار قالب تهی می كند و اين 
چرخه دوباره از اول تكرار می ش��ود؛ اين خاصه يادداش��تی اس��ت كه »مايكل پی. رگان« س��ردبير ارشد 
بيزينس ويك نوش��ته و معتقد اس��ت: فراز و فرودهای قيمت دارايی ها در هر روزی كه فرض كنيد، بيش��تر 
و بيش��تر با س��خنان و رفتار سه مرد تعيين می ش��ود. اولين نفر حتماً دونالد ترامپ است كه دوباره به اين 
قدرتش پی برده كه با نوش��تن كمتر از 28۰ كاراكتر در توييتر می تواند بازارها را به نعره كش��يدن وادارد يا 
آنه��ا را وارد وضعي��ت نامعلومی كند. بعد از او، رئيس فدرال رزرو، بانك مركزی آمريكا،  اس��ت يعنی جروم 
پاول كه مدام می بيند ترامپ يك توييت بی خود نوش��ته درباره اينكه چه چيزی برای اقتصاد آمريكا بهتر 
اس��ت و او بايد فرمان هايش را گوش كند، فرمان هايی كه لزوماً هميشه همان فرمان هايی نيست كه از يك 
رئيس جمهور مس��تقر انتظار می رود و در پكن هم ش��ی جين پينگ، رئيس جمهور چين كه بر رأس حزب 
كمونيس��ت نشس��ته نفر سوم اس��ت. در اين حزب سياس��تمداران و مديران بانك مركزی حضور دارند كه 
دس��ت كم جلوی ناظران بيرونی اينطور نش��ان می دهند كه از روی همان كتاب سرودی می خوانند كه شی 

می خواند.
بازارهای مالی ش��بيه به صحنه نمايش��ی شده است كه اين س��ه بازيگر بر ضد همديگر شليك می كنند. 
پاول تحت فش��ار از جانب ترامپ برای كاهش نرخ ش��ديد نرخ بهره بانكی، اين پيام را به بازار می فرس��تد 
كه كاهش نرخ بهره ماه های گذش��ته يك تصميم »ميان مدت« اس��ت و شروع يك سياست پولی انبساطی 
نيس��ت. فق��ط چند روز بعد، در اول اوت، ترامپ با گفتن اينك��ه می خواهد از ماه روی واردات بخصوصی از 
چي��ن تعرفه بگذارد كه االن تعرفه ندارند، اوضاع را وخيم تر كرد. واكنش از جانب پكن در 5 اوت موج های 
بلندتری را به بازارهای جهانی فرس��تاد چراكه بانك مركزی چين اجازه داد كه ارزش يوان به كمترين حد 
خود از سال 2۰15 برسد و نرخ برابری هر دالر آمريكا بيش از 7 يوان شود. در سال های اخير دولت چين 
نگذاش��ته بود كه يوان از اين نقطه عبور كند. چين همچنين از ش��ركت های دولتی اين كشور خواست كه 
از خريد غله از آمريكا بپرهيزند و فش��ار را روی بازار گندم و س��ويای آمريكا كه اكنون هم دچار مش��كات 

زيادی شده افزايش داد.
با هر يك از اين درگيری ها، شكنندگی اقتصادها و بازار جهانی رو می شود. ظاهراً اين احتمال بيش ازپيش 
وجود دارد كه يك چيز بزرگ و مهم از كار افتاده است. سرمايه گذارانی كه باور داشتند روابط آمريكا و چين 
با اينكه بهبود نمی يابد اما در حال پايدار شدن و آرام گرفتن است، وقتی تنش ها باال گرفت فهميدند اشتباه 
می كرده اند. آنهايی كه قبًا تصور می كردند ترامپ اجازه نمی دهد جنگ تجاری بين آمريكا و چين تا فصل 
مبارزات انتخاباتی رياس��ت جمهوری س��ال 2۰2۰ اياالت متحده ادامه پيدا كن��د، دوباره دارند اين موضوع 
را ارزياب��ی می كنن��د چون هر دو طرف قضيه بيش از هر زمان ديگری از ه��م فاصله گرفته اند. برای مثال، 
اقتصاددانان گروه مالی گلدمن س��اكس ديگر انتظاری برای رس��يدن به توافق تجاری تا پيش از انتخابات 
آمريكا را ندارند و شاهد اين  هستند كه امسال فدرال رزرو مهم ترين نرخ بهره خود را دو بار بيشتر كاهش 
داد و اين كار تاش��ی برای اينكه خس��ارت اقتصادی ای را كه با رسيدن به بن بست امكان دارد رخ دهد به 

كمترين حد برساند.
ضربه ديگر به اقتصاد آمريكا اين بود كه پيش بينی ها درباره عدم اطمينان و تزلزل اقتصاد اين كش��ور در 
ماه ژوئن س��ه برابر ش��د و به باالترين حد خود در 25 سال گذشته رسيد، اما در ماه ژوئيه به نصف رسيد و 
هنوز شاخص مربوط به ماه اوت اندازه گيری نشده است. آنچه مسلم است اين است كه شاخص نشان دهنده 

شرايط پرافت وخير و بی ثبات اقتصاد آمريكا است.
همان طور كه مشكات اقتصادی آمريكا در حال روی هم انباشته شدن است، سؤالی كه در وال استريت 
پيش آمده و به طور گسترده درباره اش بحث می شود اين است كه آيا هزينه های كمتر وام دهی خود به اندازه 
كاف��ی در كاهش ركود اثر دارد. مركز مطالعات مديريت بخش عرضه برای كس��ب وكارهای توليدی آمريكا 
نش��ان می دهد كه سياس��ت های ترامپ سبب شده شاخص حمايت از توليد در ماه ژوئيه به كمترين ميزان 
خود در س��ه سال گذشته برسد. روند مش��ابهی نيز در صنايع بخش خدمات مشاهده می شود و پيش بينی 
شده كه در ماه سپتامبر شاخص تا كمترين حدش در سه سال گذشته پايين بيايد. رشد سود شركت ها كه 

سال گذشته به لطف تخفيف های مالياتی افزايش يافته بود نيز وضعيت جالبی ندارد.
به نظر می رس��د كه سياست های مالی آمريكا وارد يك چرخه باطل شده است كه كل اقتصاد جهان را به 
خود می كشاند. برای همين است كه پاول يك چيز می گويد، ترامپ يك چيز مشابه توييت می كند،  چين 
واكنش نشان می دهد و بعد بازارهای آمريكا و بازارهای جهانی در هم می ريزند و واكنش های عجيب وغريب 
نش��ان می دهند. آخرين مورد اين داس��تان در اوايل ماه اوت اتفاق افتاد و اين چرخه همچنان ادامه دارد و 

معلوم نيست كه چه زمانی تمام خواهد شد.

حمید آذرمند
تحلیلگر اقتصادی



س��اعات پاياني جمعه گذشته بود كه آمريكا تحريم هاي جديدي عليه 
ايران وضع كرد كه براساس آن، سه نهاد مهم مالي ايران به بهانه تامين 
مالي تروريسم در ليست سياه تحريم هاي وزارت خزانه داري آمريكا قرار 
گرفتند. اين س��ه نهاد مالی شامل بانك مركزي، صندوق توسعه ملي و 
ش��ركت اعتماد تجارت پارس است كه البته در اين ميان، بانك مركزی 

پيشتر نيز مورد تحريم واقع شده بود.
در همين حال، تحليلگران معتقدند تحريم های تازه آمريكا عليه ايران 
به غير از تحريم يك ش��ركت كوچك وابسته به وزارت دفاع )با كاركرد 
مب��ادالت ارزی( در مورد بانك مركزی محدوديت تازه ای ايجاد نخواهد 
كرد. در اين زمينه، پايگاه خبری »راهبرد معاصر« در گزارش��ی تحليلی 
به ابعاد تحريم تازه آمريكا عليه ايران پرداخته و نوش��ته اس��ت:  طبق 
بيانيه اخير وزارت خزانه داری آمريكا، دو مورد تحريم جديد اعمال شده 
و يك تحريم پيش��ين نيز ويرايش ش��ده است؛ يك نهاد تجاری وابسته 
ب��ه وزارت دف��اع و صندوق توس��عه ملی تحريم ش��دند و بانك مركزی 
كه پيش��تر تحريم ش��ده بود، برچس��ب تحريمی تامين مالی تروريسم 

دريافت كرد.
تحلیل تاریخی درباره تحریم بانک مرکزی

به نوش��ته »راهبرد معاصر« مورد بان��ك مركزی، ويرايش يك تحريم 
در گذش��ته بوده اس��ت كه در رس��انه ها به غلط بازتاب داده شد. مورد 
ذكرش��ده در بيانيه عبارت بود از: اضافه ش��دن تگ های تحريمی تامين 
مال��ی تروريس��م و تحريم های مالی مرتبط با س��پاه پاس��داران انقاب 
اس��امی به بند تحريمی بانك مركزی جمهوری اس��امی. رسانه ها اين 
را يك تحريم جديد به حس��اب آوردند كه بازتابی غلط بود و همچنين 
در رس��انه ها به تحريم بانك ملی اشاره شد كه چنين تحريمی در بيانيه 
وزارت خزانه داری آمريكا ديده نمی ش��ود. اشتباه رسانه ها البته به خاطر 
اش��تباه لفظی ترامپ بوده اس��ت. او در س��خنرانی خ��ود بانك مركزی 
را National bank خط��اب كرده اس��ت، حال آنكه برخی ش��عب و 
شركت های مرتبط با بانك ملی پيشتر از اين در ليست تحريمی آمريكا 

قرار داشتند.
براساس اين گزارش، سابقه تحريم بانك مركزی ايران به سال 2۰11 
باز می گردد و در ماه دسامبر اين سال بود كه آمريكا بانك مركزی ايران 
را تحريم كرد. اين قانون دسترس��ی شركت های خارجی طرف معامله با 
بانك مركزی ايران را به نظام مالی اياالت متحده منع كرده و درآمدهای 
نفتی اين كش��ور را هدف ق��رار داد. در 19 نوامبر س��ال 2۰11 وزارت 
خزان��ه داری آمريكا اقدام ب��ه معرفی تحريم ه��ای يكجانبه جديدی به 
موجب قانون CISADA عليه ايران كرد. اين قانون تحريمی با دستور 
اجرايی 1359۰ بخش صنايع پتروش��يمی، بانك مركزی و بخش مالی 
و زيرس��اخت های حمل و نقل در ايران را هدف گرفت و ده ها نام جديد 
را به فهرس��ت نفرات تحريمی آمريكا افزود. محدوديت های اعمال شده 
جديد تمامی مؤسسات مالی را از انجام هرگونه مبادله مالی با بانك های 
ايران � از جمله بانك مركزی و مؤسس��ات تابع آن � منع كرده و ضمن 
توسعه تحريم ها عليه افراد ايرانی محدوديت های جديدی عليه صادرات 
كاالهای ايرانی قائل شد. وزارت خزانه داری آمريكا در 21 نوامبر 2۰11 
بخش مالی ايران از جمله بانك مركزی را براساس بخش 311 از قانون 
ميهن پرس��تی آمريكا )USA Patriot(، جزو مؤسس��ات دارای خطر 
ب��االی پولش��ويی اعام كرد. اين اقدام موجب ش��د ك��ه نهادهای مالی 
آمريكا از هرگونه مبادله با بانك مركزی ايران منع ش��وند. البته پيش��تر 
به دلي��ل معرفی بانك مركزی ايران به عنوان نه��اد دولتی ايران، كليه 
روابط بانكی بانك مركزی ايران با نهادهای مالی آمريكا منع ش��ده بود، 
اما اين اقدام آمريكا بيش��تر زمينه س��ازی برای تحريم های فراسرزمينی 
علي��ه ايران بود و تأثير عملی بر فعاليت های بانك مركزی نداش��ت. 31 
دس��امبر 2۰11 اوباما »قانون اختيارات دفاع ملی« سال 2۰12 را امضا 
كرد. اين قانون دارای يك متمم قانونی بود كه رئيس جمهوری آمريكا را 
ملزم می كرد بانك های خارجی در صورت تس��هيل پرداخت هزينه های 
نفت��ی از طريق بانك مركزی ايران، از افتتاح حس��اب در آمريكا محروم 

ش��وند. بند 12۴5 اين قانون ش��يوه ای برای وضع تحريم های يكجانبه 
عليه بانك مركزی ايران به كار  برد كه به موجب آن می توان آن دس��ته 
از مؤسسات مالی كه وارد مبادالت مالی با بانك مركزی ايران می شدند 
را با جريمه های س��نگين روبه رو  كرد. در اكتبر 2۰12 اتحاديه اروپا نيز 
اين تحريم را اعمال كرد. اين تحريم ها همچنان بر جای مانده بود تا روز 
جمعه گذش��ته كه بانك مركزی اين بار به فهرست تأمين مالی تروريسم 

اضافه شده است.
درباره تحریم صندوق توسعه ملی

آمار دارايی صندوق توسعه ملی محرمانه است، ولی برخی گمانه زنی ها 
اين صندوق را جزو 1۰ صندوق ثروت ملی اول دنيا می دانند، نكته قابل 
ذكر اين است كه گفته می شود بخش زيادی از دارايی های اين صندوق 
در خارج از كش��ور سرمايه گذاری شده است، مواردی شامل خريد اوراق 
قرضه ساير كشورها، خريد اماک خارجی، افتتاح حساب بانكی پوششی 
در برخی موسس��ات مالی دنيا، خريد س��هام برخی بنگاه های اقتصادی 
و برخی س��رمايه گذاری های نهانی در ساير كش��ورها و بخش زيادی از 
دارايی های از پيش مس��دود شده ايران نزد س��اير كشورهای ديگر اين 

دارايی ها را شامل می شود.
اثرات تحریم بانک مرکزی

تحريم  های وضع ش��ده در نظام مقررات و قوانين آمريكا در برنامه 31 
م��اده B فصل پنجم، قس��مت 59۴ ق��رار می گيرد، به زبان س��اده اين 
تحريم ذيل مقررات تحريمی تروريسم جهانی، دفتر كنترل دارايی های 
خارج��ی خزان��ه داری آمريكا و س��رفصل مقررات پول��ی و مالی آمريكا 
قرار می گيرد، اين بدين معناس��ت كه تحريم وضع ش��ده در طبقه بندی 
تحريم��ی يك تحريم مالی محس��وب می ش��ود، در م��اده B اين قانون 
موارد محدوديت های اعمال ش��ده اين تحريم ها به اين شرح آمده است: 
معامات ممنوع ش��امل دارايی های مسدودش��ده؛ تأثير نقل و انتقاالت 
نق��ض مفاد اين قس��مت؛ نگه��داری وجوه در حس��ا ب های دارای بهره 
سرمايه گذاری و سرمايه گذاری مجدد؛ معامله های ممنوع يا مالكيت های 
ممن��وع در اماک؛ تهيه كمك های مالی، كاالها يا خدمات؛ تاش برای 
دور زدن تحريم ه��ا؛ هزينه های نگهداری اموال مسدودش��ده يا تبديل 

اموال مسدودشده و معافيت معامات.
اثرات اين تحريم بر روی بانك مركزی از حاالت فوق بيش��تر نيست، 
البته الزم به يادآوری است كه تحريم جديدی در رابطه با بانك مركزی 
وضع نش��ده اس��ت و نمی توان اثر واقعی ای را در رابطه با بانك مركزی 
ذكر كرد. در برخی رس��انه ها نيز عنوان ش��ده بود كه »يكی از مقامات 
اسبق وزارت خزانه داری آمريكا اعام كرد هدف اصلی تحريم های جديد 
آمريكا عليه ايران، س��از و كار مالی اينس��تكس اس��ت نه بانك مركزی 
اي��ران.« اين گزاره را نمی توان يك گزاره قوی تلقی كرد، چراكه در اين 
تحريم ش��ركت زيرمجموعه بانك مركزی مرتبط با اينس��تكس تحريم 
نش��ده اس��ت، همچنين از منظر فنی نمی توان تحري��م اخير را تحريم 
جديدی قلمداد كرد. اين گزاره از يادداشت يكی از مقامات سابق وزارت 
دارايی آمريكا در س��ايت انديش��كده ش��ورای آتانتيك منتشر شد؛ او 
اس��تدالل می كند كه تنها تاثير تحريم های »جديد« بانك مركزی اين 

است كه فروش مواد غذايی و دارو به ايران سخت تر می شود.
اثرات تحریم صندوق توسعه ملی

ب��ا توجه به آمار س��ری دارايی های صندوق توس��عه ملی به س��ختی 
می توان در اين رابطه برآورد اثرات انجام داد، ولی مس��ئله مهم در اين 
رابطه اين اس��ت كه براساس تصميم سران قوا در مردادماه سال جاری 
قرار ش��د تا بخش��ی از كس��ری بودجه امس��ال دولت از محل برداشت 
از محل صندوق توس��عه ملی تامين ش��ود، اين مبل��غ برابر با ۴5 هزار 
ميليارد تومان اس��ت، به نظر می رس��د آمريكا با اين تصميم قصد دارد 
ت��ا بر روند جبران كس��ری بودجه تاثير بگ��ذارد، مكانيزم اين تحريم به 
اين شكل اس��ت كه ميزان دارايی های در دسترس صندوق در خارج از 
كش��ور كاهش يابد، در چنين شرايطی جبران كسری بودجه با دشواری 
روبه رو خواهد ش��د، ولی واقعيت آن اس��ت كه بس��ياری از دارايی های 

شناسايی ش��ده ايران در خارج از كش��ور پيشتر از اين مورد تحريم واقع 
شده بودند، مسئولين امر با احتساب اينكه چه ميزانی از منابع صندوق 
در دسترس است، ميزان استفاده از منابع صندوق توسعه را تخمين زده 
و به تصميم س��ران قوا رس��انده اند. پس در اين موضوع نيز نمی توان اثر 
ش��ديدی را در نظام تحريمی ايران به حس��اب آورد، ولی بايد از اين به 
بعد تحفظ بيش��تری نس��بت به اطاعات صندوق صورت داد. نكته مهم 
ديگر اين اس��ت كه اساسا حساب های صندوق توسعه ملی در نزد بانك 
مركزی اس��ت و به نوعی می توان گفت اين همان تحريم بانك مركزی 

محسوب می شود.
در همين زمينه، مس��عود براتی، كارشناس تحريم در رابطه با تحريم 
اخير می گويد: اين س��وال طبيعی مطرح می ش��ود كه اگر تحريم جديد 
فايده عينی ندارد چرا آمريكا تحريم می كند؟ سه جواب مطرح می شود: 
نخس��ت اينكه آمريكا در مقابل رفتار ايران ني��از به واكنش دارد، اقدام 
نظامی كه نمی تواند، پس تحريم گزينه آبرومندانه تری است. دوم اينكه 
ه��ر تحريم جدي��د روی كاغذ يك امتياز در مذاك��رات آتی احتمالی با 
ايران اس��ت. در برجام تجربه كردند و به دهن شان شيرين آمده است و 
س��وم اينكه می خواهد برای نخبگان ايرانی كه تحريم و اقتصاد را خوب 
نمی شناس��ند اين ذهنيت را القا كند كه هرچه جلوتر برويم فضا سياه تر 

می شود، لذا بايد زودتر وارد مذاكره شد.
راهکارها در برابر تحریم ها

راهكارها در برابر اين تحريم ها چيست؟ نخستين راهكار، باال بردن دانش 
تحريمی و روش��ن شدن اين امر است كه تحريم های جديد، موثر نيستند؛ 
يادآوری اين حقيقت كه تحريم جديدی وضع نشده است، خود از مهمترين 
راهكارهاست، برای تحريم های اخير از طبقه بندی تحريمی رژيم تحريم های 
مالی عليه تروريسم يا ايران مطرح شده است؛ با دقت بيشتر در برچسب  های 
تحريمی اخير به خوبی می توان فهميد كه در واقع با تحريم جديدی روبه رو 
نيس��تيم! آمريكا پيش از اين با هدف قرار دادن نهادها و موسس��ات مالی 
ايرانی، فش��اری كه می خواسته را به اين صنايع وارد كرده است، هيچ نكته 
جديدی وجود ندارد، عاوه بر اين با يك مداقه ديگر متوجه خواهيد ش��د 
كه اين تحريم در واقع يك تحريم درون سرزمينی برای اتباع و شهروندان 
آمريكايی و آن دس��ته از موسس��ات مالی و بيمه ای اس��ت كه روابط مالی 

گسترده و عميقی با آمريكا برقرار كرده اند.
راهكار دوم، مراقبت اطاعاتی شديدتر بر دارايی های خارجی صندوق 
توسعه يا نقد كردن و انتقال آنها به داخل كشور است. با توجه به اينكه 
براس��اس برخی برآوردها برخی دارايی های صندوق توسعه در خارج از 
كش��ور است، می توان گفت بايد حراس��ت از اين دارايی ها از اين پس با 

مراقبت باالتری لحاظ شوند.
اس��تفاده از وضعيت انفعال طرف آمريكايی و رايزنی های ديپلماس��ی 
اقتص��ادی منطق��ه ای، راه��كار ديگری اس��ت. به نظر می رس��د، طرف 
آمريكايی در يك وضعيت انفعال قرار گرفته است، از اين فرصت می توان 
ب��ا تحركات منطقه ای در ديپلماس��ی اقتصادی و رايزنی با كش��ورهای 

همسايه ای برای تسهيل امور استفاده كرد.
راهكار بعدی، گس��ترش و تعميق تور بانك مركزی در عراق، روس��يه 
و س��اير كش��ورها برای نقل و انتقاالت مالی است. براساس اعام وزارت 
خزانه داری آمريكا هرگونه معامل��ه، خريد، ارائه خدمات، دادن خدمات 
اعتب��اری، بيمه، بيمه نق��ل و انتقال به اين ش��ركت ها و نهادها ممنوع 
ش��ده و هرگونه نقض آن، ب��ا مجازات های آمريكا روبه رو خواهد ش��د. 
اين از جمله مواردی هس��تند كه در ي��ك تحريم مالی يك صنعت را با 
چالش مواجه می كنند، راهكار اساسی در اين زمينه تعريف چارچوب ها 
و بس��ترهای ارزان و جديد برای معامله با مش��تريان الزم هستند، يكی 
از اين بس��ترها اس��تفاده از كش��ور ثالث برای مبادالت مالی اس��ت كه 
بان��ك مركزی اخيرا ب��ا تاكيد بر فضای تج��اری تحريم ناپذير عراق پی 
گرفته اس��ت. يكی ديگر از اين بسترهای قابل تعريف گسترش فعاليت 
شركت های بيمه ای ايرانی در س��طح بين الملل بوده كه از ظرفيت های 

مغفول به حساب می آيد.

تحریم دوباره بانک مرکزی چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

ویرایشتحریمها
یادداشت

نقدی بر ایده جیره بندی کاالهای اساسی

از نيم��ه دوم س��ال 1397 به اين س��و، در اثر افزايش ن��رخ تورم، قدرت 
خريد خانوارهای كشور كاهش يافته و در اثر كاهش توليد ناخالص داخلی، 
خانوارها با كاهش درآمد و كاهش س��طح رفاه مواجه ش��ده اند. در پاسخ به 
كاهش رفاه و قدرت خريد خانوار،  توصيه هايی در زمينه بازگش��ت كوپن و 
جيره بندی كاالهای اساس��ی مطرح شده اس��ت. مدافعان طرح كوپن، اين 
ش��يوه را به عنوان يك راه مناسب برای تضمين دسترسی اقشار آسيب پذير 
ب��ه كاالهای اساس��ی ضروری می دانن��د و البته برخی نيز اين ش��يوه را نه 
يك راه ح��ل مطلوب، بلكه يك انتخاب بين بد و بدت��ر می دانند. طرح های 
جيره بن��دی و كوپنی كردن ارزاق، به ش��يوه های مختلف قابل اجرا اس��ت 
و متغيره��ای مختلفی در آن قابل طرح اس��ت؛ از جمله جامعه هدف، دوره 
زمان��ی اجرا، محل تأمين منابع، اقام كااليی تحت پوش��ش، مبادله پذيری 
كوپن، ش��بكه توزيع ارزاق و ساير موارد كه هر يك می تواند بر نتايج اجرای 
ط��رح جيره بن��دی اثر بگ��ذارد. در مجم��وع می توان آثار و ع��وارض منفی 
جيره بندی و كوپنی كردن كاالهای اساسی را از سه منظر »مصرف كننده«، 

»طرف عرضه« و »دولت« بررسی كرد.
از ديد مصرف كنن��ده و خانوار، كوپنی كردن ارزاق، به ويژه اگر امكان مبادله 
الكترونيك��ی كوپن فراهم باش��د، ممكن اس��ت در برخی حوزه ه��ا تا حدودی 
دسترسی خانوار را به كاالهای اساسی تسهيل كند. با اين حال، يكی از اشكاالت 
سيستم كوپنی آن است كه نخواهد توانست مهم ترين جامعه هدف را پوشش 
ده��د. اصلی تري��ن گروه هدف برای توزيع كاالهای اساس��ی، اقش��ار محروم و 
دهك های پايين درآمدی اس��ت. بخش عم��ده ای از گروه های اصلی هدف، در 
خارج از كانش��هرها سكونت دارند و اغلب شهرهای كوچك، روستاها، مناطق 
عش��ايری و مناطق مرزی، امكان دسترس��ی به شبكه های توزيع دولتی كاال را 
ندارند. سيس��تم توزيع كاالهای اساس��ی، در فقدان فروشگاه های زنجيره ای و 
شبكه های توزيع دولتی، احتماالً نخواهد توانست دسترسی مهم ترين گروه های 
هدف به كاالهای اساس��ی را تضمين كند. بنابراين،  حتی اگر سيس��تم كوپنی 
بتواند در ش��هرهای بزرگ دسترس��ی به كاالهای اساسی را تسهيل كند ولی 
اين سيستم در حمايت از اقشار آسيب پذير و افراد ساكن در مناطق دورافتاده 
روس��تايی و عشايری،  كارايی نخواهد داشت. از ديد طرف عرضه، كوپنی كردن 
كاالهای اساس��ی، اخال گسترده در طرف عرضه و بازارهای مختلف به وجود 
خواهد آورد. جيره بندی كاالهای اساس��ی و برقراری سيستم كوپنی، به ناچار 
موجب ورود بيش��تر دولت به قيمت گذاری و همچنين گسترش شبكه نظارت 
دولت بر نحوه توليد و توزيع خواهد ش��د. دولت در نهايت ناگزير خواهد ش��د 
به منظور تهيه اقام مورد نياز برای توزيع بين مردم، راس��اً از طريق گس��ترش 
سازمان ها و شركت های دولتی، اقدام به واردات، توليد و توزيع كاالها كند. در اثر 
اجرای طرح جيره بندی، در بازارهای مختلف اختال گسترده ای ايجاد خواهد 
شد و رانت و فساد فراهم خواهد شد. هر يك از اختيارات كارگزاران دولتی در 
تصميم گيری درباره فهرست اقام مورد حمايت، انتخاب عرضه كننده و انتخاب 
شبكه توزيع، به گونه ای زمينه مساعدی برای ايجاد فساد و رانت و امتيازات ويژه 
فراهم خواهد ك��رد. عوارض مخرب جيره بندی، فقط محدود به اقام حمايتی 
باقی نخواهد ماند و به س��اير بازارها گسترش خواهد يافت. از آنجا كه اختاف 
قيمت معنا داری بين اقام كوپنی و بازار آزاد وجود دارد، ناگزير انگيزه فس��اد 
سيس��تمی برای رس��وب كاالهای حمايتی به بازار آزاد شكل خواهد گرفت و 

جلوگيری از چنين فسادی غيرممكن خواهد بود.
از منظر دولت نيز كوپنی كردن كاالهای اساسی، مشكات جدی به وجود 
خواه��د آورد. جيره بندی و توزيع اقام كوپنی، اگر برای طيف گس��ترده ای 
از كاالهای اساس��ی و يك جامعه هدف بزرگ طراحی ش��ود، به منابع مالی 
عم��ده ني��از خواهد داش��ت. اگرچه ممكن اس��ت در ابت��دا، دولت از محل 
اصاح��ات محدود در قيمت حامل های انرژی، منابع مالی طرح جيره بندی 
را تأمي��ن كند، ولی اين احتمال نيز وجود دارد كه در ادامه، تمام اعتبارات 
مورد نياز برای جيره بندی از بودجه عمومی تأمين شود. اين اتفاق، تعهدی 
دائمی بر بودجه عمومی تحميل خواهد كرد و منش��أ مشكات خواهد شد. 
اگر چنين اتفاقی رخ دهد، كس��ری بودجه فعلی و بدهی های انباشته دولت 

تشديد می شود و زمينه جهش نقدينگی و تورم های باال فراهم می شود.
همچني��ن ممكن اس��ت اش��تغال دولت به اج��رای ط��رح جيره بندی، 
موجب ش��ود بخش عمده ای از ظرفيت های ذهن��ی و اجرايی دولت به ويژه 
وزارتخانه ه��اي  صمت، س��ازمان برنامه، بانك مرك��زی و وزارت كار به اين 
موضوع معطوف ش��ود و دولت از مس��ائل اصلی و اصاحات اساسی به ويژه 
در زمينه اصاح س��اختار بودجه، اصاح نظام بانكی، اصاح سياس��ت های 

حمايتی و نظاير آن، بيش از پيش، غافل شود.
در شرايط فعلی، اولويت دولت در زمينه اصاح سياست های حمايتی بايد 
در گام نخست اصاح يارانه های قيمتی و كاهش مداخله در قيمت گذاری ها 
باش��د. يارانه های قيمتی به شيوه فعلی، راه مناسبی برای حمايت از خانوار 
و توس��عه عدالت اجتماعی نيست. اصوالً يارانه های قيمتی روش عادالنه ای 
نيست و افراد برخوردار جامعه، سهم بيشتری از يارانه ها می برند و افرادی كه 
مصرف بيش��تری دارند، رانت بيشتری دريافت می كنند. همچنين پرداخت 
يارانه های قيمتی، موجب اخال گس��ترده در بازاره��ا و تخصيص ناكارايی 
منابع اقتصاد ش��ده اس��ت. همچني��ن پرداخت يارانه قيمتی و دس��تكاری 
قيمت بنزين، گازوئيل و برق، تبعاتی مانند اتاف گس��ترده انرژی، توس��عه 
بی رويه صنايع انرژی بر، قاچاق س��وخت به خارج كشور و عدم توجيه پذيری 
س��رمايه گذاری در انرژی های تجديدپذير را به دنبال داش��ته است، بنابراين 
گام نخس��ت دولت بايد اصاح يارانه های قيمت��ی و اصاح بازارها و كاهش 
مداخله در قيمت گذاری ها باش��د. از طرف ديگر، اصاح يارانه های مخرب و 
ناكارای فعلی، در كوتاه مدت ممكن اس��ت هزينه ها و عوارضی هم به همراه 
داش��ته باشد از جمله بروز ش��وک منفی طرف عرضه و تورم ناشی از فشار 

هزينه و كاهش دسترسی دهك های پايين به نيازهای ضروری.
در اين ش��رايط الزم اس��ت دولت ضمن اصاح س��اختار فعلی يارانه های 
مخرب و هدايت منابع مالی آن به س��وی بهب��ود كيفيت كاالهای عمومی 
از قبيل امنيت، زيرس��اخت ها، آموزش پايه، بهداش��ت عمومی،  حمل ونقل 
عمومی و نظاير آن، هم زمان در كوتاه مدت برنامه هايی برای حمايت از اقشار 

آسيب پذير و دهك های پايين درآمدی طراحی كند.
مناس��ب ترين شيوه حمايت در ش��رايط فعلی،  بازتوزيع نقدی و مستقيم 
منابع حاصل از اصاحات اقتصادی اس��ت. دولت می تواند به ازای گام هايی 
كه در مس��ير اصاح نظام ارزی يا اصاح بازار انرژی و نظاير آن برمی دارد، 
منابع ريالی حاصل از اصاح سياس��ت ها را به صورت نقدی و يكس��ان بين 
تمام ش��هروندان يا بين اقش��ار آس��يب پذير توزيع كند. بايد پرداخت يارانه 
نق��دی فراگير به كل جمعيت، صرفاً يك راهكار موقت برای كاهش عوارض 
كوتاه مدت اصاحات اقتصادی است و نبايد تعهد دائمی برای بودجه عمومی 
دولت ايجاد كند. الزم اس��ت به تدريج برنامه های حمايتی دولت، از طريق 
بهبود و گسترش نظام تأمين اجتماعی و ساير شيوه های كارآمد، ارتقا يابد.
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خب��ر كوت��اه بود؛ »چهار صفر از واحد پول ملی حذف می  ش��ود و ريال به تومان 
تبديل می شود.« اين تصميمی بود كه چندی پيش براساس اليحه پيشنهادی بانك 
مركزی و تصويب آن در هيات دولت گرفته شد. با اين مصوبه دولت قرار شده چهار 
صفر از پول ملی ايران حذف ش��ود و حاال بايد ديد كه نمايندگان مجلس با حذف 
صفر از پول ملی چه واكنشی نشان می دهند. البته به نظر می رسد كه مجلس نيز 
با اين اتفاق همراه باشند و تركيه را به عنوان مثالی موفق در اين زمينه مدنظر قرار 
دهند. بر اين اس��اس، با تصويب مجلس و تاييد ش��ورای نگهبان، هر 1۰ هزار ريال 
يك تومان جديد خواهد بود؛ يعنی حذف چهار صفر از ريال و سه صفر از تومان، در 
اين حالت 5۰۰ هزار ريال 5۰ تومان، 2۰۰ هزار ريال 2۰ تومان، 1۰ هزار ريال يك 

تومان و 5۰ هزار ريال 5تومان جديد در واحد پول ملی ايران می شود.
اما پس از طرح اين موضوع از س��وی بانك مركزی، حساسيت مردم و همچنين 
نقطه نظرات س��ياه و سفيد متعددی درباره اصاح پول ملی و حذف چهار صفر در 
جامعه مطرح ش��ده اس��ت. در اين ميان، ايبنا در ميزگردی با عنوان »حذف چهار 
صفر: ضرورت ها و چالش ها« اين رفرم پولی را با پيمان قربانی معاون اقتصادی بانك 
مركزی، تيمور رحمانی مش��اور رئيس كل بانك مرك��زی و حميد زمان زاده معاون 
پژوهشی پژوهشكده پولی و بانكی به اشتراک گذاشته و نظر آنها را جويا شده است.

