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وزیر اسبق صنعت مطرح کرد

پیشنهادهای بیست گانه 
برای مدیریت بازار ارز

وزیر اس��بق صنعت با اش��اره به تجربه دور قبلی تحریم ها علیه کشورمان، پیش��نهادهای بیست گانه ای را برای 
مدیریت هرچه بهتر بازار ارز ارائه داد.  به گزارش  مهر، خروج آمریکا از برجام و تهدید رئیس جمهور این کش��ور 
به بازگش��ت تحریم ها علیه کش��ورمان که کاماًل قابل پیش بینی بود، شرایط تجربه شده ای را برای اقتصاد کشور 
ایجاد خواهد کرد و در صورت بهره گیری صحیح و دقیق از دستاوردهای دور قبلی تحریم ها، می توان دور جدید 
تحریم ها را نیز با فشار کمتری پشت سر گذاشت.  در همین ارتباط، مهدی غضنفری، که در دور قبلی تحریم ها...

وزیر کار خبرداد

 سرمایه گذاری دانمارک
برای ساخت دارو در ایران
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غول های تجاری اروپا همچنان در شوک تصمیم ترامپ

 شرکت های اروپایی چقدر از تحریم های آمریکا
علیه ایران متضرر می شوند؟ 

تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازارهای جدید
6 نوع از رؤسا و نحوه همکاری با آنها 

چگونه هزینه های بازاریابی محتوا را کاهش دهیم؟ 
6 ایده فوق العاده برای بازاریابی محتوا

چگونه با استفاده از اینستاگرام برند خود را بسازیم
مقصد بعدی سفر؛ مادرید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیرعامل انویدیا: رویاهای والدینم
مرا به این مرتبه رسانده است

3
معاون رئیس جمهـوری گفت افزایش ضریب حقوق کارکنان 

دولـت در سـال 97 از همین ماه )اردیبهشـت( در 
کشور اجرایی می شود.  محمدباقر نوبخت روز...

معاون رئیس جمهوری: 

 افزایش پلکانی حقوق کارمندان
از اردیبهشت اجرا می شود

یادداشت

تحریم ها را دور نزنیم

شبکه های پوششی برای دور 
زدن تحریم ها به رغم اثربخشی 
بس��یار در دور قبل��ی تحریم ها 
علی��ه کش��ورمان، در ش��رایط 
فعلی با دو ایراد اساس��ی همراه 

هستند. 
بع��د از تش��دید تحریم ها در 
س��ال ٩٠، بخ��ش مهم��ی از 
راهب��رد ایران، ه��م در فروش 
نف��ت و ه��م در انتق��ال وجوه 
آن ب��ه نق��اط اس��تفاده، »دور 
زدن تحری��م« بود. امروز، س��ه 
سال بعد از تخریب شبکه های 
پوشش��ی ف��وق توس��ط ایران 
از س��ال ٩٣، ب��ه دور از هیاهو 
می ت��وان ب��ه س��نجش اثر آن 

پرداخت. 
ش��بکه  انتق��االت  هزین��ه 
پوششی در آن مقطع به مراتب 
کمتر از شبکه رسمی بود و در 
مقطع��ی حتی هزین��ه ای یک 
شش��م هزینه ش��بکه رس��می 
داش��ت و نی��ز قطع��ا از هزینه 
انتقال رس��می در بس��یاری از 
خطوط در دوره پس��ابرجام هم 
کمتر بود. همچنین این شبکه 
فوق العاده چاب��ک بود و امکان 

تغییر فوری در مقابل 
3تغییر سیاست های...

مجید شاکری
تحلیلگر اقتصادی

در نشس��تی که با حضور برخی مس��ئوالن دولت 
و مجلس و فعاالن کس��ب و کار برگزار شد، مسئله 
تأمین  اجتماعی و مش��کالت ناشی از آن در فضای 
کس��ب و کار مط��رح و راهکارهایی ب��رای حل این 

مسئله ارائه شد. 
به گزارش مهر، یکی از مهم ترین و البته شایع ترین 
مسائل پیش روی فضای کسب و کار کشور، مسئله 
تأمی��ن  اجتماعی اس��ت. برخی معتقدند س��ازمان 
تأمین  اجتماعی با صدور بخش��نامه هایی، سعی در 
تأمین منابع مالی از جیب تولیدکنندگان و فعاالن 
کسب و کار دارد که این اقدامات در وضعیت کنونی 
اقتصاد، ش��رایطی را در فضای کس��ب و کار ایجاد 
ک��رده که ادامه حی��ات بخش های واقع��ی و مولد 

اقتصاد در آن بسیار سخت شده است. 
با توجه به مشکالتی که سازمان تأمین  اجتماعی 
به وی��ژه از طری��ق دریاف��ت ضرایب س��نگینی از 
قرارداده��ا از کارفرمای��ان و پیمان��کاران به وجود 
آورده، نشس��ت تخصص��ی »نقش س��ازمان تأمین 
 اجتماع��ی در فضای کس��ب و کار« با حضور برخی 
فعاالن کس��ب و کار از جمل��ه نمایندگان اتاق های 
بازرگانی، خانه صنعت و معدن، برخی ش��رکت های 
زیان دیده و نیز مسئوالن سازمان تأمین  اجتماعی و 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد. در این نشست، 
ابت��دا نماین��دگان اصناف به تش��ریح مش��کالت و 
گالیه ه��ای خود پرداخته و پ��س از آن، نمایندگان 
س��ازمان تأمین  اجتماعی پاسخ هایی را ارائه کردند. 
در پایان هم نماینده مجلس حاضر در نشس��ت به 
جمع بندی و تشریح اقدامات مجلس برای حل این 

مشکل پرداخت. 
دریافت 16.67درصد حق بیمه از کارفرما با 

بهره وری اقتصاد در تضاد است
میربلوک، عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن 
استان تهران در اعتراض به مدیریت سازمان تأمین 
 اجتماعی گفت: س��وال اینجاس��ت که چرا افرادی 
خ��ارج از حیطه کارگ��ری و کارفرمایی مدیریت و 

وکالت کارگران را عهده دار شده اند؟ 
عض��و هیأت مدیره خانه صنعت و معدن اس��تان 
ته��ران گفت: یک��ی از اش��کاالت س��ازمان تأمین 
 اجتماعی بخش��نامه محور بودن آن اس��ت و حرف 
اصل��ی را مدیر و مالکان س��ازمان تأمین  اجتماعی 

می زنند نه قانون. 
وی با یادآوری روش سایر کشورها در این موضوع 
گفت: کش��ورها منابع محور، نوآورمحور و بهره محور 
هس��تند. کش��ور هم باید از یکی از این س��ه منبع 
اس��تفاده کند و چرا باید ۱۶.۶۷درص��د از کارفرما 
گرفته بش��ود؟ دریافت ۱۶.۶۷درص��د حق بیمه با 

اصول بهره وری در اقتصاد در تضاد است. 

میربل��وک گف��ت: ۱۶.۶۷درصد سهم الش��راکت 
تأمی��ن  اجتماع��ی از پروژه ها اس��ت و کاری هم به 

ضرر شرکت ها ندارد و از حق خودش نمی گذرد. 
 بازرسی را

به حسابرسی تبدیل کرده اند
نجفی منش، رئیس کمیس��یون تس��هیل کس��ب 
و کار ات��اق بازرگانی نیز با اش��اره به تجربه س��ایر 
کش��ورها در حوزه بیمه گفت: در آلمان کارفرماها 
بیمه را بنیان گذاشتند که ٣٠ نفر کارفرما و ٣٠ نفر 
کارگر هستند، اما سازمان تأمین  اجتماعی را چون 
افراد دیگری اداره می کنند، مشکالت زیادی در این 

حوزه به وجود آمده است. 
رئی��س کمیس��یون تس��هیل کس��ب و کار اتاق 
بازرگان��ی در توصی��ف وضعیت مطالبات س��ازمان 
تأمی��ن  اجتماع��ی از دولت گفت: س��ازمان تأمین 
 اجتماع��ی بالغ بر ۱۲٠ هزار میلیارد تومان از دولت 
طل��ب دارد و ب��ه تدریج باید ب��رود و ردیف بودجه 

شود. 
وی در توصیف نحوه بازرس��ی های سازمان تأمین 
 اجتماعی از شرکت ها گفت: بازرسی را به حسابرسی 
تبدیل کردند و همه جا را بررس��ی می کنند و شخم 
می زنند و وقتی بررسی می کنند در قبال کم کردن 

هزینه بیمه کارفرما، از آنها رشوه طلب می کنند. 
نجفی من��ش در پای��ان به عنوان راه��کاری برای 
حل برخی از این مشکالت گفت: ماده ۴۱ هم باید 

رسمی و شفاف بشود. 
 چرا کارفرما باید تاوان اشتباهات

سازمان و دولت را بدهد؟ 
در این نشس��ت فرهادی، عضو هیأت نمایندگان 
ات��اق ایران نیز ب��ا گالیه از نحوه مواجهه س��ازمان 
تأمی��ن  اجتماعی ب��ا کارفرماها گف��ت: همه واقف 
هس��تیم که حق با کارفرما اس��ت ولی می خواهیم 
گردنش را بزنیم. چرا باید تاوان اشتباهات سازمان و 
دولت را کارفرما بدهد؟ دولت دیگر حق ٣درصدش 

را نمی دهد و آن را هم از کارفرما می گیرند. 
وی در توصیف وضعیت کنونی پیمانکاران گفت: 
درواقع پیمانکاران به ج��ای ٣٠درصد، ٣٠٠درصد 
حق بیمه پرداخت می کنند. این حق الناس نیست؟ 
متأس��فانه به خروجی این کار اصال فکر نمی ش��ود 
و فق��ط به ورودی و درآمده��ای حاصل از آن فکر 

می کنند. 
فرهادی با انتقاد از مجلس در باز گذاشتن دست 
سازمان تأمین  اجتماعی برای اعمال ضرایب دلخواه 
خ��ود در قرارداده��ا گفت: مجلس م��اده ۴۱ را در 
اختیار س��ازمان تأمین  اجتماعی گذاش��ته است و 
س��ازمان هر کاری که دلش می خواهد با کارفرماها 
دارد انجام می دهد و هر ضریبی که دل شان بخواهد 

اعمال می کنند. 
انباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است

همچنی��ن س��اعی، عض��و کمیس��یون اجتماعی 
مجلس در این نشس��ت هم اندیش��ی با بیان اینکه 
تالش ه��ای مجل��س در بهب��ود رابطه بی��ن کارگر 
و کارفرم��ا و کاهش مش��کالت ه��ر دو طرف بوده 
اس��ت، تأکید کرد: باید از تجربیات کشورهای دیگر 

استفاده کنیم. 
وی در ادامه افزود: ماده ۴۱ منطقی است، ولی ما 
به دنبال راه س��ومی هستیم تا صندوق بتواند ادامه 
دهد و هم مش��اغل ضرر نکنند. انباشت قوانین در 
حوزه بیمه زیاد است و باید این مسئله را حل کرد. 

 میانگین طول مدت بازنشستگی
به 14 سال رسیده است

در ادامه این نشست حمزه لویی، نماینده سازمان 
تأمی��ن  اجتماع��ی درباره طول مدت بازنشس��تگی 
گف��ت: آنط��ور ک��ه گفته می ش��ود، ط��ول مدت 
بازنشستگی ٣٠س��ال نیست و امروز میانگین طول 

مدت بازنشستگی به ۱۴ سال رسیده است. 
رئیس اداره نظارت بر امور هیأت های تش��خیص 
مطالبات س��ازمان تأمین  اجتماعی افزود: بیشترین 
اعتراض��ات از طرف جامعه کارگ��ری در هیأت های 
حل اختالف مطرح می ش��ود. ام��روز اکثر کارگاه ها 
با حداقل دستمزد حق بیمه را پرداخت می کنند. 
امسال برای جریمه ها بخشودگی در نظر گرفته شد

کریمی، سرپرس��ت دبیرخان��ه هیأت های بدوی، 
تجدید نظر و تش��خیص مطالبات س��ازمان تأمین 
 اجتماع��ی نی��ز با اش��اره ب��ه اهمیت مس��ئولیت 
سازمان تأمین  اجتماعی و پذیرش برخی ظلم های 
صورت گرفته از سوی این س��ازمان در حق فعاالن 
کس��ب و کار گفت: تأمین  اجتماع��ی برای دفاع از 

حق کارگران به وجود آمد. 
نماینده س��ازمان تأمین  اجتماعی ب��ا بیان اینکه 
۲۴ه��زار پرونده ش��کایت در مورد رد نش��دن حق 
بیمه وجود دارد، درباره حذف ماده ۴۱ قانون تأمین 
 اجتماعی گف��ت: ماده ۴۱ قب��ل از انقالب تصویب 
شده است و اگر فردایی حذف شود فاجعه می شود. 
نماینده ها باید از ماده ۴۱ دفاع کنند تا حقی ضایع 

نشود. 
کریمی با اش��اره ب��ه برخی از اقدامات س��ازمان 
تأمین  اجتماعی گفت: در سازمان تأمین  اجتماعی 
تصمیمی گرفته شده است که برای حل معضالت و 

مشکالت سیستم الکترونیکی برقرار کند. 
سرپرست دبیرخانه هیأت های بدوی، تجدید نظر 
و تشخیص مطالبات سازمان تأمین  اجتماعی گفت:  
»امس��ال با هدف حمایت از تولی��د برای جریمه ها 

بخشودگی در نظر گرفته شد.« 

معاون سازمان امور مالیاتی مطرح کردحق بیمه 16.67درصدی کارفرما در تضاد با بهره وری اقتصاد

پیوند مالیات بر ارزش افزوده با رکود در تولید، فرار رو به  جلو
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی 
گف��ت پیوند مالیات ب��ر ارزش افزوده با رکود در حوزه 

تولید، فرار روبه جلو است. 
به گزارش ایس��نا، محمد مس��یحی بیان کرد: اینکه 
مش��کالت اقتصادی و به ویژه تولید را به حوزه مالیات 
بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیرکارشناسی و 
فرار رو به  جلو از س��وی برخی از دس��تگاه ها است که 

نتوانستند در حوزه مأموریت خود موفق عمل کنند. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه مالی��ات اب��زار تأمین مالی 
دولت هاس��ت، اجرای قانون و وص��ول مالیات را امری 
اجتناب ناپذی��ر دانس��ت و گفت: چالش ه��ای قانونی و 
اجرای��ی در قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده، کم وبیش 
در اکثر کش��ورها دیده می ش��ود، اما ب��ا این حال این 
نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در ۱۶٠ کشور جهان 

اجرا می شود. 
این مس��ئول در پاس��خ به ای��ن اظهارنظر که برخی 
رکود اقتصادی را متأثر از اجرای قانون مالیات بر ارزش 
افزوده می دانند، تصریح کرد: اینکه مشکالت اقتصادی 
و به وی��ژه تولید را ب��ه حوزه مالیات ب��ر ارزش افزوده 
مرتبط بدانیم حرفی غیرکارشناس��ی و فرار روبه جلو از 
سوی برخی از دستگاه ها است که نتوانستند در حوزه 

مأموریت خود موفق عمل کنند. 
معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی 
کش��ور افزود: مالیات ب��ر ارزش اف��زوده به رغم برخی 
مش��کالت اجرایی و خألهای قانون��ی نمی تواند دلیل 
رکود اقتصادی و تولید باش��د بلکه پدیده های ناصوابی 
نظیر قاچاق کاال، ران��ت توزیع، غیررقابتی بودن برخی 
کاالها و خدمات و. . . ش��رایط تولید و اقتصاد کش��ور 

تأثیرگذار است. 