اصالح واحد پول ملی و تغییر مقیاس سنجش
پيم��ان قربانی در ميزگرد »حذف چهار صفر: ضرورت ها و چالش ها« درخصوص 
ضرورت حذف چهار صفر گفت: صفرهايی كه اكنون با آن مواجه هستيم معلول تورم 
است و اين نظريه كه اگر تورم باال باشد شاهد ظهور دوباره صفر خواهيم بود، كاما 
صحيح اس��ت اما بايد توجه داشته باشيم كه اكنون هزينه هايی كه اين موضوع در 
جامعه ايجاد می كند اهميت بيشتری دارد. وجود صفرهای زياد روی اسكناس ما به 
اين معنا نيست كه بانك مركزی بايد اين طرح را متوقف و پس از كاهش تورم اقدام 
كند. زيرا نظام پرداخت نقدی بايد كارايی خود را داشته باشد و هنگامی كه از نظر 
عملياتی و اجرايی با هزينه های زيادی مواجه می شويد و بحث نظام پرداخت نقدی با 
صرفه اقتصادی مواجه نيست، می توانيم اين دو موضوع را جدا از هم اجرا كنيم. البته 
بانك مركزی به هيچ عنوان صرفا به دنبال بحث حذف صفر نيست و كنترل تورم و 
اصاح ساختارهای سياست گذاری  نيز در دستور كار است. برخی انتقادهايی دارند 
كه بانك مركزی بايد به امور مهم تر برس��د و اين اصاحات در اولويت فعاليت های 
بانك و كشور قرار ندارد اما بايد توجه داشته باشند كه بانك مركزی در حال انجام و 
رسيدگی به تمامی وظايف و امور خود است و انجام اين اصاحات به معنای تعطيلی 
بخشی يا واحدی نيست و در كنار ساير امور اين اصاحات نيز در حال انجام است.

معاون اقتصادی بانك مركزی ادامه داد: برخی كشورها ابرتورم دارند اما در كشور 
ما تورم مزمن و انباشته وجود دارد اگر از سال 5۰ تاكنون را در نظر بگيريم شاخص 

قيمت های ما بيش از 35۰۰ برابر شده اما بزرگترين قطع اسكناس ما 5۰ برابر شده 
و اين افزايش حجم قيمت ها در قطع اسكناس خود را نشان نداده است. همچنين 
در بحث هزينه ها، مكرر مطرح می ش��ود كه چه لزومی دارد در شرايط فعلی منابع 
مالی را صرف اين طرح كنيم. در حال حاضر ما 8.7 ميليارد قطعه اس��كناس داريم 
با سرانه 1۰۶ برگ به ازای هر نفر كه بسيار باالتر از سطح جهانی است و مسكوک 
نيز 9.5 ميليارد قطعه است و به دليل سرانه باالی اسكناس تقريبا سالی بين 8۰۰ 
تا يك ميليون قطعه اس��كناس را امحا يا بازمی گردانيم. اين هزينه زيادی دارد كه 
اگر اين طرح را اجرا كنيم سرانه اسكناس ما بين 2۰ تا 3۰ قطعه اسكناس برای هر 
نفر خواهد بود و اسكناس هايی كه قرار است چاپ شود، بسيار كمتر و با قطع های 

منطقی خواهد شد.
قربانی درخصوص اثرات ح��ذف صفرها بر متغيرهای اقتصادی گفت: اينكه اين 
طرح چقدر موفق باشد بستگی به اصاحات اقتصادی جانبی دارد و تورم مزمن بايد 
درمان شود. تورم برآيندی از مجموعه سياست های اقتصادی است و خوشبختانه با 
حركتی كه در جامعه ايجاد شده و مقام معظم رهبری نيز بر آن تاكيد دارند درباره 
لزوم اجرای اصاحات س��اختاری اميد دارم با انجام اين اصاحات شاهد توانمندی 
و رش��د اقتصادی و لمس تاثيرات ناشی از اجرای اين طرح در كشور باشيم. اجرای 
اين طرح يك ضرورت است و بايد در اين زمينه گام برداريم و در زمينه اصاحات 
اقتصادی و سياست گذاری هم بايد بتوانيم در اين زمينه پيشرفت هايی داشته باشيم.

اصالح پول ملی و لزوم پرهیز از حاشیه
دكت��ر تيمور رحمانی نيز در اين ميزگ��رد درخصوص ضرورت حذف چهار صفر 
گفت: موضوع حذف صفر يا تغيير واحد پول ملی در كشورهای با تورم پايين كمتر 
حس می ش��ود زيرا هنگامی كه تورم پايين است ضرورتی برای اين موضوع نيست، 
اما اگر كش��وری در فاصله زمانی خيلی زياد با ابرتورم مواجه باش��د، ضرورت تغيير 
واح��د پولی وجود دارد. هنگامی كه كش��وری مدت طوالنی ب��ا تورم بااليی مواجه 
است مشكات و هزينه هايی برای كشور ايجاد می شود كه با تغيير واحد پولی اين 
هزينه ها كاهش می يابد. بانك مركزی نيز طی اين سال ها به دليل تسهيل مبادالت 
به دنبال اجرای اين موضوع است و برای پرهيز از اين مشكات و هزينه ها، ضرورت 

اين تغيير حس می شود.
به گفته وی، بحث واحد پول يك موضوع تكنيكی اس��ت و نياز نيست روی اين 
موضوع بحث های حاشيه ای مطرح ش��ود. ما در ايران ابرتورم در كشور نداشته ايم، 
اما جزو معدود كش��ورهايی هستيم كه به مدت زياد تورم باال داشته ايم و اين دوره 

طوالنی تورم می طلبد كه اين واحد پول تغيير كند.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران درخصوص اثر تحريم بر اجرای طرح چهار صفر 
گف��ت: اگر بانك مركزی ضرورتی را برای اصاح پولی ملی احس��اس كرده پس به 

طور طبيعی بايد اين طرح اجرايی ش��ود و چه بهتر كه همزمان با اجرای اين طرح 
اصاحات اساسی در اقتصاد كشور پياده كنيم تا بتواند رشد اقتصادی را اعاده و تورم 

را كنترل كند. البته بدون اين موارد هم توانايی اجرا دارد.
انگیزه های سیاسی در مخالفت ها با حذف صفر

حمي��د زمان زاده نيز درخصوص انتقادها درباره زمان اجرای طرح حذف صفرها، 
گف��ت: يكی از انتقاده��ا در مورد طرح حذف صفرها از پول ملی، نس��بت به زمان 
اجرای اين طرح اس��ت. به نظر من تنها ش��رطی كه برای حذف صفر در ش��رايط 
فعلی وجود دارد اين است كه در يك دوره ابرتورم نباشيم كه ما نه االن در شرايط 
ابرتورم هستيم و نه چشم اندازی درباره بروز ابرتورم وجود دارد و هيچ نگرانی از اين 

موضوع وجود ندارد.
وی ادامه داد: اين س��وال مطرح می ش��ود كه پس چرا در طرح فعلی 
چهار صفر حذف می ش��ود. اين موضوع به خاطر آن اس��ت كه در حال 
حاضر مردم در مبادالت و محاسبات خود عمًا يك صفر را از پول ملی 
حذف كرده اند و به جای ريال از تومان استفاده می كنند. بنابراين طرح 
فعلی نيز عما به معنای حذف سه صفر است و واحد پولی با حذف سه 
صفر از تومان عرفی به تومان جديد تبديل می ش��ود. با اين تفاسير اگر 
اكنون اين طرح را با اين استدالل كه بايد ابتدا ثبات تورمی پايين ايجاد 
كنيم، انجام ندهيم، نمی توانيم چند سال بعد به جای حذف چهار صفر، 
پنج صفر را حذف كنيم، بلكه در آن زمان هم می بايس��ت چهار صفر را 
ح��ذف كنيم، مگر اينكه چندين دهه صبر كنيم تا در آن زمان اقدام به 
حذف هفت صفر كنيم!. بنابراين بدون توجه به شرايط اقتصادی اجرای 
ط��رح حذف چهار صفر از پ��ول ملی هم اكنون می توان��د انجام گيرد و 

تأخير انداختن آن توجيهی ندارد و هيچ مزيتی ايجاد نمی كند.
معاون پژوهشی پژوهشكده پولی در خاتمه گفت: اجرای طرح حذف چهار صفر از 
پول ملی به داليل مختلف به ويژه ارزش پولی ملی در برابر اسعار خارجی كه جنبه 
حيثيت ملی دارد، ضرورتی انكارناپذير اس��ت. بهتر اس��ت اين طرح هرچه سريع تر 
اجرا ش��ود چراكه تأخير در اجرای آن صرفاً موجب می ش��ود مش��كات مربوط به 
واحد پولی فعلی ادامه يابد بدون اينكه هيچ مزيتی ايجاد كند. در عين حال اجرای 
اين طرح ارتباطی با ساير سياست های اقتصادی ندارد و می تواند به صورت مستقل 
اجرا ش��ود. هزينه های مالی طرح نيز در مقياس بودجه كشور و در نسبت با منافع 
حاصل از اجرای آن اندک است. اكنون كه بانك مركزی اراده الزم برای اجرای طرح 
حذف چهار صفر از پول ملی را دارد و به تصويب دولت نيز رسيده است، اميدواريم 
اين طرح به تصويب مجلس شورای اسامی نيز برسد تا عمليات اجرايی آن هرچه 

سريع تر انجام شود و مردم از مواهب اجرای اين طرح بهره ببرند.

اما و اگرهای حذف 4 صفر از پول ملی از نگاه کارشناسان پولی و بانکی

چالشپایانریال
انرژی

وزیر نفت در افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالست:

قیمت بنزین افزایش نمی یابد
وزير نفت گفت هيچ برنامه ای ب��رای افزايش قيمت بنزين نداريم و 

قانون نيز اجازه انجام اين كار را نداده است.
بيژن زنگنه در مراس��م افتتاحيه س��يزدهمين نمايشگاه بين المللی 
ايران پاست با بيان اينكه ما اكنون در آستانه جهش سوم پتروشيمی 
هس��تيم، گفت: در سال 7۶ كه دولت خاتمی آغاز شد ارزش توليدات 
پتروش��يمی يك ميليارد دالر بود. با تاش و كمك شركت ملی نفت 
وزارت نفت و دولت و تعامل بين المللی مطلوبی كه داشتيم، توانستيم 
مجموعه عظيمی از طرح ها را آغاز كنيم. بخشی از آنها تا سال 8۴ به 
نتيجه رسيد و بخشی ديگر به مدار آمد و ظرفيت توليد كشور به 15 
تا 1۶ ميليارد دالر رسيد. وی ادامه داد: تاش شد طرح های نيمه تمام 
پايان يابد و در حال حاضر بيشتر طرح ها متوجه پاستيك و الفين است 

كه خوراک در آنها عامل تعيين كننده است.
زنگنه گفت: در سال 92 توليد اتان ۴.2 ميليون تن بود كه در سال 
97 به 7.3 ميليون تن رس��يد و در س��ال 1۴۰۰ ب��ه 1۶ ميليون تن 

خواهد رسيد.
وی با بيان اينكه ۶.3 ميليون تن خوراک از بيدبلند، 1.8 ميليون تن 
از ان جی ال 32۰۰، 2.۴ ميليون تن از خارک و ... تامين خواهد شد، 
گفت: در حال حاضر جمع آوری گازهای فلر با 1.2 ميليارد دالر توسط 
هلدينگ خليج فارس و پتروش��يمی كارون در جريان است و با اجرای 
واحدهای ان جی ال و خارک گازهای مش��عل صفر شد و تمامی آ نها 
تبديل به ثروت خواهند شد و از آلودگی محيط زيست نيز جلوگيری 
خواهد ش��د. زنگنه با بيان اينكه در جهش س��وم پتروش��يمی )سال 
1۴۰۰( توليد پتروش��يمی به 25ميليارد دالر می رسد، افزود: ظرفيت 

توليد نيز به 1۰۰ ميليون تن خواهد رسيد.
زنگنه همچنين در حاشيه س��يزدهمين نمايشگاه بين المللی ايران 
پاس��ت در جمع خبرنگاران درباره صح��ت صحبت های جايگاه داران 
مبنی ب��ر افزايش قيمت بنزين و دريافت مبلغی به عنوان حق الزحمه 
برای جايگاه داران از مردم، گفت: هيچ قراری برای افزايش قيمت بنزين 

گذاشته نشده است و برداشتی كه در اين باره شده درست نيست.
وی همچنين درباره مصوبه ش��ورای اقتص��اد درباره افزايش قيمت 

حامل های انرژی گفت: هنوز هيچ تصميمی نهايی نشده است.
وزير نفت با اش��اره به اهميت تقويت صنايع پايين دستی گفت: اگر 
بخواهيم مواد پايين دس��تی توليد كنيم، بايد به مس��ائل بين المللی و 

صادرات توجه داشته باشيم.
وی درب��اره اتفاقات اخير در مورد آرامكو و افزايش تقاضا برای خريد 
نف��ت از اي��ران، اظهار داش��ت: درباره تحريم و برنامه ه��ا در اين حوزه 

صحبتی نخواهم كرد.
وزير نفت با اشاره به برنامه های وزارت نفت برای توسعه شركت های 
دانش بنيان گفت: با توجه به تجاربی كه در اين حوزه توس��ط معاونت 
علمی و فرهنگی رياست جمهوری و ساير حوزه ها اخذ كرده ايم، از اين 
شركت ها استفاده خواهيم كرد اما نبايد شرايط به گونه ای باشد كه اين 

شركت ها به منابع مالی معتاد شوند.  
زنگنه افزود: با توجه به تجارب دنيا اين ش��ركت ها را تنها در دوران 
جنينی با روش های متعددی كه تعريف ش��ده، حمايت مالی خواهيم 
كرد اما در مجموع اين شركت ها مورد حمايت ما هستند و برنامه هايی 
را ب��رای آنها در نظر داريم. او درباره صحبت های اخير در مورد افزايش 
گوگرد بنزين كه توسط سازمان محيط زيست اعام می شود، واكنش 
نشان داد و تصريح كرد: من تاكنون اين صحبت ها را از سازمان محيط 
زيست نشنيده ام و بخش های ديگری اين صحبت ها را مطرح می كنند.
وی تاكيد كرد: تاكنون هيچ گزارشی در اين باره اعام نشده است اما 
با اين وجود امروز با آقای كانتری در مورد اين مساله صحبت خواهم 
ك��رد. وزير نفت افزود: زمانی كه وضعيت وزارت نفت در افكار عمومی 
جايگاه مطلوبی پيدا می كند، عده ای سعی در بهم زدن اين شرايط دارند 
تا وزارت نفت را مورد آزار و اذيت قرار دهند. او با اشاره به رويكرد وزارت 
نفت برای توسعه پتروپااليشگاه ها، گفت: حتما از اين سياست حمايت 
خواهيم كرد و اگر شخصی تمايل به سرمايه گذاری داشته باشد و منابع 

مالی طرح را تامين كند از آن حمايت خواهيم كرد.
وی با بيان اينكه قانونی در همين راس��تا در مجلس تصويب ش��ده 
است، اظهار داشت: آيين نامه اجرايی اين مساله را نيز برای دولت ارسال 
كرديم؛ حتی زودتر از زمانی كه متعهد بوديم و تسهياتی را نيز برای 
پتروپااليش��گاه ها در نظر گرفته اند كه دولت نيز برای راه اندازی به آنها 
كمك خواهد كرد؛ ما نيز در همين قالب كمك هايی را خواهيم داشت.

وزير نفت در پاس��خ به اين پرس��ش كه آيا ط��ی دو روز اخير اتفاق 
خاصی در تاسيسات نفتی ايران رخ داده است و به تاسيسات نفتی ايران 
حمله سايبری شده است، افزود: اين اخبار را دروغگوها منتشر می كنند، 

همه اين خبرها دروغ است و ما آمادگی خوبی داريم.

برای نخستین بار 
عربستان نفت وارد کرد

عربستان به منظور جبران كسری نفت خود در پی هدف قرار گرفتن 
تاسيس��ات آرامكو برای نخستين بار اقدام به واردات اين ماده ارزشمند 
كرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ناصر الدويله، يك فعال كويتی 
در حس��اب كاربری خود در توئيتر نوشت: وزارت نفت عراق از فروش 
2۰ميليون بش��كه )فرآورده های نفتی( به عربس��تان به منظور تامين 
بنزين، گازوئيل و س��وخت هواپيما در ايستگاه های سوخت خبر داده 
است. پيش از اين نيز پايگاه اينترنتی اس اند پی گلوبال پاتس به نقل 
از برخی منابع آگاه نوش��ت: عربستان سعودی، بزرگترين صادركننده 
نفت خام جهان در پی حمات اخير به تاسيس��ات نفتی آرامكو برای 
تامين كمبود عرضه نفتی خود چشم به خريد نفت خام از عراق دوخته 
اس��ت. گفتنی است پس از حمله گسترده پهپادی به تاسيسات نفتی 
عربس��تان در روز شنبه هفته گذشته، توليد روزانه 5.7 ميليون بشكه 
از نفت عربس��تان متوقف ش��د. اين كش��ور هم اكنون از ذخاير نفتی 
خود برای تامين مش��تريانش استفاده می كند. نفت سبك عرب اليت 
و عرب اكس��ترا اليت دو نمونه محبوب توليدات نفتی عربستان است 
كه مش��تريان زيادی در آس��يا و اروپا دارد. اين در حالی است كه پس 
از حمات اخير خط توليد آنها در عربس��تان دچار اختال شده است. 
مقامات آرامكو به مشتريان ش��ان اع��ام كرده اند با توجه به اختاالت 
پيش آمده، به جای نفت س��بك به مشتريان خود نفت عرب مديوم يا 

عرب سنگين می دهند.
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تقريبا 9 سال از پرداخت يارانه نقدی ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی می گذرد و تاكنون 
1۰3بار يارانه به مشموالن پرداخت شده است. در حال حاضر 78 ميليون از جمعيت 
كشورمان يارانه نقدی دريافت می كنند و دولت هر ماه به حساب سرپرست خانوار 

اين جمعيت 3۴هزار ميليارد ريال يارانه واريز می كند.
از آنجايی كه در اوايل دهه 9۰  كفگير خزانه دولت به ته ديگ خورده بود و خبری 
از درآمدهای باالی نفتی نبود، پرداخت يارانه نقدی به اين جمعيت بس��يار دش��وار 
شد و بحث حذف يارانه دهك های ثروتمند و دهك هايی با درآمد باال به ميان آمد. 
براس��اس قانون بودجه امس��ال بايد يارانه س��ه دهك باالی درآمدی از فهرست 
يارانه بگي��ران حذف ش��ود از همين رو تيرماه امس��ال هيات دول��ت در مصوبه ای 
دستگاه های مربوط را موظف به شناسايی اين دهك ها كرد و حاال طبق گفته »علی 
ربيعی« سخنگوی دولت قرار است از مهرماه يارانه 2۰۰ هزار خانوار يعنی جمعيت 
حدود 8۰۰ هزاری نفر قطع شود و به تدريج نسبت به شناسايی و حذف سه دهك 

با درآمد باال از ليست يارانه اقدام می شود.
نكته مهم در موضوع حذف يارانه برخی از خانواده ها اين اس��ت كه محل مصرف 
آن ك��دام بخش خواهد بود؟ هرچند كه حذف يارانه 8۰۰ هزار نفر از جمعيت 78 
ميليون نفری رقم قابل توجهی نيس��ت، اما دولت بايد به طور شفاف اعام كند كه 
اين عدد حاصل از حذف يارانه بخشی از مردم كجا و به چه نحو هزينه شده است.

در همين زمينه، يك كارش��ناس اقتصادی با انتقاد از وضعيت پرداخت يارانه ها 

در كشور گفت: در فرآيند حذف يارانه ثروتمندان اگر سياست دولت افزايش سهم 
اقشار كم درآمد نباشد، معتقدم بهترين محل استفاده از يارانه های حذف شده،  بخش 
آموزش كش��ور است. سيدمحمد صادق الحسينی در گفت وگو با ايرنا، درباره اقدام 
دولت برای حذف يارانه 2۰۰هزار خانواده گفت: شوک های اقتصادی در طول بيش 
از يك سال گذشته بيشترين فشار را بر اقشار آسيب پذير وارد كرده و به طور قطع 
يارانه نقدی اين افراد بايد افزايش يابد، بنابراين با حذف يارانه ثروتمندان بايد مبلغ 
يارانه افراد ضعيف كه در جريان تحوالت اقتصادی ضعيف تر هم ش��ده اند،  افزايش 
ياب��د. وی با بيان اينكه بهترين محل  و درس��ت ترين روش مص��رف يارانه افرادی 
كه حذف ش��ده،  افزايش يارانه كم درآمدها است، ادامه داد: اساسا منطق يارانه اين 
است كه از قشر با درآمد باال و ثروتمند ماليات گرفته شود و اين ماليات بين اقشار 
كم درآمد بازتوزيع شود، اما در ايران يارانه همگانی است و بدون هدف گيری خاصی 

تقريبا به تمام جمعيت كشور يارانه ارائه می شود.
اين كارشناس اقتصادی افزود: پرداخت يارانه در ايران فقط محدود به يارانه نقدی 
نمی شود و اتفاقا يارانه نقدی در كنار ساير يارانه هايی مانند انرژی و بنزين كمترين 
مبلغ است اما عادالنه تر از ساير يارانه ها بين مردم تقسيم شده است. چرا يارانه هايی 
مانن��د بنزين به ميزان مصرف اس��ت به اين معنا كه خانواری كه بنزين بيش��تری 
مصرف می كنند از يارانه بيش��تری برخوردار می ش��وند و اين ناعادالنه بودن توزيع 

يارانه خاف فلسفه يارانه دهی است.

صادق الحس��ينی افزود: در تمام دنيا يارانه فقط به اقش��ار خاص داده می ش��ود 
كه منبع آن ماليات اقش��ار ثروتمند اس��ت، اما در ايران به جای مديريت كش��ور، 
مديران كشور را مصرف می كنند در حالی كه محل تامين يارانه نبايد خزانه باشد و 

ثروتمندان بايد هزينه مصرف و ماليات خود را بپردازند. 
وی با بيان اينكه بايد يارانه 5۰درصد از جمعيت يارانه بگيران و حداقل يارانه 12 
ميليون خانوار حذف ش��ود، گفت: حذف 2۰۰ هزار نف��ر از يارانه و در آينده حذف 
۶۰۰ ه��زار نفر رقم قابل توجهی نخواهد بود كه مصرف آن در بخش هايی از جمله 
پروژه ه��ای عمرانی و ... موثر عمل كند. تا زمانی كه شناس��ايی دقيقی برای حذف 
يارانه افرادی كه مس��تحق دريافت آن نيستند انجام نشود،  ميزان حاصل از حذف 

يارانه ها رقمی نخواهد بود كه بتواند گره ای را بگشايد.
اين كارش��ناس اقتصادی با تاكيد بر اينكه دولت در مصرف رقم حاصل از حذف 
يارانه ها بايد بسيار شفاف عمل كند، اظهار داشت: 1۰ سال از پرداخت يارانه نقدی 
می گذرد و مردم يارانه را حق خود می دانند، بنابراين در اين شرايط بايد بدانند يارانه 

حذف شده در چه محلی و برای چه پروژه ای به مصرف می رسد.
صادق الحس��ينی ادام��ه داد: از آنجايی كه در اين مرحل��ه از حذف يارانه ها رقم 
قابل توجهی به دست نمی آيد، نمی توان آن را صرف جبران كسری بودجه عمرانی 
و جاری كرد. اگر هم سياس��ت دولت افزايش يارانه اقشار كم درآمد نباشد، معتقدم 

بهترين محل استفاده از يارانه های حذف شده،  بخش آموزش كشور است. 

یارانه ثروتمندان صرف آموزش کشور شود

پیشنهادی برای هدفمندی یارانه ها

دوشنبه
اول مهر 1398

شماره 1397



 بانک پاسارگاد
افزایش سرمایه می دهد

با پيش��نهاد هيات مديره بانك پاسارگاد جزييات افزايش سرمايه 
اين بانك اعام شد.

به گزارش ايِبنا، با صدور اطاعيه رس��می در س��امانه كدال، 
بانك پاس��ارگاد اعام ك��رد: با توجه به ماده 3 دس��تورالعمل 
مراح��ل زمانی افزايش س��رمايه ش��ركت های ثبت ش��ده نزد 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار »مص��وب 17 مهرماه 95 هيات 
مدي��ره س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار« گ��زارش توجيهی 
هي��ات مدي��ره بانك پاس��ارگاد ب��ه منظور پيش��نهاد افزايش 
س��رمايه از مبل��غ 5۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ري��ال ب��ه مبل��غ 
۶5.52۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ري��ال و از محل س��اير اندوخته ها به 
منظور اجرای مفاد بخش��نامه ش��ماره 22 خردادماه 98 بانك 
مركزی كه در تاريخ 2 شهريورماه 98 به تصويب هيات مديره 
رس��يده، برای اظهارنظر به حس��ابرس و بازرس قانونی ارسال 

شده است.
در ادام��ه اين اطاعيه شفاف س��ازی آمده اس��ت: اظهارنظر 
بازرس قانونی نس��بت به گزارش مذكور متعاقبا اطاع رس��انی 
می شود. الزم به ذكر است انجام افزايش سرمايه بانك پاسارگاد 
منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع 

عمومی فوق العاده است.

تشکیل کمیته اجرایی عملیات بازار باز 
در بانک مرکزی

رئي��س كل بانك مرك��زی با تعيين اعض��ای كميته اجرايی 
عملي��ات بازار باز در بانك مركزی، آغاز ب��ه كار اين كميته را 

اباغ كرد.
عبدالناص��ر همتی با توجه به مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، 
محم��د نادعلی، محمود ن��ادری كزج،  احمد گ��ودرزی، رضا 
بوس��تانی و  هوم��ن كرم��ی خرم آب��ادی را به عن��وان اعضای 
كميته اجرايی عمليات بازار باز در بانك مركزی منصوب كرد. 
همچني��ن محمد نادعلی به عنوان مس��ئول اين كميته تعيين 

شد.
براس��اس اين حكم، تدوين و پيگيری سياست پولی، رصد و 
پاي��ش انتقال پولی، تدوين و پيگيری برنامه های اعام موضع، 
برنامه ري��زی و نظارت بر بازار بي��ن بانكی، برنامه ريزی، نظارت 
و اجرای عمليات بازار باز و پيش��نهاد مقررات سياست پولی و 
الگوی نظ��ارت آن از جمله مهم ترين وظاي��ف كميته اجرايی 
عمليات بازار باز محسوب می شود. همتی از اعضای اين كميته 
خواس��ته برای ش��روع عمليات بازار باز، از ظرفيت حوزه فعلی 

بازار بين بانكی بانك مركزی استفاده كنند.

ارز زائران اربعین به نرخ بازار ثانویه تامین می شود
هر زائر 1۰۰ یورو

ارز موردنياز زائران اربعين حس��ينی در بانك های منتخب و 
صرافی های مجاز عرضه می ش��ود و هر زائر می تواند 1۰۰ يورو 

يا معادل آن به ساير ارزها دريافت كند.
27 مه��ر امس��ال مصادف با اربعين حس��ينی اس��ت كه هر 
س��ال ميليون ها زائر را روانه اين كشور می كند. زائران اربعين 
حس��ينی در صورت ني��از به خريد می توانند نس��بت به خريد 
حداكثر مبلغ 1۰۰ يورو يا معادل آن به ساير ارزها به نرخ بازار 
ثانوي��ه ارز از صرافی های مجاز و بانك های منتخب ملی، ملت، 

تجارت، سپه، صادرات و پارسيان اقدام كنند.
در اطاعيه بانك مركزی آمده اس��ت: در راس��تای تس��هيل 
ش��رايط س��فر زائران گرامی عتبات عالي��ات در ايام منتهی به 
اربعين حس��ينی و با توجه به هماهنگی ه��ای به عمل آمده با 
بانك های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسيان 
و نيز صرافی های مجاز، زائران در صورت نياز می توانند قبل از 
عزيمت به كشور عراق و در شهر خود نسبت به خريد حداكثر 
مبلغ 1۰۰ يورو و يا معادل آن به ساير اسعار به نرخ بازار ثانويه 
ارز، از بانك های منتخب و صرافی های مجاز به منظور پوش��ش 

برخی از هزينه های اين سفر معنوی اقدام كنند.

بانکنامه

زمانی كه اقتصاد يك كش��ور با ش��وک های                                                              ناگهانی روبه رو می                                                                                                                                                 شود، شوک هايی 
كه مديريت آنها دش��وار است و  می تواند اقتصاد را با چالش های سخت روبه رو                                                                                كند 
استفاده از سيستم ارز چندنرخی اولين راه حلی است كه به فكر می                                                                                                                                                 رسد؛ سياستی 
ك��ه می                                                                                                                                             تواند به دولت فرصت بدهد تا  نرخ رش��د هزينه های                                                              اصلی زندگی مردم را 
به حداقل برس��اند و در اين بازه زمانی راهی برای حل معضات اقتصادی در كشور 
پيدا كند. اين سيستم به دولت اجازه می                                                                                                                           دهد تا زمان بيشتری برای حل معضاتش 
داشته باشد، اما سوال اصلی اينجاست كه آيا اين سياست در درازمدت اثرگذار است 
يا بايد به عنوان يك زنگ تفريح يا عاملی برای وارد كردن ش��وک به اقتصاد كشور 
مورد اس��تفاده قرار بگيرد؟ به گزارش آينده نگر، در طول تاريخ اين سياس��ت بارها 
استفاده شده است و استفاده از اين سياست به كشور خاصی اختصاص ندارد بلكه 
ش��مار زيادی از كش��ورهای در حال توسعه و صنعتی از اين سياست بارها استفاده 
كرده اند. به گزارش س��ايت اينوس��ت ديتا، در س��ال 1971 ميادی فرانسه اولين 
كشوری بود كه سيستم ارز دونرخی را استفاده كرد تا برای حل معضات اقتصادی 
به دنبال راه حلی اساس��ی باش��د. در سال 1973 ميادی ايتاليا هم از اين سيستم 
استفاده كرد تا فرصتی برای اصاح سياست های اقتصادی و حفظ دارايی های                                                              كشور 
داشته باشد. در فاصله سال های 1981 تا 1985 ميادی  يعنی در دوره اصاحات 
اقتصادی در چين، سيستم ارز دونرخی در اين كشور استفاده شد. چنين وضعيتی 
در س��ال های بحرانی اقتصادی در آفريقای جنوبی يعنی در فاصله سال های 1985 
تا 1995 ميادی هم وجود داشته است، ولی مطالعات تاريخی نشان داده است كه 
هيچ گاه اجرای اين سياس��ت در درازمدت نتوانسته است نتايج مطلوب اقتصادی را 
برای كشور به همراه بياورد. در اينجا گذری بر تحوالت اقتصادی دنيا و مطالعه تاثير 

اين سياست در جريان اين تحوالت انجام می                                                                                                                           شود.
اولویت ارز تک نرخی با اصالح نظام اقتصادی

در جريان  اصاحات در سيستم تجاری و اقتصادی دنيا در دهه 198۰ و 199۰ 
ميادی، بس��ياری از كش��ورهای آمريكای التين نظام ارزی چندنرخی                                                              را به عنوان 
نظامی نادرس��ت و مانع رش��د تجارت و توسعه اقتصادی معرفی كردند و در اواسط 
دهه 199۰ ميادی بود كه تقريبا تمامی كش��ورهای دنيا سيستم ارز تك نرخی را 
به عنوان يك عامل حمايت كننده رشد تجارت و توليد در كشورشان تثبيت كردند. 
از آن س��ال تاكنون هر زمان كش��وری با كمبود منابع ارزی روبه رو ش��ده يا بحران 
اقتصادی را تجربه می                                                                                                                           كند، از سيس��تم ارز چندنرخی                                                              برای دوره ای كوتاه اس��تفاده 
می                                                                                                                           كن��د ت��ا دولت فرصت الزم برای اصاحات را داش��ته باش��د و در اين دوره هم 

موجودی ارز كشور با سرعت تخليه نشود.
ارز چندنرخی                                                              كه يكی از روش های كنترل س��رمايه است در كشورهايی استفاده 
می                                                                                                                           شود كه با بحران ارزی و پولی روبه رو می                                                                                                                           شوند. چندنرخی                                                              كردن ارز را می                                                                                                                           توان 
راهی برای س��هميه بندی كردن ارز موجود در كش��ور دانست و مانند سهميه بندی 
كاالهای فيزيكی و سرمايه ای ديگر، زمينه را برای رانت و سودجويی فراهم می                                                                                                                           كند. 
اين سياس��ت در دوره كوتاه می                                                                                                                           تواند اس��تفاده شود زيرا استفاده در دوره بلندمدت 
زمينه  ايجاد تبعيض  و رانت را ايجاد می                                                                                                                           كند. فايننش��ال تايمز بر اين باور است كه 
سياس��ت های مالی س��خت گيرانه در كنار افت ارزش پول در يك كشور كه منجر 
به ايجاد سيس��تم ارز چندنرخی می                                                                                                                           ش��ود، نشانه شكس��ت سياست های اقتصادی 
اس��ت. البت��ه اگر اين وضعي��ت برای دوره طوالنی وجود داش��ته باش��د و با وجود 

چندنرخی                                                              بودن ارز دولت نتواند بحران های                                                              مالی خود را حل كند.
سیستم ارز سه نرخی در ونزوئال

 در طول تاريخ كشورهای مختلفی اقدام به چندنرخی                                                              كردن نرخ ارز كردند مثا 
كش��ور ونزوئا در سال 2۰15 ميادی دو نرخ ارز رسمی را اعام كرد كه با در نظر 
گرفتن نرخ ديگری كه در بازار سياه وجود داشت، توانست عنوان كشوری را كه سه 
نرخ ارز دارد كسب كند. فايننشال تايمز نوشت: شايد بتوان ريشه بحران های                                                              اقتص

ادی امروز ونزوئا را در بحران در بازار ارز اين كش��ور دانست. البته ريشه بحران در 
بازار ارز هم بسيار قابل تامل و اهميت است. فايننشال تايمز در ادامه نوشت: هدف 
اصلی اين كشور از چندنرخی                                                              كردن نرخ ارز كنترل توزيع موجودی ارزی محدودی 
اس��ت كه كشور در شرايط بحرانی داش��ت به خصوص در شرايطی كه قيمت نفت 
در بازار پايين بود و اين كشور توان تامين هزينه های                                                              جاری خود را نداشت. ازطرف 
ديگر در ش��رايطی كه افراد و ش��ركت های متقاضی دريافت ارز بايد در فهرس��تی 
ثبت نام می                                                                                                                           كردند، دولت اين امكان را داش��ت كه ش��ركت های دريافت كننده ارز را 
انتخاب كند و به شركت هايی ارز بدهد كه به داليل سياسی و اقتصادی برای دولت 

منفعت دارد. اين سيستم امكان تبعيض  و رانت را افزايش می دهد.
در ايران هم بعد از تحريم اقتصادی سال 2۰12 ميادی به خصوص بعد از عدم 
ف��روش دالر به اي��ران، عدم خريد نفت ايران و عدم همكاری بانكی با اين كش��ور، 

سيستم ارز چندنرخی                                                              برای حفاظت از موجودی ارزی كشور استفاده شد. با وجود 
اينكه در سال های 2۰1۶ و 2۰17 ميادی ايران توانست بازار ارز را تك نرخی كند، 
ولی با باالگرفتن فشار تحريم ها به خصوص تحريم نفتی، دوباره فشار روی بازار ارز 

افزايش يافت و امروزه ما شاهد وجود ارز چهار نرخی در بازار ايران هستيم.
البته ونزوئا و ايران تنها كشورهايی نيستند كه در قرن بيست و يكم  اين تجربه 
را دارند. در سال های بحران اقتصادی در كشور آرژانتين هم چنين سيستمی پياده 
شد. البته در كشور آرژانتين به دليل بحران مالی و اقتصادی يا كمبود نقدينگی در 
كشور اين وضعيت ايجاد نشد بلكه به دليل اينكه نرخ ارز رسمی در اين كشور باالتر 
از ارزش واقعی آن تعيين و حفظ شده بود، بازار سياهی تشكيل شد كه در اين بازار 
ارز مورد مبادله در آرژانتين با قيمتی كمتر از قيمت رسمی مبادله می                                                                                                                           شد. كاهش 
قيمت كاالهای اساس��ی باعث كم ش��دن درآمد دالری آرژانتين شد. از طرف ديگر 
محدوديت در خريد دالر از بانك های خارجی هم باعث شد تا شركت های فعال در 
اين كش��ور آمريكای التين توان واردات مواد اوليه و كاالهای ميانی موردنياز برای 
توليد محصوالت مختلف را نداشته باشند. با كاهش قيمت ارز در بازار سياه آرژانتين، 
كاالهای صادراتی كش��اورزی اين كشور كه يكی از منابع درآمدی دولت محسوب 
می                                                                                                                           ش��دند بازار بهتری به دس��ت آوردند. يعنی دقيقا مس��ئله ای در مقابل وضعيت 

كشورهای ايران و ونزوئا.