وی با بیان اینکه کارکرد شفاف سازی این نوع مالیات 
به ش��دت در تعارض با پدیده های یادشده است، افزود: 
شناس��ایی بیش از ٣٠٠٠ شرکت صوری و کاغذی که 
سیستم کالن اقتصادی کشور را دچار اخالل می کند و 
در خدمت قاچاق کاال و رانت توزیع و غیررقابتی کردن 
اقتصاد بودند از مزیت های کارکرد شفاف سازی مالیات 

بر ارزش افزوده است. 
مسیحی تأکید کرد: البته نظام مالیاتی نیز باید برای 
تس��هیل در اجرا و کاهش اثرات ناص��واب پدیده های 
مذکور همکاری و تس��هیالت بیشتری را برای مودیان 
فراهم کند که اقدامات دوس��اله اخیر در همین راستا 

بوده است. 
وی با اش��اره به اینک��ه در قانون مالی��ات بر ارزش 
اف��زوده مصرف کنن��ده نهایی پرداخت کنن��ده مالیات 
است، تصریح کرد: در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، 
فع��االن اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفا وظیفه 
انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش برعهده 
دارن��د و نهایتا بار مالی قان��ون مالیات بر ارزش افزوده 

برعهده مصرف کننده نهایی است. 
مع��اون س��ازمان ام��ور مالیاتی با اش��اره ب��ه اینکه 
مش��کالت اجرایی و خألهای قانون��ی مالیات بر ارزش 
افزوده در قالب الیحه اصالحی با کس��ب نظر از تمامی 
ذی نفع��ان از جمل��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
تدوین و تقدیم مجلس ش��ورای اس��المی شده است، 
خاطرنش��ان کرد: هرگون��ه اظهارنظر غیرکارشناس��ی 
توس��ط دس��تگاه های دولتی در این خص��وص مغایر 
مصالح ملی و سیاس��ت های دولت اس��ت که ضرورت 
دارد دس��تگاه های مذکور نسبت به این موضوع عنایت 

داشته باشند. 

وزیر راه و شهرسازی در دیدار با رئیس سی ویکمین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران، از پیش��نهاد ایجاد 
منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ استقبال کرد. 
به گزارش ایس��نا، در این دیدار رئیس سی ویکمین 
نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران پیشنهاد ایجاد یک 
منطق��ه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ را مطرح کرد 
و گف��ت: ع��راق در ح��ال حاضر نیاز ب��ه صنعت چاپ 
م��ا دارد و خریدار اصلی ما محس��وب می ش��ود.  وی 
اف��زود: اگر جایی ایجاد کنیم که به قطب چاپ تبدیل 
شود، اش��تغال زایی خوبی ایجاد می شود. وزارت ارشاد 
پیگیر این موضوع اس��ت و البته همکاری وزارت راه و 

شهرسازی نیز الزم است. 
در ادامه وزیر راه و شهرس��ازی گفت: اگر عزم واقعی 

برای چنین کاری وجود داش��ته باش��د، بندرعباس یا 
س��ایر بنادر مکان های مناس��بی به حس��اب می آیند. 
البت��ه اگر عراق خریدار اصلی اس��ت و الزم اس��ت در 
غرب کشور چنین منطقه ای ایجاد کنیم، فرودگاه امام 
خمینی هم جای مناس��بی اس��ت اما این فرودگاه به 

پایتخت خیلی نزدیک است. 
عباس آخوندی اضافه کرد: ما در بندر امام ۱۱ هزار 
هکتار منطق��ه ویژه داریم و می ت��وان در همان مکان 
ب��رای صنعت چاپ نیز یک منطقه آزاد فرهنگی ایجاد 
کرد.  سی ویکمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران 
با ش��عار »نه ب��ه کتاب نخوان��دن« از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ 
اردیبهش��ت ماه در مص��الی امام خمین��ی )ره( برگزار 

می شود. 

آخوندی تأکید کرد
لزوم ایجاد منطقه آزاد فرهنگی برای صنعت چاپ



وزی��ر اس��بق صنعت با اش��اره 
ب��ه تجرب��ه دور قبل��ی تحریم ه��ا 
علی��ه کش��ورمان، پیش��نهادهای 
بیس��ت گانه ای را ب��رای مدیری��ت 

هرچه بهتر بازار ارز ارائه داد. 
به گزارش  مهر، خروج آمریکا از 
برجام و تهدی��د رئیس جمهور این 
کشور به بازگش��ت تحریم ها علیه 
کشورمان که کامالً قابل پیش بینی 
بود، شرایط تجربه شده ای را برای 
اقتصاد کش��ور ایجاد خواهد کرد و 
در ص��ورت بهره گی��ری صحیح و 
دقی��ق از دس��تاوردهای دور قبلی 
تحریم ه��ا، می ت��وان دور جدی��د 
تحریم ه��ا را نیز با فش��ار کمتری 

پشت سر گذاشت. 
مه��دی  ارتب��اط،  همی��ن  در 
غضنفری، که در دور قبلی تحریم ها 
علی��ه کش��ورمان، س��کان وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را در دست 
داش��ت، با تکیه بر تجربه آن دوره، 
پیشنهادات بیس��ت گانه ای را برای 
مدیریت هرچه بهتر و مؤثرتر بازار 

ارز ارائه داد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه مس��ئوالن 
کش��ور باید به سرعت سیاست های 
و  بررس��ی  را  خ��ود  اقتص��ادی 
شیوه های مؤثرتری را برای تأمین 
نیازه��ای مصرف کنن��دگان واقعی 
ارز برگزینند، اظهار کرد: باید دقت 
کرد که گرچه مدیریت فرآیندها و 
سیاست های ارزی کشور، از جمله 
وظای��ف بانک مرکزی اس��ت اما با 
یک نگاه سیستماتیک، کاماًل واضح 
اس��ت که در چنین شرایطی تنها 
بخش کوچکی از راه حل در اختیار 
بانک مرکزی اس��ت. اگر بخواهیم 
یک تعبیر فیزیک��ی از نقش همه 
بازیگ��ران در این ماجرا به دس��ت 
دهیم می توان به دوایر متحدالمرکز 
یا دوایر تو در تو اش��اره کرد که در 
مرکز آن بانک مرکزی و در س��ایر 
دوایر، بازیگران دیگر حضور دارند. 

غضنفری گفت: ب��ا فرض بودِن 
بانک مرکزی در وس��ط یا الیه اول 
این دش��واریها، در الی��ه دوم، همه 
دس��تگاه های اجرایی و دولتی قرار 
دارند که باید سیاست های خود را 
همسو با نیازهای شرایط تحریمی 
تنظیم کنند. به عالوه در الیه سوم، 
قوای مقننه و قضاییه قرار دارند که 
باید سازوکارهای مقابله با تحریم ها 
را س��اده و اثربخ��ش کنن��د و در 
خارجی ترین الیه، بخش خصوصی 
و م��ردم هس��تند که معم��والً در 
صورت��ی ک��ه الیه های قبل��ی کار 
خ��ود را خوب انجام داده باش��ند، 
به همراهی و مشارکت مؤثر با آنها 
پرداخته و کارشان را نسبتا درست 

انجام می دهند. 
وی ادام��ه داد: با فرض پذیرش 
این مدل چند الیه ای، پیشنهادات 
مختلفی برای هر یک از این الیه ها 

وجود دارد. 
را ایج��اد  اول  پیش��نهاد  وی 
فض��ای تبادل ارزی عن��وان کرد و 
گف��ت: بانک مرک��زی باید هر چه 
س��ریع تر، مرکز مبادل��ه ارزی را با 
حضور نماین��دگان همه بانک های 
عامل، دستگاه های مسئول تولید، 
تجارت و خدمات کش��ور همچون 
س��ازمان توس��عه تجارت، سازمان 
گمرک ایران، سازمان مالیات، اتاق 
بازرگانی، نماینده تش��کل صرافان 
و نمایندگان س��ایر ذی نفعان احیا 
ک��رده و ب��ا تنظیم مق��ررات الزم، 
محیطی شایس��ته ب��رای مالقات 
و گفت وگ��وی صاحب��ان عرضه و 
تقاضا یعنی دارندگان و متقاضیان 
ارز فراه��م کن��د ب��ه گون��ه ای که 
به تدری��ج تبادل هم��ه گونه ارزی 
در آنج��ا رق��م خ��ورده و نیازهای 
مشروع ارزی تولیدکنندگان، تجار 
و مردم به درس��تی پاس��خ گرفته 
و آنه��ا مجبور به تأمی��ن ارز خود 
در بازارهای غیررس��می نباش��ند. 
تدبیر ایج��اد مرکز مبادل��ه ارزی، 
برای به هم رس��انی فروش��ندگان و 
خری��داران ارز، در وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تجارت در س��ال ۱٣٩۱ 
در پی ش��دت گرفتن تحریم ها بود 

و تجرب��ه نش��ان داد ک��ه به خوبی 
توانست از پس ماموریتش برآید. ما 
همه تجربه مراحل مختلف ایجاد و 
عملیاتی شدن آن را ثبت کرده ایم 
که در آرشیو وزارت صنعت موجود 
اس��ت. دول��ت می توان��د آن  را به 
همان شکل و یا به صورت جدیدی 

راه اندازی کند. 
وزیر اس��بق صنعت از مدیریت 
مص��ارف ارزی به عنوان پیش��نهاد 
دوم نام برد و اظهار کرد: گروه بندی 
و اولویت بن��دی کااله��ای وارداتی 
)ش��امل غذا و دارو و نیز مواد خام 
تولید تا کاالهای مصرفی و کاالهای 
لوکس( و نیز اولویت بندی خدمات 
ارزبر )شامل خدمات پزشکی، حمل 
و نقل، مهندس��ی، آموزشی، سفر، 
گردش��گری و امث��ال آن( با دقت 
انجام ش��ود. دولت ب��ا به کارگیری 
سیس��تم های یکپارچه و هوشمند 
بای��د اطمین��ان حاص��ل کند که 
اظه��ارات و اتفاقات، موید یکدیگر 
ب��وده و در صورتی ک��ه وجوه ارزی 
ب��ا نرخ ه��ای متف��اوت در اختیار 
واردکنن��دگان قرار گرفته اس��ت، 
کش��ور  وارد  اوالً  مربوط��ه  کاالی 
ش��ده و ثانیاً با قیمت اعالم ش��ده 
به دست مصرف کننده رسیده است. 
در ای��ن روزها بی��م آن می رود که 
بیش اظهاری نیازهای ارزی به دالیل 
مختلف��ی جریان یافت��ه و موجب 

اتالف منابع ارزی شد. 
غضنفری تخصی��ص متناس��ب 
ارز را م��ورد تأکید قرار داد و اظهار 
کرد: وضعیت ارزی کشور این روزها 
به علل گوناگون، ناهمگن اس��ت و 
هر وج��ه ارزی )چ��ه ارز دولتی و 
چ��ه ارز صادرکنن��ده( که به مرکز 
مبادل��ه ارزی برس��د س��فرنامه و 
تاریخچه مخصوص ب��ه خود دارد، 
لذا نمی توان هم��ه را با یک چوب 
راند. ب��ه این دلیل، نظامنامه مرکز 
مبادل��ه ارزی باید اج��ازه دهد که 
تخصی��ص ارز در اولویت کاالیی و 
خدماتی پایین ت��ر، قیمت باالتری 
داشته باش��د. مثاًل برخی از وجوه 
ارزی به صورت دالر و در یک کشور 
غیر-همس��و قابل تحویل اس��ت و 
برخی وجوه دیگر به صورت ارزهایی 
غیر از دالر و در یک کشور همسو. 
قاعدت��اً این دو گون��ه وجه ارزی از 
نظر واردکننده هم ارزش نیستند. 

وی مدیری��ت بازاره��ای مهم را 
دارای اهمی��ت باالی��ی عنوان کرد 
و افزود: نظر ب��ه اهمیت تأمین به 
موق��ع نی��از ارزی واردکنندگان و 
تولیدکنن��دگان، بی��م آن می رود 
که تولیدکنندگان و واردکنندگان 
نتوانند به موقع ثبت سفارش کرده یا 
ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند. 
لذا الزم است دولت و دستگاه های 
مربوطه ضمن رصد مرتب بازارهای 
مهم کشور از بابت کفایت موجودی 
و سهولت دسترسی، به دنبال رشد 
و تعادل چهار بازار اقتصادی کشور 
یعنی بازار ارز، بازار کاال، بازار پول و 

بازار سرمایه باشند. 
وزیر اسبق صنعت بر لزوم توسعه 
ارزی در  تب��ادالت  جغرافی��ای 
ش��رایط فعلی تأکید کرد و گفت: 
این روزها هر ش��هروند ایرانی برای 
آبادان��ی و رفاه برخی کش��ورهای 
مس��یر تجاری ما، مبلغی را به طور 
ناخواس��ته پرداخت می کند! ! این 
مبلغ در قال��ب هزینه های اضافی 
اس��ت ک��ه باب��ت تبدی��ل دالر به 
درهم ی��ا هزینه های تجاری دیگر، 

اخذ می ش��ود. الزم است با بررسی 
مجدد نقش��ه جغرافیایی تبادالت 
ارزی کشورمان، راهکارهای دیگری 
برای انتقال ارز با تأکید بر مبادالت 
یورویی را بجوییم. از جمله می توان 
با فعال ک��ردن ظرفیت های بالقوه 
مناطق آزاد و اص��الح قوانین آنها، 
فرصت های تبادل تجاری بیشتری 
فراهم کنی��م. همچنین این روزها 
فرصت های جدید توسط رمزارزها 
و یا ارزهای دیجیتال فراهم ش��ده 
است که الزم اس��ت به طور جدی 
مراحل تحقیقاتی و عملیاتی آنها در 

دستور کار قرار گیرد. 
وی ممانعت از قاچاق کاال را نیز 
از الزامات ش��رایط فعلی برش��مرد 
و ادام��ه داد: الزم اس��ت ه��ر چه 
س��ریع تر و دقیق تر مفرهای خروج 
غیرقانونی ارز شناسایی شده و برای 
آنها چاره جویی شود.  س��اماندهی 
از جمله اینها، اعم��ال راه حل های 
اجتماعی- اقتص��ادی برای کاهش 
فرآینده��ای غیرقانون��ی از جمله 

قاچاق کاالست. 
ب��ه لزوم جایگزینی  غضنف��ری 
اظه��ار  و  ارزبر اش��اره  خدم��ات 
ک��رد: همچنی��ن باید اس��تفاده از 
خدم��ات ارزبر به ویژه خدمات فنی 
و مهندس��ی، گردش��گری ایرانیان 
در خ��ارج از کش��ور و حمل و نقل 
ساماندهی ش��ود. متأسفانه مبالغ 
ارزی صرف ش��ده برای بهره گیری 
از خدمات ارزبر در سالیان گذشته 
رو ب��ه فزونی گذاش��ته و برای آن 
چاره جوی��ی مؤثری صورت نگرفته 

است. 
اسبق  وزیر  هش��تم  پیش��نهاد 
صنعت، کنترل خروج س��رمایه از 
کشور اس��ت. وی در ای��ن زمینه 
گفت: ناامنی برای سرمایه گذاری 
و ی��ا احس��اس ناامن��ی تقریب��اً 
اثرات سوء یکس��انی برای جذب 
سرمایه های ارزی دارد. به عالوه به 
دالیل مختلف، خروج ارز از کشور 
برای اقامت یا س��رمایه گذاری در 
قابل  بعض��اً  کش��ورهای خارجی 
توج��ه و نگران کننده اس��ت. این 
موض��وع جنبه ه��ای اجتماع��ی، 
اقتصادی  و  فرهنگ��ی  سیاس��ی، 
داش��ته و به راحت��ی قابل اصالح 
نیست. اما غفلت از آن )همانگونه 
که تاکنون غافل بوده ایم( موجب 
خس��ارات بسیاری در کشور است 
و از جمل��ه موجب کاهش چگالی 
و  کارآفری��ن  چگال��ی  س��رمایه، 
چگال��ی تولی��د دانش بنی��ان در 

کشور می شود. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم 
و صنعت در ادامه، مدیریت درآمد 
ارزی را مورد اشاره قرار داد و اظهار 
کرد: در الیه دس��تگاه های اجرایی 
الزم اس��ت تمام��ی تصمیم��ات، 
پروژه ه��ا و اقدام��ات ارزب��ر آنه��ا 
بازنگ��ری ش��ده و ب��رای تک تک 
شرکت های دولتی )که متأسفانه بار 
بر ملت هستند(، تکالیف درآمدزایی 
س��االنه ارزی مشخص ش��ود. این 
تصمیمات باید با دقت رصد شده و 
جلوی ریخت و پاش های آنها گرفته 
شود. متأسفانه سالهاست بسیاری از 
شرکت های دولتی، مظهر و سمبل 
تباهیدگ��ی هس��تند و به دالی��ل 
مختلف به اتالف منابع مش��غولند. 
بدیهی اس��ت ب��رای پی��روزی در 
چال��ش ارزی س��خت پی��ش رو، 
نیازمند ش��رکت هایی هستیم که 
چابک و آگاه باشند. یعنی یار باشند 

و نه بار. 
دهمین پیش��نهاد وی، توس��عه 
وی  غیرنفتی اس��ت.  ص��ادرات 
در ای��ن زمین��ه تأکید ک��رد: باید 
مش��وق های ش��فاف و قابل قبولی 
برای صادرکنندگان��ی که ارز خود 
را به مرکز مبادل��ه ارزی می آورند 
اعطا ش��ود. یکی از این مش��وق ها 
مث��اًل می توان��د در قال��ب اج��ازه 
فروش ارز آنها ب��ه واردکنندگان با 
قیم��ت توافق��ی و در مرکز مبادله 
ارزی باش��د. ضمنا در بس��یاری از 
اوقات، منظ��ور از ف��روش ارز، ارز 
فیزیکی نیست، بلکه دسترسی به 
منب��ع ارز صادرکننده اس��ت. کاًل 
باید ب��ا درآمدزای��ی ارزی به مثابه 
یک وظیفه ش��رعی برخورد شود. 
اینجانب با انجام تحقیق مفصلی در 
سال ۱٣٩٣ نشان دادم که با کمی 
تالش بیشتر می توانیم با استفاده از 
ارز صادرات غیرنفتی، نیازهای ارزی 
کش��ور را رفع کنیم. مجموعه این 
تحقیق را به صورت کتابی در قالب 
»استقالل ارزی« در اختیار معاون 
اول محترم رئیس جمهور قرار دادم 
و ظاه��راً ایش��ان آن را در اختی��ار 
بانک مرکزی ق��رار داد، اما نظر به 
خوش��بینی بیش از حد، نسبت به 
برجام، هیچگاه در دستور کار قرار 

نگرفت و عملیاتی نشد. 
ارزی  لزوم حض��ور  غضنفری بر 
بانک ه��ا در این بره��ه تأکید کرد 
و گفت: مدتی اس��ت به دلیل طرح 
خواس��ته ها و انتظ��ارات از بانک ها 
و ناتوان��ی آن��ان در تأمی��ن ای��ن 
تندی  برخورده��ای  خواس��ته ها، 
با آن��ان صورت گرفت��ه و به تدریج 
نق��ش بانک ها به عنوان تس��هیلگر 
ریالی و ارزی کم رنگ شده و نهایتاً 
از جای��گاه »راه ح��ل« ب��ه جایگاه 
»مسئله« س��قوط کرده اند. در این 
ش��رایط الزم است بانک های عامل 
با نقش پررنگ تری به کمک بانک 

مرکزی بیایند. 
پیش��نهاد بع��دی وزیر اس��بق 
بان��ک  اقت��دار  صنع��ت، حف��ظ 
اظه��ار کرد:  مرکزی اس��ت. وی 
به نظر می رس��د تقبی��ح و توبیخ 
مقام��ات بانکی کش��ور و از همه 
مهم تر مقام��ات بانک مرکزی راه 
درس��تی برای اصالح امور نیست 
و موج��ب تضعیف جای��گاه آنان 
خواهد ش��د. لذا در این ش��رایط 
ج��ز همدلی و هم��کاری و انتقاد 
سازنده و ارائه راهکارهای اجرایی، 
چ��اره دیگ��ری مؤث��ر نمی افتد. 
تحری��م بان��ک مرکزی کش��ورها 
اگر بی س��ابقه نباش��د کم س��ابقه 
است و باید ش��رایط را به درستی 
درک کنی��م.  وی در ادام��ه ب��ه 
موضوع پیمان های دوجانبه اشاره 
و تأکید کرد: هر چند پیمان های 
ارزی  چندجانب��ه  و  دوجانب��ه 
تاکن��ون موفق نبوده ان��د اما باید 
با طراحی مج��دد آنها و بارگیری 
موضعی نس��خه اصالح شده آنها، 
با تحریم ه��ای ظالمانه  به مقابله 

رفت. 
همچنین بازاریاب��ی  غضنف��ری 
نفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
از همی��ن االن بای��د برای ش��روع 
مجدد تحریم های آمریکا از جمله 
عدم خری��د نفت ایران ک��ه تأثیر 
زیادی بر بازار ارزی دارد، آماده شد. 
برخی راهکارها در این راستا ممکن 
است قراردادهای بلندمدت، سوآپ، 
حضور فعال ت��ر بخش  خصوصی و 

سیستم های هوشمند نظارتی باشد. 
 س��اختار هوش��مند مدیری��ت 
تحریم، پانزدهمین پیش��نهاد وزیر 
اسبق صنعت اس��ت که با تکیه بر 
تجربه تحریم های قبلی مطرح کرد 
و گفت: ساختار مدیریت تحریم ها و 
مقابله با آن نیازمند بازنگری است. 
س��اختار جدید باید هوشمند و با 
اختیارات باال باش��د. البته با توجه 
به اتهامات و نگرانی هایی که معموالً 
پس از حل مشکل وجود دارد، الزم 
اس��ت نوعی ضمانت ب��رای حفظ 
آبرو و حرمت اف��راد درگیر در کار 
وجود داشته باش��د. در عین حال 
نباید فراموش کرد که بیش از همه 
دس��تگاه ها و مردم، این سران سه 
قوه هستند که باید درگیر موضوع 
شده و دقت کنند مسائل با اولویت 
باال در مسیر حل قرار گرفته و وقت 
و انرژی خود و زیرمجموعه هایشان 
را درگیر موضوع��ات کم اهمیت و 

نامسئله ها نکنند. 
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم 
نیز  نقدینگی را  وصنعت، مدیریت 
در ش��رایط فعل��ی دارای اهمی��ت 
ویژه خواند و اظهار کرد: نقدینگی 
کشور از یک سو عدد بسیار باالیی 
اس��ت که چون س��یالب بی مهار 
می تواند هر از چندگاهی تخریبی 
را در جایی به وجود آورد. و از سوی 
دیگر، افزایش قیم��ت ارز، موجب 
نقدینه خواهی جدیدی اس��ت که 
ب��دون آن، ظرفیت ه��ای تولیدی 
معطل می ماند. ایجاد تعادل میان 
این موضوعات متع��ارض، نیازمند 
روش های هوشمند و بهره گیری از 

توان همه متخصصان است. 
وزیر صنعت دولت دهم در ادامه، 
بر لزوم کم هزینه شدن دولت اشاره 
کرد و گفت: در الیه ای کمی دورتر، 
هزینه های بس��یار باالی دولت در 
اداره کشور است که هر ساله فزونی 
گرفت��ه و همه بودجه کش��ور را به 
بودجه جاری تبدیل کرده اس��ت و 
با انتش��ار اوراق قرضه، کشور را در 
مرز بده��کاری بزرگ قرار می دهد. 
نامرتبط  به ظاه��ر  ای��ن موض��وع 
می تواند س��ایر تدابیر را بی اثر کند. 
فرآینده��ای تباهنده بس��یاری در 
ساختار دولت ها به وجود آمده است 
ک��ه کار اصلی آنها عم��اًل تباهیده 
کردن منابع اس��ت و مس��تقیم یا 
غیرمستقیم مانع رش��د اقتصادی 
و نهایت��اً موجب کاهش ارزش پول 
ملی اس��ت. در این باره قبال تحت 
عنوان »بالندگ��ی و تباهندگی در 
حکمران��ی اقتص��ادی« مطالبی را 
منتش��ر کرده ام که جای بحث آن 

در اینجا نیست. 
غضنفری دیپلماس��ی فع��ال و 
اقدامات  نیز مکم��ل  س��رزنده را 
فوق برش��مرد و اظهار کرد: کمتر 
کسی است که امروز به اثربخشی 
دیپلماس��ی عزتمند و خردمندانه 
امید نداش��ته باشد. اینکه سکوت 
اج��ازه دهی��م  و  پیش��ه کنی��م 
ایران هراس��ی فراگیر شود موجب 
می ش��ود.  ما  دش��منان  موفقیت 
دیپلماسی کشور با درس گرفتن 
موفقیت ه��ای  و  شکس��ت ها  از 
گذش��ته باید راه نوین خودش را 
با جدیت آغاز کند.  وزیر اس��بق 
صنعت، همدلی و وحدت را الزمه 
عبور از ش��رایط فعلی عنوان کرد 
و گف��ت: ش��روع دول��ت یازدهم 
با حج��م عظیم��ی از اتهامات به 
مس��ئوالن گذش��ته و ادعاه��ای 
بی پایه ش��روع ش��د و هم اینک 
مشهود است که چنین روش های 
تخریبی جز کوتاه ش��دن دس��ت 
س��ازنده،  انتق��ادات  از  دول��ت 
دس��تاوردی برایش نداشته است. 
کش��ور،  دلس��وزان  اس��ت  الزم 
شرایط نوین کشور را درک کرده 
و ب��ا کن��ار گذاش��تن روش های 
تخریب��ی، راه نوینی ب��رای اتحاد 
و هم اندیش��ی در کمک به دولت 
برای خ��روج از چالش ها یافته و 
اجرای��ی کنند. بدیهی اس��ت که 
من��ش و روش بهبود یافته دولت 

باید آغازگر چنین راهی باشد. 

وزیر اسبق صنعت مطرح کرد

پیشنهادهای بیست گانه برای مدیریت بازار ارز
اخبــار

وزیر خارجه فرانسه: 
بازگشت تحریم های ایران غیرقابل 

قبول است 
ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانس��ه از قصد 
دولت آمریکا برای برق��راری مجدد اقدامات تنبیهی 
علیه ش��رکت های خارجی طرف معامل��ه با ایران به 
ش��دت انتقاد کرد. او گفت »اق��دام آمریکا در اعمال 
فراس��رزمینی قوانین��ش« برای اروپایی ه��ا غیرقابل 
قبول است.  وزیر خارجه فرانسه می گوید کشورهای 

اروپایی از منافع شرکت هایشان دفاع می کنند. 
به گزارش »انتخ��اب«، ژان ایو لودریان، وزیر امور 
خارجه فرانس��ه از قصد دولت آمری��کا برای برقراری 
مجدد اقدام��ات تنبیهی علیه ش��رکت های خارجی 

طرف معامله با ایران به شدت انتقاد کرده است. 
لودریان پنجش��نبه در س��خنانی گفت که ایاالت 
متح��ده باید قبل از برقراری مجدد تحریم های ایران 

با کشورهای اروپایی مذاکره کند. 
اعم��ال  آمری��کا در  اق��دام  او همچنی��ن گف��ت 
فراسرزمینی قوانینش برای اروپایی ها غیرقابل قبول 
اس��ت.  به گفت��ه آقای لودریان، کش��ورهای اروپایی 
تم��ام تالش خ��ود را معطوف به حفاظ��ت از منافع 
شرکت هایشان خواهند کرد و در پی مذاکرات جدی 

با آمریکا در این باره هستند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا سه ش��نبه 
خ��روج کش��ورش از توافقنامه هس��ته ای ب��ا ایران 
را اع��الم ک��رد.  آمریکا ب��ه ش��رکت های اروپایی 
طرف معامله با ایران ش��ش م��اه فرصت داده تا به 
سرمایه گذاری در این کشور پایان دهند.  همزمان، 
ایاالت متحده پنجشنبه از اعمال تحریم های جدید 
علیه ش��ش ش��هروند ایرانی و سه شرکت خبر داد.  
امارات متحده عربی با آمریکا در این اقدام همراهی 

کرده است. 

آیا اروپا می تواند »مقررات 
مسدودسازی« را برای نجات برجام 

فعال کند؟ 
یوس��ف موالیی، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق 
بین المل��ل معتقد اس��ت اروپایی ها فع��اًل می گویند 
مناس��بات اقتصادی خود را در  چارچوب برجام ادامه 
می دهن��د، اما اینکه ت��ا کجا بخواهند جل��و بروند و 
هزینه بدهن��د و چتر حمایتی را روی ش��رکت های 

خودشان باز  کنند، مشخص نیست.  
از موضوعات��ی  ب��ه گ��زارش »انتخ��اب«، یک��ی 
ک��ه پس از خ��روج ترام��پ از برج��ام، در خصوص 
اروپ��ا  مط��رح  و  ای��ران  اقتص��ادی  همکاری ه��ای 
مسدودس��ازی« »مق��ررات  ش��دن  فع��ال   ش��ده، 
) blocking regulation ( اس��ت. بر این اس��اس، 
اروپا می تواند به ش��رکت هایی ک��ه  قصد همکاری با 
ایران را دارند، تضمین بدهد که از تحریم های آمریکا 

زیان نخواهند دید.  
یوس��ف موالیی، کارشناس حقوق بین الملل درباره 
اینکه آی��ا اتحادیه اروپا می توان��د از این قانون برای 
ادامه همکاری اقتصادی با  ایران استفاده کند؟ گفت: 
این موضوع قطعاً در اختیار آنهاس��ت و پیش��تر هم 
فرانسوی ها گفته اند که این کار را انجام خواهند داد. 
اما  این قضیه ارتباطی به آن قانون ندارد؛ هر کشوری 
در چارچوب حاکمیت ملی خودش می تواند این کار 
را انج��ام دهد و اتحادیه اروپا  هم اگر اراده سیاس��ی 
آن را داش��ته باشد می تواند چنین کاری را در سطح 
اتحادیه انجام دهد. این یک نوع مس��اعدت است که 
فعاالن  اقتصادی ایران و اروپا در ش��رایط تحریم های 

ثانویه آمریکا بتوانند همکاری داشته باشند.  
او ادام��ه داد: اینکه بتوانند چنی��ن کاری را انجام 
دهند یا نه، پاس��خ مثبت است؛ از لحاظ حقوقی، هر 
کشوری اراده کند می تواند این  کار را انجام دهد، اما 
س��ؤال اصلی این اس��ت که این کار را خواهند کرد 

یا خیر.  
این اس��تاد دانشگاه درباره پیش بینی خود از اینکه 
اتحادی��ه اروپا چنین کاری خواهد کرد یا خیر، اظهار 
داشت: این یک بحث سیاسی  است؛ باید ببینیم این 
موض��وع با توجه به اس��تراتژی، منافع کوتاه مدت و 
درازمدت، برای اروپایی ها چقدر ارزش��مند است که 
 بخواهند با ایران وارد همکاری ش��ده و مقابل آمریکا 
بایستند و در مقابل خطرات و تهدیدات احتمالی که 
در خصوص جریمه ش��رکت  ه��ای اروپایی همکار با 

ایران، حمایت کنند؟ 
موالی��ی ادامه داد: ممکن اس��ت بحث هایی هم در 
این زمینه کرده باشند، ولی با این موضع گیری که در 
سطح اروپا انجام شده  مخصوصا موضع آقای مکرون 
که می گوید همه مس��ائل از جمله مس��ائل موشکی 
ای��ران و خاورمیانه را باید به صورت جهانی و  گلوبال 
حل کنیم، یک مذاک��رات طوالنی و جدی می طلبد 
که کس��ی از پیش نمی تواند بگوی��د اروپایی ها اراده 

آن را دارند یا نه.  
او تصریح کرد: آنچه مس��لم است اینکه اروپایی ها 
اگر بخواهند، می توانند ولی باید ببینیم قصد این کار 
را دارن��د یا خیر. فعاًل می  گویند مناس��بات اقتصادی 
خ��ود را در چارچوب برجام ادامه می دهند، اما اینکه 
ت��ا کجا بخواهن��د جلو بروند و هزین��ه بدهند و چتر 
 حمایتی را روی ش��رکت های خودش��ان ب��از کنند، 

مشخص نیست.  