ارز چندنرخی درمان بحران های ارزی است؟
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پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه

اول مهر 1398

شماره 1397



بازگشت دوباره شاخص بورس به کانال 3۰۰ هزار واحدی
شاخص بورس 439۰ واحد رشد کرد

فعاالن بازار سرمايه در دومين روز هفته شاهد بازگشت شاخص به كانال 3۰۰ 
هزار واحدی بودند و در بسياری از سهم ها تقاضا بر عرضه غلبه كرد و برخی از 
سهم ها صف های خريد را تجربه كردند. به گزارش ايسنا، روز يكشنبه بار ديگر 
شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با رشد مواجه شد و توانست بار ديگر كانال 
3۰۰ هزار واحدی را پشت سر بگذارد. بدين ترتيب شاخص اصلی ۴39۰ واحد 
رشد كرد و تا عدد 3۰2 هزار و 1۰3 واحدی باال رفت. شاخص كل هم وزن نيز 
با رش��د 2۰58 واحدی تا رقم 87 هزار و 852 واحدی باال رفت. ش��اخص آزاد 
شناور نيز با 592۶ واحد رشد توانست تا رقم 3۴8 هزار و 599 باال رود. شاخص 
بازار اول و دوم نيز هر كدام به ترتيب 282۴ و 1۰573 واحد رش��د كردند. در 
اين روز، ملی صنايع مس ايران، فوالد مباركه اصفهان، پتروشيمی جم هر كدام 
به ترتيب با ۴22، 23۴ و 232 واحد به رشد شاخص های بازار كمك كردند در 
عين حال نماد شركت های فوالد خوزستان، مخابرات ايران و بانك تجارت 129، 
52 و 3۶ واحد در افت شاخص های بازار تاثيرگذار بودند. در فرابورس ايران 151 
سهم با رشد قيمت و 51 سهم با افت قيمت مواجه شدند همچنين در بورس 
تهران 292 سهم با رشد و ۶۶ سهم با افت قيمت رو به رو بودند. در بيشتر گروه ها 
شدت تقاضا بيش از عرضه بود و گروه های شيميايی، بانكی ها و خودرو بيشترين 
ارزش معامات را شاهد بودند. ارزش كل معامات بورس تهران به رقم 2281 
ميليارد تومان رسيد كه اين رقم ناشی از دست به دست شدن بيش از 5 ميليارد 
سهم و اوراق مالی بود همچنين تعداد معامات به عدد ۴17 هزار نوبت رسيد. 
در فرابورس ايران آيفكس ۶۴ واحد رش��د كرد و تا عدد ۴۰17 واحدی افزايش 
يافت. ارزش معامات فرابورس ايران 8۶۰ ميليارد تومان شد و حجم معامات 

رقم يك ميليارد و 2۰۰ميليون سهم را پشت سر گذاشت.

دستورالعمل بازار پایه فرابورس اصالح می شود
سهامداران نگران نباشند

مديرعامل فرابورس با اشاره به اينكه شمار حراج ها يا دامنه نوسان نمادهای 
بازار پايه را تا دو برابر و تا سقف 5درصد اضافه می كنيم تا بازار به تعادل برسد، 
گفت به همه س��هامداران اين بازار اطمينان می دهم كه نگران شرايط فعلی و 
هيجانی كنونی نباش��ند. به گزارش تس��نيم، امير هامونی گفت: برخی نماد ها 
در زم��ان حاضر با صف خريد و فروش مواجه اس��ت و طب��ق برنامه ريزی های 
صورت گرفته براساس ظرفيت هايی كه قوانين جديد دارد تعداد حراج ها يا دامنه 
نوس��ان را تا دو برابر و تا س��قف 5درصد اضافه می كنيم تا بازار به تعادل برسد. 
مديرعامل فرابورس براساس برنامه ريزی های صورت گرفته اطاع رسانی می كنيم 
تا با افزايش تعداد حراج ها يا دامنه نوس��ان، صف خريد و فروش بازار را ش��اهد 
نباشيم و بازار به تعادل خود برسد.وی ادامه داد: من به همه سهامداران و كسانی 
كه در بازار پايه فعال هستند اطمينان می دهم كه نگران شرايط فعلی و شرايط 
هيجانی به وجود آمده در برخی گروه های تلگرامی نباشند و با توجه به اقداماتی 
كه صورت می گيرد ما از اين شرايط عبور كرده و به تعادل موردنظر بازار خواهيم 
رس��يد. هامونی افزود: از تمامی س��هامداران كه در بازار پايه فعال هستند برگه 
ريسكی با امضا دريافت می شود تا سهامداران با آگاهی وارد اين بازار شوند.وی 
ادامه داد: قرار نيست با دامنه نوسان های دو تا سه درصد كه اعمال شده، سود 
ش��ركت ها كم شود و قيمت سهام ش��ركت ها باال يا پايين رود و در صورتی كه 
س��همی واقعا ارزنده باشد و ظرفيت رشد را داشته باشد با همين دامنه نوسان 
سه درصدی هم می توان در طول يك سال تا ۴۶۰درصد رشد كند، زيرا دامنه 

نوسان در حال حاضر پويا است.

نماگربازارسهام

بس��ياری ب��ر اين باورند ك��ه هرچند مقدار قابل توجهی از س��هام ش��ركت ها و 
دارايی های دولت واگذار شده، اما شواهد حكايت از آن دارد كه اقدامات صورت گرفته 

با خصوصی سازی واقعی فاصله زيادی دارد.
به گزارش ايرنا، نخس��تين بار به طور رس��می در بهار137۰، بخشنامه مربوط به 
شناس��ايی و واگذاری سهام شركت های تابعه از س��وی حسن حبيبی، معاون اول 
رئيس جمهوری وقت به مسئوالن وزارتخانه ها اعام شد. سپس در سال 137۴ نيز 
در راستای خصوصی سازی شركت های دولتی قانون تازه ای به نام »قانون واگذاری 

شركت های دولتی به كارگران و ايثارگران« به تصويب رسيد.
سه سال بعد، سازمان برنامه و بودجه در قالب اصل 35 قانون بودجه سال 1377 
موضوع خصوصی س��ازی را مطرح كرد. همچنين در قانون برنامه سوم توسعه يك 
فصل به اين امر اختصاص داده ش��د و برای اولين بار، س��ازمان خصوصی سازی به 
عنوان متولی واگذاری س��هام شركت های دولتی به بخش غيردولتی در نظر گرفته 

شد.
فعاليت های خصوصی سازی اما به طور جدی با اباغ سياست های كلی اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی آغاز شد. قانون اجرای سياس��ت های كلی اصل چهل و چهارم)۴۴( 
قانون اساس��ی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 138۶در مجلس 
شورای اسامی تصويب و در تاريخ 1387/3/25 از سوی مجمع تشخيص مصلحت 
نظام موافق با مصلحت نظام تش��خيص داده ش��د و طی نامه شماره ۶8۰/2527۴ 
م��ورخ 1387/۴/31 مجلس به رئيس جمهوری وقت اباغ و در تاريخ 1387/5/12 
توس��ط وی ب��رای اجرا به دس��تگاه های ذی ربط اباغ گرديد، بنابراين حدود س��ه 
دهه از طرح خصوصی س��ازی به عنوان يكی از مهمترين و اصلی ترين راه حل های 
كوچك سازی، چابك سازی و كارآمدی دولت از يك طرف و رشد و توسعه اقتصادی 

از طرف ديگر می گذرد.
به طور مشخص، اهدافی همچون شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش 
مالكيت در س��طح عم��وم مردم به  منظور تأمين عدالت اجتماع��ی، ارتقای كارايی 
بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزايش رقابت پذيری 
در اقتصاد ملی، افزايش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، كاستن 
از بار مالی و مديريتی دولت در تصدی فعاليت های اقتصادی، افزايش سطح عمومی 
اش��تغال و مواردی ديگر از اين نوع برای سياس��ت خصوصی س��ازی در نظر گرفته 

شده است.
میزان و چگونگی واگذاری ها

طبق آخرين آمارهای موجود كه توس��ط س��ازمان خصوصی سازی منتشر شده 
است، از زمان تأسيس اين سازمان تاكنون يك ميليون و ۴91 هزار و ۶57 ميليارد 
ريال س��هام واگذار شده است كه در اين ميان 99 هزار و 771 ميليارد ريال فروش 
س��هام ي��ا دارايی به عموم متقاضي��ان، 315 هزار و 523 ميلي��ارد ريال به صورت 

واگذاری س��هام يا دارايی به ش��يوه انتقال مس��تقيم به اشخاص حقيقی و حقوقی 
طلبكار از دولت و 2۶۶ هزار و 523 ميليارد ريال به صورت انتقال مستقيم سهام يا 

دارايی بابت سهام عدالت بوده است.
الزم به ذكر است كه  791 هزار و 878 ميليارد ريال از طريق بورس، 181 هزار 
و 925ميليارد ريال از طريق فرابورس، 3 هزار و 2۴5 ميليارد ريال از طريق مذاكره 

و 51۴ هزار و ۶۰8 ميليارد ريال از طريق مزايده واگذار شده است.
 نكت��ه قابل توجه اين اس��ت كه آمار دقيق دارايی های قاب��ل واگذاری و يا قابل 
خصوصی س��ازی به صورت دقيق مش��خص نيس��ت. با اين حال، طبق محاسبات 
خود س��ازمان خصوصی سازی، از سال 138۰ تاكنون 77درصد از اهداف بودجه ای 

واگذاری سهام و بنگاه های دولتی  تحقق پيدا كرده است.
چالش ها و مشکالت خصوصی سازی

ميزان موفقيت و تحقق اهداف غيربودجه ای يا كيفی خصوصی سازی ها 
متف��اوت از ميزان تحقق اهداف بودجه ای اس��ت. درواقع، در اين مورد 
صحب��ت از ب��اال رفتن به��ره وری و كمك بنگاه های خصوصی ش��ده به 
رش��د اقتصادی كش��ور و در نتيجه افزايش اشتغال و كاهش بيكاری در 
ميان اس��ت. از اين نظر تجربه بنگاه هايی كه خصوصی ش��ده اند نش��ان 
می ده��د كه اهداف كيفی موردنظ��ر آنگونه كه بايد تحقق پيدا نكرده و 
خصوصی سازی به طور كل با چالش ها و مشكاتی رو به رو بوده است.

ب��رای مثال، مركز پژوهش های مجلس در يك��ی از گزارش های خود اعام كرده 
اس��ت كه با توجه به وضعيت موجود واگذاری س��هام شركت های دولتی در صنايع 
فوالد، چالش های متعددی در دس��تيابی به اهداف سياست های كلی اصل چهل و 
چهارم از جانب صنعت فوالد وجود دارد. در اين مورد اشاره شده است كه يكی از اين 
چالش ها، نبود بازار سرمايه منسجم و متناسب در كشور برای تجميع سرمايه های 
بخش خصوصی جهت س��رمايه گذاری در صنايع بزرگ و س��رمايه بر از جمله فوالد 
اس��ت. از طرفی بخش خصوصی كه به صورت خاص توانايی سرمايه گذاری در اين 
صنعت را داش��ته باشد، انگش��ت شمار اس��ت كه آنها هم به داليلی از جمله عدم 
اطمينان به سياست های اقتصادی دولت و ريسك سرمايه گذاری در كشور، تمايلی 

به سرمايه گذاری در اين صنايع را ندارند.
همچني��ن، در اين گزارش آمده اس��ت: مداخله دولت در مديريت ش��ركت های 
واگذارش��ده ف��والد، يكی ديگر از معضات اجرای سياس��ت های كلی اصل چهل و 
چهارم قانون اساس��ی در صنايع مذكور اس��ت. به عبارت ديگ��ر، دولت با واگذاری 
بخش��ی از سهام شركت های مذكور به مؤسس��ات و نهادهای عمومی غيردولتی و 
شبه دولتی ها و نيز واگذاری بخشی از اين سهام به اين مؤسسات و نهادها بابت رد 
ديون، عمًا به نوعی مديريت خود را بر شركت های واگذارشده پابرجا نگه می دارد 
ك��ه اين امر به نوبه خ��ود باعث عدم تمايل بخش خصوصی برای س��رمايه گذاری 

در اين ش��ركت ها می ش��ود. بنابراين يك��ی از چالش های اصلی خصوصی س��ازی 
مرتبط با نقش پررنگ ش��ركت های عمومی غيردولتی در خريد سهام واگذار شده 
و ش��كل گيری بيش از پيش قدرت های اقتصادی ش��به دولت��ی در كنار دولت نيز 
اس��ت. طبق ديدگاه كارشناس��ان،  شركت های عمدتاً ش��به دولتی مانند »شركت 
سرمايه گذاری تأمين اجتماعی«، »شركت س��رمايه گذاری مهر اقتصاد ايرانيان« و 
»صندوق های بازنشس��تگی«، بخش عمده ای از ارزش كل سهام بلوكی واگذارشده 
را خريداری كرده اند. در اين مورد متخصصان و فعاالن اقتصادی و سياس��ی بر اين 
باورند در صورتی كه همچنان حضور پررنگ و حداكثری ش��ركت های شبه دولتی 
و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خريد سهام شركت های دولتی تداوم يابد؛ 
نمی توان��د به اهداف اصلی خود يعنی افزايش كارايی و تس��ريع توس��عه اقتصادی 
منتهی ش��ود و علت اصلی اين امر نيز متأثر بودن مديريت شركت های شبه دولتی 
از دولت و حاكميت اس��ت. به عبارت ديگر جريان غالب مديريتی در ش��ركت های 
ش��به دولتی، همان مديريت دولتی اس��ت كه نمی توان افزايش كارايی اقتصادی و 
عملكردی را از آن انتظار داشت. به عاوه، بخش قابل توجهی از واگذاری ها در قالب 
سهام عدالت بوده است. اين نوع واگذاری با خصوصی سازی به شيوه معمول تفاوت 
دارد. خصوصی س��ازی ب��ه معنای واگذاری مالكيت و مديريت ش��ركت های دولتی 
به بخش خصوصی اس��ت. اين در حالی اس��ت كه در طرح واگذاری س��هام عدالت 
مالكيت بسياری از شركت های دولتی به شركت های سرمايه گذاری استانی و سهام 
شركت های سرمايه گذاری استانی به تعاونی های شهرستانی و مردم واگذار می شود. 

درواقع، در اينجا نيز با نوعی شبه دولتی شدن اقتصاد روبه رو هستيم.
در كن��ار م��وارد ف��وق و طبق گفته های كارشناس��ان می توان گف��ت كه اگر به 
دليل انحصارات طبيعی، كمب��ود اطاعات، محدوديت های ارزی يا محدوديت های 
تكنولوژي��ك و... درجه رقابت فعاليت ها در يك اقتصاد اندک باش��د، تغيير مالكيت 
دولتی به مالكيت خصوصی موجب افزايش قيمت ها و عدم كارايی بيشتر می شود. 
زيرا مالكيت خصوصی انگيزه كمتری در تأمين منافع اجتماعی داشته و تمايل دارد 

از تنگناهای اقتصادی، رانت بيشتری را كسب كند.

اقتصاد دولتی چگونه موجب انحراف خصوصی سازی شد؟

چشماندازمبهمخصوصیسازیدرایران
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دالیل افت قیمت زعفران در بورس کاال
يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص روند قيمت زعفران در بورس گفت 
انتظار برای افزايش عرضه زعفران در بازار در آس��تانه آغاز زمان برداشت به 
هم��راه افت بهای دالر در چند ماه گذش��ته موجب كاهش قيمت محصول 

برداشت سال گذشته در بازار شده كه اين موضوع اتفاقی طبيعی است.
محمد اميری در گفت وگو با ايس��نا، به بررس��ی رون��د معامات زعفران 
پرداخت و اظهار داش��ت: طبق س��يكل س��نتی بازار، زعفران كاران همواره 
بخش��ی از محصول خود را ب��رای جبران هزينه های ج��اری خود در همان 
ابتدای برداش��ت محصول می فروشند و همين امر در افزايش سطح تحويل 

محصول به انبارهای بورسی يا عرضه در بازار سنتی اثرگذار خواهد بود.
وی افزود: بخش دوم عرضه ها نيز با نزديك ش��دن به عيد نوروز در بازار 
عرضه می شود و در نهايت با نزديك شدن به زمان برداشت محصول جديد، 
محصول برداش��ت سال قبل به عنوان محصول به اصطاح كهنه، روانه بازار 
می ش��ود كه خود عاملی در افت قيمت ها محس��وب می شود. اين كارشناس 
بازار س��رمايه تاكيد كرد: نكته مهم ديگر كه بر روند قيمت زعفران اثرگذار 
اس��ت، تاثيرپذيری قيمت ها از بازار ارز است، زيرا بازيگران بازار آتی همواره 
نس��بت به معامات دالر حس��اس بوده و نيم نگاهی به روند قيمت ارز دارند 
و ن��رخ دالر را يكی از پارامترهای درگي��ر در قيمت گذاری قراردادهای آتی 
زعفران می دانند؛ به طوری كه با افت قيمت دالر از حدود 15 هزار تومان به 
سطح 11 هزار تومان، قيمت زعفران نيز در بازار قراردادهای آتی نزولی شده 

و به همين ترتيب در بازار گواهی سپرده اين محصول نيز اثر كرده است.
انتقادهایی که زمان ارزانی سر باز می کند!

وی با بيان اينكه بازار نوس��انات و روال طبيعی خود را س��پری می كند و 
نمی توان گفت روند بازار غيرمنطقی و كاذب اس��ت، تصريح كرد: اگر برخی 
عن��وان می كنند روند قيمت زعفران طبيعی كاذب اس��ت چرا در زمانی كه 
قيمت ه��ر كيلوگرم زعفران در ب��ورس به حدود 15 ت��ا 1۶ ميليون تومان 
رس��يده بود، اين موارد مطرح نمی ش��د و اكنون ك��ه قيمت ها به داليلی از 
جمله نزديك ش��دن به زمان برداش��ت محصول و كاه��ش قيمت دالر افت 
كرده، اين موضوعات بيان ش��ده اس��ت؟ اميری بورس را محل شفافی برای 
كش��ف قيمت ها دانس��ت كه هم خريدار و هم فروشنده می توانند به راحتی 
و در زم��ان مناس��ب اقدام به معامل��ه كنند؛ به طوری ك��ه اگر قيمت های 
معامله ش��ده در بورس از نگاه برخی تجار و صادركنندگان ارزان است، پس 
آنه��ا می توانند محصول را به قيمت هايی پايين تر از بازار س��نتی خريداری 
ك��رده و در بازار آزاد فروخته يا صادر كنن��د و اگر قيمت ها در بورس باالتر 
از بازار آزاد باش��د، توليدكننده می تواند محصول باكيفيت خود را به بهترين 

قيمت در اين بازار عرضه كند.

رشد 1۰درصدی قیمت برنج در بازار
نرخ واقعی هر قوطی رب گوجه کمتر از 15 

هزار تومان است
رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايی گفت هم اكنون برنج ايرانی به س��بب 
ازدي��اد تقاض��ا در ايام محرم و برن��ج خارجی به عل��ت ممنوعيت واردات و 

ترخيص نشدن از گمرک 8 تا 1۰درصد افزايش قيمت داشته است.
محمد آقا طاهر در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرين 
تحوالت بازار اقام اساس��ی اظهار داشت: قيمت كنونی برنج ايرانی به سبب 
ازدياد تقاضا در ايام محرم 8 تا 1۰درصد و برنج خارجی به سبب ممنوعيت 
واردات و ترخي��ص نش��دن 2۰۰ هزار ت��ن برنج مانده در گمركات كش��ور 
1۰درصد رش��د قيمت داش��ته اس��ت. او افزود: با توجه به عرضه برنج نو در 
بازار انتظار می رود كه قيمت اين محصول با روند نزولی در بازار روبه رو شود 
ي��ا حداقل ثابت بماند، در حالی كه فروش��ندگان خرده فروش��ی عكس اين 
موضوع را اعام می كنند. آقاطاهر با انتقاد از قيمت باالی رب گوجه فرنگی 
در خرده فروش��ی ها بيان كرد: با وجود كاهش ۴۰درصدی قيمت رب گوجه 
فرنگی، اما نرخ در خرده فروش��ی ها تفاوتی نكرده و همچنان با نرخ 25 هزار 

تومان در بازار عرضه می شود كه اين قيمت كاما كاذب است.
ب��ه گفته رئيس اتحاديه بنكداران م��واد غذايی، با توجه به كاهش قيمت 
گوج��ه ربی و همچني��ن رب گوجه فرنگی در عمده فروش��ی ها، قيمت رب 

گوجه در خرده فروشی ها بايد به كمتر از 15 هزار تومان برسد.
او افزاي��ش مجدد قيمت برنج خارجی در ب��ازار را تكذيب كرد و گفت: با 
وجود ترخيص 2۰۰ هزار تن برنج موجود در گمركات كش��ور و اُفت تقاضا، 
بعيد اس��ت كه نوس��ان مجددی در بازار اتفاق بيفتد. آقاطاهر درباره آخرين 
وضعي��ت بازار حبوبات و چای نيز بيان ك��رد: در ماه های اخير قيمت چای 
خارج��ی 1۰۰ تا 12۰درصد و مقدار جزئ��ی حبوبات در بازار افزايش يافت، 
اما هم اكنون بازار اين دو محصول از ثبات نس��بی برخوردار است. اين مقام 
مس��ئول با اشاره به داليل نوسان مجدد قيمت ش��كر در بازار افزود: وزارت 
صمت، س��هميه ای به عمده فروش��ی ها توزيع نمی كند ك��ه اين امر در كنار 
كاهش واردات منجر به نوس��ان قيمت ش��كر در بازار ش��ده است، از اين رو 
انتظار می رود با توزيع س��هميه به عمده فروشی ها و افزايش واردات، قيمت 
به تعادل برس��د. او ادامه داد: اگرچه قيمت مصوب ش��كر به ۴ هزار و 7۰۰ 
توم��ان افزاي��ش يافته، اما بعيد اس��ت كه التهاب ماه های اخير بازار ش��كر، 

مجدد تكرار شود.
آقاطاهر در پايان تصريح كرد: با توجه به آنكه واردات شكر به طور انحصار 
در دست دولت است، به همين دليل اين موضوع منجر به ايجاد رانت، فساد 
و نوس��ان قيمت در بازار شده است، در حالی كه با حذف ارز دولتی و ايجاد 

رقابت سالم بازار به تعادل می رسد.

تفکر خودکفایی در واحدهای تولیدی شکل 
گرفته است

رئيس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت بخشی از 
محدوديت های امروز كشور سبب ايجاد تفكر خودكفايی تعدادی از واحدها 

شده تا بتوانند نياز خود را در داخل كشور برآورده كنند.
ايرج موفق در گفت وگو با خبرنگار ايس��نا، درخصوص مهياشدن مقدمات 
رونق توليد در اس��تان با گذشت نيمی از سال، اظهار داشت: در بحث رونق 
توليد و به خصوص شناسايی واحدهای توليدی كه پايين تر از ظرفيت خود 
كار می كنند، برنامه ريزی مناسبی انجام شده تا در كارگروه رفع موانع توليد 

مشكات اين واحدها شناسايی، مطرح و در نهايت مرتفع شود.
وی ب��ا تاكيد بر اينكه در ش��رايط كنونی، حفظ اش��تغال موجود بس��يار 
مهم اس��ت، افزود: در گام دوم اش��تغال جديد مدنظر است، بنابراين در اين 
كارگروه رفع موانع توليد طرح هايی كه پيشرفت فيزيكی بااليی دارند جهت 
بهره برداری، در دس��تور كار قرار گرفته تا بتوانيم س��هم اشتغال مناسبی در 

طرح های جديد استان داشته باشيم.

اخبـــار

مديرعامل اتحاديه پرورش و صادرات آبزيان گفت س��ازمان ش��يات 
به س��بب توجيه واردات به سمت و سوی توليد محدود تياپيا رفتند، 
در غير اين صورت اين حجم سرمايه گذاری را در گونه های بومی انجام 

می دادند.
  ارسان قاسمی، مديرعامل اتحاديه تكثير، پرورش و صادرات آبزيان 
در گفت و گو با  باش��گاه خبرنگاران جوان، ب��ا انتقاد از واردات تياپيا 
اظهار داشت: اگرچه بار ها و بار ها اعام كرده ايم كه تياپيا ماهی مناسبی 
نيس��ت كه وارد سبد غذايی خانوار ايرانی شود، اما چينی ها دندان ما را 
شمردند و آن را به صورت آماده به طبخ وارد بازار می كنند كه به سبب 

عدم رقابت با قيمت قزل آال، توليد ما را دچار چالش كرده است.
وی افزود: در زمان رياست دوره قبلی سازمان شيات، پرورش دهندگان 
به مع��اون بازرگانی وزارت جهاد نامه نوش��تند و خواس��تار ممنوعيت 
واردات تياپيا ش��دند، اين در حالی است كه شيات پرورش دهندگان 
را بازی داد و هم اكنون مش��خص شد كه نامه ممنوعيت به محدوديت 
واردات تياپي��ا تبديل ش��ده بود كه اين امر امضا ه��ای طايی و رانت 
همانند داس��تان تخم چشم زده را به همراه دارد و موجب شده تا لطمه 

جدی را به توليد ملی وارد كند.
قاس��می ادامه داد: با وجود آنكه تياپيا از كيفيت مناسبی برخوردار 

نيس��ت و در دنيا به ماهی فقرا معروف اس��ت، اما در كشور ما به سبب 
سودجويی عوامل واسطه و دالل با نرخ های بااليی به فروش می رسد.

مديرعامل اتحاديه تكثير، پ��رورش و صادرات آبزيان در پايان درباره 
اينكه با وجود فقدان كيفيت تياپيا به چه علت به سمت و سوی توليد 
آن در داخل رفتيم، بيان كرد: سازمان محيط زيست مجوز توليد تياپيا 
را به مناطقی كه دسترسی به آب های آزاد ندارند، داده است و سازمان 
ش��يات به سبب توجيه واردات به سمت و سوی توليد محدود تياپيا 
رفتند، در غير اين صورت اين حجم سرمايه گذاری را در گونه های بومی 

انجام می دادند.

تولید محدود تیالپیا به سبب توجیه واردات در حال انجام است

واسطهگریعاملاصلیقیمتباالیتیالپیادربازار

معاون امور زراعت وزارت جهاد كش��اورزی گف��ت گياه كلزا به دليل 
حساسيت باال، بيش از هر محصولی در كشور به مراقبت نياز دارد.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از وزارت جهاد كشاورزی، 
عباس كشاورز در نشست برنامه اباغی توسعه كشت كلزا كه به منظور 
بررسی پيشرفت فيزيكی با حضور مشاور وزير و مديركل دفتر هماهنگی 
امور اس��تان ها، مشاور و وزير و مجری طرح دانه های روغنی، مديرعامل 
ش��ركت خدم��ات حمايتی، معاون س��ازمان حفظ نبات��ات، نمايندگان 
موسس��ه ثب��ت و گواهی ب��ذر و نهال، موسس��ه گياه پزش��كی، نماينده 
معاونت آموزش و ترويج موسسه تحقيقات آموزش و ترويج وزارت جهاد 

كش��اورزی برگزار شد، افزود: برای مديريت و كاهش آسيب ها در مزارع 
بايد در عرصه حضور داشته باشيم و دستورالعمل ها را اجرايی كنيم.

وی گفت: برای بررسی مشكات و مبارزه با آفات از جمله ِسَنك بايد 
س��تادی در تهران با مسئوليت سازمان حفظ نباتات با همكاری موسسه 
گياه پزش��كی و تعيين نيرو های معين مناطق تشكيل شود و حداكثر تا 
دهم آبان ماه دس��تورالعمل فنی از سوی س��ازمان حفظ نباتات تهيه و 

به استان ها اباغ شود.
كش��اورز تاكيد كرد: دوره های آموزشی الزم برای كارشناسان پهنه و 

حفظ نباتات در استان ها برگزار شود.

وی افزود: س��تاد تغذيه كلزا با مسئوليت موسسه آب و خاک تشكيل 
و نياز های غذايی گياه در تمام مراحل رشد مورد بررسی قرار گيرد.

وی تاكي��د كرد: كلزا گياه مديريت پذير اس��ت و به دليل حساس��يت 
باالي��ی كه دارد بيش از هر محصولی در كش��ور ب��ه مراقبت نياز دارد، 
بنابراين همه مش��كات اين گياه پيش از آن كه منجر به خسارت شود، 
بايد حل و فصل ش��ود. مبارزه با سرمازدگی در گياه كلزا با كود نيترات 

پايه ازت، كارساز است و بايد در دستور كار قرار گيرد.
وی افزود: همچنين موضوع بيمه كش��اورزان و محصوالت آنها بايد با 

جديت بيشتری پيگيری شود.

معاون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر و دريانوردی اعام كرد 
كه شيوه نامه استقرار ناجا يا همان پليس گمرک تدوين شده و تدابيری 
انديش��يده شده تا بدون دخالت ناجا در وظايف يگان های حفاظت بنادر 

و گمرک، قاچاق كاال به حداقل ممكن برسد.
حج��ی محمدعلی حس��ن زاده محمدی در گفت وگو با ايس��نا، اظهار 
داشت: طی سال های گذش��ته، مذاكرات بسياری با دستگاه های متولی 
داش��تيم و نهايتا ش��يوه نامه اس��تقرار ناج��ا را طراحی كردي��م. در اين 
ش��يوه نامه، ناجا هيچ دخالتی در انج��ام عمليات های بندری و گمركی 
نخواهد داش��ت و تعداد محدودی نيروی پليس ك��ه به عنوان مثال در 
بندر ش��هيد رجايی به هفت نفر می رس��ند در ورودی و خروجی بنادر 

مستقر شده و در محدوده های بندری هيچ استقراری ندارند.
وی اف��زود: پليس گمرک دسترس��ی كامل به س��امانه های گمركی و 
وزارت سمت دارد و از محل تقاطع گيری اطاعات، به دنبال اين خواهد 
بود تا س��ودجويان احتمالی كه از باگ های سيستمی سوءاستفاده كرده 
و قاچ��اق كاال انج��ام می دهند را شناس��ايی كرده و به س��رعت با آنها 

برخورد كند.
مع��اون امور بندری و اقتصادی س��ازمان بنادر و دريان��وردی با بيان 
اينكه براس��اس اين ش��يوه نامه قاچ��اق كاال از طريق بن��ادر به حداقل 
ممكن خواهد رس��يد، گفت: يكی از اهداف مطرح شده در اين شيوه نامه 
كاهش كنترل های مانع و مزاحم اس��ت، به عنوان مثال اگر كانتينری از 

سوی دس��تگاه های مختلف مورد تاييد قرار گرفت از ديگر بازرسی ها و 
كنترل ها معاف شود تا روند واردات و ترانزيت به حداقل ممكن برسد و 

اينكه سرعت ترانزيت افزايش يابد.
حس��ن زاده اظهار داشت:  براس��اس رويه های موجود و براساس قانون 
گمركی، مقرر ش��د ني��روی انتظامی در فرآيندهای ج��اری بنادر چون 
ص��ادرات و واردات، هيچ گونه ورودی نداش��ته باش��د. همچنين فرآيند 
كنت��رل و نظارت ه��ا در مبادی رس��می ورود و خ��روج كاال، به صورت 
نرم افزاری و در قالب مكانيزم سيس��تمی صورت گيرد و نهايتا با اجرا و 
اس��تقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج كاال، كنترل های موازی از 

سوی دريابانی و گلوگاه های بين شهری برداشته شود.