خبــــر

وزیر کار خبرداد
سرمایه گذاری دانمارک برای 

ساخت دارو در ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزییات 
مذاک��رات ایران و دانم��ارک از س��رمایه گذاری این 
کش��ور در زمینه تولی��د دارو و آمادگ��ی ایران برای 

اعزام نیروی کار به این کشور خبر داد. 
علی ربیعی در گفت وگو با  مهر، پس از بازگش��ت 
از س��فر دانمارک گفت: در س��فر به دانمارک اهداف 
چن��د گانه ای را در ح��وزه اقتصادی دنب��ال کردیم. 
دانمارکی ه��ا ۷٠ میلی��ون ی��ورو در ح��وزه دارو در 
ای��ران س��رمایه گذاری کرده ان��د که بخش��ی از این 
سرمایه جذب ش��ده و بخش دیگر آن نیز قرار است 
وارد کش��ور ش��ود. در همین زمینه برای گس��ترش 
س��رمایه گذاری در بخ��ش داروس��ازی کش��ور، قرار 
شد این کشور به منظور س��رمایه گذاری برای تولید 
داروهای��ی که توانایی س��اخت آنه��ا در ایران وجود 

ندارد، مشارکت کند. 
وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی ادام��ه داد: در 
همین راس��تا به همراه هلدینگ داروس��ازی تأمین 
 اجتماع��ی ضمن بازدید از یک ش��رکت داروس��ازی 
با مدیرعامل این ش��رکت برای توس��عه فعالیت های 

داروسازی در ایران مذاکره کردیم. 
ربیع��ی تصریح ک��رد: همچنین با توج��ه به اینکه 
شیرخشک یک کاالی استراتژیک محسوب می شود، 
قرار ش��د با مش��ارکت دانمارک، چرخ��ه تولید این 

کاالی استراتژیک در داخل کشور را تکمیل کنیم. 
هدف گذاری ایجاد 500 فرصت شغلی با 

سرمایه گذاری شرکت حمل و نقلی
وی با بیان اینکه س��رمایه گذاری در حوزه حمل و 
نقل از دیگر محوره��ای مذاکرات طرفین بود، اظهار 
داش��ت: برای س��رمایه گذاری یک ش��رکت ایرانی- 
دانمارکی در حوزه حمل و نقل نیز مذاکراتی صورت 
گرفت که قرار اس��ت این ش��رکت به زودی در یکی 
از مناط��ق آزاد ایران س��رمایه گذاری کند که در این 
صورت در گام نخس��ت ۵٠٠ فرصت شغلی در کشور 

ایجاد خواهد شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مذاکره 
با دانم��ارک در زمینه هتل س��ازی و ادامه مذاکرات 
در این زمینه توس��ط هلدینگ ذی رب��ط، از دیدار با 
وزیر کار این کش��ور خبر داد و گف��ت: در طول این 
س��فر با وزیر کار دانمارک مذاکره داشتم که ارتقای 
مهارت های فنی و حرف��ه ای و تبادل دانش روز دنیا 
در زمینه آموزش ه��ای فنی و حرفه ای مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت. 
 تبادل دانش فنی و حرفه ای

و توسعه مشاغل جدید با دانمارک
وی ب��ا بیان اینکه اروپایی ها ب��ه ویژه دانمارک در 
زمینه آموزش های مرتبط با توسعه شغل های جدید 
در آینده و خدم��ات مولد در فضای مجازی اقدامات 
خوب��ی انجام داده اند و دانش مناس��بی دارند، افزود: 
استفاده از دانش دانمارکی ها و تبادل دانش در زمینه 
فنی و حرف��ه ای از محورهای مذاکره با وزیر کار این 

کشور بود. 
ربیعی ادامه داد: همچنین با توجه به جمعیت کم 
و س��المند دانمارک، این کشور در تأمین نیروی کار 
در حوزه های تخصصی با کمبود مواجه اس��ت که در 
این زمینه نیز براس��اس برآوردهای انجام ش��ده این 
کش��ور به ۷٠ ه��زار نیروی کار خارج��ی به ویژه در 

حوزه های آی تی و مهندسی نیاز دارند. 
وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با بیان اینکه در 
حال حاضر هزار نیروی کار ایرانی در کشور دانمارک 
در جست وجوی کار هس��تند، گفت: پیشنهاد دادیم 
در قال��ب یک تفاهم نامه دو کش��ور بتوانند در زمینه 
تأمی��ن نی��روی کار همکاری کنند و ای��ران آمادگی 
دارد نیروی کار مورد نیاز دانمارک را در مشاغلی که 
از قبل پیش بینی می ش��ود به این کش��ور اعزام کند. 
البته در این ش��رایط کشور ایران صالحیت حرفه ای 
و همچنی��ن دوران بازگش��ت این افراد ب��ه ایران را 

تضمین می کند. 
ربیعی خاطرنش��ان کرد: در پای��ان مذاکرات قرار 
ش��د در سال ۲٠۱۸ وزیر کار دانمارک به تهران سفر 
کند تا ضمن بررس��ی توافقات ص��ورت گرفته، پیرو 
مذاکرات انجام ش��ده، تفاهم نامه ه��ای مرتبط بین 

طرفین امضا شود. 
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تحریم ها را دور نزنیم

ش��بکه های پوشش��ی برای دور زدن تحریم ها به رغم 
اثربخشی بسیار در دور قبلی تحریم ها علیه کشورمان، در 

شرایط فعلی با دو ایراد اساسی همراه هستند. 
بعد از تش��دید تحریم ها در س��ال ٩٠، بخش مهمی از 
راهبرد ایران، هم در فروش نفت و هم در انتقال وجوه آن 
به نقاط اس��تفاده، »دور زدن تحریم« بود. امروز، سه سال 
بعد از تخریب شبکه های پوششی فوق توسط ایران از سال 
٩٣، به دور از هیاهو می توان به سنجش اثر آن پرداخت. 

هزینه انتقاالت ش��بکه پوششی در آن مقطع به مراتب 
کمتر از ش��بکه رس��می بود و در مقطعی حتی هزینه ای 
یک ششم هزینه شبکه رسمی داشت و نیز قطعا از هزینه 
انتقال رس��می در بس��یاری از خطوط در دوره پسابرجام 
هم کمتر بود. همچنین این شبکه فوق العاده چابک بود و 
امکان تغییر فوری در مقابل تغییر سیاست های تحریمی 

را داشت. 
ب��ا این همه دو اش��کال جدی عمومی بر ش��بکه های 

پوششی مترتب است: 
1 -مسئله فساد: معروف ترین و رسانه ای ترین پرونده 
فس��اد در ش��بکه های پوشش��ی بیش از آن که مصداق 
فساد باشد، ناش��ی از عدم همکاری وزارت نفت، به دالیل 
سیاسی، با متهم پرونده برای آزادسازی دارایی هایش بعد 
از تحریم شدن او بود. با این حال قطعا مواردی از فساد در 
کلیت فرآیند دور زدن قابل نشان دادن است؛ چراکه ذات 
این فرآیند پتانس��یل فساد دارد. این فساد البته به همان 
میزان که در جامعه تحریم شده نشر می یابد، قابلیت نشر 
در جامعه تحریم گر را دارد. سابقه برکناری پادشاه هلند و 
برادر ناپلئون توسط شخص ناپلئون به جرم فساد در فروش 
مجوز برای شکستن تحریم انگلیس به وسیله اروپای تحت 
زعامت فرانسه تنها یکی از ابعاد پیچیدگی های تحریم در 

عمق تاریخ است. 
2 - جایـگاه حقوقی یک دولـت: دور زدن در اصل، 
برای یک گروه، دس��ته و مانند آن که وظیفه پاسخگویی 
ب��ه نیازه��ای اجتماعی و جای��گاه حقوقی دول��ت ندارد 
مطابق��ت دارد. اگرچ��ه عملکرد ش��بکه پوشش��ی ایران 
نسبت به محدودیت های ویژه س��ال٩٠، به لحاظ حجم 
انتقال »عالی« بود و اگرچه تحریم بانک مرکزی در همه 
تاریخ بی سابقه بوده )مگر به صورت نمادین در جنگ دوم( 
ولی باز هم این ایراد عدم تطابق پابرجاس��ت.  به جز این 
ایراده��ای عمومی یک ایراد فنی مهم هم در تحریم های 
دور جدید هست که »دور زدن« را بسیار سخت می کند. 
رژی��م دور زدن تا حد زیادی بر اس��تثنای مواد غذایی و 
بشردوستانه در تحریم های دور قبلی تکیه داشت، اما این 
بار و بعد از فعال ش��دن کاتس��ا )که احتماال یکشنبه بعد 
باش��د( به دلیل تصریح اوفک در نبود این استثنا، ممکن 
اس��ت این مسیر بسیار تنگ ش��ود.  مجموعا و به اتکای 
داده های فوق پیشنهاد می شود به جای تکیه صرف بر دور 
زدن تحریم ها، اقدام به برق��راری روابط کارگزاری بانکی 
شفاف با چین و روسیه شود. پیشتر توضیح داده ام که در 
شرایط جدید -مگر همان کانترهای اروپایی محدود دوران 
تحریم ها -عمال نمی توان امیدی به اروپا داشت و به همین 
دلیل در این فهرس��ت چندان محل توجه نیست.  علت 
باالبودن احتمال توفیق در برقراری روابط شفاف کارگزاری 
ب��ا چین و روس��یه برعکس دوره قب��ل، عواملی از جمله 
تغییرات تمدنی رخ داده در این س��ه س��ال، تحریم شدن 
روس��یه با جنسی متفاوت از تحریم های ایران در این سه 
سال، تغییرات رخ داده در نقش��ه ارزی ایران در سه سال 
گذش��ته، تحریم ناپذیری انتقال مال��ی چهار بانک اصلی 
چین به دالیل فنی و نه سیاسی، تحریم ناپذیری بانک های 
روس به دالیل جغرافیایی و . . . است. همچنین کارت های 
به دست آمده در سه سال گذشته برای ایران شانس تغییر 

توازن معامله را بسیار بیش از سه سال قبل کرده است. 
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سفیر بلغارستان اعالم کرد 
آغاز دور تازه گفت وگوی صنعتی 

اروپا و ایران از خردادماه
سفیر بلغارستان در تهران که کشورش ریاست  دوره ای 
اتحادیه اروپ��ا را برعهده دارد، از آغاز گفت وگوی صنعتی 
اروپا با ایران در ۱٠ روز آینده خبر داد.  به گزارش باشگاه 
خبرنگاران جوان، آریس��تو پولنداکوف، در دیدار با رئیس 
اتاق ایران اعالم کرد: قرار است این گفت وگوی صنعتی با 
سفر اعضای کمیسیون انرژی و محیط زیست اروپا به ایران 
آغاز ش��ود. پولنداکوف بررسی چگونگی ارتباط مستقیم 
شرکت های فعال اروپایی با طرف های ایرانی در بخش های 
ماشین سازی، داروسازی، فناوری های اطالعاتی و نساجی 

را محور اصلی این مذاکرات عنوان کرد. 
لزوم واقع  بینی و استفاده بهینه از موقعیت ها

س��فیر بلغارس��تان در تهران درباره خروج آمریکا از 
توافق هس��ته ای برجام گفت: اروپا و ایران باید در این 
شرایط حس��اس و مهم با واقع  بینی و استفاده بهینه از 
موقعیت ها براساس حفظ منافع دو طرف حرکت کنند. 
پولنداکوف اعالم کرد بیست و چهارم اردیبهشت ماه 
وزی��ر اقتص��اد بلغارس��تان در صدر هیات��ی از فعاالن 
اقتصادی، جمعی از نمایندگان پارلمان و استانداران سه 
اس��تان مهم این کشور به ایران س��فر می کند که قرار 
است افزون بر دیدار با معاون اول رئیس جمهوری، وزیر 
امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ایران در 

پارلمان بخش خصوصی ایران حضور یابد. 

مجید شاکری
تحلیلگر اقتصادی
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آمری��کا  خزان��ه داری  وزارت  بیانی��ه 
مبنی بر بازگش��ت تحریم های یک جانبه 
این کش��ور علی��ه ایران، اص��ال به مذاق 
ش��رکت های ب��زرگ اروپایی ک��ه در دو 
سال اخیر قراردادهایی به ارزش چندین 
میلی��ارد دالر ب��ا ایران منعق��د کرده اند، 

خوش نیامده است. 
رئیس جمه��ور آمری��کا روز سه ش��نبه 
خ��روج کش��ورش از برج��ام و برقراری 
مجدد تحریم های پیش��ین علیه ایران را 
اع��الم کرد؛ تصمیمی ک��ه می تواند برای 
ش��رکت های بزرگ اروپای��ی به قیمت از 
دست رفتن میلیاردها دالر درآمد حاصل 

از تجارت با ایران تمام شود. 
س��اعتی پس از آن  ک��ه فرمان خروج 
آمریکا از برجام به امضای ترامپ رس��ید، 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا ب��ا انتش��ار 
بیانیه ای ش��رکت های خارج��ی فعال در 
ایران را ملزم س��اخت ک��ه ظرف ٩٠ الی 
۱۸٠ روز به رواب��ط تجاری خود با ایران 
خاتمه دهند، در غیر این صورت مشمول 
تحریم ه��ای آمریکا خواهند ش��د. بیانیه 
وزارت خزان��ه داری آمریکا اصال به مذاق 
ش��رکت های ب��زرگ اروپایی ک��ه در دو 
سال اخیر قراردادهایی به ارزش چندین 
میلی��ارد دالر ب��ا ایران منعق��د کرده اند، 

خوش نیامده است. 
 غول ه��ای نفتی مانن��د توتال و رویال 
داچ ش��ل قراردادهای پرمنفعتی را برای 
فعالی��ت در میادین نفت��ی و گازی ایران 
با وزارت نفت این کش��ور به امضا رسانده 
بودن��د؛ ش��رکت رن��و ب��رای تولید ۱۵٠ 
هزار دس��تگاه خودرو در ای��ران اقدام به 
راه اندازی ی��ک جوینت ونچر )با همکاری 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران( 
کرده و شرکت ایرباس نیز در حال اجرای 
ق��رارداد ف��روش ۱٠٠ فرون��د هواپیمای 
مسافربری به ش��رکت های ایرانی است و 
تاکنون س��ه فروند از این هواپیماها را به 

طرف ایرانی تحویل داده است. 
پیش از آن  که دونال��د ترامپ تصمیم 
نهایی خود را برای خارج کردن کشورش 
از برج��ام بگیرد، چندین مق��ام بلندپایه 

مک��رون  امانوئ��ل  جمل��ه  از  اروپای��ی 
رئیس جمه��ور فرانس��ه، آن��گال م��رکل 
صدراعظم آلمان و بوریس جانسون وزیر 
خارجه انگلیس، ب��ا وی دیدار کردند اما 
درنهای��ت موفق نش��دند وی را از اتخاذ 
چنین تصمیمی منص��رف کنند. پس از 
اعالم رس��می خروج آمریکا از برجام نیز 
رهبران آلم��ان، انگلیس و فرانس��ه طی 
بیانیه ای مراتب تأسف و نگرانی خود را از 
این تصمیم ابراز داشتند و تأکید کردند که 
حتی بدون آمریکا نیز در برجام خواهند 
ماند. در این بیانیه، رهبران س��ه اقتصاد 
ب��زرگ اروپا بدون اش��اره ب��ه زیان هایی 
ک��ه بر اثر بازگش��ت تحریم ها علیه ایران 
به ش��رکت های اروپایی وارد خواهد شد، 
خاطرنشان ساختند که از نظر آنها برجام 
یک توافق بین الملل��ی و الزم االجرا برای 
پایان بخشیدن به مناقشات هسته ای بین 

ایران و قدرت های بزرگ است. 
به گفته آدام اس��میت، از مقامات اسبق 
واحد اجرای تحریم های وزارت خزانه داری 
آمریکا که اکنون به عنوان وکیل در شرکت 
چندملیتی مش��اوره حقوقی گیبسون دان 
فعالی��ت می کند، از این پس هر ش��رکت 

اروپایی که در آمریکا صاحب ش��رکت های 
فرعی باش��د، در صورت فعالیت در ایران، 
به نقض قوانین آمریکا متهم خواهد ش��د. 
ش��رکت هایی که در آمریکا فعال نیستند 
نیز با محدودیتی تح��ت عنوان »با آمریکا 
یا علیه آمریکا« مواجه خواهند شد؛ یعنی 
دول��ت آمری��کا به آنه��ا می گوی��د که اگر 
می خواهند به مراودات تجاری خود با ایران 
ادامه دهند، مجوز فعالیت در آمریکا به آنها 

داده نخواهد شد. 
تنها گزینه ممکن ب��رای تداوم حضور 
شرکت های اروپایی در ایران، راضی کردن 
دول��ت ترامپ ب��رای اعط��ای معافیت از 
اج��رای تحریم ها اس��ت. گفته می ش��ود 
اخیرا مدیران ش��رکت فرانس��وی توتال، 
دیدارهای��ی ب��ا مقام��ات دولت فرانس��ه 
داش��ته اند و از آنها خواس��ته اند که برای 
معافیت این شرکت )و سایر شرکت های 
فرانسوی( از اجرای تحریم ها علیه ایران، 

با کاخ سفید مذاکره کنند. 
در ماه ه��ای اخی��ر ش��رکت آمریکایی 
بویینگ توانس��ته بود از دولت این کشور 
مج��وز انعقاد ی��ک ق��رارداد ۲٠میلیارد 
دالری ب��ا ایران )برای فروش ۱۱٠ فروند 

هواپیمای مس��افربری( را بگی��رد، اما با 
خروج آمریکا از برجام، به این شرکت نیز 
اعالم شد که باید قرارداد خود را با ایران 
لغو کند. البته جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی آمریکا، در نشت خبری روز سه شنبه 
خود از اظهارنظر در مورد احتمال اعطای 
معافی��ت از اج��رای تحریم ه��ا به برخی 

شرکت ها خودداری کرد. 
 براس��اس بیانی��ه وزارت خزان��ه داری 
آمری��کا، پ��س از ضرب االج��ل ۴ نوامبر 
کلی��ه   )۱٣٩۷ آب��ان   ۱٣(  ۲٠۱۸
تحریم های هس��ته ای آمریکا علیه ایران 
ک��ه به واس��طه برج��ام به حال��ت تعلیق 
درآمده بودند، مجددا برقرار و الزم االجرا 
خواهن��د ب��ود. این ب��دان معناس��ت که 
بانک ه��ا دیگر نخواهند توانس��ت با نظام 
بانک��ی ایران در ارتباط باش��ند و یا اقدام 
به خرید اوراق قرضه )مش��ارکت( دولت 
ای��ران کنن��د. تولیدکنن��دگان نیز اجازه 
نخواهن��د داش��ت محصوالت��ی از قبیل 
آلومینیوم، فوالد، زغال سنگ، نرم افزار و. 
. . به ایران بفروشند. صنایع خودروسازی 
و پتروشیمی ایران به کلی تحریم خواهند 
شد و س��رمایه گذاری در بنادر ایران نیز 
ممن��وع خواهد ب��ود. حت��ی ممنوعیت 
واردات فرش ایرانی به آمریکا نیز در بین 
تحریم ه��ای قیدش��ده در ضمیمه بیانیه 
وزارت خزانه داری آمریکا دیده می شود. 

در مقابل، کش��ورهای اروپایی احتماال 
آمری��کا  تحریم ه��ای  زدن  دور  ب��رای 
علی��ه ای��ران، ب��ه اس��تفاده از »مقررات 
مسدودسازی« که دیوید سالیوان -سفیر 
اتحادیه اروپا در آمریکا- در اواخر س��ال 
گذش��ته میالدی به آن اشاره کرده بود، 
متوسل خواهند ش��د. اروپایی ها قبال نیز 
با وضع مق��ررات مسدودس��ازی، امکان 
معافی��ت از اج��رای تحریم ه��ای آمریکا 
علیه کوبا را برای شرکت های خود فراهم 
ک��رده بودند. البته یک راه دیگر نیز برای 
اتحادی��ه اروپا وج��ود دارد؛ اینکه دعاوی 
حقوق��ی مرتبط ب��ا تحریم ه��ای آمریکا 
علیه ایران را به دادگاه های غیرآمریکایی 

ارجاع دهند. 

مع��اون رئیس جمهوری گف��ت افزایش 
ضریب حقوق کارکنان دولت در س��ال ٩۷ 
از همین ماه )اردیبهشت( در کشور اجرایی 
می ش��ود.  محمدباقر نوبخت روز جمعه در 
اهواز در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار ایرنا، 
اظه��ار کرد: می��زان افزایش ضریب حقوق 
کارکنان دولت برای امسال از سوی دولت 
۱٠درص��د و از س��وی مجل��س به صورت 
پلکانی پیشنهاد شد.  وی ادامه داد: دولت 
ب��ر همی��ن اس��اس در آیین نام��ه اجرایی 
موجود، طرح پلکانی را از ۶ تا ۱۲درصد در 
نظر گرفت که قرار اس��ت از اردیبهشت ماه 

اجرایی شود. 
س��خنگوی دولت همچنین درخصوص 
بحث بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی 
راکدی که به بانک ه��ا بدهی دارند، گفت: 
در حال حاض��ر مصوبه با برنام��ه ای برای 
بخش��ودگی جرایم مطرح نیس��ت ولی در 
ستاد تسهیالت اس��تان این اجازه را دادیم 
که برخالف معمول که وام داده نمی شود، 
سرمایه در گردش این واحدها دوباره تأمین 
ش��ود.  وی در ادامه درباره همکاری نکردن 
بانک ها با واحدهای راکد استان بیان کرد: 
از استاندار به عنوان نماینده عالی دولت در 
استان خواسته ایم تا همکاری نکردن بانک ها 
را پیگیری کرده و در تهران نیز این موضوع 

را پیگیری می کنیم تا مشکل حل شود. 
دولت جزای احسان خوزستان را با 

احسان می دهد
نوبخت با اشاره به ش��عار مردم اهواز در 
حمای��ت از روحان��ی در س��ال ٩۵ )ما که 
ه��وا نداریم؛ ولی هواتو داریم( گفت: جزای 

خوبی مردم خوزس��تان جز خوبی نیست و 
همه همت دولت این اس��ت که هوای این 

مردم را داشته باشد. 
وی ادامه داد: داش��تن هوای خوب حق 
مردم این اس��تان اس��ت و دولت برای این 
موضوع و نی��ز جبران احس��ان این مردم، 
بیشترین اعتبار را در بحث زیرساخت ها و 
اقدامات عمرانی در نظر گرفت که البته در 

مقیاس نیازهای استان کافی نیست. 
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: بودجه 
در نظر گرفته ش��ده برای اس��تان به دلیل 
ظرفیت این اس��تان و طرح ها و پروژه های 
اولویت دار موجود صورت گرفته و دولت در 
محدوده توان بودج��ه ای خود تالش کرده 

نسبت به این مردم مضایقه نکند. 
نوبخت ادامه داد: تالش می کنیم همراه 
با آنچه بر زبان می آوریم، در حد توان نگاه 
متمایز خود را نسبت به خوزستان به دلیل 

ایثار این مردم در عمل اجرایی کنیم. 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور عصر روز پنجشنبه به 
منظور بازدید از چند طرح وارد خوزستان 
ش��د.  نوبخت پس از بازدی��د از مقره های 
برق در ش��هر اهواز و متروی این شهر، در 
نخستین جلسه اقتصاد مقاومتی سال ٩۷ 
اس��تان حضور یافته و از نزدیک در جریان 

مشکالت مختلف استان قرار گرفت. 
در ادامه این سفر روز جمعه نوبخت پس 
از بازدید از کانون های فوق بحرانی جنوب 
ش��رق اهواز، از نخیالت شادگان نیز بازدید 
و در جریان مش��کالت این شهرستان قرار 

گرفت. 

معاون رئیس جمهوری: 

 افزایش پلکانی حقوق کارمندان
از اردیبهشت اجرا می شود

غول های تجاری اروپا همچنان در شوک تصمیم ترامپ

شرکت های اروپایی چقدر از تحریم های آمریکا علیه ایران متضرر می شوند؟ 
دریچه

عصر بدعهدی آمریکا و فصل 
اجماع برای اقتصاد ایران

ضرورت اجماع برای حل مشکالت اجتماعی، سیاسی و 
به ویژه اقتصادی با خروج آمریکا از برجام دوچندان ش��ده 
اس��ت و تمامی نهادها و س��ازمان های حکومتی و قوای 
سه گانه به ضرورت اجماع، نه به عنوان یک شعار کاغذی 
بلکه باید به عنوان یک راهبرد عملیاتی تمرکز کنند.  در 
حال حاضر کشور با ابرچالش هایی مواجه است که هر یک 
از این چالش ها به تنهایی قادر به تولید بحران هس��تند و 
از س��وی دیگر این ابرچالش ها بازتولید چالشی جدید در 
اقتصاد کشور هستند که س��هل انگاری و اهمال کاری در 
حل و فصل این مش��کالت، کش��ور را می تواند به پرتگاه 
س��وق دهد، درواقع انتظ��ار بخش  خصوصی ه��ا به بهار 

اقتصادی خیلی زود رنگ پاییز به خود گرفت. 
امیدواری بخش  خصوصی برای حل مشکالت اقتصادی 
در اوایل دولت یازدهم قوت بیش��تری گرفته بود ولی این 
امیدواری در دولت دوازدهم به حدی فروکاسته است که 
انگیزه کار، تالش و همت را از بخش خصوصی برای تولید 

و تجارت گرفته است. 
بخ��ش  خصوص��ی از دولت انتظار داش��ت ت��ا قوانین 
متناقض و زائد را حذف کند، بهبود فضای کسب و کار را 
در اولویت قرار دهد، از ادبیات و لحن دستوری در اقتصاد 
پرهیز کند با بخش  خصوصی نه تنها رقابت نکند بلکه در 
تدوین استراتژی توسعه از بخش  خصوصی به عنوان همراه 
و همیار بهره مند ش��ود و در واگذاری بنگاه های دولتی به 
بخش  خصوصی واقع��ی با وجود ناهمواری ه��ا، اقدامات 
عملیاتی نش��ان دهد و مبارزه با فس��اد را در اولویت های 
اصلی قرار دهد. نوسانات بازار ارز را نه به صورت دستوری 
بلکه عقالنی مدیریت کند و از دخالت در این بازار پرهیز 
و تسهیالت بانکی و مشکل سرمایه در گردش واحدهای 
تولیدی را نه به صورت مقطعی بلکه با اتخاذ سیاست ها و 
بخشنامه های کاربردی حل و فصل کند. مشکالت تأمین 
 اجتماع��ی و مالیاتی را که مانعی مهم در مس��یر تولید و 
اشتغال است برطرف کند.  متأسفانه ناکامی دولتی ها در 
رفع این مشکالت نمایان و عملکردشان غیرقابل توجیح 

است. 
برای حل مش��کالت متعدد، اقتصاد ای��ران به جراحی 
بزرگ نی��از دارد و این امر بدون اجماع و هماهنگی موثر 
تمامی قوا، نهاد و س��ازمان های موثر حکومتی امکان پذیر 
نیس��ت که پیش تر اینجانب و بعده��ا رئیس اتاق ایران با 
طرح نهاد باالدستی و فراقوه ای بر آن تأکید کردیم و الزمه 
این حرکت پرهیز از هرگونه تنش و کنش های نامتعارف 

پوپولیستی، سیاسی و تقویت بخش  خصوصی است. 

یادداشت

حسین پیرموذن
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
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در جری��ان اجرای سیاس��ت 
جدی��د ارزی در حدود یک ماه 
گذش��ته ظاهرا حدود ۶میلیارد 
و ۶٠٠ میلی��ون دالر ارز با نرخ 
۴۲٠٠ تومان ب��رای تأمین نیاز 
متقاضیان تخصیص داده ش��ده 

است. 
از ۲۱  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
فروردین ماه س��ال جاری دولت 
سیاس��تی را ب��ه مرحل��ه اجرا 
درآورد که براس��اس آن شرایط 
ت��ازه ای بر جری��ان ارزی حاکم 
ش��د؛ به گونه ای ک��ه نرخ ارز را 
ب��رای دالر ۴۲٠٠ تومان اعالم 
ک��رد و تأکی��د بر ای��ن بود که 
تأمی��ن و فروش ارز در کش��ور 
در چرخ��ه ای ق��رار گی��رد که 
دولت بتواند کامال بر آن نظارت 
داشته باشد. بر این اساس خرید 
و ف��روش ارز در ب��ازار ممن��وع 
ش��ده و بانک مرکزی هیچ گونه 
توزیع ارزی را از کنال صرافی و 

بانک ها انجام نداد. 
در م��دت گذش��ته ب��ا توجه 

ب��ه اینکه سیاس��ت ارزی دولت 
عم��ر کوتاهی داش��ت و در این 
می��ان س��ازوکارهای الزم برای 
اج��را فراه��م نب��ود، از س��وی 
تأمی��ن  ب��رای  واردکنن��دگان 
همچنی��ن  و  نی��از  م��ورد  ارز 
صادرکنندگان به منظور فروش 
ارز ناش��ی از صادرات مشکالتی 
ایج��اد ش��د، چراکه آنه��ا ملزم 
بودند ام��ور ارزی خود را که تا 
پیش از این در بازار آزاد عمدتا 
انج��ام می دادند، ب��ه کانالی که 
بانک مرک��زی تعیین کرده بود 
بیاورند.  بنابراین صادرکننده و 
وارد کننده باید از طریق سامانه 
ارزی  معامالت  یکپارچ��ه  نظام 
)نیم��ا( ارز خود را تأمین و یا به 

فروش برسانند. 
در این م��دت آنچه که بانک 
مرک��زی گ��زارش داده نش��ان 
می ده��د که ح��دود ۶ میلیارد 
و ۶٠٠ میلی��ون دالر ارز با نرخ 
۴۲٠٠ توم��ان تخصی��ص داده 
اس��ت که این البته ب��ه معنای 

پرداخت نیست. 
مع��ادل دالری ۵ میلی��ارد و 
مناب��ع  از  دالر  میلی��ون   ۴۶۴
تخصیص یافته ب��ه صورت بانکی 
و از مناب��ع بان��ک مرک��زی بوده 
اس��ت. در عین ح��ال که حدود 
۷٠٠میلیون دالر از طریق سامانه 
نیما ب��رای واردات کاال و خدمات 

اختصاص پیدا کرده است. 
ارز  نی��ز  ۴۴۵ میلی��ون دالر 
اش��خاص ب��وده که ب��ه صورت 
واردات و در مقاب��ل ص��ادرات 

اختصاص پیدا کرده است. 
از مجم��وع ۶ میلیارد و ۶٠٠ 
میلی��ون دالری ک��ه تخصیص 
داده ش��ده ح��دود ٣میلیارد و 
۷۵٠ میلیون دالر تأمین ش��ده 
و بانک مرکزی آن را در اختیار 
بانک های عام��ل قرار داده تا به 

متقضیان بفروشند. 
از مجموع ارز تخصیصی یک 
میلی��ارد و ۱٠٠ میلی��ون دالر 
اساس��ی  کاالهای  واردات  برای 
حبوبات،  ج��و،  برن��ج،  ش��امل 

دام زن��ده، ذرت، روغن، ش��کر، 
ک��ره، کنجال��ه، س��ویا، گن��دم 
و گوش��ت اختص��اص یافت��ه و 
نیز  دالر  ح��دود ٣٣٠میلی��ون 
ب��رای واردات داروی��ی ش��امل 
داروی  پزش��کی،  تجهی��زات 
مواد  و  شیرخشک  ساخته شده، 
اولیه تخصیص پیدا کرده است. 
با توج��ه به اینک��ه کاالهای 
اساسی به همراه برخی کاالهای 
دیگر تا قبل از سیاس��ت جدید 
ارزی دولت دالر مبادله ای یعنی 
ح��دود ٣۸٠٠ تومان��ی دریافت 
می کردن��د و ب��ا افزایش قیمت 
دالر تک نرخی به ۴۲٠٠ تومان 
هزینه های در این بخش افزایش 
پیدا ک��رد، دولت تصمیم گرفت 
تا برای کاالهای اساس��ی یارانه 
تخصیص دهد. در این ش��رایط 
ای��ن قبیل کاالها که باید با نرخ 
۴۲٠٠ تومان وارد شوند، یارانه 
دریاف��ت کرده و ب��ا همان نرخ 
٣۸٠٠ توم��ان اختص��اص پیدا 

خواهند کرد. 

در حال��ی در روزهای اخیر با 
خروج آمری��کا از برجام تحریم 
ارزی از سوی وزارت خزانه داری 
آمریکا در دستور کار قرار خواهد 
گرفت که می تواند شرایط ارزی 
کش��ور را تحت تأثیر قرار دهد. 
ای��ن در حالی اس��ت که رئیس 
کل بانک مرکزی معتقد اس��ت 
در فضای کلی تعادل مناس��بی 
بین عرض��ه و تقاضا وجود دارد 
و منابع و مصارف متعادل است. 
بنابرای��ن اقدام اخی��ر آمریکا 
هیچ گونه نگرانی ایجاد نمی کند 
و بان��ک مرکزی ب��ا تمهیدات و 
می تواند  اتخاذش��ده  ترتیب��ات 
مناب��ع ارزی را ب��ا توج��ه ب��ه 

اولویت ها تخصیص دهد. 
با این وجود برخی کارشناسان 
معتقدند در ش��رایط موجود بر 
تحریم های ارزی الزم اس��ت تا 
بانک مرکزی در سیاس��ت اخیر 
ارزی خود بازنگری کرده و روال 
مناسب با وضعیت موجود را در 

پیش بگیرد. 