ضرورت مدیریت و کاهش آسیب ها در مزارع 

راهکارهای مراقبت از کلزا و مبارزه با سرمازدگی

تدوین شیوه نامه استقرار ناجا در بنادر و کاهش قاچاق

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

اظهارات قابل تامل بهرام پارسایی 
نماینده مجلس درباره مافیای خودرو

مافيای خودرو كه 15 ميليارد دالر صرفه جويی ارزی داشته، 
ع��اوه بر اين زيان، تاكن��ون بالغ بر 3۰ه��زار ميليارد تومان 
بده��ی بانكی، 25هزار ميليارد تومان بدهی به قطعه س��ازان، 
25ه��زار ميليارد تومان بدهی ب��ه مردمی كه خودرويی برای 
تحوي��ل به آنها ندارد و بي��ش از 3۰ هزار ميليارد تومان زيان 

انباشته را نيز به اقتصاد كشور تحميل كرده است.
به گزارش جماران، پارس��ايی نماينده مجلس در حس��اب 
توييتری خود نوشت:  از آغاز برخورد با مديران خودروسازها، 
مافي��ای خودرو با كارشناس��ان خ��اص خود در رس��انه ها و 
برنامه های يكطرفه صداوس��يما فعال شده تا با حمله به طرح 
ساماندهی صنعت خودرو، روی فساد اين مافيا ماله بكشند. 

 برخی نمايندگان مجلس و مس��ئوالن دولت نيز با اين موج 
همراه هستند.

وی افزود: آقای صادقی نياركی، سرپرس��ت معاونت صنايع 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، در دفاع از خودروس��ازان 
كشور گفته اند كه با سرمايه گذاری در زنجيره صنعت خودرو، 

صرفه جويی ارزی 15ميليارد دالری حاصل شده.
 قضاوت را به ش��ما واگذار می كنم: مصرف روزانه بنزين در 
كشور به طور ميانگين 9۰ميليون ليتر است و اگر خودروسازی 
كشور با توسعه فناوری می توانست فقط 5۰درصد اين ميزان 
را كاهش دهد، س��االنه بيش از 1۶ ميلي��ارد ليتر در مصرف 
بنزي��ن صرفه جويی می ش��د كه با احتس��اب ميانگين قيمت 
بنزين در جهان بالغ بر 1۶ميليارد دالر می ش��د. 15 ميليارد 
دالر مدنظ��ر ايش��ان، از كش��ور خارج و در ع��وض خودرو يا 
تكنولوژی روز وارد كش��ور می ش��د، اما اي��ن 1۶ميليارد دالر 
به دليل تكنولوژی عقب مانده خودروی داخلی دود می ش��ود 
و نه تكنولوژی كه آلودگی زيس��ت محيطی و مرگ و بيماری 
ب��ه ارمغان می آورد اين رقم ب��دون در نظر گرفتن هزينه های 

درمان ناشی از آلودگی هواست.
 ام��ا مافيای خودرو كه به گفته آق��ای اناركی، 15 ميليارد 
دالر صرفه جويی ارزی داشته، عاوه بر اين زيان، تاكنون بالغ 
بر 3۰هزار ميليارد تومان بدهی بانكی، 25هزار ميليارد تومان 
بدهی به قطعه سازان، 25هزار ميليارد تومان بدهی به مردمی 
ك��ه خودرويی برای تحويل به آنها ن��دارد و بيش از 3۰ هزار 
ميليارد تومان زيان انباش��ته را نيز به اقتصاد كش��ور تحميل 

كرده است.
اگر از خس��ارات جانی و تبعات اجتماعی و... چشم پوش��ی 
كنيم، آيا 15 ميليارد دالر صرفه جويی ارزی مورد ادعای آقای 

اناركی، با اين هزينه های ملی، قابل توجيه است؟

کاهش تعرفه واردات تایر سواری، بازار 
را در اختیار چینی ها قرار می دهد

س��خنگوی انجمن صنعت تاير ايران گف��ت در صورتی كه 
تعرفه واردات تايرهای سواری از ۴۰درصد كنونی به 5درصد 
كاهش يابد، تنظيم بازار اين كاال در عمل در اختيار چينی ها 

قرار خواهد گرفت.
ب��ه گزارش پايگاه خب��ری »عصر خودرو« به نق��ل از ايرنا، 
»مصطفی تنها« افزود: در ش��رايط س��خت كنونی كه تامين 
ارز مواد اوليه، ماشين آالت و . . . توليد تاير به دشواری انجام 
می شود، شاهديم مس��ئوالن به جای حمايت از توليد داخل، 

به فكر توسعه واردات هستند.
ب��ه گفته اي��ن مقام صنف��ی، اينكه وزارت صنع��ت در اين 

شرايط حامی واردات شده، جای تعجب و سوال دارد.
اش��اره وی ب��ه نامه ای اس��ت ك��ه در روزهای گذش��ته از 
س��وی معاون بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت تهيه و به دفتر 
وزير ارس��ال ش��ده كه در آن كاهش تعرفه تايرهای س��واری 
درخواست شده است. اين نامه از سوی برخی رسانه ها منتشر 

شده است.
هرچن��د هن��وز موضوع يادش��ده در كارگ��روه تنظيم بازار 
مطرح نش��ده و مطابق شنيده ها جلسه تنظيم بازار قرار است 
هفت��ه آينده برگزار ش��ود، اما س��خنگوی انجمن صنعت تاير 
ايران می گويد: مش��كل توليد تاير س��واری چيست كه چنين 

تصميماتی راجع به آن اتخاذ می ود؟
وی معتقد اس��ت س��تاد تنظيم بازار برای رفع مش��كات 
بازار راهی جز واردات بلد نيس��ت و اين رويه س��ال گذش��ته 
درخصوص تامين تايرهای سنگين نيز ديده شد كه در نهايت 
ش��اهد بوديم تاير از هر نوعی در بازار وارد شد، به طوری كه 
حتی انجمن واردكنندگان تاير نيز به مخالفت با پرداخت ارز 

۴2۰۰ تومانی به واردكنندگان پرداخت.
تنها ادامه داد: برخی شركت های داخلی برای توليد ساليانه 
3۰۰ هزار حلقه تاير س��نگين درخواست 2۰ ميليون دالر ارز 
داش��تند، اما به آنها اختصاص نيافت، اين در حالی اس��ت كه 
برای واردات اين نوع تايرها ارز ۴2۰۰ تومانی تخصيص يافت.
س��خنگوی انجمن صنعت تاير يادآور شد: به طور نمونه در 
مقايسه با پنج ماهه پارسال 22 درصد رشد توليد تاير پرايدی 
ماحظه می ش��ود، اين در حالی اس��ت كه بيشترين اختاف 
قيمت بازاری و نرخ كارخانه ای را در همين تاير شاهد هستيم.

وی اضافه كرد: به جای اينكه مش��كات ب��ازار و توزيع تاير 
را بررس��ی كرده و ببيني��م منافع چه فرد يا اف��رادی درگير 
آن اس��ت، با باز كردن درهای واردات، ارز كشور را در اختيار 

كارگران چينی قرار می دهيم.
ب��ه گزارش ايرن��ا، در چهار ماهه اول امس��ال 12 ميليون و 
359 ه��زار و ۴15 حلقه انواع تاير در كش��ور توليد ش��د كه 
در مقايس��ه با مدت مشابه پارس��ال كاهش ۴درصدی نشان 

می دهد.
ميزان تايرهای توليدشده در اين مدت 73 هزار و 858 تن 

بود كه در مقايسه با پارسال افت 15درصدی داشته است.
پارس��ال 2۰1 هزار و 8۰۰ تن الس��تيك خودرو در كشور 

توليد شد.

بعد از پايان يافتن مهلت ترخيص خودروهای دپوشده در گمرک با وجود رايزنی ها 
و ارائه پيش��نهادات در رابطه با ايجاد راهكاری برای ترخيص خودروهای باقی مانده، 

هنوز هيات دولت تصميمی در اين باره نگرفته است.
به گزارش پدال نيوز به نقل از خودروكار، بعد از پايان مهلت ترخيص خودروهای 
در گم��رک مانده با وجود رايزنی ها و ارائه پيش��نهادات در رابطه با ايجاد راهكاری 
برای خودروهای باقی مانده از سوی انجمن واردكنندگان خودرو  هنوز هيات دولت 

تصميمی در اين باره نگرفته و صاحبان اين خودروها باتكليف مانده اند.
 در همي��ن رابطه دبير انجمن واردكنندگان خودرو می گويد: هنوز ۶هزار خودرو 
در گمركات معطل هستند و برنامه ای هم برای تخصيص آنها در نظر گرفته نشده 
است. متوسط قيمت هر يك از اين خودروها حدود 3۰ هزار دالر است. چندی پيش 
برای ترخيص خودروها هشت راهكار ارائه داديم اما هنوز اين مطالبات از سوی دولت 

جدی گرفته نشده است.
 مهدی دادفر به آخرين آمار تعديل نيروهای های انسانی در شركت های واردكننده 

خودرو اش��اره كرد و  افزود: براساس آخرين گزارش ها، سال گذشته حدود 1۴ هزار 
و ۶۰۰ پرسنل در شركت های واردكننده خودرو مشغول به كار بودند، اين در حالی 
اس��ت كه حاال فقط 3هزار و 5۰۰ نفر مش��غول كار هستند. چنانچه اين رويه ادامه 

يابد تا پايان امسال نيز 2هزار نيروی انسانی ديگر از شركت ها تعديل خواهند شد.
 او درباره مكاتبات واردكنندگان خودرو مبنی بر ترخيص خودروهای مردم عنوان 
می كند: ما به صورت رس��می مكاتبه و درخواس��ت تمديد ترخيص را كرده ايم، اما 
متاسفانه هيچ جوابی به ما داده نشده است. يك تصميم اشتباه باعث شده خودروها 
دو س��ال و نيم در گمرک معطل بمانند. استهاک اين خودروها پس از گذشت دو 

سال باعث به وجود آمدن ضرر بسياری برای مالكان آن شده است.
 دادفر در پاس��خ به اين پرسش كه قيمت خودروها طی سه هفته گذشته چقدر 
ارزان ش��ده است، عنوان كرد: »آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک باعث شد 
ك��ه قيمت خودرو در بازار بي��ن 2۰ تا 3۰درصد ارزان ش��ود. چنانچه همين رويه 
فعلی ادامه دار باشد و قيمت دالر تغيير نكند قيمت فعلی خودروها در بازار تثبيت 

خواهد شد.«
 اما در حالی كه هنوز فكری به حال خودروهای در گمرک مانده نش��ده  رئيس 
كميسيون صنايع و معادن مجلس مجدد به آزادسازی واردات خودرو اشاره و با بيان 
اينكه 9۰درصد خودروهايی مانند كامي��ون، كاميونت، مينی بوس، اتوبوس، لودر و 
بلدوزر يا وادراتی است يا به صورت CKD وارد كشور می شود، می گويد: بايد واردات 
خودرو بدون انتقال ارز آزاد شود چراكه در حال حاضر توليد خودروهای سنگين در 

كشور به مشكل تبديل شده و اين مشكل در آينده بحران خواهد شد.
 اگرچه موضوعی كه عزيز اكبريان، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس به 
آن اشاره می كند موضوع كم اهميتی نيست اما به نظر می رسد اگر مسئوالن در پی 
حل مشكات ترخيص خودروهای واردشده به كشور باشند و بعد برای حل مشكل 
آزاد ش��دن واردات چاره انديشی كنند بهتر باشد. به هرحال خودروهای در گمرک 
مانده سرمايه های مردم و تعهدات شركت ها به مشتريان است كه مدتی زيادی است 

كه زير آفتاب در حال خاک خوردن هستند.

رایزنیهایبینتیجهبرایترخیصخودروهایدرگمرکمانده

مع��اون فنی و بهره برداری س��ازمان تاكس��يرانی تهران گفت برای نوس��ازی 
تاكس��ی ها می توانيم وام ۴۰ ميليون تومانی ارائه كنيم كه البته اولويت هايی نيز 

در اين زمينه وجود دارد.
ب��ه گزارش پاي��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، مهدی ابراهيم��ی، معاون فنی و 
بهره برداری سازمان تاكسيرانی درخصوص وضعيت نوسازی ناوگان تاكسی تهران 
اظهار داشت: از سال 9۶ نوسازی ناوگان تاكسی با آن سرعتی كه الزم بود انجام 
نشد و تقريبا در حالت توقف بود. در سال 97 تنها 85۰ دستگاه خودرو از ناوگان 
تاكس��ی نوسازی ش��د و اين كار به صورت نقدی و بدون اس��تفاده از تسهيات 
بانكی بود. در دوره های قبل وام در نظر گرفته می ش��د اما شرايط برای سال 97 
متفاوت بود. الزم به ذكر است كه در سال 98 نيز با مشكل افزايش قيمت خودرو 
مواجه شديم و نرخ ها از 32 به 72 ميليون تومان رسيد و همچنان طرح نوسازی 
تاكس��ی ها تمديد نشد. هيچ بانكی تسهيات نداد و خودروسازان نيز قيمت ها را 
افزايش دادند. در سال جاری حدود 22۰ دستگاه تاكسی را توانستيم به صورت 

نقدی و با همت تاكسيران ها نوسازی كنيم.
زیر و بم وام 4۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسی ها

وی ادامه داد: پيگيری هايی نيز با س��ازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران 

داش��تيم ك��ه يك تفاهم نامه ما بي��ن معاونت حمل و نقل و ترافيك ش��هرداری 
ب��ا صندوق كارآفرينی ص��ورت گرفت. در نتيجه اين تفاهم نام��ه می توانيم برای 
نوسازی تاكس��ی ها با توجه به اولويت بندی كه انجام خواهد شد وام ۴۰ ميليون 
تومانی ترتيب داده خواهد شد. از جمله مزايای اين وام می توان گفت كه كارمزد 
۴درصد دارد و اقس��اط آن به صورت پنج ساله اس��ت، اما با اين وجود همچنان 
مسئله قيمت باالی خودرو و همچنين توليد پابرجاست. مذاكراتی با ايران خودرو 
داش��تيم و ح��دود 2۰۰ الی 3۰۰ دس��تگاه پ��ژو به صورت آماده وج��ود دارد و 

اميدواريم كه توانايی پاسخگويی به سفارشات وجود داشته باشد.
25 هزار تاکسی فرسوده در تهران!

ابراهيمی درباره تعداد تاكس��ی های فرس��وده تهران گف��ت: ما در حال حاضر 
حدود 25 هزار دستگاه تاكسی در تهران داريم كه در سن فرسودگی قرار دارند 
و اين خودروها می توانند نوس��ازی را انجام دهند. چنانچه تا پايان سال نوسازی 
تاكس��ی ها انجام نش��ود، رقم ذكرشده به باالی 3۰ هزار دس��تگاه خواهد رسيد. 
حدود 7 هزار نفر از اين 25 هزار نفر در س��امانه نوسازی تاكسی ثبت نام و اعام 
آمادگی كردند، هرچند كه در ساليان اخير نوسازی تقريبا متوقف شده بود. اين 
خودروه��ا از لحاظ تاريخ ثبت نام، ميزان فعاليت در حوزه حمل و نقل و ... مورد 

بررس��ی قرار می گيرند و برای اس��تفاده از تسهيات نوس��ازی دعوت می شوند. 
نكته اين اس��ت كه به هر ح��ال اگر 72 ميليون تومان قيمت خودرويی باش��د، 
۴۰ ميليون تومان وام قرض الحس��نه  با كارمزد ۴درصد ارائه می شود و حدود ۶ 
ميليون تومان تومان از بحث اسقاط به راننده تاكسی خواهد رسيد. مابقی مبلغ 
يعن��ی حدود 2۶ ميليون تومان را بايد صاحب تاكس��ی به عنوان آورده نقدی با 

خود داشته باشد.
واردات تاکسی به کشور

وی درباره سن فرسودگی تاكسی ها و واردات به كشور اظهار داشت: فرسودگی 
در حوزه تاكسی 1۰ سال است البته برای خودروهای هيبريدی و استانداردهای 
ي��ورو 5 به باال قابل افزايش اس��ت. بحث واردات خ��ودرو به صورت كلی متوقف 
ش��ده است اما پيشنهادی از طرف تاكس��يرانی به هيات دولت ارسال شد كه در 
مراحل تصويب است. در نتيجه اين پيشنهاد قرار است رديف جداگانه ای در ثبت 
س��فارش برای ورود خودروهايی با كاربری عمومی از جمله تاكسی قائل شوند تا 
بتوانيم از اين خودروها اس��تفاده كنيم. البته يك س��ری خودرو نيز كه از طريق 
ش��ركت های خصوصی پيش از اين به كش��ور وارد شده، پيشنهاد شده كه پاک 

تاكسی شوند و مورد استفاده قرار بگيرند. 

رئيس انجمن توليدكنندگان موتورسيكلت ايران با بيان اينكه همه سازندگان 
موتورس��يكلت در داخ��ل مونت��اژكار هس��تند منتها برخی از قطع��ات بعضی از 
محص��والت در داخل توليد می ش��ود، اعام كرد هيچ تاش��ی در زمينه ارتقای 
توليد داخل و تعميق داخلی س��ازی نشده است چون سياست های دولت با شعار 

سال همخوانی ندارد.
ابوالفض��ل حج��ازی در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار خب��ر خودرو، گف��ت: صنعت 
موتورس��يكلت هيچ پايگاه مشخصی در جايگاه خودش در دولت ندارد و تعريف 
نش��ده در اين ۴۰ س��ال، ما هيچ افق روشنی برای رش��د صنعت موتورسيكلت 
نداري��م. دولت هيچ بس��ته حمايت��ی و بودجه ای برای تقوي��ت بخش طراحی و 

مهندسی و برای كسانی كه كار تحقيقاتی انجام دهند ندارد.
حجازی اذعان داش��ت: به دلي��ل اينكه تعداد توليدات كم اس��ت و مدل های 
بس��يار متنوعی دارد تولي��د داخلی آن در حال حاضر توجي��ه اقتصادی ندارد و 
منطقی هم نيس��ت كه كس��ی بخواهد اقدام به توليد كند تا زمانی كه ما بتوانيم 

به تيراژ 1۰۰هزار دس��تگاه در سال برس��يم آن زمان می توان برای توليد سالی 
2۰هزار دس��تگاه از هر مدل با فرض توليد چهار مدل رايج در پنج س��ال آينده 

برنامه ريزی كرد.
وی اف��زود: قدرت خريد مردم اس��ت كه مان��ع اصلی فروش و توليد بيش��تر 
می ش��ود. در حال حاضر كف قيم��ت موتورهای موج��ود از 9 ميليون تومان به 
باالس��ت. وقتی جاده آسفالت نباشد نمی توان توقع سرعت اتوبانی داشت مجبور 
به كاهش س��رعت می ش��وی. س��رمايه گذاران و توليدكنندگان در سال 91 هم 
يك شبه سرمايه ش��ان به يك سوم تقليل يافت همين باعث شد خيلی ها از اين 
صنعت بيرون روند و حاال با افزايش س��ه برابری نرخ ارز در سال 97 مجددا اين 

اتفاق افتاده است.
به گفته رئيس انجمن توليدكنندگان موتورسيكلت ايران وقتی كل توليد سال 
۴۰ هزار دس��تگاه بوده و 2۰ واحد توليدی داريم به هر كدام 5هزارتا می رس��د. 
اي��ن واحدها به س��ختی از پس حقوق پرس��نل و هزينه ه��ای كارخانجات خود 

ب��ر می آيند چگونه می ت��وان از آنها توقع انجام كار تحقيقاتی و تعميق س��اخت 
داخلی را داش��ت. حجازی گفت: نه قطعه س��ازان ما چنين قدرت مالی را دارند و 
ن��ه توليدكنندگان ظرفيت اين س��رمايه گذاری ها را دارند حقايق را بايد به مردم 
گفت نقش صنعت موتورسيكلت در سال های اخير به دليل سياست های غلط در 
چرخه اقتصادی 5۰درصد كاهش داش��ته است. در سال 98 ، 8۰ تا 9۰ قطعات 
موتورس��يكلت در صن��دوق وارد كارخانه برای مونتاژ می ش��ود اميدواريم دولت 

انگيزه و راهكاری برای تعميق توليد ارائه دهد.
وی تاكي��د كرد: ما بيش��تر برای خارجی ها اش��تغال زايی كردي��م. كافی بود 
2۰س��ال پيش دولت به ان��دازه ای كه در اين مدت 2۰س��ال ارز اختصاص داده 
اس��ت 1۰درصد آن را به كار پژوهشی و شركت های دانش بنيانی و شركت هايی 
كه انگيزه س��رمايه گذاری داشتند وامی را اختصاص می داد و از آنها می خواست 
كه با هم هماهنگ شوند و در عرض پنج سال خطوط توليد موتور ملی در كشور 

راه اندازی كنند.

جزییات ارائه وام 4۰ میلیونی به تاکسیرانان

واردات تاکسی در صف بررسی هیات دولت

داخلی سازی موتورسیکلت توجیه اقتصادی ندارد
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معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری گفت آينده كش��ور در دستان فعاالن 
جوان و خاق كس��ب و كارهای دانش بنيان و اس��تار ت آپ ها است. تعامل اين 
زيس��ت بوم با دستگاه قضا می تواند پيشرفت و تحول در فرآيند قوانين را منجر 

ش��ود.  به گزارش مركز ارتباطات و اطاع رسانی 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، سورنا 
ستاری معاون علمی و فناوری رياست جمهوری 
از اهميت گ��ذار اقتصاد به س��وی دانش محوری 
ب��ا مي��دان دادن ب��ه ش��ركت های دانش بنيان و 
اس��تارت آپ ها گفت: طی 1۰۰س��ال گذش��ته با 
خام فروش��ی مواجه بوديم كه اي��ن رويه با تكيه 
ب��ر توانمندی نس��ل ج��وان و كس��ب وكارهای 
خاقانه ش��ان متحول می ش��ود. مع��اون علمی و 
فناوری رئيس جمهوری بيان كرد: آينده كش��ور 
به دس��ت نسل جديد و جوان ها است و در حوزه 
دانش بني��ان، اصل مهم دانش اس��ت و ما زمانی 
صاح��ب ي��ك تكنولوژی هس��تيم ك��ه خودمان 

طراحی و ماشين سازی كنيم آن زمان در تحريم هم مشكلی پيدا نخواهيم كرد.
معاون علمی و فناوری رئيس جمهوری، اتكای به خام فروشی را نقطه ضعفی 
بزرگ دانس��ت و تأكيد كرد: مهم ترين ب��رگ برنده بهره مندی از فناوری، خلق 

ارزش افزوده است. فروش ماده خام و منابع زيرزمينی به تنهايی ارزش افزوده 
به همراه نمی آورد. آنچه كه ارزش می آفريند، دانش همراه آن است.

رئيس بنياد ملی نخبگان، بهره مندی كشورمان از نعمت نيروی انسان جوان 
و خ��اق را يك فرصت برای رونق زيس��ت بوم 
ن��وآوری و تحول بخش��يدن به اقتصاد كش��ور 
دانست و ادامه داد: كش��ور هايی موفق هستند 
كه نيروی انسانی جوان و پويا برخوردار باشند؛ 
كمت��ر كش��وری مثل ايران اس��ت ك��ه از اين 

ظرفيت برخوردار باشد.
ستاری، با تأكيد بر وجود »زيست بوم« مساعد 
برای رش��د و بروز خاقيت های سرمايه انسانی 
گفت: به اذع��ان جه��ان و گزارش های جهانی 
معتبر، اي��ران جزو برترين ه��ا در بهره مندی از 
س��رمايه ارزنده نيروی انس��انی جوان و خاق 
اس��ت؛ مهم اين اس��ت كه اين ظرفيت بر بستر 

زيست بوم را كنار هم قرار بدهيم. 
مع��اون علمی و فن��اوری رئيس جمهوری، ب��ا بيان اينكه فرهن��گ نفتی ما 
را وارداتچ��ی ب��ار آورده اس��ت، گفت: اي��ن فرهنگ در اين س��ال ها تبديل به 

ساختار هايی شده كه به طور واضح با توليد مقابله می كند.

وزي��ر نفت در بازديد از كارخانه نوآوری آزادی با تاكيد بر اينكه صنعت نفت 
برای توس��عه راهی جز اس��تفاده از ايده های خاق جوانان ندارد، گفت تاش 
می كنيم اقدامات خاقانه و ايده های نوی جوانان را به صنعت نفت وارد كنيم.

 ب��ه گزارش مرك��ز ارتباطات و اطاع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، بيژن 
زنگنه در ادامه سلس��له نشس��ت ها و بازديدهای 
خ��ود ب��ا محوري��ت حماي��ت از ش��ركت های 
دانش بني��ان و ش��تاب دهنده ها، از كارخانه های 
ن��وآوری آزادی و ش��تابدهنده و آب��ان بازدي��د 
ك��رد. وی در اي��ن بازدي��د، با اش��اره ب��ه اينكه 
كارخانه های نوآوری با هدف ايجاد اكوسيستمی 
كوچك ش��كل گرفته اند، بيان كرد: اميدوارم در 
آينده ای نه چندان دور شاهد موفقيت های بزرگ 
اين مجموعه ها باش��يم. اگ��ر بخواهيم در آينده 
حرفی برای گفتن داش��ته باش��يم، بايد امروز بر 
اي��ن زمينه های كاری متمركز ش��ويم زيرا پرش 

در بخش های س��خت افزاری و صنايع متكی به مناب��ع طبيعی مانند نفت محدود 
است؛ مگر آنكه متكی به فناوری باشيم. به گفته زنگنه، مهمترين نياز امروز برای 
تقويت كس��ب وكارهای دانش بنيان را حصول ش��ناخت و درک كافی از مفاهيم، 

ماهيت، نوع فعاليت و رويكرد اين شركت ها است، عنوان كرد: امروز زمان حمايت 
از دانش بنيان ها و ش��تاب دهنده ها است؛ زيرا آنها در مرحله ابتدايی كار هستند و 
بايد برای تقويت و هموار كردن مسير بلوغ اين شركت ها تاش كنيم و حوصله به 
خرج دهيم. وزير نفت با اشاره به اينكه در دنيا 
فرآيندهای اين چنينی طی شده و ظرفيت های 
بس��ياری برای بهره مندی از تجربه های موجود 
در اين حوزه در داخل و خارج از كش��ور وجود 
دارد، تاكي��د ك��رد: اگر صنايع ب��زرگ بتوانند 
مديران خ��ود را به اين حوزه كاری وارد كنند، 
می توان اين روند را با س��رعت بيش��تری طی 
كرد؛ به ويژه كه فعاليت های دانش بنيان محدود 
به بخش های مهندس��ی نيس��ت و می توان در 
بخش های مختلف از دستاوردهای آن بهره مند 
ش��د. وزير نفت پس از كارخانه نوآوری آزادی، 
راهی كارخانه نوآوری آبان شد؛ كارخانه ای كه 
تنها در حوزه های مرتبط با صنعت نفت فعاليت 
می كند و هم اكنون 2۰ گروه اس��تارت آپی زير نظر يك ش��ركت شتاب دهنده در 
آنجا مس��تقر و در حال فعاليت هس��تند. زنگنه ضمن حضور در نشستی با حضور 

مديران اين مجموعه، از بخش های مختلف كارخانه بازديد كرد.

صنعت نفت با ایده های خالق جوانان رونق می گیردقوانین به کمک زیست بوم کارآفرینی و نوآوری متحول می شود

»ارزيابی ه��ا بيانگ��ر آن اس��ت ك��ه از دي��د فع��االن اقتصادی 
مشاركت كننده در اكثر استان ها، وضعيت بيشتر مؤلفه های مؤثر 
بر محيط كس��ب وكار ايران در بهار 1398، تا حدودی مس��اعدتر 

شده است.«
ب��ه گزارش س��نا، بنابر نتايج حاصل از پاي��ش ملی درخصوص 
چگونگ��ی محيط كس��ب  و كار اي��ران كه در به��ار 1398 انجام 
شده اس��ت؛ رقم ش��اخص ملی، 17/۶ )نمره بدترين ارزيابی 1۰ 
اس��ت( محاسبه ش��ده كه بهتر از وضعيت اين شاخص نسبت به 
ارزيابی فصل گذش��ته )زمس��تان1397با ميانگين 27/۶( است، 
همچنين اين ارزيابی بيانگر آن اس��ت كه از ديد فعاالن اقتصادی 
مش��اركت كننده در اين پايش، در اكثر استان ها، وضعيت بيشتر 
مؤلفه ه��ای مؤثر بر محيط كس��ب وكار ايران در به��ار 1398، تا 

حدودی مساعدتر شده است.
ش��ايان ذكر است، سنجش محيط كسب و كار توسط اتاق های 
بازرگانی، تعاون و اصناف كش��ور انجام می پذيرد؛ به اين معنا كه 
هر سه ماه توسط اين اتاق ها كه دبيرخانه آنها اتاق بازرگانی ايران 
اس��ت از فعاالن اقتصادی خواسته می شود، پرسشنامه ای را پاسخ 

دهند كه با تحليل آن شاخص كسب و كار پايش می شود.
براس��اس اين گزارش كه چندی پيش منتش��ر ش��ده اس��ت، 
فع��االن اقتصادی مش��اركت كننده در اين پايش، به ترتيب س��ه 
مؤلفه، »غيرقاب��ل پيش  بينی بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و 
محصوالت«، »بی  ثباتی سياس��ت  ها، قوانين و مقررات و رويه  های 
اجرايی ناظر بر كسب  وكار«، »دشواری تأمين مالی از بانك ها« را 
نامناسب ترين مؤلفه های محيط كسب  و كار كشور نسبت به ساير 

مؤلفه ها ارزيابی كرده اند.
قابل ذكر اس��ت كه در چهار دوره نخس��ت اج��رای اين طرح، 
دش��واری تأمين مال��ی از بانك ها به عنوان نامس��اعدترين مؤلفه 
كس��ب  و كار ارزيابی ش��ده بود، اما در هفت دوره پاييز 139۶ تا 
بهار 1398، غيرقابل پيش  بينی بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه 
و محصوالت، نامساعدترين مؤلفه كسب  و كار ارزيابی شده است.

براس��اس يافته های اين طرح در بهار98، استان های كردستان، 
چهارمحال و بختياری و سيس��تان و بلوچس��تان، دارای بدترين 
وضعي��ت محيط كس��ب  و كار و اس��تان های آذربايج��ان غربی، 
مازن��دران و گي��ان دارای بهترين وضعيت محيط كس��ب  و كار 

نسبت به ساير استان ها ارزيابی شده اند.
براس��اس آخرين نتايج اين پايش، وضعيت محيط كس��ب  وكار 
در بخش كشاورزی )۰5/۶( و بخش صنعت )1۴/۶( را به ترتيب، 
مساعدترين و نامساعدترين محيط كسب و كار ارزيابی كرده اند.

در بي��ن رش��ته فعاليت های اقتص��ادی برحس��ب طبقه بندی 
اس��تاندارد ISIC.rev۴، رشته فعاليت های »آب رسانی، مديريت 
پسماند، فاضاب و فعاليت های تصفيه«، »فعاليت حرفه ای، علمی 
و فنی« و »س��اير فعاليت های خدمات��ی« دارای بدترين وضعيت 
كس��ب  و كار و رشته فعاليت های »خدمات مربوط به تامين جا و 
غذا«، »اماک و مستغات« و »استخراج معدن« بهترين وضعيت 
كس��ب  و كار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت  های اقتصادی در 

كشور داشته  اند.

براس��اس نتايج به دس��ت آمده، بنگاه های ب��ا 1۰1 تا 2۰۰ نفر 
كارك��ن )۶8/5( دارای بهتري��ن وضعيت و بنگاه ه��ای با تعداد ۶ 
ت��ا 1۰ كاركن )21/۶( دارای بدترين وضعيت محيط كس��ب وكار 

نسبت به ساير بنگاه ها ارزيابی شده اند.
براس��اس نظريه عمومی كارآفرينی شين )Schein(، شاخص 
ملی محيط كس��ب  و كار اي��ران در بهار 1398، عدد 29/۶ )عدد 
1۰ بدترين ارزيابی است( را نشان می دهد به طوری كه ميانگين 
ارزياب��ی محيط نه��ادی ع��دد 18/۶ و ميانگي��ن ارزيابی محيط 

اقتصادی عدد ۴۴/۶ است.
نگاه اجمالی به اين پايش نش��ان می دهد، مانند فصل گذش��ته 
محي��ط جغرافيايی با عدد 31/5 و محي��ط مالی با عدد 73/8 به 
ترتيب مس��اعدترين و نامس��اعدترين محيط ها براس��اس نظريه 

عمومی كارآفرينی »شين« بوده اند.
محیط کسب و کار

يادآور می ش��ود، محيط كس��ب و كار به مجموعه عواملی گفته 
می ش��ود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر هستند، 
اما تقريباً خارج از كنترل مديران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملی نظير 
قوانين و مقررات، ميزان بارندگی، فرهنگ كاری در يك منطقه و 
...كه در كشورها و مناطق جغرافيايی گوناگون، در هر رشته كاری 

و نيز در طول زمان متفاوت هستند.
امروزه، بهبود محيط كس��ب وكار يكی از مهمترين راهبردهای 
توس��عه اقتصادی هر كشور به شمار می رود و عاوه بر آن هرچه 
محيط كس��ب و كار يك كش��ور ش��رايط بهتری داش��ته باشد، 
بهره برداری از فرصت های كارآفرينی بيش��تر و هرچه بهره برداری 
از فرصت ه��ای كارآفرين��ی در جامعه ای بيش��تر باش��د، عملكرد 
اقتصاد آن كش��ور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر 

می شود.
ب��ا اين حال بهبود محيط كس��ب وكار، نيازمن��د برنامه ريزی و 
سياس��ت گذاری مطلوب است، كه دس��تيابی به اين مهم نيازمند 
وجود فرآيندی مس��تمر برای پايش و س��نجش وضعيت محيط 

كسب وكار هر كشور است.
آشنایی با نظریه عمومی کارآفرینی »شین«

براس��اس نظريه عمومی كارآفرينی شين، می توان دو مجموعه 
عوام��ل محيطی معين را ب��ه محيط اقتص��ادی و محيط نهادی 
تفكيك كرد. عوامل محيط اقتصادی شامل محيط اقتصاد كان، 
محيط مالی، س��اختار توليد و محيط جغرافيايی و عوامل محيط 
نهادی ش��امل محيط سياس��ی، محيط حقوقی، محيط فرهنگی 
و محيط آموزش��ی و علمی، محيط فناوری و نوآوری و س��اختار 

دولت می شود.
اي��ن دو مجموع��ه عوام��ل بر كس��ب و كارهای موج��ود و بر 
فرآيند كارآفرينی كه در واقع نقطه آغازين كس��ب وكار است، اثر 
می گذارند. هرچه محيط كس��ب وكار )محيط نهادی و اقتصادی( 
شرايط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های كارآفرينی 
بيش��تر اس��ت و هرچه بهره برداری از فرصت ه��ای كارآفرينی در 
جامعه ای بيش��تر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و 

ثروت در آن جامعه بيشتر می شود.