آخرین وضعیت اختصاص دالر ۴۲۰۰ تومانی
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خبرنــامه

قیمت سکه تمام از 20 میلیون ریال 
عبور کرد

قیم��ت س��که تمام به��ار آزادی ط��رح جدید، روز 
پنجش��نبه با ۴٠٠ هزار ریال افزایش بها نس��بت به 
روز قبل، ۲٠ میلیون و ٣٩٠ هزار ریال فروخته شد. 
به گزارش ایرنا، روز جمعه هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم ب��دون تغییر قیمت در مقایس��ه 
ب��ا روز پنجش��نبه ۱٩ میلیون و ۴۸٠ ه��زار ریال به 
فروش رفت. هر نیم س��که نیز با رشد ۵٠ هزار ریالی، 

٩ میلیون و ٩۶٠هزار ریال فروخته شد. 
بر پایه این گزارش، معامله گران هر قطعه ربع سکه 
را ب��ا افزایش ۵٠ هزار ریال��ی، ۵میلیون و ٩۱٠ هزار 
ری��ال عرض��ه کردند. س��که گرمی نیز ب��دون تغییر 

قیمت، ٣میلیون و ۶٠٠ هزار ریال به فروش رفت. 
در بازارهای جهانی، قیمت هر اونس طال با افزایش 
چهار دالر و ۲۶ سنتی، به یک هزار و ٣۱٣ دالر و ۱٣ 
سنت رسید. در بازار تهران هر گرم طالی ۱۸عیار با 
۶ هزار و ۶٩٠ ریال افزایش، یک میلیون و ٩۵٩ هزار 

و ٣۵٠ ریال قیمت گذاری شد. 
در این پیوند، رئیس اتحادیه طال و جواهر کش��ور 
در گفت وگو با ایرنا، درخصوص افزایش قیمت س��که 
اظه��ار داش��ت: در روزهای گذش��ته افزایش قیمت 
جهانی طال را متاثر از تحوالت سیاسی جهانی شاهد 

بودیم. 
 »محم��د کش��تی آرای« ادامه داد: ب��ا این وجود، 
پس از ش��وک قیمتی که از روز گذش��ته وارد ش��د، 
ش��اهد کاهش قیمت ها در بازار س��که و طال بودیم، 
ام��ا در تقابل با افزایش قیمت های جهانی نتوانس��ت 
تأثیرگذار باش��د و امروز ش��اهد رش��د قیمت س��که 

هستیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: این گونه نوس��انات در برهه 
کنونی و پس از تحوالت سیاس��ی اخیر طبیعی است 

و باید منتظر باشیم بازار مجددا به تعادل برسد. 

کاهش قیمت 15 ارز
بانک مرک��زی نرخ ٣٩ ارز را برای روز پنجش��نبه 
اع��الم کرد ک��ه براس��اس آن ن��رخ ۱۴ ارز از جمله 
یورو و پوند نس��بت به روز چهارشنبه افزایش و نرخ 
۱۵ واحد پول��ی دیگر کاهش یافت؛ ن��رخ ۱٠ ارز از 
جمله دالر هم ثابت ماند.  به گزارش مهر، براس��اس 
اع��الم بانک مرک��زی نرخ هر دالر آمری��کا برای روز 
پنجشنبه )بیستم اردیبهشت ماه( بدون تغییر نسبت 
به روز گذش��ته ۴۲هزار ریال قیمت خورد. همچنین 
هر پوند انگلیس با ۱٣٩ ریال افزایش نس��بت به روز 
چهارش��نبه ۵۶ ه��زار و ٩۸۲ ریال و ه��ر یورو نیز با 
٣۸ریال رش��د در مدت مشابه ۴٩ هزار و ۸۲٩ ریال 
ارزش گذاری ش��د.  بر این اساس هر فرانک سوییس 
۴۱ ه��زار و ۸۲۱ ریال، کرون س��وئد ۴ هزار و ۸۲۸ 
ریال، کرون نروژ ۵هزار و ۲٠۷ ریال، کرون دانمارک 
۶ ه��زار و ۶۸٩ ریال، روپیه هن��د ۶۲۴ ریال، درهم 
ام��ارات متح��ده عربی ۱۱ ه��زار و ۴٣۶ ریال، دینار 
کویت ۱٣۸ هزار و ٩۲۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان 
٣۶ ه��زار و ۲۵٩ ری��ال، یکصد ین ژاپ��ن ٣۸ هزار و 
۲۸٣ ریال، دالر هنگ کنگ ۵ هزار و ٣۵۱ ریال، ریال 
عمان ۱٠٩هزار و ۲۲۷ ریال و دالر کانادا ٣۲ هزار و 
۷٣۱ری��ال قیمت خورد.  همچنین نرخ راند آفریقای 
جنوب��ی ٣ ه��زار و ٣۴۲ ریال، لیر ترکی��ه ٩ هزار و 
۷۷٩ ریال، روبل روس��یه ۶۶۷ ری��ال، ریال قطر ۱۱ 
ه��زار و ۵٣۸ ریال، یکصد دینار عراق ٣ هزار و ۵۴۵ 
ریال، لیر س��وریه ۸۲ ریال، دالر اس��ترالیا ٣۱ هزار 
و ٣۶۸ ریال، ریال س��عودی ۱۱ ه��زار و ۲٠٠ ریال، 
دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۶٩۷ ریال، دالر س��نگاپور 
٣۱ ه��زار و ۲۴۵ ریال، ۱٠روپیه س��ریالنکا ۲هزار و 
۶۶۲ ری��ال و یکصد روپیه نپال ٣۸ هزار و ۷۶٩ ریال 

تعیین شد. 
نرخ یکصد درام ارمنس��تان ۸ ه��زار و ۶٣٠ ریال، 
دین��ار لیب��ی ٣٠ ه��زار و ٩۶۱ ریال، ی��وآن چین ۶ 
ه��زار و ۵٩۸ ری��ال، یکصد بات تایلن��د ۱٣٠هزار و 
۶۷۵ ری��ال، رینگیت مالزی ۱٠ ه��زار و ۶٣۱ ریال، 
ی��ک ه��زار وون کره جنوب��ی ٣٩ ه��زار و ٣۷ ریال، 
یکصد تنگه قزاقس��تان ۱۲ هزار و ۷۶۶ ریال، افغانی 
افغانس��تان ۵٩۶ ریال، روبل جدید بالروس ۲٠ هزار 
و ۸۴٣ری��ال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷٠۵ ریال، 
س��ومونی تاجیکس��تان ۴ هزار و ۶۸۸ ریال و بولیوار 
جدید ونزوئال ۴ هزار و ۲٠۶ ریال ارزش گذاری شد. 

 

نرخنــامه

والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
گف��ت: ح��ذف دالر و برداش��تن خط��ر 
انحصاری ب��ودن دالر آمری��کا از جمل��ه 

اهداف من است. 
به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنیک، 
والدیمی��ر پوتین، رئیس جمهور روس��یه 
در ش��روع ب��ه کار دوره جدید ریاس��ت 
جمه��وری خود اع��الم کرد ک��ه حذف 
دالر از اقتصاد روس��یه ب��ه عنوان یکی از 
اه��داف او اس��ت و خاطرنش��ان کرد که 

انحصاری بودن دالر خطرناک است. 
این اظه��ارات پوتین ب��ه دنبال تالش 
مس��کو و پک��ن ب��رای افزای��ش فروش 
دوجانب��ه نفت و همکاری ه��ای مالی به 
میان آمده اس��ت. رئیس جمهور روس��یه 
برداشته ش��دن خطر انحصاری بودن دالر 
را در قیمت گذاری نف��ت در بازار کاالی 

جهانی خواستار شد. 
وی گفت: س��ابقا به ص��ورت ناپخته و 

خام رفت��ار می کردیم، اما اکنون ش��اهد 
آن هس��تیم که قوانین س��ازمان تجارت 
جهان��ی در اغلب موارد نقض می ش��ود و 
محدودیت هایی به خاطر مسائل سیاست 
وض��ع می ش��وند ک��ه هم��ان تحریم ها 
هستند؛ ضمن اینکه اغلب آنها در جهت 
از بی��ن رفتن مزای��ای رقابتی بودن وضع 

می شوند. 
پوتی��ن تصری��ح ک��رد محدودیت های 
جدی��د، به اصول تجارت جهانی خدش��ه 
ک��ه  می ش��ود  باع��ث  و  می کن��د  وارد 
انحصاری بودن دالر آمریکا برای بسیاری 
از مناطق خطرناک باشد. به گفته پوتین، 
دالرزدای��ی در جه��ت حف��ظ تمامی��ت 
روس��یه باید یک اصل باشد. البته وی در 
صحبت های خود از ارز جایگزین سخنی 

به میان نیاورد. 
در بحبوح��ه تحریم ه��ای آمریکا علیه 
روس��یه، مناس��بات بخش انرژی روسیه 

با چین در س��ال های اخی��ر افزایش پیدا 
کرده است که منجر به آن شده تا روسیه 
به عنوان بزرگ تری��ن تأمین  کننده نفت 

خام چین تبدیل شود. 
در یکم ژانویه سال جاری میالدی هم 
دومین خط لول��ه برای واردات نفت خام 
منطقه سیبری ش��رقی روسیه-اقیانوس 
آرام شروع به پمپاژ نفت کرد که ظرفیت 
واردات نف��ت چی��ن از روس��یه را به ٣٠ 
میلی��ون متریک ت��ن در س��ال افزایش 
می دهد؛ ضمن اینکه نخس��تن خط لوله 
صادرات نفت روس��یه به چین از قسمت 
شرقی این کشور در سال ۲٠۱۱ میالدی 

آغاز به کار کرد. 
در دس��امبر س��ال ۲٠۱۷ میالدی هم 
وزیر دارایی روس��یه اعالم کرد که برنامه 
انتش��ار اوراق یوآن به ارزش یک میلیارد 
دالر در ب��ازار بورس داخلی روس��یه در 
سال ۲٠۱۸ میالی را داریم. پیش از این 

ه��م رئیس جمهور روس��یه از ایده ایجاد 
صندوق س��رمایه گذاری به یوآن، حمایت 
ک��رده بود؛ ای��ده ای که توس��ط صندوق 
س��رمایه گذاری مس��تقیم روسیه و بانک 

توسط چین پیشنهاد داده شده بود. 
همچنی��ن در ج��والی ۲٠۱۷ میالدی 
ای��ن س��ازمان ها برای تأس��یس صندوق 
مشترک ۶۸ میلیارد یوآنی )معادل تقریبا 
۱٠ میلیارد دالر( موافقت کردند تا از این 
طریق به سرمایه گذاری های مستقیم که 
در چارچوب اس��تراتژی »ی��ک کمربند، 

یک جاده« است، کمک کند. 
بر پایه این گزارش، دمیتری مدودوف، 
نخس��ت وزیر روس��یه هم به تازگی اعالم 
کرد که روس��یه و چین در حال بررس��ی 
همکاری احتمال��ی روی ایجاد نظام های 
پرداخ��ت مل��ی به وی��ژه ارتب��اط نظام 
پرداخ��ت »می��ر« روس��یه به سیس��تم 

پرداخت »یونین پِی« چین هستند. 

پوتین: حذف دالر از اقتصاد روسیه هدف من است
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 
خروج آمریکا از برجام تأثیری بر 

بانک های کشور ندارد
انارکی محمدی، تأکید کرد: بحث تحریم ها همیشه 
در میان بوده و خروج آمریکا از برجام، تأثیری در بازار 
بین بانکی به وجود نخواهد آورد.  احمد انارکی محمدی، 
عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسالمی 
در گفت وگ��و با خبرن��گار بورس، بان��ک و بیمه گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به وضعیت 
بانکی کشور بعد از خروج آمریکا از برجام، اظهار کرد: 
برجام قصه امروز و دیروز نیست، چراکه بحث تحریم ها 
همیشه در میان بوده و خروج آمریکا از برجام، تأثیری 
در بازار بین بانکی به وجود نخواهد آورد.  انارکی محمدی، 
گف��ت: دولت می تواند با تصمیمات به موقع و همکاری 
با مجلس و س��ه قوه در این امر موثر باشد، چراکه اگر 
به موق��ع عمل کند اتفاق بدی در ب��ازار بین بانکی رخ 
نخواه��د داد.  این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اسالمی در پایان گفت: خروج آمریکا از برجام 
نمی تواند در مب��ادالت و ارز های بین المللی تأثیرگذار 
باش��د، چراکه این ق��رارداد یک جانبه نب��وده و خروج 

آمریکا تأثیری در این امر ندارد. 

میزان تسهیالت کافی نیست
کاهش قیمت مسکن در ماه رمضان 
رئیس اتحادیه امالک اس��تان  تهران  گفت میزان 
تسهیالت  مس��کن کافی نیست و دولت باید در این 

زمینه اقدامات الزم را در دستور کار قرار دهد. 
مصطفی قلی  خسروی، رئیس اتحادیه امالک استان 
ته��ران در گفت وگو با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
جوان، با تأکید بر اینکه باید اس��تدالل های درس��ت 
و صحیحی از وضعیت بازار مسکن ارائه کنیم، گفت: 
مردم و متقاضیان مس��کن باید در این بازار صبورانه  
اق��دام کنند و باعجل��ه در این بازار س��رمایه گذاری 
نکنن��د.  وی گف��ت: زمانی  که مردم و یا مش��اوران 
ام��الک می گویند گران��ی در این بازار ایجاد ش��ده 
تمامی کاالها  گران می ش��ود، بنابراین باید صبورانه 
در ای��ن بازار کارها را پیش ببریم.  خس��روی اظهار 
کرد: قیمت  مس��کن در ماه رمض��ان به ویژه در بازار 
رهن و اجاره تثبیت  می ش��ود و در برخی از مناطق 
نیز ش��اهد کاهش قیمت نیز خواهی��م بود.  رئیس 
اتحادیه امالک استان تهران با تأکید بر اینکه دغدغه  
مسکن در ۱٠٠ سال گذش��ته برای تمامی دولت ها 
وجود داش��ته اس��ت، افزود: در هی��چ دوره و دولتی  
دغدغه مس��کن به طور کامل حل نش��ده و این بازار 
نیازمند زمان اس��ت.  خس��روی با بیان اینکه میزان 
تسهیالت مسکن به ویژه در بافت های فرسوده برای 
خرید مس��کن کافی نیس��ت، گفت: باید تسهیالت 
خری��د در این ب��ازار افزایش یابد ت��ا عرضه و تقاضا 

به تعادل برسد .

بانک مرکزی اعالم کرد
تورم بخش های مختلف در 

اسفندماه 96
تورم بخش های مختلف در اسفندماه ٩۶ اعالم شد 
که بر این اساس شاخص بهای گروه دخانیات معادل 
۱۸درصد افزایش داش��ته اس��ت.  به گ��زارش مهر، 
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران )ش��اخص تورم( در اس�فندم�اه ۱٣٩۶ 
به عدد ۱۱۴.۷ رس��ید که نسبت به ماه قبل معادل 
۱.۱درصد افزایش داش��ت. شاخص مذکور نسبت به 
ماه مشابه سال قبل معادل ۸.٣درصد افزایش یافت.  
میزان تورم در ۱۲ ماه منتهی به اس��فندماه ۱٣٩۶ 
نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه ۱٣٩۵ معادل 
٩.۶درصد است. شاخص کل بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در اس��فندماه ۱٣٩۶ پس از حذف نوسانات 
فصلی نسبت به ماه قبل ٠.۸درصد افزایش داشت. 