 گزارش پایش محیط
کسب وکار ایران در بهار 1398

دریچــه

صندوق حمايت از پژوهش��گران و فناوران معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری 
تاكنون از ميان 2هزار طرح پسادكترا 9۰۰ طرح را حمايت كرده است.

به گزارش مركز ارتباطات و اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، 
5خرداد س��ال 1287 هجری شمس��ی كشف شد. آن هم در مس��جد سليمان. وقتی از 
زمين بيرون جوش��يد همه خوشحال بودند، اما كسی نمی دانست وابستگی به آن بايی 
كشورسوز است. اين كشف سرآغاز تحوالتی بزرگ در كشور شد. فصلی جديد در تاريخ 
كش��ور گش��وده شد. ايران به جمع كش��ورهای نفت خيز جهان پيوس��ت. هر روزی كه 
گذش��ت وابستگی به آن بيشتر ش��د. به گونه ای كه اقتصادمان را آلوده كرد و اين آغاز 

حركت در مسيری اشتباه بود. مسيری كه در آن اتكا به نيروی انسانی رنگی نداشت.
اما می گويند ماهی را هر زمان از آب بگيريم تازه است. بله پس از گذشت 1۰۰سال 

متوجه مسير اشتباه خود شديم. 

9۰۰طرح پسادکترا حمایت شد

دوشنبه
اول مهر 1398

شماره 1397
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معتمديان با اش��اره به لزوم ش��ناخت و معرفی دقيق مزيت های بومی، گفت 
بخش عمده ای از مش��كات استانی در مسير توس��عه، به دليل عدم شناخت و 
س��پس عدم معرفی داشته های اس��تان در بخش های مختلف به سيستم اداری 

كشور به وجود آمده اند.
 به گ��زارش پاي��گاه اطاع رس��انی بنياد ملی 
نخب��گان، محمدص��ادق معتمدي��ان؛ اس��تاندار 
خراسان جنوبی در نشس��ت هم انديشی با جامعه 
نخبگانی، ايده پ��ردازان و صاحبان ش��ركت های 
دانش بنيان اس��تان با اش��اره به لزوم بهره مندی 
از ت��وان نيرو ی  انس��انی متخصص برای توس��عه 
منطق��ه ای، گفت: تاش بر اين اس��ت كه از توان 
نخبگان، مش��اوران علمی و اس��اتيد دانش��گاهی 
برای توسعه استان به بهترين  شكل به كار گرفته 

شود.
 وی با اش��اره به مزيت های بومی و سرزمينی 
اس��تان خراس��ان جنوبی، افزود: مع��ادن، مرز و 

محصوالت استراتژيك از جمله مزيت هاي اين استان است.
اس��تاندار خراسان جنوبی با اشاره به لزوم شناخت و معرفی دقيق مزيت های 
بومی، ادامه داد: بخش عمده ای از مش��كات اس��تان در مسير توسعه به دليل 

عدم ش��ناخت و سپس عدم معرفی داشته های اس��تان در بخش های مختلف به 
سيستم اداری كشور به وجود آمده اند.

 معتمديان با بيان اينكه اجرای دقيق سند آمايش سرزميني خراسان جنوبي 
نيازمند حض��ور فعال نخبگان و دانش��گاهيان 
اس��ت، اضافه كرد: برقراری پيوند نظام مند بين 
دانش��گاه و دس��تگاه های اجرايی درون استانی 
يك��ی از راه هايی اس��ت كه می توان��د اين دو را 
به عن��وان صاحبان دانش و تجرب��ه، به ادبيات 

مشترک در مسير توسعه استان برساند.
اس��تاندار خراسان جنوبی با اشاره به موقعيت 
جغرافياي��ی اس��تان، تصري��ح ك��رد: يك��ی از 
مشكات خراس��ان جنوبي دوري از مركز كشور 
اس��ت كه اين موض��وع دس��ت انداز بزرگی در 
پيش��رفت همه جانبه اس��تان است. خام فروشی 
محصوالت اس��تراتژيك يكی ديگر از موضوعات 
و چالش های جدی اس��تان اس��ت كه تمركز بر 
فرآوري آنها به عنوان يكی از اولويت ها بايد در دس��تور كار قرار بگيرد. در اين 
حوزه بنياد نخبگان اس��تان می تواند فراهم كننده بستر فكری و علمی الزم در 

شناسايی اولويت ها و فرآوری آنها باشد.

محققان كشورمان موفق به ساخت سيستمی شدند كه در آن افرادی با ناتوانی 
حركتی و گفتاری با حركات چش��م خود امكان تايپ برای ش��ان فراهم اس��ت. به 
گزارش مركز ارتباطات و اطاع رس��انی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری، 

لحظه ای تص��ور كنيد كه دچار دندان درد بس��يار 
شديدی شده ايد، اما توانايی بيان آن به افراد ديگر و 
درخواست كمك از سوی آنها را نداريد. اينكه فردی 
نتواند نيازها و خواسته های خود را بيان و با اطرافيان 
ارتباط برقرار كند، خود درد بزرگی اس��ت. افرادی 
در جامعه زندگی می كنند كه به دليل مش��كات 
عصب��ی از نظر حركت��ی ناتوان هس��تند و گاهی 
نمی توانند حتی صحبت كنند. برای مثال می توان 
به بيماران دچار فلج مغزی اشاره كرد. محققان در 
دنيا در تاش هس��تند تا با س��اخت ابزارهايی اين 
افراد بتوانن��د ارتباط راحت تری با ديگ��ران برقرار 
كنند. واسط های مغزی يكی از راه ها برای برقراری 
اين ارتباط هس��تند. پژوهشگران ايرانی نيز در اين 

مس��ير قرار گرفته اند تا با س��اخت تجهيزاتی كاما داخلی رفاه را به جامعه هديه 
دهند. اين محققان در دانشگاه اصفهان با حمايت ستاد توسعه علوم و فناوری های 
شناختی معاونت علمی و فناوری موفق به ساخت واسط مغزی شدند كه فرد دچار 

ناتوانی به وس��يله آن می تواند با حركات چش��م خود منظ��ورش را تايپ و از اين 
طريق با ديگران ارتباط برقرار كند. آزمايشگاه فناوری اعصاب دانشگاه اصفهان، از 
چندی پيش در زمينه مدارهای واسط مغز-رايانه فعاليت می كند، تاكنون توانسته 
است يك سيستم كمك ارتباطی توسعه دهد كه 
امكان تايپ و بيان منظور را برای افرادی با ناتوانی 
حركتی وگفتاری فراهم می كند. در اين سيستم 
از طريق هدبندی كه روی سر كاربر قرار می گيرد 
سيگنال های الكتريكی چشم ثبت می شود و كاربر 
با استفاده از آن بدون دست و تنها با حركت چشم 
تاي��پ را انجام می دهد. همچنين تغيير مغز برای 
بهبود يكی از كاربردهای ديگر واس��ط های مغز و 
رايانه است. اين سيستم كاربرد ديگری نيز دارد و 
آن برای كودكانی است كه اختال توجه و تمركز 
دارند. به اين صورت كه نخس��ت س��يگنال های 
مغزی ثبت و برای كامپيوتر ارسال می شود. پس 
از آن كامپيوتر س��طح توجه را مشخص می كند. 
پس از آن كاربر به يك بازی وصل می شود و با ارسال عدد محاسبه شده برای اين 
بازی می تواند آن را كنترل كند. اين اقدام باعث افزايش س��طح توجه می ش��ود و 

كمك می كند توجه در سطح بااليی نگه داشته شود.

چشم ها تایپ می کنندلزوم شناخت و معرفی دقیق مزیت های بومی

معاون توس��عه كارآفرينی و اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی با 
بيان اينكه در سال های اخير بخش قابل توجهی از اشتغال كشور توسط 
كارآفرينان انجام می ش��ود، گفت: سهم كارآفرينان در اشتغال های جديد 

كشور 3۰درصد است.
عيس��ی منصوری، روز يكش��نبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، با اشاره 
ب��ه اينكه كارآفرينان راهوران اقتصاد هس��تند و همراهی با آنها منجر به 
توس��عه اشتغال در كشور می ش��ود، افزود: اين وزارتخانه بسته سياستی، 

حمايتی و تشويقی ويژه ای برای حمايت 
از كارآفرينان پيشرو ارائه كرده است كه 
بعد از تصويب و در مرحله اجرا به عزت 

و كرامت آنان توجه می شود.
وی اظه��ار داش��ت: در اي��ن بس��ته 
دسترس��ی كارآفرين��ان به مس��ئوالن 
تسهيل می شود، به آنها ويزا صادر و در 
كش��ورهای خارج به رسميت شناخته 
می شوند، به لحاظ قانونی از مسيرهای 
س��بز گمركی برای ورود كاال می توانند 
اس��تفاده كنند، به راحتی با استفاده از 
اين كارت تا حد مش��خصی وام دريافت 
می كنند، مكانيزم های ضمانتی برای آنها 
فعال می ش��ود تا نياز به وثيقه نداشته 
باشند، سرمايه گذاری برای آنها راحت تر 
می ش��ود و بيمه مالياتی آنها با مكانيزم 

خاصی انجام می شود.
معاون توس��عه كارآفرينی و اشتغال 
وزير تع��اون، كار و رفاه اجتماعی گفت: 
اين بس��ته هم اكن��ون در كميس��يون 
اقتصادی دولت مطرح اس��ت كه بعد از 
نهايی ش��دن متن آن، در هيات دولت 

تصويب می شود.
منصوری، با اش��اره به اينكه امس��ال 
نيز مس��ير اس��تانی و ملی شناس��ايی 
كارآفرينان پيشرو از سوی اين معاونت 
انجام می ش��ود، ادام��ه داد: عاوه بر آن 
برنامه خاصی از سوی اين معاونت برای 
توسعه خاقيت و كارآفرينی در مرحله 

مهدكودک و پيش دبستانی با سازمان بهزيستی و وزارت آموزش و پرورش 
شروع شده است.

وی يادآوری كرد: با همكاری وزارت آموزش و پرورش، باشگاه كارآفرينان 
جوان و نوجوان راه اندازی و برنامه كارورزی دانش آموختگان دانشگاهی به 
صورت پودمانی اجرا می ش��ود و با توافق با وزارت آموزش عالی واحدهای 

انتخابی كارآفرينان آسان تر انجام می شود.
معاون توس��عه كارآفرينی و اش��تغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی، 
نرخ بيكاری كشور را 1۰.7درصد و نرخ مشاركت كشور را ۴۰درصد اعام 
كرد و گفت: در سال 97 حدود ۴۶۴هزار اشتغال جديد براساس داده های 
مركز آمار ايجاد شده كه اين تعداد براساس آمار مستند اين معاونت ۴72 

هزار نفر است.
منصوری، با بيان اينكه بخش��ی از اين اشتغال مربوط به اجرای برنامه 
توسعه اشتغال روستايی اين وزارتخانه است، افزود: براساس داده های مركز 
آمار 11۴ هزار اشتغال جديد روستايی ايجاد شده كه اين تعداد براساس 

داده های اين معانت 1۴3 هزار نفر است.
وی اظهار داش��ت: در س��ال های 92 تا 9۶ سهم اش��تغال روستايی از 
اشتغال جديد ايجاد شده در كشور حدود 3 دهم درصد بود كه اين ميزان 
در سال 97 به  25درصد رسيد و اين 
دستاورد نشان از اثرگذاری برنامه های 

اشتغال روستايی است.
معاون توسعه كارآفرينی و اشتغال 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: 
بخش زيادی از آنها اشتغال غيررسمی 
بوده و بيمه ندارند، بنابراين پايداری و 
كيفيت آنها می تواند محل سوال باشد.
منصوری يادآوری ك��رد: هم اكنون 
ت��اش می ش��ود پوش��ش بيم��ه ای 
حداكثری برای آنها ايجاد شود تا ثبات 
و پايداری ش��غل در آنه��ا روی دهد و 
در اي��ن راس��تا برنامه وي��ژه ای برای 
هم��كاری با نهادهای مرتبط در حوزه 
بيمه كش��اورزان و روستاييان طراحی 
ش��ده كه در صورت تصوي��ب، دولت 
دس��تاوردهای خوب��ی در اين زمينه 

ايجاد می شود.
وی با اش��اره ب��ه برگ��زاری كارگاه 
آموزشی دو روزه در آذربايجان شرقی 
برای آشنايی مسئوالن دست اندركار و 
مرتب��ط با روش های جدي��د در حوزه 
توس��عه اقتصاد و اشتغال روستايی در 
كش��ور، اظهار داش��ت: اين كار برای 
اولين بار در اين حوزه انجام می ش��ود 
و اين استان به عنوان پايلوت انتخاب 

شده است.
معاون توسعه كارآفرينی و اشتغال 
وزير تع��اون، كار و رف��اه اجتماعی با 
اش��اره به اينكه بيش از 1.5 سال اس��ت كه تسهيات مربوط به اشتغال 
روس��تايی از سوی اين وزارتخانه پرداخت می شود، گفت: اين كار راه حل 
نيس��ت و امری فرعی اس��ت، زيرا پيش از اعط��ای وام نياز به مبادرت به 

اقدامات توسعه ای در روستاها است.
منصوری ادامه داد: اين الگو از س��ال گذشته در 128 روستا به صورت 
پايلوت اجرا ش��د و دستاوردهای مهمی داش��ت از قبيل اينكه ريالی وام 

پرداخت نشد ولی بازگشت به روستا اتفاق افتاد.
وی ي��ادآوری ك��رد: در اين الگو فهم اقتصاد و ديناميك كس��ب و كار 
روس��تا تحليل می شود، سپس با تمركز بر نيازها، حل مشكات و توسعه 

ظرفيت های موجود اشتغال روستايی انجام می شود.

ریچـارد یو ضمن پیش بینی فروش 2۰ میلیونی برای گوشـی های سـری میت 3۰، ابـراز امیدواری کرد افزایش 
فروش داخلی، بتواند کاهش احتمالی فروش خارجی شرکت را جبران  کند.

بـه گـزارش زومیت، با آنکـه در پی تحریم هـای آمریـکا و خصوصا پس از قطـع همکاری گوگل بـا هوآوی و 
قطعی شـدن عرضه  گوشـی های میت 3۰ بدون سرویس های گوگل، بسـیاری صاحب نظران رونمایی 19 سپتامبر 
را رویـدادی سرنوشت سـاز بـرای هوآوی ارزیابـی کرده  بودند، اما حضـور ریچارد یو روی اسـتیج با آن لهجه و 
بیان همیشـگی، شـاید اولین گام عملی هوآوی در عادی جلوه دادن اوضاع بود. ریچارد یو در گام بعدی، معرفی 
سـری جدید گوشـی های میت را بـا شـعار »Rethink Design« آغاز کرد و از عبـارت »iconic design« در 
توصیف طراحی گوشـی های میت سـری های قبل استفاده کرد؛ عبارتی که اشـاره به ایده ای پیشگامانه دارد که 
دیگـر تولیدکنندگان و طراحان از آن پیروی خواهند کرد. نمایش هوآوی به همین جا ختم نشـد و یو هم زمان با 
انیمیشنی که دوربین سه گانه  آیفون 11 پرو را در قاب مربع شکل دوربین میت 2۰ پرو جای می داد، با تکرار عبارت 
»iconic design« و تأکید ضمنی بر شـباهت چینش مربع شکل دوربین  پرچمدار تازه نفس اپل به طراحی میت 
سری قبل، رقیب آمریکایی خود را به سخره گرفت که تشویق حضار را نیز به دنبال داشت. گام های بعدی یو در 
پرداختن به داشته های پرچمداران تازه نفسش در کنار تأکید ضمنی بر نداشته های رقبا، رویداد 19 سپتامبر )28 
شـهریور( را به نمایشی جسـورانه از اصرار هوآوی بر خالی نکردن میدان رقابت بدل کرد. تالش یو در کم اهمیت 
 ،GMS به عنوان جایگزینی برای HMS جلوه دادن تأثیر تحریم های آمریکا با اختصاص تنها دو دقیقه به معرفی
شـاید آخرین پرده این نمایش باشـکوه دوسـاعته بود. باید دید، آیـا اتحاد کرین 99۰ مجهز بـه 5G، هورایزن 
دیسـپلی با قابلیت کنترل صدا با لمس حاشیه های کناری، سوپراسلوموشـن های 786۰ فریم بر ثانیه ای، دوربین 
چهارگانه  قدرتمند جای گرفته در Halo Ring پشـتی و دسـت آخر DNA بی بدیل پورشـه در کالبد پرچمدار 

چینی، سهم بازار را هم مانند صحنه  نمایش از آن هوآوی خواهد کرد یا خیر.
امـا واقع گرایی هـای بعضا خوش بینانه  ریچارد یـو، مدیرعامل هوآوی در کنفرانس خبری  بعـد از رویداد اخیر، 
بیانگر آن بود که غول فناوری چینی، بیش از هر چیز امیدوار اسـت افزایش فروش داخلی بتواند کاهش فروش 

خارجی شرکت را جبران کند:
فکـر می کنم تحریم ها بیشـتر بر فروش مـا در خارج از چین اثرگـذار خواهد  بود، اما فـروش داخلی افزایش 
قابل توجهی خواهد داشـت چراکه گوشـی های سـری میت 3۰ در میـان پرچمداران مجهز بـه 5G در تمام دنیا 

بی رقیبند.
بااینکـه از زمـان اعمال تحریم ها در ماه مه، فروش شـرکت کاهش پیدا  کرده اما در حال حاضر شـاهد افزایش 
فروش، آن هم با سرعتی قابل توجه هستیم که این بیانگر اقبال مشتریان به محصوالت ما است. من اطمینان  دارم 

در سری میت 3۰ فروشی 2۰ میلیونی را تجربه خواهیم  کرد.
باآنکـه تاثیرگـذاری تحریم های آمریکا در کاهش میزان فروش محصوالت هوآوی در سـطح جهانی قابل انکار 
نیسـت، اما این واقعیت را نیز نمی توان از نظر دور داشـت که سهم این شرکت از بازار موبایل چین طی سال های 
اخیـر دائما در حـال افزایش بوده و طبق گـزارش Canalysresearch، هوآوی در سـه  ماهه دوم سـال جاری 

میالدی، رکورد بیشترین سهم از بازار چین طی هشت سال اخیر را، به خود اختصاص داده  است.
این شـرکت هنوز تاریخ دقیقی بـرای ارائه  محصوالتش به بازارهای خارجی اعالم نکرده  اسـت، اما پیش بینی 
می شـود بخش قابل توجهی از فروش 2۰ میلیونی مورد اشـاره  یو، همان سـهم هوآوی از بازار موبایل چین باشد. 
به نظر می رسـد اصـرار خوش بینانه  هوآوی بـر ماندن قدرتمند در صحنـه  رقابت با وجود تحریم هـای اعمالی از 
جانب آمریکا، بی تأثیر از فروش موفق p3۰ و میت 2۰ در سـطح جهانی نیسـت، هرچند این گوشـی ها برخالف 
سـری میت 3۰، با پشتیبانی از سـرویس های موبایل گوگل عرضه  شده  بودند. بااین همه، عرضه  گوشی های سری 
میت 3۰ با سیسـتم عامل اندروید، هوآوی را قادر می سـازد در صورت تغییر مثبتی در اوضاع تحریم های اعمالی 
 OTA آمریکا، همچنان بتواند امکان بهره مندی کاربران از سرویس های گوگل را تنها با عرضه  یک به روزرسانی
برای اندروید فراهم  آورد. ظاهرا هوآوی قصد دارد سرویس ارائه  کد آنالک بوت لودر را که از 24 مه سال گذشته 
برای گوشی های این شرکت غیرفعال شده  بوده، برای سری میت 3۰ فعال  کند که در این  صورت با آنالک کردن 
بوت لودر و نصب سـرویس های گوگل پلی )Google Play Services( در سـطح فرم ور، امکان سـایدلود کردن 

اپلیکیشن های گوگل روی گوشی های سری میت 3۰ وجود خواهد داشت.

 معاون وزیر کار: سهم کارآفرینان
در اشتغال های جدید 3۰درصد است

مدیرعاملهوآویازفروش۲۰
میلیونیسریمیت3۰میگوید

یادداشـت

پارک علم و فناوری گلستان و بزرگترين استارت آپ گردشگری كشور به  منظور تقويت ارتباط 
بين اس��تارت آپ ها و ايجاد اكوسيستم صحيح كارآفرينی و نوآوری در گلستان تفاهم نامه همكاری 
امضا كردند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری گلستان، همزمان 
با سفر معاون علمی و فناوری رياست جمهوری به استان گلستان، يك تفاهم نامه همكاری مشترک 
سه ساله بين پارک علم و فناوری گلستان و يك شركت به امضا رسيد. استفاده از نيروهای بومی 
مستعد و فنی، جذب سرمايه گذار داخلی و خارجی و اخذ پروژه های خارجی و داخلی و بخش بندی 
جهت انجام پروژه ها در بين اس��تارت آپ ها و تيم های بومی اس��تان، برگزاری رويدادهای مختلف، 
كارگاه ها، س��مينارهای دوره ای كارآفرينی، ارائه خدمات مشاوره ای متقابل در زمينه های تخصصی 
مشترک برای دانشجويان، فارغ التحصيان، اساتيد، نخبگان مهارتی و آحاد جامعه در جهت تبديل 
ايده های نوآورانه به طرح و خدمات با ارزش افزوده باال و كمك به ايجاد اكوسيستم نوآوری، فناوری 

و كارآفرينی در استان را می توان از مهم ترين اهداف انعقاد اين تفاهم نامه مشترک نام برد.

با هدف ایجاد اکوسیستم نوآوری، فناوری و کارآفرینی

پای بزرگ ترین استارت آپ گردشگری 



در دنيای كس��ب و كار هميش��ه كس��ب بيشترين س��ود اولويت نخست برندها 
محسوب می شود. در اين ميان هيچ راهكاری مانند طراحی تبليغات جذاب موجب 
ش��هرت برندها نمی ش��ود. امروزه برندهای بزرگ و كوچك هزينه های زيادی برای 
تبليغ كسب و كارشان انجام می دهند. مزيت های اين شيوه برای اغلب برندها كاما 
واضح اس��ت. يكی از موقعيت های مناسب برای نمايش تبليغات رويدادهای كاری 
يا همايش های تجاری بزرگ اس��ت. به طور معمول در چنين همايش هايی ش��مار 
بااليی از مردم به عنوان بازديدكننده شركت می كنند. مزيت اصلی همايش ها حضور 
مخاطب عاقه مند اس��ت. به اين ترتيب سرمايه گذاری برند ما نتيجه بخشی بسيار 
زيادی خواهد داش��ت. به عنوان مدير يك كسب و كار آگاهی از بهترين شيوه های 
تبليغاتی اهميت زيادی دارد. متاس��فانه بس��ياری از برنده��ا بودجه خود در زمينه 
تبليغات را به ش��يوه كاما نادرس��ت صرف می كنند. خوشبختانه با صرفه جويی در 

هزينه های تبليغاتی امكان افزايش تاثيرگذاری آنها به شيوه درست وجود دارد. 
من به عنوان كارش��ناس تبليغات و مشاور در زمينه برگزاری همايش های كاری 
مسئوليت طراحی طرح های اسپانسری بی شماری را برعهده داشته ام. در اين مقاله 
هدف اصلی من بررس��ی 1۰ راهكار تاثيرگذار برای انتخاب بهترين مكان به منظور 

نمايش پيام های تبليغاتی در همايش های كاری است. 
1. کف راهرو، جایی که به فکر هر برندی نمی رسد

بدون ترديد بس��ياری از افراد به هنگام تردد در س��اختمان ي��ا فضای برگزاری 
همايش كاری به كف راهرو نگاه می كنند. اين امر كاما طبيعی اس��ت. به هر حال 
هيچ كس تمايلی به برخورد با ديگران يا به زمين افتادن ندارد. همين نكته س��اده 
موقعيت تبليغاتی بسيار مناس��بی برای برندها فراهم می سازد. تبليغات مندرج در 
كف مسيرها يا راهروهای غرفه های همايش يكی از بهترين موقعيت های تبليغاتی 
محس��وب می شود. اگر به همايش هايی كه در طول سال های اخير رفته ايد، اندكی 
دقت كرده باشيد، در تمام اين همايش ها تكنيك موردنظر استفاده شده است. رمز 
موفقيت در تبليغات مبتنی بر كف راهرو خاقيت هرچه بيشتر است. بدون خاقيت 
تاثيرگذار امكان موفقيت در عرصه كس��ب و كار و به ويژه فعاليت اسپانسری وجود 
ندارد. هرچه طرح تبليغاتی ما خاقانه تر باش��د، انگيزه كاربران و مسئول برگزاری 
همايش برای به اش��تراک گذاری طرح مان در ش��بكه های اجتماعی بيشتر خواهد 
شد. اين امر به معنای موفقيت برند ما در جلب نظر شمار وسيع تری از مخاطب ها 

خواهد بود. 
وقتی از دنيای مدرن شبكه های اجتماعی حرف می زنيم، بايد توجه مداوم مردم 
به گوش��ی های هوشمندش��ان را نيز مدنظر داشته باشيم. به اين ترتيب اكثر مردم 
ناخ��ودآگاه به كف راهروها يا محل ترددش��ان نگاه می كنن��د. همين امر موقعيت 

مناسبی برای استفاده از تكنيك مورد بحث در اين بخش را فراهم خواهد كرد. 
2. اهمیت نورپردازی در تبلیغات

بدون ترديد نورپردازی نقش مهمی در جلب توجه مخاطب دارد. تبليغات سنتی 
مبتنی بر بيلبوردهای س��اده بود. در اين الگو رنگ های مات بيشتری نقش را بازی 
می كرد. خوش��بختانه امروزه با پيش��رفت تكنولوژی امكان استفاده از بيلبوردهای 
ديجيت��ال و از هم��ه مهم تر المپ ه��ای LED وجود دارد. وقتی م��ا از نورپردازی 
مناسب استفاده كنيم، توجه مخاطب به صورت ويژه ای جلب می شود. چشم ما به 
حركت نورها حساسيت زيادی دارد. بسياری از برندها نيز با استفاده از همين نكته 
اقدام به طراحی تبليغات با طيف رنگی متغير می كنند. به اين ترتيب ما مجبور به 
توجه به تبليغ موردنظر می شويم. در اينجا نيز خاقيت در طراحی تبليغات اهميت 
بااليی دارد. به طور معمول تبليغات دارای نورپردازی خاقانه بايد در مكانی مرتفع 
نصب ش��ود. به اين ترتيب طيف رنگ های مورد اس��تفاده چش��م مخاطب را اذيت 

نخواهد كرد. 
3. هدیه های کوچک و کاربردی

اي��ن تكنيك يكی از الگوهای قديمی تبليغات در همايش های كاری محس��وب 
می ش��ود. درج نام و لوگوی برندمان بر روی المان های ساده ای نظير خودكار، دفتر 
يادداشت يا ليوان ايده مناسبی برای جلب توجه مخاطب در مدت زمان نسبتا طوالنی 
است. نكته مهم در اين ميان انتخاب المان های كاربردی و موردپسند مخاطب است. 
در غير اين صورت شانس ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب كاهش چشمگيری 
خواهد يافت. متاس��فانه بس��ياری از برندها در انتخاب كاالی موردنظرشان اشتباه 
زي��ادی به خرج می-دهند. به اين ترتيب مخاط��ب در عمل هيچ بهره ای از هديه 
كوچك ما نخواهد برد. در زمانی كه اتصال به اينترنت نيازمند كارت های خاطره انگيز 

اينترنت بود، بسياری از برندهای فعال در زمينه توسعه خدمات اينترنت اقدام به ارائه 
كارت های اينترنت رايگان در همايش های اينترنتی می كردند. بی ترديد هديه های 

كوچك و كاربردی تا مدت زيادی نام برند ما را در ذهن مخاطب حك می كند. 
4. غذا و تنقالت، کلید جلب توجه مخاطب

بدون ترديد در كنفرانس ها و همايش های كاری نيز مردم نيازمند استفاده از غذا 
و خوراكی هستند. اين امر بسياری از برندهای معتبر در زمينه فست فود را به سوی 
حضور در كنفرانس های بزرگ می كشاند. نكته مهم در اين ميان فعاليت برندمان در 
اين حوزه است. بدون ترديد منظور من تاش برای كسب سود مادی از اين وضعيت 
نيس��ت. با برنامه ريزی درست امكان توزيع بس��ته های خوراكی و تنقات در غرفه 
برندمان وجود خواهد داشت. نكته مهم در اينجا درج نام و لوگوی برندمان بر روی 
بسته خوراكی-هاست. به اين ترتيب شمار بااليی از بازديدكنندگان امكان مشاهده 

نام برند ما را خواهند داشت. 
اي��ده دوم من در اين زمينه تهيه غرفه ای مجزا برای توزيع بس��ته های خوراكی 
اس��ت. به اين ترتيب مخاطب هدف مان به ش��يوه تاثيرگذاری ترغيب به بازديد از 
غرفه مان خواهد شد. در هر صورت نكته مهم در اينجا جلب نظر مخاطب از طريق 
تهيه خوراكی های مناس��ب است. در اين مورد نيازی به تهيه خوراكی های بيش از 

حد گران نيست. 
5. معجزه عکاسی

امروزه ما در دنيای تحت س��لطه ش��بكه های اجتماعی زندگی می كنيم. به اين 
ترتي��ب ما بيش از هر زم��ان ديگری نيازمند حضور و فعاليت مداوم در پلتفرم های 
اجتماعی هس��تيم. پيش نياز اين امر توانايی باال در زمينه توليد پست است. اگرچه 
محتوای ويدئويی در طول چند سال اخير توسعه بسيار زيادی يافته است، اما فرمت 
عكس همچنان در اوج قرار دارد. به منظور مديريت بهينه صفحه رسمی برندمان در 

شبكه های اجتماعی بايد تصاوير باكيفيتی را  تهيه و بارگذاری كنيم. 
نكته مهم در زمينه تهيه تصاوير افزودن نام و لوگوی برندمان به گوشه آنهاست. 
به اين ترتيب در صورت تمايل س��اير برندها يا خبرگزاری ها به اس��تفاده از آن نام 
برندمان نيز به نمايش در خواهد آمد. اين امر نوعی تبليغات رايگان برای ما محسوب 
می شود. جالب اينكه بسياری از برندها به چنين موضوعی توجه كافی ندارند. به اين 
ترتيب با سرمايه گذاری مناسب در اين حوزه امكان كسب موفقيت تبليغاتی بيشتر 

فراهم خواهد شد. 
6. کوله پشتی های تبلیغاتی

همه ما در طول روز به كيف يا كوله پش��تی نياز پي��دا می كنيم. بدون ترديد در 
دس��ت گرفتن وس��ايل مختلف هيچ توجيه منطقی ندارد. ب��ه همين خاطر اغلب 
كارآفرينان يا افراد حاضر در همايش های كاری از كيف و كوله استفاده می كنند. در 
اي��ن ميان تاش برای توزيع كوله های همراه با لوگوی برندمان ايده جالبی به نظر 
خواهد رس��يد. به هر حال همه افراد عاقه مند به اس��تفاده از كوله مجانی  هستند. 
در اين زمينه حتی امكان درج لوگو و نام اسپانسر اصلی برندمان نيز وجود خواهد 
داش��ت. به اين ترتيب هر دو ما از چنين اقدام��ی بهره خواهيم برد. جالب اينكه با 
چنين كاری در عمل هزينه ای تهيه كوله ها نيز ميان ما و اسپانسرمان تقسيم خواهد 

شد، بنابراين فشار كمتری به برند ما خواهد آمد. 
ش��ايد در نگاه نخست ارائه كوله پشتی ايده قديمی به نظر برسد. به عاوه، وقتی 
بسياری از افراد كيف دارند، چرا بايد كوله ما را نيز دريافت كنند. صرف نظر از ارائه 
رايگان كوله، بايد به ارائه بس��ته های مختلف از سوی برندها در جريان همايش نيز 
توجه داش��ت. به اين ترتيب در عمل بس��ياری از بازديدكنندگان جای كافی برای 
حمل بسته های موردنظر نخواهند داشت. در اينجا برند ما با ارائه كوله های رايگان 

امكان جلب نظر مخاطب را دارد. 
همانطور كه مش��اهده می كنيد، ايده های تبليغاتی تاثيرگ��ذار نيازمند پرداخت 
هزينه های گزاف نيس��ت. گاهی اوقات در عين س��ادگی امكان تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب و جلب نظر وی وجود دارد. در اين ميان فقط بايد مش��كات اصلی آنها را 

به خوبی مورد شناسايی قرار داد. 
7. در جست وجوی فضاهای تازه تبلیغاتی

بدون ترديد بازديدكنندگان نياز به اس��تفاده از آسانس��ور، پله برقی و س��رويس 
بهداشتی خواهند داشت، بنابراين ما بايد از چنين فضاهايی نهايت استفاده را ببريم. 
اس��تفاده از محيط هايی كه به طور معمول مورد توجه ساير برندها نيست، فرآيند 
جلب توجه مخاطب را بس��يار ساده تر از هر زمان ديگری خواهد كرد. امروزه اغلب 
برندها به فضاهای بس��يار كليش��ه ای برای درج تبليغات شان توجه دارند. به همين 
خاطر يافتن فضاهای تازه اهميت حياتی دارد. به اين ترتيب برند ما در عمل نيازمند 
اس��تفاده از فضاهای مورد بی توجهی س��اير رقبا است. شيشه های آسانسور، فضای 

اطراف پله برقی و ديوارها و آينه سرويس های بهداشتی گزينه های مناسبی محسوب 
می ش��ود. ش��ايد در نگاه نخس��ت اين امر اندكی عجيب به نظر برسد، با اين حال 
تجربه موفقي��ت چنين ايده هايی را اثبات كرده اس��ت. توصيه من در اينجا تاش 
برای استفاده بهينه از اين فضاها پيش از رواج بيش از حدشان است. به اين ترتيب 
پيش از تبديل فضاهای تازه به محيط های كليشه ای نهايت استفاده را انجام دهيد. 

8. مزیت های تکنولوژی اینترنت 
در س��ال 2۰19 عدم اس��تفاده از فناوری وايرلس برای همايش ها اندكی عجيب 
به نظر می رسد. امروزه تمام همايش ها اينترنت بی سيم رايگان در اختيار افراد قرار 
می دهند. به اين ترتيب پوش��ش اطاعات و اخبار رويداد موردنظر راحت تر خواهد 
شد. بی ش��ك اين امر خدمتی نوين از س��وی برگزاركننده های رويدادها محسوب 
می شود. دغدغه من در اينجا كاما واضح است: مزيت اين وضعيت برای ما چيست؟ 
به نظر من اين ايده شما را بسيار هيجان زده خواهد كرد. ايده من در اينجا استفاده 
از ن��ام برندمان به عنوان نام كاربری و رمز عبور به منظور اتصال بازديدكنندگان به 
اينترنت رايگان است. به اين ترتيب نام برند ما در اختيار شمار بااليی از كاربران قرار 
خواهد گرفت. نكته جالب ماجرا عدم نياز به صرف هزينه های هنگفت برای اجرای 
اين طرح اس��ت. به طور معمول شركت مس��ئول برگزاری همايش از كسب درآمد 
اضافی به اين صورت استقبال نيز خواهد كرد. البته اگر در جريان اجرای اين طرح 
با رقيب سرس��ختی مواجه شويم، شايد نياز به خرج پول بيشتری داشته باشيم. از 
اين نظر چنين ايده  ای تاثيرگذاری بسيار زيادی بر روی مخاطب دارد. به اين ترتيب 

امكان جلب نظر كاربران به شيوه ای سريع فراهم می شود. 
9. فضای پارکینگ

امروزه بس��ياری از همايش ها در مراكز دارای پاركينگ های چند طبقه برگزاری 
می شود. اين امر با هدف سهولت دسترسی بازديدكنندگان صورت می گيرد. در كنار 
اين موضوع وس��ايل حمل و نقل عمومی ني��ز نقش مهمی در فرآيند موردنظر ايفا 
می كند. به اين ترتيب همه چيز برای دسترسی راحت و بی دردسر افراد به همايش ها 
فراهم است. از نقطه نظر تبليغاتی استفاده از فضای موجود در پاركينگ ها اهميت 
دارد. به طور معمول برندها بيشتر بر روی ديوارهای بيرونی پاركينگ تمركز دارند. از 
نظر من نمای داخلی يك پاركينگ به مراتب مهم تر است. به هر حال كمتر راننده ای 
به هنگام ورود به يك س��اختمان به ديوارهای آن توجه می كند. در عين حال افراد 
پس از ورود به پاركينگ ديگر توجه چندانی به رانندگی ندارند. به هر حال مديريت 
خودرو در داخل پاركينگ به مراتب س��اده تر است. با اين حساب استفاده از فضای 
اطراف پاركينگ ب��ه عنوان محل درج تبليغات برندمان ايده جذابی به نظر خواهد 
آمد. اين امر پيام تبليغاتی برند ما را به بهترين شكل در اختيار مخاطب قرار می دهد. 
ايده دوم من در اين بخش كاما س��نتی به نظر می رس��د. بر اين اس��اس بايد از 
فضای درونی و بيرون وس��ايل حمل و نقل عمومی برای اهداف تبليغاتی اس��تفاده 
كرد. اگرچه اين ايده بسيار قديمی به نظر می رسد، اما هنوز هم تاثيرگذاری خاص 

خود را دارد. 
1۰. سالن استراحت اختصاصی

هم��ه ما تمايل به احس��اس زندگی مانند س��لبريتی ها را داريم. تدارک س��الن 
استراحت اختصاصی برای بازديدكنندگان برندمان ايده جذابی در راستای افزايش 
توجه مخاطب  محس��وب می ش��ود. به اين ترتيب دست كم افراد برای بهره مندی از 
امكانات س��الن اس��تراحت ما اقدام به حضور در غرفه م��ان خواهند كرد. در چنين 
وضعيتی به بهترين شكل امكان تاثيرگذاری بر روی مخاطب وجود خواهد داشت. 
نكته مهم در اينجا ارائه بروشور و ساير المان های تبليغاتی به مخاطب است. مزيت 
اين فضا افزايش تمايل مخاطب به مطالعه متن های نسبتا طوالنی در مورد برندمان 
است، بنابراين فرآيند توضيح هدف كسب و كارمان و محصوالت آن بايد در چنين 
موقعيتی صورت گيرد. به طور معمول در چنين فضاهايی نگرانی خاصی نسبت به 
حجم زياد محتوای تبليغات وجود ندارد.  بی ترديد ساماندهی يك سالن استراحت 
اختصاصی هزينه های نس��بتا زيادی در پی دارد. با اين حال تاثيرگذاری اين شيوه 

هزينه های آن را به طور كامل توجيه می كند. 
ب��ه عنوان يك برند حاضر در رويدادهای مختلف تجاری اطاع از آخرين ترندها 
اهميت خاصی دارد. اين امر به ما در راس��تای توس��عه هرچه بهتر كسب و كارمان 
كمك خواهد كرد. امروزه دنيای تبليغات روزانه در حال تغيير و تحول است. به اين 
ترتيب استفاده از ترندهای مناسب مزيت جلو بودن از رقبا را به همراه خواهد داشت. 
بس��ياری از برندها برای جلب توجه مخاطب هدف ش��ان دست به خرج هزينه های 
هنگف��ت می زنند. با اس��تفاده از ايده های موجود در اي��ن مقاله بدون نياز به صرف 

هزينه باال امكان تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف فراهم خواهد شد. 
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چگونه برنامه رسانه تبلیغاتی برای برندمان 
تدوین کنیم؟

يك برنامه رسانه ای كامل در كنار انتخاب رسانه  خوب و خريد صحيح آن موجب 
می شود كه پيام تبليغاتی در زمانی مناسب و در وضعيتی صحيح، مخاطبان متناسب با 
آن رسانه را به سوی خود جذب كند. براساس تحقيقات كاملی كه صورت گرفته است، 
می توان گفت اجرای يك برنامه خوب در زمينه رسانه، تاشی است كه موجب می شود 
باقی اجزای يك مبارزه تبليغاتی مؤثر واقع شوند يا برعكس، نشوند. هنگامی كه يك 
برنامه رسانه های تبليغاتی را تدوين می كنيد بايد مسائل زيادی را مدنظر قرار دهيد: 
منطق موجود در سراس��ر برنامه، پيشروی مشهود از يك مرحله  برنامه به مرحله ای 
ديگر، تش��ريح كامل و توجيه هر تصميم اتخاذش��ده و درنهايت دستيابی به اهداف 
تعيين ش��ده تان. در برنامه رسانه ها مراحل تدوين ش��ده كامًا مشخصی وجود دارد. 

بسياری از برنامه ها از يك قالب مشهور به شرح زير استفاده می كنند:
خالصه اجرایی

همانند بسياری از گزارش ها و پيش طرح های تجاری ما كار را با يك خاصه شروع 
می كنيم كه معموالً خاصه اجرايی خوانده می ش��ود. در اين بخش پيش��نهادهای 
اصلی خاصه خواهد شد. توجه داشته باشيد كه در اين بخش نبايد به تبليغ دهنده 
مواردی را كه پيش ازاين خود او درباره ش��ركت و نام تجاری اش می دانس��ته است، 
بگوييد. بلكه خاصه اجرايی بايد خاصه ای از پيشنهادهای شما برای رسانه ها باشد. 
خاصه اجرايی درواقع پيش بينی آنچه پيش خواهد آمد است. اين خاصه به نوعی 
اطاعات مفيدی اس��ت كه سبب می ش��ود برنامه رسانه ای بهتری پيشنهاد كنيد. 
بس��ياری از متخصصان تنها به مطالعه اين خاصه می پردازند اما مدير نام تجاری 
بايد پيش طرح را مطالعه كند. به عبارت ديگر از اين خاصه برای گردآوری اطاعات 

گذشته و پيش بينی آينده قبل از وارد شدن به قلب برنامه رسانه استفاده می شود.
تحلیل رقابتی

در اين قسمت بايد تحليل بر جزييات و كاملی از وضعيت رقبای اصلی تان انجام 
ش��ود. اين جزييات ش��امل بازاريابی رقبا، تاش های تبليغاتی شان، اهداف رقبا و 
درنهايت رسانه های مورداستفاده آنها می شود. ضروری است قبل از تعيين اهداف، 
محيط رقابت كامًا تحليل ش��ود؛ چراكه ممكن اس��ت رقابت و داده های تحليل 
رقابتی به عنوان يك ورودی برای تحليل بعضی از اهداف ما مورد استفاده قرار گيرد.

وضعیت بازار
اگر محيط بازار پيچيده باشد و تحليل رقابتی نتواند آن را پوشش دهد نيازمند 
ب��ه تحليل وضعيت بازار در بخش جداگانه ديگ��ری خواهيم بود. بازهم تأكيد 
می شود ازآنجاكه از اين اطاعات برای تحليل و تنظيم اهداف استفاده می شود، 

بايد اين تحليل پيش از تعيين اهداف انجام شود.
اهداف و مقاصد رسانه ها

اهداف رسانه های تبليغاتی با ذكر تمامی جزييات و نحوه تطابق آنها با يكديگر 
در اين بخش تشريح می شود. اهداف رسانه ها بايد با اهداف تبليغاتی هم پوشانی 
داشته باشد. درعين حال هر كدام از آنها به نوبه خود متمم اهداف مهم تر بازاريابی 
هستند. در حقيقت معموالً اهداف بازاريابی و اهداف تبليغاتی در اينجا خاصه 

می شوند كه اين دو منبعی برای تعيين اهداف رسانه ای را فراهم می كنند.
استراتژی رسانه ها

به ياد داشته باشيد كه استراتژی ها همان برنامه ريزی هستند؛ بنابراين، اين 
بخش شامل برنامه هايی حقيقی است كه شامل اهداف رسانه ها می شود.

اهداف
برخی از برنامه ريزان رسانه ها، اهداف را در مقاصد می گنجانند. در بسياری از روش ها، 
قس��مت هايی از برنامه برای دستيابی به مقاصد نوشته می شود. پس معقوالنه تر است 
كه اهداف را اينجا در بخش اس��تراتژيك برنامه بياوريم. اهداف بايد شرح داده شوند و 

انتخاب آنها كامًا توجيه شده باشد. حداقل سه نوع هدف بايد در برنامه تشريح شود:
بازار هدف

اگر اصطاح بازار به مناطق جغرافيايی مقيد شود بايد برنامه ريزی جغرافيايی برای 
رسانه ها در اين قسمت تصريح شود. اين بخش به جنبه جغرافيايی هدف اشاره دارد.

گروه هدف
دس��ته ای از مردم هستند كه برنامه رسانه ای قصد دستيابی به آنها را دارد و 

درواقع به جنبه جمعيت شناختی هدف اشاره دارد.
مخاطب هدف

ازآنجاكه هيچ رسانه تبليغاتی وجود ندارد كه به تمام بازار هدف يا گروه هدف 
موردنظر دسترسی پيدا كند، مخاطبين رسانه ها كه شما موفق به دستيابی به آنها 
می شويد، در اينجا معموالً به صورت متمايز از بازار يا گروه هدف تصريح می شوند.

انواع رسانه ها
به ياد داش��ته باشيم كه رسانه های تبليغاتی بيش��تر از خود اهداف، راه های 
رسيدن به مقصود محس��وب می شوند. به همين علت است كه رسانه ها دارای 
اس��تراتژی های بيشتری نسبت به اهداف هستند. انتخاب هر يك از رسانه های 
تبليغاتی برای كمپين بايد كاماً مس��تدل و توجيه شده باشد. مضاف بر اينكه 
تمامی رسانه هايی كه مطرح شده اما به داليلی انتخاب  نشده اند، بايد با ذكر علت 

عدم انتخاب شان در اين قسمت فهرست شوند.
تاکتیک های رسانه ای

برنامه تبليغاتی حقيقی، همان تاكتيك هايی است كه در برنامه رسانه ای قصد اجرای آنها 
را داريم. اين تاكتيك ها بايد همراه برنامه رسانه ای تأييدشده باشند، بنابراين بايد مباحثی 

راجع به تاكتيك های استفاده شده و توجيه كامل داليل استفاده از آنها مطرح شود.
وسایل انتقال پیام

ممكن است كه انواع رسانه ها در بخش رسانه ها آورده شود اما درباره وسايل 
انتق��ال پيام موردنظر توضيحی داده نش��ود. در اين قس��مت، هم بايد تمامی 

انتخاب ها مطرح و هم داليل انتخاب تصريح شود.
واحد رسانه ها )اندازه هر واحد پیام(

طول پيام بازرگانی، اندازه تبليغات چاپی و توضيح اينكه از چه حاشيه ای يا از 
چه رنگی استفاده می شود، مربوط به اين قسمت می شود.

زمان بندی رسانه ها
برای اينكه برنامه های تبليغاتی اجرا ش��ود زمان بندی رس��انه ها ممكن است در 
اهداف تبليغاتی يا در بخش های جلوتر در برنامه رسانه ها مطرح شود. در اين قسمت 
بايد جزييات زمان بندی پيش��نهادی شامل زمان شروع و خاتمه تبليغات، اينكه در 
كجا پرفشارتر و تهاجمی است، ميزان تبليغات، هماهنگی زمان بندی در رسانه های 
مختلف، تاييد تقويم فروش و ساير عوامل زمانی همراه با توضيحات كافی مطرح شود.

رسانه های ترویج فروش
اگ��ر تاكنون راج��ع به فروش بدون تبليغات بحثی به مي��ان نياورده ايد، اين 
مبحث بايد در اينجا مطرح ش��ود، اما پيش��نهاد می كنيم كه اين توضيحات را 

در اكثر بخش های جلوتر برنامه و تا حد امكان در مراحل استراتژيك بياوريد.
ابزار استفاده شده برای رسانه ها

بهتر اس��ت فعاليت های حمايتی مانند تحقيقات خاص رس��انه ای، عكاس��ی، چاپ، 
توليدات مربوط به پخش و ساير موارد مشابه را در اينجا و با ذكر جزييات مطرح كنيد.

استمرار برنامه ها
در اي��ن بخش در صورت نياز به اس��تمرار برنامه ها و نحوه اس��تمرار با ذكر 
جزييات پرداخته می شود. در اين قسمت فرصت كوچكی برای توسعه و تكميل 
hormond :برنامه كمپين اصلی به وجود می آيد.                        منبع

راهکارهای تبلیغات موفق در همایش های کاریBRANDکارگاهبرندینگ
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طراح��ی لوگو يك��ی از مهم ترين مراح��ل بازارياب��ی و تبليغات يك 
محصول يا كس��ب وكار محسوب می ش��ود. مطالعه  دانشكده  كسب وكار 

هاروارد، عوامل مهم در تأثيرگذاری لوگو را شرح می دهد.
 Noxu تصور كنيد كه به عنوان مدير بازاريابی در شركتی خيالی به نام
مش��غول به كار هستيد. محصوالت اين شركت، پازل های فكری هستند 
و مديرعام��ل وظيفه ای ب��رای انتخاب از ميان دو لوگو را برعهده  ش��ما 
گذاشته اس��ت. ش��ما بايد لوگويی را انتخاب كنيد كه بهترين بازخورد 
را در رونمايی از محصوالت داش��ته باشد. از ميان دو تصوير كدام يك را 

به عنوان لوگوی شركت انتخاب می كنيد؟
ب��رای انتخاب هر ي��ك از لوگوها می توان داليل��ی منطقی بيان كرد؛ 
به عن��وان مثال انتخاب لوگوی اول به معنای اهميت به س��ادگی طراحی 
اس��ت و لوگوی سمت راس��ت يعنی به طرح خود پازل وفادار مانده ايد. 
درواقع با انتخاب لوگوی س��مت راس��ت، نوع فعاليت و محصول خود را 

نيز به مخاطب نشان داده ايد.
دانش��كده  كس��ب وكار ه��اروارد مطالعه ای انج��ام داد تا ب��ه مديران 
كس��ب وكار، راهكاری برای انتخاب صحيح تر طراحی لوگوی ارائه كند. 
بررسی لوگوهای توصيفی و غيرتوصيفی )لوگوی سمت راست توصيفی 
و لوگوی س��مت چپ غيرتوصيفی اس��ت( بخش��ی از مطالع��ه بود كه 
تأثيرگذاری آنها را در موقعيت های گوناگون بررس��ی می كرد. در مسير 

تحقيق، لوگوی 597 شركت بررسی شد.
آیا لوگو واقعا اهمیت دارد؟

برخی افراد و حتی مديران رده باالی كس��ب وكارها تصور می كنند كه 
انتخاب لوگو برای ش��ركت فرآيندی بيهوده اس��ت. دراين ميان، برخی 
ديگر اعتقاد دارند كه انتخاب طراحی مناسب به  داليل گوناگون اهميت 
بااليی دارد. لوگويی كه به خوبی طراحی ش��ده باشد، مزيت های جانبی 
متع��ددی را برای برند به همراه دارد. از ميان مزيت ها می توان به جذب 
عاقه  مصرف كننده، تماي��ز از رقبا، ايجاد هويت برای برند، تأثيرگذاری 
بر انتخاب های س��رمايه گذار و درنهايت انتق��ال هدف و برنامه های برند 

اشاره كرد.
لوگو را می توان ابزاری همه جانبه و هميشگی برای ارتباط دانست كه 
احتماال در همه  بخش های يك كسب وكار حضور خواهد داشت. لوگوها 
از بس��ته بندی محصوالت، وب س��ايت، گزارش های رسمی و ساختمان 
شركت تا كارت  ويزيت و حتی لباس های فرم كارمندان ديده می شوند. 
درنتيجه آنها را می توان المان هايی از برند دانس��ت كه تقريبا برای همه    
افراد مرتبط با آن نمايش داده می ش��وند. مشتريان، مهم ترين دسته  آن 
اف��راد مرتبط هس��تند و درنتيجه لوگوی مناس��ب، اهميت بااليی برای 

ارتباط خوب با آنها دارد.
با توجه به اهميت لوگو در موفقيت يا عدم موفقيت برند، خصوصيات 
طراح��ی آن اثر بااليی روی رفتار مش��تری و كارايی برند دارد. به عاوه 
مطالعه های قبلی نش��ان می دهند كه سادگی يا پيچيدگی طراحی لوگو 
روی تصميم گيری س��رمايه گذاران هم تأثير دارد. به عاوه تقارن يا عدم 

تقارن لوگو نيز روی تعادل برند تأثيرگذار است.
لوگوی توصیفی

لوگ��وی توصيفی به نوعی از لوگو گفته می ش��ود كه دارای المان های 
طراحی بص��ری يا متنی )يا تركيبی از هر دو( ب��رای توضيح دادن نوع 
محصول يا خدمت برند اس��ت. به عنوان مثال می توان به لوگو های انواع 
شركت های فعال در صنعت غذايی اشاره كرد كه عموما المانی با طراحی 

غ��ذا دارند. البته لوگوی مك دونالد به عن��وان يكی از بزرگ ترين فعاالن 
صنعت غذا، غيرتوصيفی اس��ت. لوگوی آنها المان های طراحی دارد كه 
هيچ توضيحی درباره  محصول برن��د نمی دهد. در اين تصاوير لوگوهای 

سمت چپ توصيفی و لوگوهای سمت راست، غيرتوصيفی هستند.
در جلس��ه های طراحی لوگو عموما سؤال استفاده كردن يا نكردن از 
لوگوهای توصيفی به بحث گذاشته می شود. در سال های اخير بسياری 
از برنده��ا لوگوی خود را بهينه س��ازی و بازطراحی كرده اند تا بيش��تر 
به س��مت طراحی توصيفی پي��ش بروند. درمقابل، بس��ياری ديگر هم 
 Dunkin لوگوهای غيرتوصيفی را ترجيح می دهند. به عنوان مثال برند
كلم��ه  Donuts و ط��رح فنجان قهوه را از لوگ��وی خود حذف كرد و 
 Animal Planet به س��مت طراحی غيرتوصيفی رفت. درمقابل، برند
با اضافه كردن يك فيل به طراحی لوگو، هرچه بيش��تر توصيفی ش��د. 
مطالعه  HBR نشان می دهد كه ۴۰درصد از برندها از طراحی توصيفی 

و ۶۰درصد از طراحی غيرتوصيفی استفاده می كنند.
مطالع��ه  دانش��كده  كس��ب وكار هاروارد ب��ا ش��رايط و ضوابط خاص 
نش��ان داد كه لوگوهای توصيف��ی بيش از لوگوه��ای ديگر روی درک 
مصرف كنن��ده از برند تأثير دارند. به ع��اوه می توان تأثير آنها بر كارايی 

برند را هم بيشتر دانست.
قدرت و مزیت لوگوی توصیفی

مطالع��ه  HBR نش��ان می دهد ك��ه مصرف كننده با دي��دن لوگوی 
توصيفی، عملكرد آس��ان تری در پردازش تصويری آن خواهد داش��ت. 
درنتيج��ه فهم بازار برند برای او آس��ان تر خواهد ب��ود. به عاوه لوگوی 

توصيفی در مقايسه با انواع غيرتوصيفی مزيت های زير را دارد:
• اعتماد به برند را در ذهن مصرف كننده افزايش می دهد.

• به اعتبارسنجی بهتر برند توسط مصرف كننده می انجامد.
• تمايل به خريد را در مشتری افزايش می دهد.

• باعث افزايش بيشتر فروش برند می شود.
در يكی از مراحل مطالعه، شركت كننده ها در يك نظرسنجی به  صورت 
تصادفی به دو گروه تقسيم شدند. به يكی از گروه ها لوگويی توصيفی از 
يك رستوران سوشی نمايش داده شد و گروه ديگر، لوگوی غيرتوصيفی 
از همان برند را مش��اهده كردند. در كنار هر دو لوگو،  توضيحی كوتاه از 
رستوران نوشته شده بود. شركت كننده ها پس از خواندن متن توصيفی 
و مش��اهده  طراحی لوگو، نظرات خود را در مقياس ليكرت ثبت كردند. 
نظرس��نجی پيرامون تفكر شركت كننده ها درباره  اخاقی بودن يا نبودن 
برند و عاقه  آنها انجام ش��د. مقايس��ه  نظر  شركت كننده ها نشان داد كه 
لوگوی توصيفی در نظر آنها اخاقی تر بود و عاقه  بيش��تری نس��بت به 

برند ايجاد كرد.
 B2C در بخ��ش ديگری از تحقيق، يك ديتاس��ت ش��امل ۴23 برند
تحليل ش��د. برای س��اختن ديتاس��ت، اطاعات مالی هر برند )فروش 
خالص، هزينه های تبليغات و تحقيق و توس��عه، دارايی های كل و موارد 
مشابه( دريافت شد. س��پس لوگوهای هر برند برای شركت كننده ها در 
تحقيق ارسال شد تا توصيفی يا غيرتوصيفی بودن هر كدام را مشخص 
كنند. البته 13مش��خصه  ديگر طراحی هم از آنها پرس��يده شد. از ميان 
مشخصه ها می توان به تقارن، شكل كلی، رنگ و موارد ديگر اشاره كرد.
با استفاده از تحليل رگرسيون روی داده های ديتاست باال، تأثير لوگوی 
توصيفی يا غيرتوصيفی روی فروش خالص برند بررس��ی شد. اطاعات 
مالی برندها و 13 مشخصه  طراحی مذكور، به عنوان پارامترهای كنترلی 

انتخاب ش��دند. درنهايت نتايج نشان داد كه يك لوگوی توصيفی نسبت 
به نمونه  غيرتوصيفی تأثير بيشتری روی فروش برند دارد.

نتاي��ج تحليل باال روی 17۴ اس��تارت آپ نوپا بررس��ی ش��د. همين 
نتاي��ج برای اس��تارت آپ ها هم صادق بود. لوگوی اين اس��تارت آپ ها با 
توضيح محصول به 2،۶3۰ نفر نمايش داده ش��د كه نتايج نظرس��نجی، 

نشان دهنده تمايل بيشتر خريد برای لوگو های توصيفی بود.
مزايای اس��تفاده از لوگ��وی توصيفی را نمی توان ب��ه همه  برندها 
در انواع كس��ب وكارها تعميم داد. كارشناسان هاروارد تأثير طراحی 
توصيفی را برای برندهای شناخته ش��ده و شناخته نش��ده به صورت 
مجزا بررس��ی كردند. نتايج نش��ان داد كه لوگوی توصيفی برای هر 
دو دسته  برندهای مشهور يا غيرمشهور تأثيری مثبت دارد. ازطرفی 
مقياس اين تأثير مثبت برای برندهای مش��هور بسيار كوچك تر بود. 
درواقع مصرف كننده، آن برندها را می شناسد و از محصول و خدمات 
آنه��ا اطاع دارد. درنتيجه طراحی لوگو تأثير كمتری روی او خواهد 

داشت.
يك��ی از نتايج جال��ب مطالعه نش��ان داد كه لوگ��وی توصيفی برای 
برندهاي��ی با محص��ول ناراحت كننده ي��ا مرتبط با مفاهي��م نه چندان 
خوش��ايند تأثير منفی دارد. به عنوان مثال ش��ركت های س��ازنده  روغن 
پالم، س��موم دافع حشره يا موارد مش��ابه با توضيح محصول و خدمات 
خود در لوگو، مشتری را دفع می كنند. درواقع توضيح چنين محصوالتی 
تص��ور يك تجربه  بد را در ذهن مصرف كننده ايجاد می كند و ش��ايد او 

را از برند دور كند.
نتیجه گیری

اگ��ر تصميم به طراحی لوگو برای محصول يا كس��ب وكار خود داريد، 
مطالعه  باال نشان می دهد حداقل بايد يك المان متنی يا تصويری برای 
نش��ان دادن نوع محص��ول و خدمت خود در آن ج��ای دهيد. به عنوان 
مثال برای طراحی لوگوی يك كافی ش��اپ، شايد استفاده از يك فنجان 
قه��وه و حتی نش��ان دادن بخار قهوه داغ، جالب باش��د. در مثالی ديگر 
برای طراحی لوگوی يك فروش��گاه كتاب می توان المانی نش��ان دهنده  
مفهوم كت��اب را در نظر گرفت. درنهايت برای طراحی ش��ركت فرضی 
Noxu نيز احتماال لوگوی س��مت راس��ت با نش��انه هايی از پازل بازی،  

مناسب خواهد بود.
درمقابل نكته های باال، اگر ش��ركت شما محصوالتی با مفاهيم منفی 
تولي��د و ارائه می كند، لوگوی غيرتوصيفی انتخ��اب بهتری خواهد بود. 
به ع��اوه لوگوی غيرتوصيفی برای ش��ركت هايی ب��ا زمينه های فعاليت 
متفاوت مناسب تر خواهد بود. به عنوان مثالی از اين نوع طراحی می توان 
ب��ه لوگوی اوب��ر و والت ديزنی اش��اره كرد. برای چنين ش��ركت هايی، 
لوگويی كه نشان دهنده خانواده متعدد و متفاوت محصوالت باشد، برای 
 Dunkin مشتری گيج كننده خواهد بود. به عنوان مثالی ديگر، شركت
احتماال به خاطر تصميم به توليد انواع ديگری شيرنی، نام و نشان دونات 

را از لوگوی خود حذف كرد.
درنهاي��ت نمی توان لوگوی توصيفی را فاكتوری حتمی برای موفقيت 
رونمايی از يك برند دانس��ت. به عاوه می دانيم كه لوگو مهم ترين المان 
يك برند نيس��ت. درنهايت تنها اين نكته اهميت دارد كه طراحی لوگو 
و استفاده از المان های توصيفی،  اثر مهمی روی مشتريان هدف خواهد 

داشت.
HBR/zoomit :منبع

طراحی چند سایت و مدیریت آنها برای 
دستیابی به اهداف بازاریابی

مديريت كردن سايت ها برای بازاريابی از اهميت زيادی برخوردار 
اس��ت. بازاريابی در دنيای امروز با شكل س��نتی آن بسيار متفاوت 
ش��ده است و عملكرد بازاريابان و صاحبان كسب و كارها نيز به تبع 
آن تغيير كرده است. ش��كل های مختلف بازاريابی به ويژه بازاريابی 
اينترنتی در دنيای ديجيتالی امروز از اهميت زيادی برخوردار است. 
به همين منظور ، بسياری از شركت ها و كسب و كارها برای پيشبرد 
اهداف بازاريابی خود مجبور هس��تند تابع تغييرات جديد باش��ند و 
وب س��ايت هايی را برای فعاليت های خود طراحی كنند. سايت ها از 
جمله راه هايی هس��تند كه شما به مشتريان خود دسترسی داريد و 

می توانيد ارتباط موثر و بهتری با آنها برقرار كنيد.
از طرفی س��ايت های شما يكی از ابزارهای تبليغاتی و معرفی شما 
هس��تند. از طريق سايت ها می توانيد خودتان را به مشتريان معرفی 
ك��رده و محصوالت و خدمات خود را در اختي��ار آنها قرار دهيد. از 
طريق سايتها می توانيد از مرحله بازاريابی و تبليغات تا تحويل كاال 
يا محصول موردنياز مشتريان به صورت آناين و از طريق سايت تان 
اقدام كنيد. به همين منظور بهتر اس��ت به جای اينكه يك س��ايت 
برای فعاليت و محصوالت خود طراحی كنيد چندين سايت طراحی 
كنيد. برخی از افراد اين پيشنهاد را می دهند كه داشتن چند سايت 
بهتر از يك س��ايت است. دليل آنها هم اين است كه زمانی كه شما 
چند س��ايت داريد بهتر می توانيد خودتان را معرفی كنيد و شناخته 
ش��ويد. داشتن چند سايت موجب بهتر ش��دن در مشاوره مديريت 
بازاريابی می ش��ود چرا كه موقعيت های ذكرش��ده در پايين را برای 

شما فراهم می كند.
1- بازدیدکننده های بیشتر

اگر ش��ما تنها يك س��ايت طراح��ی كنيد با يكبار س��رچ كردن 
كاربران، س��ايت شما يكبار نمايش داده می شود، اما اگر چند سايت 
طراح��ی كنيد خواهيد دي��د زمانی كه موضوع مربوط به ش��ما در 
اينترنت مورد س��رچ ق��رار می گيرد، چند س��ايت مربوط به فعاليت 
ش��ما در نتيجه جس��ت وجوها باال می آيد و چندين بار نمايش داده 
می شود. بنابراين، از اين طريق ميزان نمايش مطلب مربوط به شما 
در اينترنت باال می رود و بر تعداد مخاطبان شما نيز افزوده می شود. 
كامًا مشخص است كه هر چقدر ميزان نمايش مطلب شما افزايش 
پيدا كند، ميزان مخاطبان و مش��تريان ش��ما نيز افزوده می ش��ود. 
افزايش ميزان بازديد مخاطبان و باال رفتن تعداد سرچ كردن سايت 
ش��ما در اينترنت از طريق طراحی چندين سايت به جای فقط يك 

سايت امكان پذير و عملی خواهد بود.
2- تکرار بیشتر برابر است با اطمینان بیشتر

انس��ان ها ب��ه ط��ور ناخ��ودآگاه و ب��ا توج��ه ب��ه ويژگی ه��ای 
روانشناختی ش��ان با هر چيزی كه بيشتر مواجه می شوند بيشتر به 
آن احساس نزديكی و اعتماد می كنند، بنابراين اگر شما چند سايت 
طراح��ی كنيد و فعاليت و محصول خ��ود را در آنها معرفی كنيد و 
مدام سايت شما در نتايج جست وجوی گوگل نمايش داده شود، بعد 
از مدتی افراد در اثر مواجهه زياد با ش��ما به طور ناخودآگاه به شما 
اعتماد می كنند. س��از و كار اصلی در تبليغات و بازاريابی نيز دقيقاً 
همين است. هر چقدر مخاطبان و مشتريان به شما اعتماد كنند به 

همان اندازه نيز ميزان فروش شما افزايش پيدا می كند.
پ��س يك��ی از روش هايی ك��ه می تواني��د اطمين��ان مخاطبان و 
مش��تريان را جلب كنيد اين اس��ت كه چندين سايت را در رابطه با 
فعاليت خود طراحی كنيد تا تعداد دفعاتی كه مخاطبان و كاربران با 

سايت و فعاليت های شما مواجه می شوند افزايش پيدا كند.
می توان گفت اين دو علت ذكرش��ده از جمله مهم ترين علت هايی 
هس��تند كه به ان��دازه كافی موج��ب ترغيب بازارياب��ان و صاحبان 
كسب و كارها می ش��ود تا چندين سايت متفاوت را برای فعاليت ها 
و تبليغات خود طراحی كنند. به اين نكته بس��يار مهم توجه داشته 
باش��يد كه هدف اوليه شما در بازاريابی، افزايش ارتباط با مشتريان 
است و هدف از طراحی چند سايت نيز دقيقاً به همين منظور است.
qmpmarketing :منبع
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چگونه بدل به مدیری موفق شویم؟)1(
15 مهارت ضروری برای مدیران موفق