ش��اخص کل به��ای کااله��ا و خدم��ات مصرفی 
در اس��فندماه ۱٣٩۶ نس��بت به ماه قب��ل در تمام 
اس��تان های کش��ور با افزایش همراه بود. بیشترین 
می��زان افزای��ش متعلق ب���ه اس��تان چهارمحال و 
بختی��اری معادل ۲درصد و کمتری��ن آن مربوط به 
استان ی�زد معادل ٠.۷درصد بود. شاخص مذکور در 
استان تهران معادل یک درصد افزایش داشته است. 
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تحلیلگر بازار سرمایه گفت در هفته ای 
که گذشت ابهام عمده ای نسبت به برجام 
و اث��ر آن بر متغیر ه��ای اقتصادی برقرار 
بود، اما پس از اع��الم خروج آمریکا بازار  

روند نسبی به خود گرفت. 
امیرعل��ی امیرباق��ری در گفت وگ��و با  
باش��گاه خبرن��گاران جوان، با اش��اره به 
وضعیت بازار بورس طی هفته گذش��ته، 
اظهار کرد: در هفته ای که گذش��ت ابهام 
عم��ده ای نس��بت به برجام و اث��ر آن بر 
متغیر ه��ای اقتصادی برقرار بوده اس��ت، 
قبل از اعالم موض��ع آمریکا اخبار مثبت 
و منفی بازار  را دستخوش تغییر می کرد، 
اما پ��س از اعالم خروج آمریکا بازار  روند 
نس��بی به خود گرفت. هرچند این اقدام 
آمری��کا از قب��ل قابل پیش بین��ی بود و 
اصطالح��ا تأثی��ر آن در ب��ازار  پیش خور 
شده بود، بنابراین ش��اهد بروز روند های 
شدید و قدرتمندی در بازار  نبودیم. رفتار 
غیرمتمدنان��ه آمریکا بار دیگ��ر غیرقابل 
اعتماد بودن و بی ثباتی در روابط با جهان 
را از این کش��ور نشان داد تا عبرتی باشد 
بر تمام افراد و کش��ور هایی که با تکیه بر 

آمریکا خانه ای روی آب می سازند. 
وی ادامه داد: روز شنبه ۱٣٩۷/۲/۱۵ 
در بازار بورس تعداد ۴٣٩ میلیون برگه 
سهام به ارزش ۸٩٠ میلیارد ریال مورد 
معامله ق��رار گرفت. در ب��ازار فرابورس 

نی��ز ۲٩۲ میلیون برگ��ه اوراق بهادار به 
ارزش ۱۷٠۸ میلیارد ریال معامله ش��د. 
تمام ش��اخص های مطرح ب��ازار در این 
روز ریزش��ی بودند. شاخص کل بورس و 
کل هم وزن با افت تقریبی نیم درصدی 
مواج��ه ش��دند و ب��ه ارق��ام ٩٣۱٠۱ و 
۱۶۵۲۷ واحد دس��ت یافتن��د. آیفکس 
با اف��ت ۱.۵ درصدی به س��طح ۱٠۴۲ 
واحد رس��ید. نماد های ف��ارس، فملی و 
ش��پنا بیش��ترین اثر منفی را بر شاخص 
نهادند. نماد های فاسمین، مبین و فوالد 
بیش��ترین ارزش ریال��ی معامالت را در 

اختیار گرفتند. 
امیرباق��ری تصری��ح ک��رد: یکش��نبه 
۱٣٩۷/۲/۱۶ در ب��ازار بورس و فرابورس 
به ترتی��ب تع��داد ۵٠٣ و ۲٣۷ میلی��ون 
برگه اوراق بهادار به ارزش ٩۷۸ و ۱۸۷۸ 
میلی��ارد ریال مورد معامل��ه قرار گرفت. 
اکثر شاخص های بازار در این روز کاهشی 
بودند. ش��اخص قیمت هم وزن با کاهش 
۷۲ نقط��ه پایه به س��طح ۱۲۱۸٠ واحد 
رس��ید. شاخص کل بورس و فرابورس به 
س��طوح ٩۲۸۵٠ و ۱٠۴۷ واحد رسیدند. 
نماد رانفور بیشترین تأثیر منفی و فوالد 
بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. 
بیش��ترین ارزش معام��الت در اختی��ار 

نماد های وبیمه، فوالد و فایرا بود. 
ای��ن تحلیلگ��ر ب��ازار س��رمایه گفت: 

در   ۱٣٩۷/۲/۱۷ م��ورخ  دوش��نبه  روز 
بازار ب��ورس تع��داد ٣۷۴ میلیون برگه 
اوراق به��ادار ب��ه ارزش ۸۶۶ میلی��ارد 
ری��ال معامله ش��د. در ب��ازار فرابورس 
نی��ز تعداد ۲۵۱ میلی��ون برگه به ارزش 
۱۴۶۱ میلی��ارد ریال مورد داد و س��تد 
قرار گرفت. ش��اخص کل و شاخص کل 
هم��وزن در ای��ن روز ب��ا افزایش مواجه 
ش��دند و ب��ه ارق��ام ٩٣۱۶۶ و ۱۶۵٠۲ 
واحد رس��یدند. در ای��ن روز آیفکس با 
رشد ۲.۲۱ درصدی مواجه شد و به رقم 
۱٠۷۱ واحد رسید. نماد فوالد بیشترین 
تأثیر مثبت و نماد تاپیکو بیشترین تأثیر 
منفی را بر ش��اخص داش��تند. بیشترین 
ارزش معامالت در اختیار نماد های آپ، 

فوالد و وبیمه بود. 
امیرباقری یادآور ش��د: روز س��ه شنبه 
۱٣٩۷/۲/۱۸ ب��ازار با ابهام��ی تمام عیار 
نس��بت به ابعاد خروج آمری��کا از برجام 
مواج��ه بود. اعالم نظر نهای��ی آمریکا در 
ش��ب سه ش��نبه س��اعت ۲۲:٣٠ به وقت 
ای��ران انجام ش��د. متاثر از ای��ن ابهام در 
ب��ازار بورس و فراب��ورس به ترتیب تعداد 
۶۴۴ و ۲۱۸ میلی��ون برگ��ه اوراق بهادار 
ب��ه ارزش ۱٠۲۶ و ۲۷۵۲ میلی��ارد ریال 
م��ورد معامله ق��رار گرف��ت. در این روز 
کلیه شاخص ها با خوشبینی فعاالن بازار 
نس��بت به موضع آمریکا با رش��د نسبی 

مواجه ش��دند، به طوری که ش��اخص کل 
و ش��اخص هم وزن به ترتیب به س��طوح 
بازگش��تند.  واح��د   ۱۶۶٣۸ و   ٩٣۶٠۶
ش��اخص قیمت هم وزن با رشد ۸٣ نقطه 
پایه به رقم ۱۲٣۴۲ واحد رسید و رکورد 
افزایش را به نام خود ثبت کرد. نماد های 
فمل��ی، ش��بندر و فخاس بیش��ترین اثر 
مثبت را بر ش��اخص نهادند. بیش��ترین 
ارزش معامالت در اختیار نماد های فایرا، 

وبیمه و فملی قرار گرفت. 
وی در پای��ان گف��ت: روز چهارش��نبه 
۱٣٩۷/۲/۱٩ در ب��ازار ب��ورس پ��س از 
روش��ن ش��دن موضع آمریکا نس��بت به 
برجام، تع��داد ۲٠٣۷ میلیون برگه اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش ۴۶۶٣ میلی��ارد ریال 
مورد معامله واقع ش��د. ش��اخص کل با 
رشد ۸۵ واحدی به سطح ٩٣۶٩۱ واحد 
رس��ید. اما ش��اخص کل هموزن با ۱۴۱ 
واحد کاهش به رقم ۱۶۴٩۷ واحد دست 
یاف��ت. نماد ه��ای فوالد بیش��ترین تأثیر 
منفی و ش��بندر بیش��ترین تأثیر مثبت 
را بر ش��اخص نهادند. در بازار فرابورس، 
آیفکس با کاهش ۸ واحدی مواجه شد و 
به سطح ۱٠۷٠ رسید. در این بازار تعداد 
۲۸۶ میلی��ون برگه اوراق بهادار به ارزش 
۱۴۷۶ میلیارد ریال معامله شد. نماد های 
زاگرس بیش��ترین تأثیر منف��ی و مارون 
بیشترین اثر مثبت را بر شاخص نهادند. 

امیرباقری تحلیلگر بازار سرمایه: 

بورس هم بعد از خروج آمریکا از برجام، روی خوش دید
خبر

وال استریت جهش کرد
پنجشنبه ش��ب درحالی ک��ه داده ه��ای مربوط به 
کند ش��دن تورم، نگرانی ها در مورد افزایش سریع تر 
نرخ بهره در س��ال جاری را کاهش داد، وال استریت 

جهش کرد.
ب��ه گزارش  باش��گاه خبرن��گاران جوان به نقل از 
رویترز، پنجشنبه ش��ب درحالی که داده های مربوط 
ب��ه کند ش��دن تورم، نگرانی ه��ا در م��ورد افزایش 
س��ریع تر نرخ بهره در س��ال ج��اری را کاهش داد، 

وال استریت جهش کرد.
در ماه آوریل ش��اخص قیمت مصرف کننده اداره 
کار ٠.۲ درصد افزایش یافت که از مقدار مورد انتظار 
اقتصاددان��ان کمت��ر بود. ب��اال رفتن قیمت بنزین و 
اجاره به��ا، ب��ا تعدی��ل قیمت ها در بخ��ش خدمات 

پزشکی خنثی شد.
م��ارک کپن��ر، تاج��ر س��هام در ش��رکت تمیس 
تریدینگ در چاتهام نیوجرسی، گفت: شاخص تورم 
به سطحی رسیده است که از نظر اعضای فدرال رزرو 
هشداردهنده نیست. به این ترتیب در مورد این که 
فدرال رزرو نرخ خود را با س��رعت بیش��تری افزایش 

دهد، در بازارها آسودگی خیال ایجاد شد.
بازار سهام آمریکا امروز به سود گسترده ای دست 
یافت و ۱۱ بخش اصلی ش��اخص اس اندپی، همگی 

در محدوده مثبت قرار گرفتند.

س��هام اپل با برنامه بازخرید ۱٠٠ میلیارد دالری 
س��هام، که هفته قبل اعالم شد، ۱.٣٣ درصد جهش 
کرد و به رکورد تاریخی ۱۸٩.٩٠ دالر برای هر سهم 
رس��ید و بیش از هر شرکت دیگری باعث باال رفتن 

شاخص اس اندپی۵٠٠ شد.
اس اندپی۵٠٠ برای اولین بار از ۱٩ آوریل تاکنون 
توانس��ت از میانگین ۱٠٠ روزه خود فراتر برود، که 
این اش��اره به این دارد که بازاره��ا از این هم باالتر 

خواهند رفت.
میانگین صنعت��ی داو جونز ٠.۷۷ درصد باال رفت 
و به ۲۴۷٣۲.٠۵ رس��ید، درحالی که اس اندپی ۸۲.٠ 

درصد جهش کرد و به ۲۷۲٠.٠۶ واحد رسید.
کامپوزیت نزدک هم ٠.۷۷ درصد رش��د کرد و به 

۷٣٩۶.٠۶ واحد رسید.

بورس های جهان به مدار صعودی 
بازگشتند

بیش��تر بورس ها در آسیا، اروپا و آمریکا به رهبری 
نماده��ای انرژی س��بزپوش بودند و به��ای نفت نیز 
کماکان متاثر از تصمی��م آمریکا در خصوص برجام 

رو به افزایش است.
به گزارش ایس��نا ب��ه نقل از رویت��رز، بورس های 
اروپای��ی عملکردی بهتر از پیش بینی ها داش��تند و  
ش��اخص »فوتسی ۱٠٠« بورس لندن با ٠.۲ درصد، 
شاخص »دکس«آلمان ٠.۴ درصد و شاخص »کک« 

فرانسه ٠.٣ درصد افزایش بسته شدند.  
در معامالت دیروز آس��یا نیز شاخص »ام اس سی 
آی« بورس های منطقه آسیا-اقیانوس��یه به جز ژاپن 
٠.۶ درصد افزایش یافت. در ژاپن شاخص »نیک کی 
۲۲۵« ٠.٣ درصد باال رفت و بورس های س��ئول کره 
جنوبی و ش��انگهای چین، کار خود را با افزایش ۵.٠ 

و ٠.۲ درصدی به پایان بردند.
در آمریکا نیز ش��اخص »داو جونز« افزایش��ی ۷۵.٠ 
درصدی داشت و ش��اخص »اس اند پی ۵٠٠« بیش از 
یک درصد باالتر رفت. افزایش بهای نفت باعث نگرانی 
از تورم در آمریکا ش��ده اس��ت و این مساله باعث شد 
بازده اوراق ۱٠ ساله وزارت خزانه داری پیش از آن که 
با کمی عقب نشینی به ۲.٩۸ درصد برسد، برای ساعتی 

سطح باالی ٣ درصد را لمس کند.
نف��ت خ��ام برنت ب��رای تحویل در آین��ده با ۸.٠ 
درصد افزایش به ۷۷.۸۲ دالر در هر بش��که رس��ید 
که باالترین سطح از نوامبر ۲٠۱۴ محسوب می شود. 
نفت سبک آمریکا نیز ٠.۶ درصد افزایش یافت و به 

۷۱.۶٩ دالر در هر بشکه رسید.
از س��وی دیگ��ر ارزش دالر نی��ز هم��گام با نفت 
افزای��ش یافت و با ثبت س��طح ٩٣.۴۱۶ واحدی به 
باالترین س��طح ۴.۵ ماه اخیر رس��ید، اما در نهایت 
شاخص دالر در برابر سبدی از شش ارز مهم جهانی 

به ٩۲.٩۵۶ واحد رسید.
یورو با اندکی افزایش به ۱.۱۸۷۱ دالر رسید و هر 

دالر نیز به ۱٠٩.۶٩٠ ین رسید.

زور »پیش فروش« به ترامپ چربید
با آغاز تحویل سکه های پیش فروش شده از سوی 
بان��ک ملی به متقاضی��ان، معامالت س��که در بازار 
نق��دی و آتی ب��ا روالی منطقی و ب��ه دور از هیجان 

دنبال می شود. 
به گزارش مهر، آغاز تحویل سکه های پیش فروش 
شده با سررس��ید یک ماهه که براساس اعالم بانک 
مرک��زی یک هفت��ه زودتر به متقاضیان داده ش��د، 
باعث ش��د تا با وج��ود اعالم رئیس جمه��ور آمریکا 
مبن��ی بر خروج از برجام ش��اهد معامالت به دور از 

هیجان در خرید و فروش سکه باشیم. 
بر اس��اس اخبار رس��یده، روند تحویل سکه ها در 
بانک ملی به خوبی آغاز ش��ده و کارشناسان از ادامه 
روند آرام بازار سکه در روزهای آینده به دلیل تزریق 
حجم باالی سکه در اردیبهشت ماه خبر می دهند. 

بنابر اعالم رواب��ط عمومی بانک مرکزی، در طرح 
اخیر پیش فروش، ۷ میلیون و ۶۵٠ هزار قطعه سکه 
فروخته شد که بیش از ۵ میلیون و ٩٠٠ هزار قطعه 

سکه تا پایان سال جاری وارد بازار می شود. 
همچنی��ن موع��د تحوی��ل ۷٩٩ ه��زار قطع��ه از 
سکه های پیش خرید شده در اردیبهشت ماه جاری 
اس��ت و به این ترتی��ب با ورود این حجم س��که به 
بازار، اث��ری از التهاب هفته های اخی��ر در این بازار 

نخواهد ماند. 
از بازار آتی چه خبر؟ 

نگاهی به معامالت بازار آتی س��که نشان می دهد 
ک��ه س��که در سررس��یدهای مختلف این ب��ازار با 
فاصل��ه ای منطقی و به دور از هیجان با قیمت نقدی 

مورد معامله قرار می گیرد. 

گفتنی اس��ت که قراردادهای آت��ی هم اکنون در 
سررسید های اردیبهش��ت، تیر، شهریور، آبان و دی 

ماه امسال فعال است. 
پیش فروش سکه بدون محدودیت

همچنین با آغاز طرح پیش فروش س��که، مسعود 
خاتون��ی عض��و هیأت مدیره بانک مل��ی اعالم کرده 
اس��ت ک��ه محدودیتی در بحث پیش فروش س��که 
پیش بینی نش��ده است و مش��تریان »کارت سکه« 
اگر تمایل داش��ته باش��ند، می توانند سکه های خود 
را نزد بانک ملی به امانت گذاشته و در زمان دلخواه 
با کش��یدن این کارت در دس��تگاه های خودپرداز از 
وجود س��که های خود اطمینان حاص��ل کنند یا در 
صورت نیاز با مراجعه به ش��عب عامل س��که خود را 

دریافت کنند. 
وضعیت سفید بازار طال

محمد کش��تی آرای، عضو هیأت رئیس��ه اتحادیه 
فروش��ندگان طال نیز با اش��اره به آرامش بازار سکه 
با وجود خ��روج آمریکا از برج��ام می گوید: از صبح 
آن روز ش��اهد برطرف ش��دن التهاب ها از بازار سکه 

بوده ایم و فضا به سمت آرامش می رود. 
کش��تی آرای اف��زود: اکنون بازار طال در ش��رایط 
عادی اس��ت و حتی پیش بینی می شود در روزهای 
آینده با نوعی ثبات قیمت مواجه ش��ویم و قیمت ها 
باالتر از حد فعلی نرود. بی ش��ک تحویل س��که های 
پیش فروش ش��ده نیز عاملی مثبت در کنترل بازار و 

کاهش قیمت ها خواهد بود. 