ي��ك مدير خوب براس��اس مه��ارت و توانايی ه��ا خود بايد 
كارمندان و به طور كلی اعضای ش��ركت را به س��وی اهداف 
موردنظر هدايت كند. چنين امری با الهام بخشی به كارمندان 
امكان پذير خواهد بود. اگرچه مديران در راستای فعاليت شان 
از الگوه��ای مديريتی گوناگونی اس��تفاده می كنند، اما هدف 
نهايی شان يكسان است. اين هدف ترغيب كارمندان به سوی 
ارائه عملكردی بهتر از خودشان است. هيچ شركتی با عملكرد 
متوس��ط يا ضعي��ف كارمن��دان موفق به توس��عه جايگاهش 
نمی ش��ود. با نگاهی ساده به وضعيت برندهای برتر در سراسر 

جهان فهم اين نكته راحت خواهد بود. 
نكته مهم به هنگام بررسی وضعيت مديريتی برندها تعيين 
معياری برای ارزيابی عملكرد مديران اس��ت. يك مدير موفق 
چه ويژگی هايی دارد؟ متاس��فانه پاس��خگويی به اين پرسش 
برای بس��ياری از افراد امر دش��واری محس��وب می شود. آنها 
هرگز به پاسخ اين سوال به صورت جدی فكر نمی كنند. نكته 
فاجعه آميز ماجرا ناآگاهی اغل��ب مديران از ويژگی های مورد 
نياز برای ارائه عملكرد برتر اس��ت. به اين ترتيب بس��ياری از 
مديران براساس انگيزه و روحيه شخصی شان اقدام به مديريت 
كسب و كار می كنند. چنين امری موجب شخصی سازی كسب 
و كار ب��ه صورت انحصاری از س��وی مديران می ش��ود. حتی 
اگر اين وضعيت موجب موفقيت مقطعی برندها نيز ش��ود، با 
ترک ش��ركت از سوی مدير موردنظر همه چيز به هم خواهد 
خ��ورد. به طور كلی دو ن��وع مدير موفق وجود دارد. دس��ته 
نخس��ت به صورت طبيع��ی دارای مهارت ها و اس��تعدادهای 
موردنياز هس��تند. اگر شما نيز جزو اين دسته هستيد، بسيار 
خوش شانس محسوب می شويد. ساير مديران بايد مهارت های 
م��ورد نياز برای موفقي��ت در عرصه مديري��ت را مانند نوعی 
دان��ش ياد بگيرند. نكته مهم در اينجا پرورش اس��تعدادها به 
صورت روزانه اس��ت. هي��چ فرمول جادوي��ی و مقطعی برای 
يادگي��ری تمام نكات كليدی ح��وزه مديريت وجود ندارد. به 

همين خاطر امكان بررسی آن در عمل منتفی خواهد بود. 
ب��دون ش��ك اغلب مديران ح��وزه كس��ب و كار به صورت 
طبيعی دارای اس��تعدادهای درخشان نيس��تند، بنابراين بايد 
اقدام به يادگيری بس��ياری از مهارت ها و تكنيك های مختلف 
كني��م. در اين مس��ير هرچه انگيزه ما برای يادگيری بيش��تر 
باشد، امكان كس��ب موفقيت افزايش خواهد يافت. درست به 
همين خاطر در اين مقاله 15 ويژگی اساس��ی مديران موفق 
از زبان برترين اعضای انجمن كارآفرينان جوان مورد بررس��ی 
قرار خواهد گرفت. در ادامه به بررس��ی هر كدام از اين موارد 

خواهيم پرداخت.
1. توانایی برقراری ارتباط نزدیک

LFNT کولبی پفوند: موسسه
من هميشه بهترين مديران را افراد دارای توانايی در زمينه 
ايج��اد ارتباط با هم��گان يافته ام. اين مهارت اهميت بس��يار 
بااليی دارد. بی ترديد مهارت ارتباطی برای يك مدير بس��يار 
ضروری و واضح به نظر می رس��د، با اين حال اغلب مديران از 
اين نظر دارای ضعف هستند. حضور در دفتر شركت و تاش 
برای ايجاد ارتباط متعادل به همه كارمندان به هيچ وجه كار 
ساده ای نيست. چالش اصلی كار مديران ايجاد ارتباط با افراد 
بيرون از ش��ركت است. گفت وگو با ش��ركای تجاری و تاش 
برای حضور مداوم در كنفرانس های معتبر هميشه چالش های 
ارتباطی زي��ادی برای مديران به ارمغان م��ی آورد. مهم ترين 
اص��ل در حوزه ارتباط با ديگران به عنوان مدير يك مجموعه 
القای حس اعتماد در آنهاست. بدون اين امر تمام تاش های 

ما بی فايده خواهد بود. 
2. ضرورت رفتار دوستانه

جویی کرچر: آژانس بازاریابی ایر فرش 
ب��دون ترديد فعاليت خاقانه اهميت زيادی در محيط كار 
دارد. بسياری از مديران براساس شخصيت كاريزماتيك شان 
مورد پسند كارمندان و مش��تريان قرار می گيرند. به همين 
خاط��ر تمركز ب��ر روی تقويت مهارت های م��ان برای تحت 
تاثير قرار دادن ديگران اهميت بااليی خواهد داشت. اگر به 
مديران موفق نگاه كنيد، تمامی آنها توانايی بااليی در زمينه 
جلب نظر ديگران دارند. آنها در طول فعايت روزانه ش��ان به 
طور م��داوم در حال ارائه توصيه های كارب��ردی به ديگران 
هس��تند. نكته مه��م در اين زمينه عدم ارائ��ه توصيه-های 
موردنظر به صورت اجباری اس��ت. مهارت فن  بيان اهميت 
بااليی در زمينه ايجاد ارتباط مناس��ب با ديگران دارد. يكی 
از مهم تري��ن مهارت ه��ای مديريتی در زمينه كس��ب و كار 
ايجاد اعتماد در ميان ديگران اس��ت. چنين امری در صورت 
تاش ب��رای ارائه توصيه-ه��ای اجباری ب��ه ديگران هرگز 
محقق نخواهد شد. با اين حساب بايد به دنبال راهكارهايی 
ب��رای بيان توصيه ها و نقطه نظرات مان به صورت دوس��تانه 
باش��يم. در غير اين صورت كارمندان حرف شنوی مناسب از 

ما نخواهند داشت. 
3. انعطاف پذیری و مزیت های آن

NAACP سرنیتی گیبونز: موسسه
مديران موفق در زمينه پذيرش شرايط مختلف و هماهنگی 
با آن توانايی بااليی دارند. مديريت كس��ب و كار هميشه يك 
كار سرگرم كننده و ساده نيست. بسياری از مواقع چالش های 
متع��ددی در زمينه فعايت تجاری رو به روی ما قرار می گيرد. 
اگر م��ا مهارت انعطاف پذي��ری از خودمان نش��ان ندهيم، به 

زودی در برابر مشكات پيش رو تسليم خواهيم شد. 
كارمندان هميش��ه به مدير شركت به عنوان الگوی عملكرد 
حرف��ه ای نگاه می كنند. به اين ترتي��ب اگر ما عملكرد همراه 
با انعطاف پذيری از خودمان نش��ان دهيم، كارمندان نيز ما را 

الگوی خود قرار خواهند داد. 
ادامه دارد ...
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از جمله مهم ترين راهكارها در راستای افزايش بازده كارمندان، بهبود وضعيت 
خاقيت آنها محس��وب می شود. فراموش نكنيد كه برگ برنده اصلی هر شركتی 
در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، مي��زان توانايی آنها در خلق موارد نوين و 
خاقانه اس��ت. به همين خاطر بس��يار مهم اس��ت كه مديران برای افزايش آن 
برنامه ريزی داش��ته باشند. اگرچه ممكن است تصور كنيد كه اين امر به اقدامات 
زمان بر و پرهزينه نياز خواهد داش��ت. با اين حال واقعيت اين اس��ت كه با برخی 
از اقدامات بس��يار ساده نيز می توان در اين زمينه به نتايج فوق العاده دست پيدا 
كرد. در همين راستا و در ادامه به بررسی 12 مورد منتخب آن خواهيم پرداخت. 

1-از گیاهان استفاده کنید 
اين امر كه هر كارمند مس��ئول رس��يدگی به يك گياه باشد، نه تنها به افزايش 
جذابيت محيط كاری كمك خواهد كرد، بلكه براس��اس آخرين تحقيقات، وجود 
آنها به بهبود 15درصدی عملكرد افراد منجر خواهد ش��د. درواقع گياهان حتی 
در زمينه كاهش بيماری ها و افزايش ميزان انرژی نيز تاثيرگذار هس��تند. در اين 
رابطه بهتر اس��ت ت��ا هر كارمند را در انتخاب نوع گي��اه كاما آزاد بگذاريد. اين 
امر باعث خواهد ش��د تا آنها مسئوليت گياهی را برعهده بگيرند كه نسبت به آن 
تمايل دارند. در نهايت وجود آن در كنار كارمندان، باعث خواهد ش��د تا آرامش 
بيشتری در كار خود داشته باشند. فراموش نكنيد كه همواره بهترين تصميمات 

از درون ذهنی آرام بيرون خواهد آمد. 
2-چند هدف غیرواقعی را تعیین کنید

اگرچه اين امر ديوانگی به نظر می رسد، با اين حال واقعيت اين است كه افراد 
هنگامی كه تحت فشار باشند، به دنبال راهكارهايی خواهد بود. به همين خاطر 
ضروری است تا آنها را برای مدتی تحت فشار قرار دهيد و با ارزيابی عملكرد آنها، 
ميزان تفكر خاق در هر يك را بس��نجيد. با انجام چندين باره اين اقدام، ش��اهد 
همكاری بهتر افراد و تصميمات كاما حرفه ای  تر خواهيد بود، با اين حال افرادی 
كه در اين زمينه بهتر از س��ايرين عمل می كنن��د را بايد مورد توجه جدی خود 
قرار داده و به دنبال استفاده از آنها به عنوان مشاوران خود باشيد. علت اين امر 
به اين خاطر است كه در اين دسته از افراد، تفكر خاق تا حدودی شكل گرفته 

است و نزديك تر شدن به شما به تكامل آن كمك خواهد كرد. 
3-از معجزه بازی ها غافل نشوید 

اگرچه تقريبا تمامی افراد تصور می كنند كه بازی ها تنها جنبه سرگرمی دارند، 
با اين حال نتايج تحقيقات كاما خاف اين امر را به اثبات می رساند. درواقع هر 
ب��ازی ای به بهبود عملكرد مغز كم��ك خواهد كرد. اين امر در رابطه با بازی های 
رايانه ای بيش��تر اس��ت. علت اين امر به اين خاطر اس��ت كه در اين بازی ها شما 
به واكنش بس��يار سريع نياز خواهيد داش��ت. به همين خاطر توصيه می شود تا 
از وجود پلی استيش��ن و انواع بازی های فكری نظير ش��طرنج در دفتر كار خود 
مطمئن ش��ويد. درواقع افراد می توانند در زمان اس��تراحت خ��ود، به اين موارد 
بپردازند. نتايج آمارها نيز حاكی از آن اس��ت كه بازی های رايانه ای نه تنها منجر 
به خس��تگی افراد نخواهد ش��د، بلكه به علت هيجاناتی كه دارند، انرژی افراد را 

افزايش خواهند داد. 
4-شوخ طبعی را جدی بگیرید 

تصور اكثر افراد در رابطه با مديران، افرادی كاما جدی و مقرراتی است، با اين 
حال واقعيت اين است كه هيچ دليل منطقی ای برای چنين الگوی رفتاری برای 
مديران وجود ندارد. درواقع يك مدير بايد به مانند پدری دلسوز باشد كه راهنما 
و پشتيبان تيم خود است. در اين رابطه حتی توصيه می شود كه مديران، افرادی 

كاما ش��وخ طبع باش��ند. اين امر نه تنها باعث كاهش اس��ترس و افزايش راحتی 
افراد خواهد ش��د، بلكه به بهبود ارتباطات شما نيز كمك بسياری خواهد كرد، با 
اين حال فراموش نكنيد كه ش��وخ طبعی به معنای توهين به كسی نبوده و تنها  
به اين امر اش��اره دارد كه محيط كاری را ب��ه مكانی تبديل كنيد كه برای افراد 
خوش��ايند تر اس��ت. در اين رابطه حتی برخی از برندها، افراد تيم را به استندآپ 
كم��دی نيز ترغيب ك��رده و با اين اقدام لحظات مرفه ای را ايجاد می كنند. بدون 
شك به هر ميزانی كه كارمندان احساس راحتی بيشتری را داشته باشند، امكان 
ب��روز خاقيت در آنها افزايش پيدا خواهد ك��رد. در غير اين صورت آنها تنها به 

دنبال به پايان رساندن وظايف خود خواهند بود. 
5-اجازه چرت زدن را به کارمندان خود بدهید 

هنگامی كه افراد خس��ته باش��ند، عملكرد آنها به حداقل خواهد رسيد. بدون 
ش��ك در اين ش��رايط حتی انجام اقدامات تكراری نيز سخت خواهد شد. درواقع 
نمی توان انتظار داش��ت كه چنين افرادی، در كار خود خاقيت داشته باشند. به 
همين خاطر توصيه می-شود تا چرت زدن را به يك قانون در شركت خود تبديل 
كنيد. در اين رابطه توماس اديس��ون نيز عنوان كرده اس��ت كه چرت زدن های 
كوتاه، تاثير شگفتی را بر عملكرد مغز خواهد داشته و خود همواره آن را در طول 
زندگ��ی خود رعايت كرده اس��ت. در اين رابطه تنها كافی اس��ت تا يك بالش را 
در اختي��ار كارمندان خود قرار دهيد، با اين حال برای اين امر زمان حداكثر 2۰ 
دقيقه ای را مش��خص كنيد. در غير اين صورت افراد وارد خوابی عميق خواهند 
ش��د كه ديگر فوايد يك اس��تراحت كوتاه را نخواهد داش��ت، با اين حال اين امر 
نبايد به خاطر كم خوابی افراد باش��د. درواقع اين امر برای كارمندی كه كمتر از 
هشت ساعت خواب مفيد را دارد، بدون فايده خواهد بود. به همين خاطر در ابتدا 

از برنامه منظم خواب افراد مطمئن شويد. 
6-در رابطه با آینده با کارمندان خود به گفت وگو بپردازید 

توصيه می شود هفته ای سه جلسه و قبل از پايان ساعت اداری، در يك مكان 
جمع شده و در رابطه با راهكارهای بهتر شدن با كارمندان صحبت كنيد. اين امر 
كه افراد مجبور به فكر كردن شوند، خود از جمله راهكارهايی است كه به افزايش 
تفك��ر خاق آنها كمك خواهد كرد. در اي��ن رابطه فراموش نكنيد كه هر يك از 
كارمندان بايد از زمان يكس��ان برخوردار باشند. در اين رابطه از افراد بخواهيد تا 
در صورت پيدا كردن ايده ای مناسب، در روزهای آتی نيز آن را مطرح كنند. اين 
امر درست به مانند تمرين در خانه ای خواهد بود كه ذهن را به خوبی تا آخرين 
س��اعات پايان روز درگير نگه خواهد داش��ت. بدون شك آشنايی با ايده  ها و طرز 
تفكر يكديگر، خود جذابيت بااليی را برای افراد به همراه داشته و آنها را متوجه 

بسياری از اشتباهات فكری خواهد كرد. 
7-از حیوانات خانگی کمک بگیرید 

نتايج تحقيقات حاكی از آن است كه وجود حيوانات خانگی در كنار كارمندان 
به افزايش رضايت آنها منجر خواهد ش��د. درواقع اين موجودات دوست داشتنی، 
اس��ترس و فش��ار كاری افراد را تا حد زيادی نابود ساخته و روحيه افراد را كاما 
دگرگون خواهد ساخت. بدون شك چنين فردی آمادگی الزم برای ارائه خاقيت 
را داش��ته و می تواند در اين رابطه اقداماتی را انجام دهد، با اين حال در صورتی 
كه ش��رايط برای اين امر نيز مهيا نيس��ت، اس��تفاده از فيلم نيز می تواند كاما 
س��ودمند باش��د، با اين حال فراموش نكنيد كه ش��ما بايد به كاهش اشتباهات 
كارمندان خود در زمينه تفكر خاق، كمك كنيد. درواقع در صورتی كه مديريت 
و هدايت الزم وجود نداش��ته باش��د، ممكن اس��ت خاقيت افراد رش��د نكرده و 

كارايی الزم را به همراه نداشته باشد. 
8-نشستن های طوالنی را ممنوع کنید 

نشس��تن های طوالنی نه تنها يك تهديد بزرگ برای س��امت افراد محس��وب 

می شود، بلكه عملكرد مغزی آنها را نيز كاهش خواهد داد. به همين خاطر قوانين 
شركت بايد به نحوی باشد كه افراد هر يك ساعت، حداقل يك بار از جای خود 
بلند ش��وند. برای اين امر استفاده از ميزهای بلند برای انجام برخی از كارها و يا 
تغيير در چيدمان شركت به نحوی كه افراد مجبور به بلند شدن از صندلی خود 
باش��ند، در اين رابطه كاما س��ودمند خواهد بود. درواقع با توجه به اين امر كه 
ذهن و جس��م با يكديگر ارتباط مستقيم را دارند، به همين خاطر در صورتی كه 
خواهان تفكری خاقانه و پويا هس��تيد، الزم است تا به ميزان تحرک كارمندان 
نيز توجه داشته باشيد. برای اين امر حتی چند دقيقه ورزش نيز كاما سودمند 
خواهد بود. برای مثال يوگا و مديتيشن، از جمله مواردی هستند كه به تجهيزات 
و مكان خاصی نياز نداشته و می توانند گزينه های بسيار خوبی محسوب شوند. 

9-آروماتراپی را در دستور کار خود قرار دهید 
از اين امر تحت عنوان رايحه درمانی نيز نام برده می شود. استفاده از اين روش 
به خاطر تحقيقاتی اس��ت كه نش��ان از تاثير حس بويايی در عملكرد مغز خواهد 
داش��ت. همين امر نيز باعث شده است تا پخش كردن رايحه برخی از گياهان و 
ميوه ه��ا بر روی عملكرد مغز تاثي��رات مثبت خود را به جای بگذارد، با اين حال 
قبل از پرداختن به اين امر، ضروری است تا خواص هر يك را مورد مطالعه قرار 

دهيد تا در بهترين زمان از هر يك از آنها استفاده كنيد. 
1۰-از معجزه موسیقی غافل نشوید 

دانش��مندان به اين نتيجه رسيده اند كه نواختن و يا گوش دادن به موسيقی، 
ب��ر روی عملكرد مغز نتيج��ه فوق الع��اده ای را به همراه دارد. ب��ه همين خاطر 
امروزه برخی از برندها نظير گوگل در دفتر كار خود، اتاق های موسيقی را ايجاد 
كرده اند، با اين حال حتی مجبور كردن افراد به گوش دادن به موسيقی در حين 
انجام كارها و يا در زمان اس��تراحت نيز كاما س��ودمند خواهد بود، با اين حال 
بهتر اس��ت تا در اين رابطه هر فرد از هندزفری اس��تفاده كن��د تا برای ديگران 

مزاحمتی ايجاد نشود. 
11-تعریف کردن را کنار بگذارید 

اين امر كه افراد تصور كنند كه اقدامات آنها از س��طح خوبی برخوردار اس��ت، 
باعث خواهد شد تا ديگر به دنبال پيشرفت نباشد. به همين خاطر ضروری است 
تا آنها را همواره به سمت بهتر شدن سوق دهيد. به همين خاطر تنها از كلماتی 
برای توصيف اقدامات آنها استفاده كنيد كه بيانگر فوق العاده بودن نيست. درواقع 
اين امر باعث خواهد شد تا افراد همواره به دنبال راهكارهايی باشند كه به سطح 
بهتر از ش��رايط فعلی خود دست پيدا كنند. با اين حال نبايد شما آنها را در اين 
رابطه تنها بگذاريد. درواقع كارمندان بايد تحت هر شرايطی بتوانند از كمك های 

شما بهره مند شوند. 
12-تنها زمانی به انجام یک کار بپردازید که برای آن آمادگی 

الزم را دارید 
همواره گفته می ش��ود كه بايد در ابتدای صبح، به س��راغ سخت ترين 
اقدامات رفت، با اين حال اين امر بهترين توصيه ممكن نيس��ت. درواقع 
ش��ما بايد زمانی يك كاری را ش��روع كنيد كه از آمادگی الزم برای آن 
برخوردار هس��تيد. به همي��ن خاطر قوانين رايج در اي��ن رابطه را كنار 
گذاش��ته و به ش��يوه ای رفتار كنيد كه كاما منحصر ب��ه فرد خودتان 
اس��ت. مديران نيز بايد از تغيير در ش��يوه انجام كارها، اس��تقبال كنند. 
بدون ش��ك راحتی هرچه بيشتر كارمندان به معنای بهبود شرايط برای 
تفكر خاق خواهد بود. در نهايت ضروری اس��ت تا از ايده های خاقانه 
افراد حمايت كنيد. در غير اين صورت هيچ تمايلی برای اين امر ش��كل 

نخواهد گرفت. 
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وزیر راه و شهرسازی از روند بهسازی محورهای سوسنگرد و بستان بازدید کرد
اهواز – شبنم قجاوند: وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر به خوزستان از عملیات بهسازی کمربندی 
سوسنگرد و بستان بازدید و بر سرعت بخشی و ایمن سازی بیشتر این پروژه ها تاکید کرد. محمد اسالمی، 
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر و بازدید از پایانه های مرزی با کشور عراق، حضورضمن حضور در پایانه 

مرزی شلمچه از شرایط بهسازی کمربندی سوسنگرد و بستان بازدید کرد.
اسالمی در جریان این بازدید بر سرعت دهی در بهسازی و ایمن سازی این محورها برای استفاده مردم 
منطقه و مسافران تاکید کرد. در ادامه این سفر وزیر راه و شهرسازی با حضور در پایانه مرزی چذابه شرایط 

خدمات رسانی به زائران کربالی معلی را بررسی می کند.

شهردار سمنان تاکید کرد :
لزوم توجه بیشتر به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی شهر سمنان

سمنان _حسین بابامحمدی :شهردار سمنان در آیین اهتزاز پرچم عزای سیدالشهدا )ع( در امامزاده علی اشرف )ع( سمنان ضمن عرض 
تســلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین و یاران باوفایش گفت: بقاع متبرکه و مقبره های امامزادگان با عنوان 
گردشگری مذهبی می توانند به عنوان یک مقصد زیارتی، پذیرای عالقمندان این حوزه باشند و برگزاری مراسم های مذهبی مانند عزاداری های 

محرم با سبک و سنت خاص هر منطقه از جاذبیتهایی است که می تواند با جذب گردشگر در رونق و توسعه منطقه تاثرگذار باشد.
سید محمد ناظم رضوی در ادامه با بیان اینکه پرچم عزای اباعبداهلل الحسین )ع( با همت نیروهای خدوم شهرداری ، در تمام شهر و بقاع متبرکه 
به اهتزاز درآمده است ، اظهار داشت: الحمداهلل شهر سمنان در میانه شهر مقدس مشهد قرار گرفته ، به نوعی به عنوان بین الحرمین شناخته شده 
است و وجود بقاع متبرکه هم گواه بر این مساله هست باید به ظرفیت های معنوی و گردشگری مذهبی این شهر توجه شود.وی با توجه به لزوم 
تقویت و توسعه زیرساخت های گردشگری در اماکن متبرکه شهر، برانجام فعالیت های شاخص در این حوزه تاکید کرد و گفت: استفاده بهینه از 
جاذبه هاي مذهبي، تاریخي و فرهنگي شهر منجر به ترویج و گسترش ارزش ها و فرهنگ اسالمي و تقویت فرهنگ معنوي مي شود و فعالیت ها 
و برنامه های مختلفی در این حوزه طراحی و برنامه ریزی شده و مقدمات اولیه صورت گرفته است که بخشی از آن اجرا شده است.شهردار سمنان 
خاطر نشان کرد : افزایش امکانات اقامتی و رفاهی در بقاع متبرکه بر جذب گردشگران این حوزه نقش بسیار زیاد دارد و در همین راستا به شورای 
اسالمی شهر پیشنهاد شده تا طبقات فوقانی امامزاده علی اشرف)ع( به صورت زائرسرا با امکاناتی شامل حمام،سرویس بهداشتی و ... جهت  اقامت 

مسافران ساخته شود که با اعالم اداره اوقاف و امور خیریه شهر سمنان و اجرای تفاهم نامه موارد اجرایی انجام شود .
شایان ذکر است در شهر سمنان 19 امام زاده )ع( و بقعه متبرکه و80  مسجد وجود دارد .

نشست هم اندیشی نمایشگاه الکامپ در مخابرات منطقه گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: جلســه هم اندیشی نمایشگاه الکامپ گلستان با حضور 
مهندس شهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلســتان ، مهندس یزدی مدیر نمایشگاه های بین 
المللی استان گلستان،پیشگویی مدیر پروژه نمایشگاه الکامپ گلستان ، مهندس اخوت  مدیریت 
دفتــر مدیر منطقه و مهندس جوادی رئیس اداره روابط عمومی درمرکز ولیعصر برگزار گردید.  
در این نشســت مهندس یزدی با اشــاره به اهمیت نحوه برگزاری نمایشــگاه الکامپ رعایت 
استاندارهای بین المللی و نمایشگاهی را از ضروریات این نمایشگاه بر شمرد و گفت: تمهیدات 
الزم پیش بینی و در حال اجراســت واطالع رسانی ها آغاز شده است.مهندس شهمرادی مدیر 
مخابرات منطقه گلستان با بیان این مطلب که استان تجربه بسیار ارزشمندی در خصوص نمایشگاه دارد هوشمند سازی ،اینترنت 
اشیاء ،حضور شرکت های در سطح ملی وکشوری و حضور شرکت های دانش بنیان که در حوزه فناوری فعالیت دارند را برای این 
نمایشــگاه بسیارحائز اهمیت دانست .در ادامه پیشگویی مدیر پروژه الکامپ گلستان گفت:باتوجه به اهمیت این نمایشگاه وحضور 
مخابرات منطقه گلســتان توجه بیشتر واسپانسری شرکت مخابرات ایران مورد انتظار اســت .وی با اشاره به تأثیرپذیری ادارات از 
استانداری نقش وتأثیر استانداری را در استفاده از توانمندیهای ادارات در برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه با اهمیت قلمداد کرد 
.وی همچنین نسبت به برگزاری کارگاههای آموزشی و دعوت ازشرکت های استانهای همجوار مانند مازندران ، خراسان شمالی .... 

ودعوت از استارت آپ هایی که عمومیت مردم با آن آشنایی دارند تأکید کرد .

۴ هزار مددجوی بوشهر با کمک خیران به کربالی معلی اعزام می شوند
بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: به دنبال ایجاد زمینه های 
الزم برای اســتفاده از کمک خیران در اعزام چهار هزار مددجوی این نهاد در پیاده روی اربعین هستیم. 
به گزارش ســایت خبری کمیته امداد،احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشهر، در نشست با 
مســئوالن دستگاه های اجرایی این استان اظهار داشت: در ســال جاری در قالب طرح شوق زیارت، دو 
هزار و ۲00 نفر از مددجویان این نهاد در استان بوشهر به مشهد مقدس و عتبات عالیات اعزام می شوند. 
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهردر ادامه افزود: از این میزان، دو هزار نفر به مشهد مقدس و ۲00 نفر 
به کربالی معلی اعزام می شوند که اولویت با افرادی است که زیارت اولی هستند و تاکنون فضایی برای 
زیارت آنها مهیا نشده است. وی با اعالم این که بخشی از این افراد تاکنون اعزام شده اند، تصریح کرد: با توجه به این که مددجویان تحت حمایت 
این نهاد قادر به پرداخت هزینه های این سفرها نیستند به دنبال استفاده از منابع خیران نیکوکار در این بخش هستیم. لطفی ادامه داد: با هدف 
مشارکت خیران و نیکوکاران در اعزام نیازمندان به مشهد مقدس و کربالی معلی و به خصوص در پیاده روی اربعین، نیکوکاران می توانند به  طور 
غیرحضوری از طریق شماره گیری کد #۲*۵*0۷۷*88۷۷* کمک های نقدی خود را به مددجویان این نهاد پرداخت کنند. وی بیان کرد: در 
اربعین سال گذشته یک هزار و ۷00 مددجوی تحت حمایت این نهاد در استان بوشهر به کربالی معلی اعزام شدند که هزینه اعزام رفت و آمد 

این افراد ۶۳۷ میلیون تومان بوده است.

مهرابی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قزوین:
در سال جاری بیش از ۴ هزار دقیقه برنامه در استدیو رادیو شهر تولید شده است

قزوین –خبرنگار فرصت امروز:  عادله مهرابی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
شــهرداری قزوین، گفت: در 1۳۶ روز کاری غیر تعطیل سال 98، روزانه ۳0 دقیقه و در 
مجموع 4 هزار و 80 دقیقه برنامه در استدیو رادیو شهر، تولید شده است. به گزارش اداره 
روابط عمومی و امور بین الملل شــهرداری قزوین؛ مهرابی خاطرنشان کرد: برنامه های 
رادیو شهر به مواردی چون اخبار شهرداری، گزارش های ترافیکی ظهرگاهی و عصرگاهی، 
گفتگو با مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر، پیگیری مطالبات شهروندان از 
شهرداری در تلفن های دریافت شده از سامانه 1۳۷، طرح مباحث کارشناسی درخصوص 
حقوق شهروندی و غیره اختصاص دارد. این مسئول گفت: در سال 98، ۶80 دقیقه از برنامه های رادیو شهر به طرح مباحث 
حقوق شــهروندی، 1۳۶0 دقیقه به گفتگو با مدیران شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر، ۲۷۲ دقیقه به ارائه گزارش 
ترافیکی معابر شــهری و توصیه های ترافیکی اختصاص داشته است. وی افزود: در این مدت در رادیوشهر، ۶80 دقیقه به 
ارائه تازه ترین خبرهای شهرداری، 11۵ دقیقه به معرفی پروژه های عمرانی شهرداری قزوین، ۲۳0 دقیقه به معرفی مشاغل 
قدیمی و محالت قزوین و ۶80 دقیقه به دریافت و پاسخگویی به مطالبات شهروندان از طریق سامانه 1۳۷ پرداخته شده 
است.مهرابی خاطرنشان کرد: در بخش خبر رادیو شهر  در سال 98، روزنامه 4 تا ۵ خبر و در مجموع نزدیک به ۷00 خبر از 
اخبار شهرداری قزوین به اطالع شهروندان رسیده است. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری با بیان این که رادیو 
شهر تالش دارد خدمات و فعالیت های شهرداری قزوین را به طور کامل پوشش دهد، گفت: پوشش خبری آیین هایی چون 
نوروز، هفته فرهنگی قزوین، برنامه های دهه اول محرم، اقدامات ستاد بحران شهر، فعالیت های ستاد مهر شهرداری، تهیه و 
پخش گزارش های مردمی از محل برگزاری برنامه ها و گفتگو با مدیران اجرایی آیین ها هر ساله در دستور کار رادیو شهر 
قرار دارد. مهرابی با تاکید بر این که رادیو شهر عضو کمیته اطالع رسانی ستاد مهر شهرداری قزوین است، تصریح کرد: هر 
ساله اطالع رسانی فعالیت ها و خدمات شهرداری قزوین در روزهای پایانی تابستان و استقبال از آغاز سال تحصیلی از جمله 

اقدامات رادیو شهر در ۶ ماهه ابتدای سال است.

تعاونی اعتبار مخا برات منطقه مرکزی برای چهارمین بار موفق به کسب 
رتبه برتر شد

اراک- مینو رستمی: تعاونی اعتبار مخابرات منطقه مرکزی در چهاردهمین ارزیابی تعاونی های استان مرکزی موفق به کسب رتبه برتر شد. 
به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی، محمد تقی آبایی در چهاردهمین همایش معرفی تعاونی های برتر استان مرکزی در 
اراک که با حضور مدیر عامل بانک توسعه تعاون کشور ،استاندار مرکزی وجمعی از مسئولین استان برگزار شد ، ضمن تسلیت ایام ماه محرم و 
گرامیداشت هفته تعاون اظهار داشت:همایش تجلیل وتقدیر از تعاونی های برتر برای چهاردهمین سال در استان مرکزی برگزار می شود که این 
موضوع نشان دهنده تمایل تعاونی ها برای رقابت است.وی توضیح داد: این ارزیابی به صورت کاماًل سیستمی بوده و به هیچ عنوان انسان در این 
فرایند دخیل نبوده است. به همین منظور متقاضیان وارد سامانه شده و اطالعات خود را بارگذاری کرده اند سپس خود سیستم نسبت به امتیاز 
دهی اقدام کرده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خاطر نشان ساخت: در استان مرکزی از بین ۳۲۶ شرکت تعاونی 1۵ 
شرکت به عنوان تعاونی های برتر انتخاب شدند.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: از میان ۳1 استانی که در رقابت کشوری 
شرکت کرده بودند تنها 14 استان رتبه برتر ملی را کسب کردند که استان مرکزی یکی از این استان ها است.بر پایه این گزارش تعاونی اعتبار 
مخا برات منطقه مرکزی با 4۵0 عضو اعم ازهمکاران شاغل وبازنشسته برای چهارمین بار است که در ارزیابی عملکرد تعاونی های استان مرکزی 

موفق به کسب رتبه برتر می گردد .

15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون خدمات شهری شهرداری قم گفت: 
روزانه ۷00 تن پسماند در شهر قم تولید می شود که اگر به درستی تفکیک 

شود،یک ثروت ارزشمند است.
ســید امیرسامع در نشســت خبری معاونین شــهرداری قم با اشاره به 
اقدامات در دست اجرا در بازگشــایی مدارس عنوان کرد: در 140 مدرسه 
درقم در سه سال گذشته 140 هزار مترمربع توسط این نهاد مردمی آسفالت 
استفاده شده است.معاون خدمات شهری شــهرداری قم افزود: زیباسازی 
فضای پیرامون مدارس یکی از برنامه هاست که در این باره 1۳ دیوارنگاره در 
مدارس در مناطق مختلف اجرا کردیم،ضمن این که در جهت توسعه پایدار 
فضای سبز شهر قم،در حیاط مدارس درخت کاشته ایم.وی اظهار کرد: در 
حوزه نظافت، نظم و انتظام، زیباســازی و فضای سبز در شهر قم اقداماتی 
را در آستانه بازگشــایی مدارس انجام دادیم.سامع در ادامه بیان کرد:شعار 
شــهرداری قم ساالنه افزودن ۳ متر سرانه فضای سبز است و هم اکنون در 
آستانه ســرانه ۲0 متر مربع فضای سبز به ازای هر شهروند قمی هستیم.

وی گفت:قم دارای ۲ هزار و ۳00 هکتار فضای ســبز اســت که نیاز روزانه 
به تامین آب دارد و در این باره سهمیه ۲00 لیتر در ثانیه پساب به فضای 
سبز تخصیص داده شد.معاون خدمات شهری شهرداری قم در مورد برنامه 
های هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: شهرداری در برپایی نمایشگاه دفاع 
مقدس همکاری جدی داشته است همچنین نصب نماد بدرقه در زیرگذر 
بسیج را در دستور کار قرار دادیم،در حال حاضر نیز اکثر معابر شهر قم به نام 
شهدا مزین شده و دیوارنگارهایی از چهره های شهدای شاخص طراحی کرده 
ایم.معاون خدمات شهری شهرداری قم در ادامه پیرامون جمع آوری پسماند 
گفت:روزانه ۷00 تن پسماند در شهر قم تولید می شود که اگر به درستی 
تفکیک شود،یک ثروت ارزشمند است.وی افزود:کارخانه بازیافت پسماند با 

ظرفیت ۳00 تن در قم افتتاح شــد و کود کمپوست در این کارخانه تولید 
می شود.در ادامه این نشســت خبری ابوالقاسم مقیمی مدیرعامل سازمان 
فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم از افتتاح ۲ سالن ورزشی در هفته دفاع 
مقدس در قم خبر داد و گفت: این دو ســالن ویژه جوانان شامل سالن های 
فرهنگی ورزشی شهید غالمپور در منطقه ۶ و شهید اکبری در منطقه یک 
اســت.وی اظهار کرد:ویژه  برنامه های آغاز سال تحصیلی با حضور مدیران 
شهری در 10 مدرسه منتخب در قم برگزار می شود،همچنین اجرای تئاتر و 
پرده خوانی با موضوع قم شناسی و اجرای تئاتر عروسکی با موضوع پسماند 
از دیگر برنامه های این هفته اســت.در این نشست اکبر قلیچ، رئیس مرکز 
هوشمند سازی ترافیک شهرداری قم خاطرنشان کرد:در سال جاری 110 
دوربین نظارتی بر ظرفیت مرکز کنترل هوشــمند قم افزوده می شود.وی 
تصریح کرد:این مرکز در ســال 9۲ در میدان ۷۲ تن افتتاح شد و از آذرماه 
9۳ ســاختمان فعلی در بلوار خدا کرم به بهره برداری رسید و طبق تفاهم، 
شروع کار مرکز با 1۵ دوربین نظارتی و ۷ سامانه کنترلی در هسته مرکزی 
شــهر و ۲ سامانه ثبت سرعت در بلوار غدیر بود و ۳ سامانه تردد شمار نیز 

فعال شــد.قلیچ بیان کرد:در سال جاری 9۵ دوربین نظارتی در سطح شهر 
نصب شــده که در این میان ۷۵ مورد فعال اســت و ۲0 دوربین دیگر به 
زودی به بهره برداری می رسد.وی عنوان کرد:افق ما در 1400 تعداد ۲۵0 
دوربین در قم است، طبق قرارداد با سازمان فناوری اطالعات، امسال 110 
دوربین نظارتی بر ظرفیت مرکز کنترل هوشمند قم افزوده می شود.در این 
نشســت مرتضی عزتی مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری قم در مورد ساماندهی سرویس های مدارس خاطرنشان کرد:در 
سال تحصیلی جاری ۲۳ هزار دانش آموز قمی از سرویس مدارس استفاده 
می کنند.وی عنوان کرد:ســال گذشته ۲0هزار دانش آموز در 198 مدرسه 
به طور روزانه از ســرویس مدارس استفاده می کردند که در این میان 11۷ 
مدرسه دخترانه بود.عزتی گفت:روزانه ۵ هزار سرویس شامل ۲۵00 خودرو، 
عهده دار جا به جایی دانش آموزان در ســطح شــهر هســتند و با فعالیت 
سامانه سپند ویژه ساماندهی ســرویس های دانش آموزی روند بهتری در 
ارائه خدمات داشته باشیم.وی افزود:امسال 18 درصد افزایش نرخ سرویس 
های مدارس تا سه کیلومتر به تصویب رسید که نسبت به هزینه ها، رقمی 
ناچیز اســت؛این رقم از ۳ تا ۷ کیلومتر 10 درصد افزوده می شود.در ادامه 
نشست معاونین شهرداری قم،عباس ذاکریان بیان کرد:110 اتوبوس شهری 
با شروع مهرماه در قم در ناوگان حمل و نقل عمومی راه اندازی می شود.وی 
اظهار کرد:شهرداری مکلف است سند اتوبوس ها را به نام شرکت ها و مالیک 
بزند تا آنها از چرخه فعالیت خارج شوند که این امر مشکالتی را برای ناوگان 
به همراه دارد.ذاکریان عنوان کرد:قم به ۲00 دستگاه اتوبوس درون شهری 
نیاز دارد و هم اکنون ۳۵0 دســتگاه اتوبوس در چرخه حمل و نقل عمومی 
شهر فعال است که به دلیل فرسودگی برخی از اتوبوس ها به خرید اتوبوس 

های جدیدی نیاز داریم.

 همــدان - فاطمه صنیعی وحید: دبیــر اجرایی اجالس 
جهانی "راه ابریشــم" گفت: 40 مهمان خارجی از 14 کشــور 
جهان در نشســت های این اجالس حضور خواهند یافت. حسن 
محمدی افزود: این مهمانان از کشــورهای فرانسه، ازبکستان، 
آذربایجــان، چین، روســیه، کره جنوبی، ژاپن، بوتــان، ترکیه، 
سوئیس، قرقیزســتان، تاجیکستان، قزاقســتان و نپال در این 
نشســت ها حضور خواهند یافت. وی اضافه کرد:در این اجالس 
که از یکم تــا هفتم مهرماه برگزار می شــود، مهمانانی هم از 
بخش های مختلف به سخنرانی خواهند پرداخت.  مشاور عالی ســران سازمان جهانی یونسکو در همدان حاضر می شوند و در 

شهردار همدان با اشاره به آمادگی کامل شهرداری برای میزبانی 
از این رویداد جهانی اظهار کرد: در همین راستا کمیته های 9گانه 
اجالس فعالند و با تمام قوت کارها را پیگیری می کنند. محمدی 
این کمیته ها را شــامل علمی، پشتیبانی، اســکان و پذیرایی، 
تبلیغات و فضاســازی شهری، اطالع رســانی و رسانه، اجرایی، 
تشریفات، حمل و نقل و سمعی و بصری عنوان کرد.  وی افزود: 
خوشبختانه تمام دستگاه های اجرایی استان برای برگزاری هرچه 
باشــکوه تر همایش بسیج شده اند و همدان آماده است هم چون 

گذشته در میزبانی از این رویداد بین المللی بدرخشد.

اصفهان - قاســم اسد: مسعود گلشــیرازی روز شــنبه- ۳0 
شــهریورماه- در آئیــن »تجلیل از واحدهای نمونــه صنعت و معدن 
اســتان اصفهان« با حضور وزیر صنعت، اظهار کرد: امروز در مسیری 
گام نهاده و حرکت می کنیم که بعضاً برخی روش ها در برخورد باعث 
نگرانی حوزه های اقتصادی و ســرمایه ای خصوصاً آسیب به سرمایه 
های اجتماعی می شــود.  وی با بیان اینکه نباید به بدهکار به عنوان 
یک مجرم نگاه کنیم، افزود: افرادی که در بازار به عنوان سمبل خوش 
حسابی و اعتبار هستند را نباید در رسانه ها به عنوان مجرم و متخلف 
اقتصادی نمایش داده شــوند  چرا که  بعضاً شاهد مسیرهای ناشیانه 
ای در برخورد با ســرمایه های اجتماعی هستیم.  رییس اتاق بازرگانی 
اصفهان ابراز امیدواری کرد با اصالح رویه ها در باب مقابله با فســاد با 
آدرس غلط حوزه اقتصاد به چالش غیر متعارف کشیده نشود ، قاعدتاً 
چنانچه در نگاه و مسیر مقامات طراز اول کشور بخواهیم گام برداریم به 

تولیدکننده می بایست به عنوان رزمنده خط اول مبارزه نگاه کنیم.  وی 
با بیان اینکه باید به سازمان صمت اختیارات ویژه داده شود تا مشکالت 
صنعتی استان اصفهان حل و فصل گردد، خاطرنشان کرد: باید به تولید 
کننده اعتماد کنیم و راســتی آزمایی ها باید به صورت جدی صورت 
گیرد چرا که ســربازان اقتصادی در خط مقدم این جنگ هســتند و 

نباید ابزار و ادوات جنگی آنها را معطل کنیم.  وضع قوانین دســت وپا 
گیر از اختالس ها جلوگیری نمی کند بلکه باعث آشفتگی حوزه اقتصاد 
کالن خواهد شــد.  وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر استفاده از 
ظرفیت خوب پایانه باربری هوایی ترمینال فرودگاه شــهید بهشتی از 
افزایش 180 درصدی صادرات غیرنفتی استان اصفهان خبر داد.  رضا 
رحمانی پس از افتتاح پایانه بار هوایی )کارگوترمینال( فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت:این پروژه یکی از 
مصوبات کارگروه صادرات غیرنفتی بوده است و وزارتخانه صمت، راه و 
شهرسازی، سازمان توســعه تجارت ایران و استانداری اصفهان در این 
پروژه مشارکت داشته اند.  وی اضافه کرد: امسال خوشبختانه صادرات 
غیرنفتی استان اصفهان بیش از 180 درصد افزایش داشته است که این 
شــاخص در کشور بی نظیر است و با این امکاناتی که ایجاد شده است 

حتماً این روند سرعت خواهد گرفت. 

کرج - خبرنگار فرصت امروز: 
به گزارش خبرنگار ما از کرج، علي 
اصغر کمالي زاده در مراســم ایین 
بهره برداري از فاز یک آرامســتان 
در  داشت:  علي)ع(اظهار  بهشــت 
ســال 1۳8۵ موضوعات مربوط به 
مستند سازی این پروژه انجام شده 
و مراحــل مختلف واگذاری آن نیز 

از طریق ســازمان جهاد کشــاورزی و منابع طبیعی به انجام رسید.  
وی با اشــاره به اینکه  فاز اول این پروژه حدودا 40 هکتار اســت و 
زیرساخت های مربوط به تدفین در آن نیز ایجاد شده است، افزود: 
مســاحت پروژه آرامستان بهشــت علی )ع( ۲۲0 هکتار بوده است 
که براي  فاز اول این پروژه 1.۵ هکتار حصارکشــی شــده اســت.

شــهردار کرج با بیــان اینکه برای فاز اول این پــروژه 1۲ هزار تن 

آســفالت ریزی و ۶ کیلومتر نیز برق کشی شده است، تصریح کرد: 
آرامســتان بهشت علی در خدمت غرب کرج و شهر های صفادشت، 
محمدشهر، اشتهارد است .وي ادامه داد: هزینه ای که برای دفن در 
این آرامستان دریافت می شود ۲00 هزار تومان است.همچنین فرج 
اهلل ایلیات در آیین افتتاح آرامســتان بهشت علی )ع( اظهار داشت:  
عملیــات کفن و دفن در کرج انجام می شــود و قــرار نبود  به این 

زودی ها این پروژه را در دستور 
کار قــرار دهیم، اما بــا توجه به 
پیگیری شــهر های اقماری کرج 
مناطق،  این  برخــورداری  کم  و 
افزود:   پروژه احداث شد.وي  این 
آب  تریــن موضوع،  مهم  اکنون 
این آرامستان اســت که باید به 
آن رسیدگی شود.ایلیات با اشاره 
به اینکه تالش می کنیم که تصفیه خانه فاضالب در جوار این پروژه 
احداث شود، گفت:اکنون عملیات آبیاری با تانکر آب انجام می شود 
که  باید در احداث تصفیه خانه  ان توجه ویژه اي شود. وي با بیان 
اینکه  پروژه آرامســتان بهشت علی برای شهر های اقماری احداث 
شــده است، خاطرنشان کرد: فضایی ۵00 هکتاری برای توسعه این 

پروژه در نظر گرفته شده است.

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
آب منطقه ای مازندران ، اقای دکتر حسین زادگان استاندار مازندران در 
بازدید از سد هراز از این پروژه بعنوان بزرگترین پروژه عمرانی مازندران 
یــاد کرد و گفت؛ همه باید کمک کنند تا ایــن پروژه مهم که به لحاظ 
اقتصادی برای استان بسیار حائز اهمیت است به اتمام برسد.   ایشان با 
اشاره به پیشرفت مناسب این پروژه که هم اکنون ۳9 درصد از عملیات 
اجرایی سد انجام شده گفت: باتوجه به ظرفیت و توان پیمانکار و مشاور 
خوب این ســد انتظار داریم قرارگاه بیشــتر از ظرفیــت  موجود برای 
تکمیل این پروژه اهتمام داشــته باشــد. وی با اینکه دشت یکصد هزار 
هکتاری هراز بعنوان بزرگترین دشــت شالیزاری شمال کشور محسوب 
می شــود گفت: امیدواریم با احداث این سد عالوه بر تامین آب زراعی 
،آب شــرب شهروندان پایین دســت که به لحاظ جمعیتی منطقه پر تر 
اکمی است تامین شــود. اســتاندار مازندران احداث جاده جایگزین را 
برای حل مشــکالت ترافیکی جاده هرا ز و تسر یع در اجرای این پروژه 
مهم برشــمرد و گفت: برای کاهش مشکالت در این بخش امیدواریم تا 
اوایل دیماه سال جاری قطعه اول جاده جایگزین که به طول 4 کیلومتر 

می باشــد را بهره برداری برسانید. دکتر حسین زادگان در پایان ضمن 
قدردانی از عوامل اجرایــی این طرح از جمله آب منطقه ای مازندران ، 
شــرکت سپاسد ، شرکت مهاب قدس ، نقش و پیگیری نمایندگان را در 
تامین اعتبارات مورد نیاز این پروژه ضروری برشــمرد و گفت؛ : انشــاله 
همه نمایندگان اســتان بویــژه نمایندگان بابل ، بابلســر ، نور ، آمل و 
محمودآباد تالش بیشــتری در این زمینه داشته باشند. قبل از استاندار 
مازندران ، دکتر محمد ابراهیم بخکشــی ضمن تشریح اهداف مهم این 
پروژه از جمله تامین اب زراعی یکصد هزار زمین کشاورزی و تامین اب 

شــرب 14 شهر  و ۵00 روســتا منطقه و همچنین تامین انرژی برقابی 
به میزان ۲۵ مگابایت  ،کنترل ســیالب و بهبود شرایط زیست محیطی 
گفت: هم اکنون عمده کارهای مورد نیاز برای احداث سد از جمله ایجاد 
سیســتم انحراف ، تونل های دسترسی و ســرریز ،  تونل نیروگاه و فراز 
بند  به اتمام رســیده و عملیات خاکریز ی ســد از سال گذشته شروع 
شــده و هم اکنون ۲۲ متر از 1۵0 متر از ارتفاع ســد انجام شده است. 
یخکشــی حجم تنظیمی سد هراز را ۶۵0 میلیون متر مکعب اعالم کرد 
و گفت: این ســد 14 درصد از آب سطحی استان را مهم مهار می کند. 
که این رقم از کل ســدهای در دست بهره برداری استان که حدود 11 
درصد است بیشتر است.  وی افزود:  با احداث این سد امکان کشت دوم 
نیز برای کشاورزان نیز فراهم شده و از زمان اجرا نیز حدود هفتصد الی 
هزار نفر مشغول بکار هستند. ایشان هزینه انجام شده این سد را تاکنون 
۲۵0 میلیارد تومان اعالم کرد و افزود اعتبار این پروژه  در سال گذشته 
با احتســاب تبصره های اختصاص داده شــده بالغ بر یکصد و بیســت 
میلیارد تومان بوده اســت و انظهار میدواری کرد در سال جاری نیز رقم 

مناسبی به این طرح اختصاص یابد

 راه اندازی سامانه الکترونیکی سپند توسط شهرداری قم 
طرحی نو برای سرویس مدارس وآسودگی خیال والدین 

دبیر اجرایی اجالس "راه ابریشم" خبر داد:

حضور ۴۰ مهمان خارجی در نشست های جهانی "راه ابریشم" به میزبانی همدان 

رییس اتاق بازرگانی اصفهان:

افرادی که در بازار سمبل اعتبار هستند را نباید در رسانه ها به عنوان مجرم نشان دهیم

با حضور شهردارکرج صورت گرفت؛
بهره برداري از فاز یک آرامستان بهشت علي)ع( کرج

استاندار در بازدید از سد هراز :
همه باید برای تکمیل پروژه سد هراز کمک کنند
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چگونه یک مدیر موفق در شرکت مان باشیم؟
خوش رفتاری، رمز موفقیت در مدیریت کسب وکار

موفقيت در حوزه مديريت و دس��تيابی به مقام مديريت برندهای بزرگ آرزوی هر كارآفرينی محس��وب می شود. در اين 
ميان فقط برخی از كارآفرينان موفق به حضور در شركت های بزرگ خواهند شد. دليل اين امر به طور معمول در ويژگی ها 
و مهارت های منحصر به فرد اين افراد نهفته است. جوليه سويت يكی از معدود مديران موفق در دنيای امروز است. وی اخيرا 
به عنوان مديرعامل موسسه چند مليتی اكسنچر انتخاب شده است. اين موسسه در زمينه ارائه خدمات حرفه ای فناوری و 
مشاوره ای فعاليت دارد. پس از انتخاب جوليه به عنوان مديرعامل شركت اكسنچر بسياری از كارشناس ها به دنبال يافتن دليل 
چنين انتخابی بودند. اگرچه نظرات مختلفی در اين زمينه وجود داشت، اما نقطه اشتراک تمام نظرات توانايی باالی جوليه 
سويت در زمينه تعامل و ارتباط با ديگران بود. در حقيقت جوليه مهارت بااليی در زمينه تقويت روحيه كارمندان و ترغيب شان 
به ارائه عملكرد بهتر دارد.  امروزه توانايی ايجاد رابطه مناسب با كارمندان اهميت بااليی دارد. بسياری از كارآفرينان در اين 
زمينه دچار مش��كات اساسی هستند. متاس��فانه در دانشكده های مديريت و كسب و كار بيشتر بر روی مهارت های فردی 
مديران تاكيد می شود. به اين ترتيب در عمل دانش و مهارت ارتباطی مورد غفلت قرار می گيرد. از نظر من حتی در صورت 
شكست اوليه در زمينه ايجاد ارتباط مطلوب با كارمندان، در بلندمدت شركت ما رشد و توسعه قابل توجهی خواهد داشت. 

خوش رفتاری به طور معمول يك اصل پذيرفته ش��ده ميان شركت هاس��ت، با اين حال در مواردی فقط ميان مديران 
ش��ركت اجرا می ش��ود. به اين ترتيب مديران فقط در ارتباط با يكديگر به اين اصل وفادار خواهند ماند. در ساير موارد 
 ،JPMorgan اين اصل به دس��ت فراموشی سپرده می ش��ود. مديران موفقی نظير مورگان اس��تنلی، مديرعامل برند
ب��ه اجرای اصل خوش رفتاری در برابر تمام اعضای ش��ركت تاكي��د دارد. از نظر وی خوش رفتاری با بخش محدودی از 
كارمندان يا طيف مديريتی موجب ايجاد دو قطبی شدن در شركت خواهد شد. به اين ترتيب برخی از اعضای شركت 
بدل به دش��منان يكديگر می ش��وند. با تاش برای رفتاری مناسب و برابر با همه اعضای شركت امكان توسعه متوازن و 

پايدار كسب و كار فراهم خواهد شد. 
براس��اس گزارش شركت اسپنسر استوارت، برترين شركت های سال گذش��ته در زمينه مديريت عملكرد موفقی در 
زمينه ترغيب كارمندان به س��وی كار خاقانه داش��ته اند. اين كار شامل انگيزه بخشی به كارمندان نيز می شود. به اين 
ترتيب برندها در راس��تای دس��تيابی به موفقيت بايد به فكر تقويت روحيه كارمندان شان نيز باشند. شركت هايی نظير  
BMW، گاس��دور، نوكور و ش��ركت دارويی ورتكس همگی از اين اصل پيروی می كنند. به اين ترتيب آنها در طول 

چند دهه اخير به صورت مداوم در فهرست برترين برندها از نظر مديريت مطلوب قرار گرفته اند. 
ام��روزه كارمن��دان همكاری با مديران تعاملگرا را در اولويت قرار می دهند. اين نكته در زمينه ش��ركت كارمندان در 
مصاحبه استخدامی شركت های مختلف نقش موثری ايفا می كند. به اين ترتيب داشتن مديران تعاملگرا برگ برنده ای 
برای برندهای بزرگ و حتی تازه تاسيس محسوب می شود. جنيس واترمن در اين مورد اظهارنظر جالبی دارد: »امروزه 
همكاری و خوش رفتاری با كارمندان ارزش مهمی در محيط شركت ها محسوب می شود. يك مدير موفق بايد شيوه های 
رفتار مناسب با كارمندان در راستای بهبود كيفيت عملكردشان را بداند. در غير اين صورت شركت تحت مديريت وی 

به زودی دچار مشكات فراوانی خواهد شد.« 
اكنون دنيای كس��ب و كار پذيرای رقابت س��خت و س��نگين برندهای مختلف اس��ت. در اين ميان ناتوانی در زمينه 
مديريت بهينه شركت از نظر داخلی مشكات بسيار زيادی برای برندها ايجاد می كند. ما دست  كم بايد انسجام مناسبی 
در درون شركت مان داشته باشيم. در غير اين صورت رقابت با ساير شركت ها تقريبا غيرممكن خواهد شد. اگر به سابقه 
فعالي��ت مديران موفق نگاه كنيم، اغلب آنها در تاش برای تقويت مهارت ارتباط مناس��ب با كارمندان بوده اند. همين 

امر آنها را بدل به مديرانی محبوب و دوست داشتنی ميان كارمندان شان می كند. 
وقتی جوليه س��ويت در رقابت برای دس��تيابی به مقام مديرعاملی ش��ركت اكس��نچر بود، بس��ياری از منتقدان وی 
تجرب��ه مديريتی اندک او را مدنظر قرار می دادند. در حقيق جوليه پيش از اين فقط مديريت بخش آمريكای ش��مالی 
اين ش��ركت را برعهده داش��ت. به همين خاطر تجربه اندک مديريتی بيشترين انتقاد وارده به وی بود. در نقطه مقابل، 
طرفداره��ای جوليه به مهارت های باالی وی در زمينه مديريت كس��ب و كار تاكي��د می-كردند. اگرچه جوليه تجربه 
مديريتی اندكی داشت، اما در همين مدت زمان اندک موفق به ايجاد تغييرات مثبت متعدد در بخش آمريكای شمالی 
شركت شده بود. نكته مهم در اينجا رابطه بسيار مطلوب جوليه با كارمندان شركت بود. به اين ترتيب كارمندان شركت 

به بهترين وجه توانايی همكاری با جوليه را داشتند. 
جدال ميان طرفدارها و منتقدان جوليه بر س��ر انتخاب مديرعامل ش��ركت اكس��نچر به زودی به نفع جوليه پايان 
پذيرفت. هيأت مديره ش��ركت بزرگترين مشكل ش��ركت را ناتوانی مديران عامل قبلی در زمينه ايجاد ارتباط نزديك و 
تاثيرگذاری مطلوب بر روی كارمندان عنوان كرد. به اين ترتيب هدف اصلی شركت يافتن مديری با توانمندی های باال 

عنوان شد. بی ترديد در اين زمينه هيچ فردی توانايی رقابت با جوليه را نداشت. 
به عقيده نوآه ايسنكرافت، استاد كسب و كار دانشگاه دانكه، مهارت های ارتباطی نقش مهمی در موفقيت برندها ايفا می كند: 
»ارتباط خوب با كارمندان به معنای روابط عمومی باال نيست. اگرچه روابط عمومی باال برای هر مديری ضروری محسوب 
می شود، اما نكته مهم توانايی بيان احساسات مثبت است. بسياری از مديران در اين زمينه انگيزه كافی را نشان نمی دهند. 
تاثيرگذارترين جمات يك مدير بر روی كارمندان نمونه های احساسی هستند.« از نظر ايسنكرافت چالش شركت های در 

حال رشد فقط با استخدام مديران موفق در زمينه ارتباط با كارمندان حل خواهد شد. 
بی ترديد فضای كس��ب و كار دارای اس��ترس های بسيار زيادی اس��ت. اين امر كارمندان و مديران را به صورت های 
مختلف تحت تاثير قرار می دهد. ارتباط مناس��ب و خوش رفتاری با كارمندان هميش��ه فرصت مناس��بی برای كاهش 

استرس محيط كار ايجاد می كند. به اين ترتيب فعاليت كاری بدل به امری لذت بخش تر می شود. 
ايده راش��ل مونيز، مديرعامل هتل های زنجيره ای HEI، برای تقويت روحيه كارمندان و خوش رفتاری با آنها اندكی 
متفاوت با آنچه تا اينجا مورد بررسی قرار گرفت، است. بر اين اساس راشل برای مديريت 83 شعبه از هتل های تحت 
نظ��رش اق��دام به برگزاری ويدئوكنفرانس با تمام مديران ش��عبه ها كرد. در اين گفت وگو وی بر دش��واری كار مديران 
تاكيد داش��ت. س��پس برای جلب اعتماد آنها اقدام به بيان راهكار مديريتی خود كرد. بر اين اس��اس مديران موفق در 
زمينه پيش��برد برنامه های ش��ركت ارتقای درجه و حقوق پيدا می كردند. به عقيده راش��ل ايجاد صميميت و توصيف 
برنامه های ش��ركت در فضايی دوستانه تاثيرگذاری بس��يار بيشتری بر روی افراد دارد: »به عقيده من همكاری نزديك 
و خوش رفتاری با يكديگر هميش��ه نتيجه بهتری در مقايس��ه با رقابت كوركورانه خواهد داش��ت.« اگر ميان مديران يا 
كارمندان زير دس��ت مان رقابت بی مورد ايجاد كنيم، فضای كلی ش��ركت به س��وی التهاب خواهد رفت. بی ترديد در 
چنين ش��رايطی امكان تمركز بر روی اهداف اساس��ی وجود نخواهد داش��ت. به اين ترتيب شركت  ما روز به روز دچار 

چالش های بيشتری خواهد شد. 
وقتی ما به عنوان مدير يك مجموعه انتخاب می ش��ويم، مس��ئوليت اصلی ما ايجاد اتحاد ميان اعضاس��ت. متاسفانه 
بسياری از مديران اين امر را با ايجاد رقابت درون شركتی اشتباه می گيرند. وقتی ما قصد ايجاد اتحاد ميان كارمندان 
را داريم، بايد ابتدا با آنها رفتار مناس��بی داش��ته باشيم. در غير اين صورت امكان موفقيت در حوزه مديريت شركت ها 

امكان پذير نخواهد بود. 
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در مطلب پيشين به سه مورد از نكات طايی موفقيت پرداختيم 
و حال آنها را ادامه می دهيم.

4-شما از امکانات الزم برخوردار هستید 
بس��ياری از افراد از نبود امكانات در زندگی خود برای رس��يدن 
ب��ه اهداف، گل��ه می كنند. با اين حال با نگاه��ی واقع بينانه پی به 
اين امر خواهيد برد كه ش��ما در حال حاضر نيز از تمامی امكانات 
الزم برای موفقيت، برخوردار هس��تيد. در اين رابطه تيم فريس در 
يكی از مصاحبه های خود در س��ال 2۰13 عنوان كرده اس��ت كه 
اگرچه او نيز دچار احساساتی نظير خشم و استرس می شود، با اين 
حال هر روز به دنبال راهكارهايی برای كاهش آنها اس��ت. درواقع 
ريش��ه تقريبا تمامی مش��كات افراد، به علت طرز فكر اشتباه آنها 
است. برای مثال بسياری از افراد به خاطر جواب ندادن به موقع به 
ايميل ها و پيام های خود، دچار اس��ترس می شوند. علت اين امر به 
اين خاطر است كه آنها تصور می كنند كه طرف مقابل ممكن است 
عصبانی ش��ود، با اين حال واقعيت اين است كه ناراحت شدن افراد 
ديگر، ابدا به شما ارتباطی نداشته و نبايد به خاطر ديگران، خود را 
دچار احساسات منفی كنيد. همچنين فراموش نكنيد كه در حال 
حاضر ابدا مهم نيس��ت كه از چه سطح امكاناتی برخوردار هستيد، 
ميزان استفاده شما از آنها بسيار مهم خواهد بود. با نگاهی به افراد 
موفق جهان در حوزه    ه��ای مختلف نظير كارآفرينی، ورزش و . . . 
پی به اين نكت��ه خواهيد برد كه تقريبا تمامی آنها از خانواده های 
فقي��ر بوده اند. به همي��ن خاطر نبود امكانات، تنه��ا بهانه ای برای 

تاش نكردن و ش��جاع نبودن اس��ت. در آخر همواره اين جمله را 
به خاطر داشته باشيد كه برای تبديل شدن به دونده ای حرفه ای، 
همواره وجود دو پای س��الم را ش��رط اصلی تصور می كنند. با اين 
حال اس��كار پيستوريوس، دونده ای با دوپای كمكی است كه حتی 
در مس��ابقات المپيك نيز شركت كرده و عملكرد خيره كننده ای را 
داشته است. به همين خاطر هيچ بهانه ای برای نرسيدن به رويای 
ش��ما قابل قبول نخواهد بود و ش��ما تنها فرد مسئول در قبال آن 

محسوب می شويد. 
5-شکست به معنای عدم برنامه ریزی درست شما 

خواهد بود 
بس��ياری از اف��راد تصور می كنند كه شكس��ت ب��ه معنای عدم 
شايس��تگی و با توانايی آنها اس��ت. با اين حال واقعيت اين اس��ت 
كه ش��ما تنها در برنامه ريزی خود مشكاتی را داشته ايد كه با رفع 
آنه��ا قادر به خل��ق نتايجی كاما متفاوت خواهي��د بود. به همين 
خاطر ضروری اس��ت تا منصفانه نب��ودن جهان را فراموش كرده و 
شكس��ت را يك مرحله كاما طبيعی در مس��ير رشد، تلقی كنيد. 
درواقع اگرچه جهان منصفانه نيس��ت و تمامی افراد از يك سطح 
امكانات برخوردار نيس��تند، با اين حال هر ف��ردی قابليت درونی 
پيش��رفت را دارد و اين امر درست نكته ای است كه هيچ گاه نبايد 
فرام��وش كنيد. در اين رابطه ذهنيت قربانی بودن ش��رايط نيز از 
ديگر مواردی اس��ت كه تنها باعث تباه شدن عمر شما خواهد شد. 
درواقع ش��ما تنها زمانی رشد خواهيد كرد كه تنها خود را مسئول 

تمامی اتفاقات پيرامون و زندگی خود بدانيد.
6-تمامی جنبه های زندگی شما تاثیرگذار خواهد بود

هر بخش��ی از زندگی شما كه تغيير كند، بر روی ساير بخش ها 

نيز تاثيرات خود را خواهد گذاش��ت. به همين خاطر ضروری است 
تا نس��بت به اقدامات خود، توجه كافی را داش��ته باش��يد. اين امر 
واقعيتی اس��ت كه تحت عنوان اثر پروانه ای ش��ناخته می شود. به 
همين خاطر اگر خواهان جذب بهترين ها در زندگی خود هستيد، 
الزم اس��ت تا بهترين ها را نيز به جهان انتقال دهيد. در اين رابطه 
حتما نبايد به دنبال اقدامات بزرگ باش��يد و حتی يكسری موارد 
كوچك نيز كاما سودمند خواهد بود. درواقع تاش برای تغييرات 
و اقدام��ات كوچك، همواره احتمال انجام آنها به مراتب بيش��تر از 
موارد بزرگ اس��ت. به همين خاطر ضروری  اس��ت تا آنها را مورد 

توجه جدی خود قرار دهيد. 
7-رقابت را یک عامل خطرناک تلقی کنید 

همه برندها و افراد شكس��ت خورده در يك مورد مش��ترک 
هس��تند، آنها موفق نش��ده اند تا از رقابت دور بمانند. درواقع 
رقابت در اكثر موارد به صورت نادرست آن مورد استفاده قرار 
می گيرد و همين امر باعث می شود تا افراد به جای تاش برای 
بهبود خود، به دنبال ضربه زدن به يكديگر باشند. بدون شك 
اين امر شما را وارد يك جنگ فرسايشی خواهد كرد كه برنده 
واقعی در آن وجود نخواهد داش��ت، ب��ا اين حال همواره يك 
برن��د با پايان كار خود مواجه خواهد ش��د. اين امر برای افراد 
نيز كاما صادق اس��ت. به همين خاطر ضروری است تا تنها 
در رقابت با ديروز خود باش��يد. اين امر بدون شك شما را به 
باالترين جايگاه ها خواهد رساند. درواقع الزامی است تا انرژی 
خود را تنها برای اموری خرج كنيد كه كاما سودمند هستند. 
ادامه دارد ...
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