کاهش ارزش پول ملی مالزی در 
پی بحران انتخاباتی

س��رمایه گذارانی که در کشورهای نوظهوری چون 
ترکیه و آرژانتین ش��اهد بی ثبات��ی بودند، اکنون با 

مورد مشابهی در مالزی مواجهند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، پس از آن که 
احزاب مخالف دولت به رهبری نخس��ت وزیر س��ابق 
این کشور توانستند در انتخابات مجلس، نخست وزیر 
کنونی را شکست دهند، مؤسسه رتبه بندی »مودی« 
اعالم کرد این کش��ور در وضعیت نامشخصی به سر 

می برد. 
 روز گذش��ته رینگ��ت- واح��د پ��ول این کش��ور
منفی ٣ درصد س��قوط کرد که این مس��ئله به نوبه 
خود باعث افزایش احتمال سنگین تر شدن بار بدهی 

این کشور می شود. 
دول��ت برای کنترل بیش��تر اوض��اع تعطیلی ویژه 
پس از انتخابات اعالم کرد اما این کار هم نتوانس��ت 
مانع از ریزش ۶ درصدی سهام بورس مالزی و ثبت 

ضعیف ترین عملکرد آن در یک سال اخیر شود. 
با این ح��ال کوتا هیرایاما- کارش��ناس اقتصادی 
ارش��د مؤسسه »نیکو س��کیوریتیز« معتقد است به 
زودی ثبات به این کش��ور باز خواهد گش��ت: مالزی 
کم��اکان می تواند از تراز مثبت حس��اب جاری خود 
بهره مند ش��ود. انتظ��ار می رود بازاره��ای مالزی به 
تدریج به مدار قبلی بازگردند چراکه سیاس��ت های 
از  متف��اوت  کام��اًل  احتم��اال  آت��ی  نخس��ت وزیر 

سیاست های دولت کنونی نخواهد بود. 

اخبار

در حوزه اقتصادی به ویژه بازار سرمایه 
از آنجا که ریس��ک خروج از برجام و آثار 
منفی تحریم ها قبل از اجرایی ش��دن، به 
نوعی پیش خور شده بود، چشم انداز آتی 
بازار روش��ن اس��ت و بازار در این مرحله 
تأثیر چندانی از این قضیه نخواهد گرفت. 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران خروج 
آمری��کا از برجام را پوئن منفی سیاس��ی 
برای این کشور دانست و گفت: بدعهدی 
آمریکا، وجه��ه عمومی آنها را نزد جامعه 
جهانی تضعی��ف و اعتماده��ا را متزلزل 

خواهد کرد. 
عب��اس آرگ��ون در گفت وگو ب��ا بازار 
سرمایه )س��نا( گفت: در حوزه اقتصادی 
ب��ه ویژه ب��ازار س��رمایه نی��ز از آنجا که 
ریس��ک خروج آمری��کا از برج��ام و آثار 
منفی تحریم ها قبل از اجرایی ش��دن، به 
نوعی پیش خور شده بود، چشم انداز آتی 
بازار روش��ن اس��ت و بازار در این مرحله 
تأثیر چندانی از این قضیه نخواهد گرفت. 
وی در پاس��خ به این س��ؤال که خروج 
آمریکا از برجام چه ریسک هایی را بر این 
کش��ور تحمیل خواهد کرد و آیا اصاًل به 
نفع آمریکا بود که به این س��مت حرکت 
کند یا خیر، گفت: برداشت من این است 
که با توجه به مذاکرات آمریکایی ها با کره 
ش��مالی، خروج از برجام هزینه حیثیتی 

آمریکا را باال می برد و اعتماد و اعتبار این 
کشور را در جهان خدشه دار خواهد کرد 
و در واق��ع این قضیه، بدعهدی آمریکا را 

بیش از پیش به رخ خواهد کشید. 
این کارش��ناس در پاسخ به این سؤال 
ک��ه ب��ا عقب نش��ینی آمری��کا از برجام، 
ش��رکت های بین المللی به ویژه در اروپا 
ت��ا چه حد ریس��ک هم��کاری ب��ا ایران 
را می پذیرن��د و در کنار ای��ران خواهند 
ماند، گفت: با حضور کش��ورهای اروپایی 
در برج��ام ما نیز می توانی��م باقی بمانیم 
و بی��ش از گذش��ته تأثیرگذار باش��یم و 
البته روابط خود با اروپا را به واسطه این 

فرصت توسعه دهیم. 
آرگ��ون تأکید کرد: طبیعی اس��ت که 
ما نباید ارتباط خود را با س��ایر کشورها 
به مخاطره بیندازی��م؛ بلکه باید کماکان 
تعام��الت خود را ادام��ه دهیم و از منظر 
داخل��ی همچنان با قواع��دی که در دنیا 
وج��ود دارد، انطب��اق بیش��تری داش��ته 

باشیم. 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران افزود: 
در ای��ن میان، اگر مناف��ع اروپایی ها هم 
تأمی��ن ش��ود قطعاً با ما ادام��ه همکاری 
خواهند داش��ت؛ زیرا آنه��ا روابط خود را 
بر اس��اس منافع شان توس��عه می دهند، 
هرچن��د آمریکا نیز فش��ارهایی را به آنها 

خواهد آورد. 
وی اظه��ار داش��ت: با توجه ب��ه اینکه 
تفاهمی در سطح جهانی بسته شده و در 
ش��ورای امنیت سازمان ملل هم به تأیید 
رسیده است، حضور اروپایی ها در برجام 
قطعاً به نفع م��ا خواهد بود. ضمن اینکه 
خ��روج آمریکا یک پوئن منفی سیاس��ی 
برای آنهاس��ت و از نظر حیثیتی، شرایط 

به نفع آنها نخواهد بود. 
آرگون در پاس��خ به این س��ؤال که در 
مراودات مال��ی و بانکی، اروپایی ها تا چه 
حد این ظرفیت را دارند که با عدم حضور 
آمریکا به ش��کل مستقل بتوانند نیازهای 
ای��ران را برط��رف کنند، گف��ت: البته ما 
حتی در دوره ای که آمریکا در برجام بود، 
با بانک های بزرگ مش��کالتی را داشتیم 
ول��ی با مجموعه های متوس��ط و کوچک 
می توان همچن��ان این فعالیت ها را ادامه 
داد و بخش��ی از موضوع��ات بین المللی 
را حل ک��رد؛ لذا همین که ما پیش��قدم 
نش��دیم و به اس��تقبال تحریم ها نرفتیم، 
می توانی��م امیدوار به حفظ منافع داخلی 
توسعه س��از خود باشیم و س��رمایه های 

بیشتری را وارد کشور کنیم. 
وی افزود: م��ا در این مدت با مدیریت 
صحیح، در عرص��ه بین الملل تنش زدایی 
کردیم و آن کش��وری که خارج از عرف 
بین الملل رفتار کرده آمریکا بوده اس��ت؛ 

طبیعی است که کشورها هم این رفتار را 
محکوم می کنند و از منظر جهانی، رفتار 

آمریکا مورد قبول هیچ کس نیست. 
آرگون سپس در پاسخ به این سؤال که 
دولت ایران تا چه حد ظرفیت و آمادگی 
مقابله با تحریم های آمریکا را ایجاد کرده 
اس��ت، اظهار داش��ت: این بح��ث جدید 
نیس��ت و ما قباًل ه��م تحریم های زیادی 
را پشت سر گذاش��ته ایم؛ اگر موضوعات 
را مدیریت کنیم و ضمن حفظ انس��جام 
و یکپارچگی داخلی، دچار خود تحریمی 
نش��ویم، ظرفیت ه��ای خوبی در کش��ور 
موجود اس��ت و این به مذاکرات و روابط 

خارجی ما بسیار کمک خواهد کرد. 
وی با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی 
و اعتماد مردم ب��ه حاکمیت باید تقویت 
ش��ود، بیان کرد: وابستگی ها به تولیدات 
خارجی ک��ه امکان تولی��د آن در داخل 
وجود دارد بای��د کاهش پیدا کند. عالوه 
بر این، الزم اس��ت تعام��الت اقتصادی با 
کش��ورهای مختلف را توسعه دهیم و به 

دنبال رفع آسیب ها باشیم. 
آرگون در عین حال با اشاره به ضرورت 
حفظ انسجام ملی در شرایط فعلی تأکید 
کرد: در کش��ور ما که مس��ائل اقتصادی 
تأثیرپذیری زیادی از موضوعات سیاسی 
دارد، باید با مدیریت مناس��ب آثار منفی 

آن را به حداقل رساند.

آرگون در گفت وگو با سنا مطرح کرد

امتیاز منفی برای خروج آمریکا از برجام
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موان��ع زی��اد کس��ب و کار در کش��ور 
موجب شده تا پتانسیل های حوزه معدن 

به شایستگی بروز نکند. 
به گزارش خبرنگار باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، توجه ب��ه پتانس��یل های داخلی 
کش��ور یکی از مهم تری��ن ارکان عمل به 
فرامین اقتصاد مقاومتی بوده و نامگذاری 
سال ٩۷ به  نام حمایت از کاالی ملی در 

همین راستا است. 
یک��ی از مهم تری��ن بخش هایی که در 
ایران می تواند موجب ش��کوفایی تولید و 
اش��تغال و همچنین اقتصاد شود، بدون 
شک حوزه معدن اس��ت اما متأسفانه در 
سال های گذش��ته این حوزه در مواردی 
به خوبی مورد توجه نب��وده و یا مواقعی 
به دلیل وجود قوانین متعدد و دس��ت و 
پاگی��ر در این حوزه، ش��اهد افول معادن 

کوچک و متوسط کشور بوده ایم. 
محمدمه��دی غنی پ��ور، فع��ال حوزه 
مع��دن در گفت وگو ب��ا خبرنگار صنعت، 
تجارت و کشاورزی اظهار کرد: ٩٠درصد 
کارخانه های کنونی کش��ور برای افرادی 
است که در س��ال های گذشته توانستند 
وام ه��ای کالن دریافت کرده و در نتیجه 

واحد تولیدی تأسیس کنند. 
وی افزود: متأس��فانه ای��ن افراد در آن 
زمان به مس��ئله توجیه اقتصادی تولید و 
بازار توجه نکرده و در نتیجه بس��یاری از 
آنها مشکالت بزرگی حتی در بازار داخلی 

دارند. 
غنی پ��ور تصری��ح ک��رد: ب��رای مثال 
کارخانه های خودروس��ازی، بس��یاری از 
قطع��ات خ��ود را از خارج از کش��ور در 
بندرعباس بارگیری کرده و با هزینه های 
بسیار باال به مرکز می فرستند، در نهایت 
پس از ساخته  ش��دن خ��ودرو دوباره باید 
هزینه ه��ای گ��زاف حمل ونق��ل و دیگر 
هزینه ها پرداخت شود تا خودرو به دست 

مردم برسد. 
وی تأکی��د کرد: در صورتی  که از ابتدا 
کارخانه ه��ای خودروس��ازی در حاش��یه 

آب های آزاد س��اخته می شد، هزینه های 
تولی��د صنعتی خ��ودرو بس��یار پایین تر 

می آمد. 
فع��ال حوزه مع��دن با اش��اره به ثبت 
مع��دن خود در س��ال ٩٠ اب��راز کرد: در 
ابتدا میزانی از ماده کشف شده در معدن 
را برای آزمایش به فرانس��ه فرس��تادیم و 
پ��س از آن با امتحان خودمان مش��خص 
شد که ماده معدنی مذکور یک نوع کود 
ارگانیک بس��یار قوی اس��ت که از آن در 
دنیا فقط یک معدن دیگر وجود دارد که 

در کشور آمریکا است. 
وی با بیان اینکه کشور آمریکا توانسته 
از این معدن یک برند کود مهم تأس��یس 
کند، گف��ت: در صورتی که ای��ن ماده را 
ب��ه زمین های کش��اورزی اضاف��ه کنیم، 
بدون اس��تفاده از هیچ ن��وع کود دیگری 
می توانی��م محص��والت کام��ال ارگانیک 

به دست آوریم. 
غنی پور تشریح کرد: در سال های اخیر 
تنها به کمیت تولیدات کش��اورزی بدون 
در نظر گرفتن کیفیت توجه شده است و 
در نتیجه شاهدیم بسیاری از محصوالت 
کش��اورزی طعم خاصی ندارند و از مواد 
مغذی مورد نیاز بدن انسان تهی هستند. 
فع��ال حوزه معدن با اش��اره به خواص 
فوق العاده ماده معدنی کشف شده، افزود: 
م��اده هرب��ان در برابر برخ��ی از آفات از 
گیاه��ان محافظت می کن��د و نیاز فوری 
اس��ت که روی خاصیت این ماده معدنی 

تحقیقات بیشتری انجام شود. 
وی ابراز کرد: مواد گیاهی و میوه هایی 
که با هربان رشد کردند، دارای کیفیت و 
طعم بهتری بوده و دیرتر خراب می شود، 
برای مثال میوه ای که با این ماده معدنی 
تولید ش��ده قابلیت نگهداری چند هفته 
بیرون از یخچ��ال را دارد، در صورتی  که 
میوه های تولیدشده با کودهای شیمیایی 
کمتر از یک هفته خارج از یخچال خراب 

می شود. 
غنی پور ادامه داد: حتی با اس��تفاده از 
این ماده معدنی س��رما زدگی محصوالت 

کشاورزی پایین تر می  آید. 
موانع بی شمار کسب وکار بر سر راه 

تولید کننده داخلی
وی با اش��اره به فعالیت ه��ای خود در 
دو س��ال گذشته برای جذب بازار داخلی 
تصریح کرد: متأسفانه موانع کسب و کار 
در ایران بسیار باالست، به طوری که تنها 
دو س��ال طول کش��ید تا بتوانیم تأییدیه 
س��ازمان دولتی را ب��رای تولید محصول 

خود بگیریم. 
داد:  ادام��ه  مع��دن  ح��وزه  فع��ال 
آمریکایی ه��ا این ماده معدن��ی را با یک 
برند معروف جهان��ی تولید کرده و حتی 
توانس��ته اند مج��وز واردات به ای��ران را 
بگیرن��د و محصوالت خود را با قیمت دو 
براب��ر محصول ایرانی و حت��ی با کیفیت 

آهن پایین تر وارد ایران کنند. 
غنی پور با اش��اره ب��ه واردات هزار تنی 

هربان در س��ال به ایران یادآور شد: البته 
ما به عن��وان یک تولیدکنن��ده ایرانی از 
وجود رقبای خارجی هراسی نداریم، زیرا 
تولیدات ما نه تنها کیفیت بهتری داشته، 
بلکه در قیمت هم می تواند با محصوالت 

خارجی رقابت کند. 
وی گفت: بس��یاری از مأم��وران جهاد 
کشاورزی، کشاورزان را از خرید کودهای 
ارگانیک معدنی جدید منصرف می کردند 
و متأس��فانه خری��د کودهای ش��یمیایی 
را ترجی��ح می دادن��د ک��ه باع��ث ایجاد 

بیماری های مختلفی در مردم می شود. 
غنی پ��ور تصری��ح ک��رد: ب��رای ورود 
ب��ه بازاره��ای جهانی مش��کلی نداریم و 
می توانیم پ��س از تثبیت برن��د خود در 
داخل با واردکننده ه��ای خارجی ارتباط 

برقرار کنیم. 
وی با بی��ان اینکه در س��ال های اخیر 
مافیایی در حوزه کود کشور شکل گرفته، 
افزود: کودهای شیمیایی وارداتی موجب 
ایجاد بیماری های مختلف در مردم شده 
و مس��ئوالن باید به سرعت در این حوزه، 

چاره اساسی بیندیشند. 
فعال حوزه معدن تصریح کرد: بسیاری 
از کش��ورهای اروپای��ی ب��رای مص��ارف 
کش��اورزی و گل های زینتی و خانگی به 
این م��اده معدنی ایرانی نی��از دارند و از 
آنجایی که ما اکنون ۲ میلیون تن ذخیره 
این م��اده معدن��ی را داری��م، می توانیم 
به راحتی با ص��ادرات این محصول ارزش 

افزوده خوبی را نصیب کشور کنیم. 
وی در خاتم��ه یادآور ش��د: امیدوارم 
دولتم��ردان و مجلس��ی ها در تصویب و 
اجرای قوانی��ن تجدید نظ��ر کنند، زیرا 
اگ��ر کس��ی معدن س��نگ آهن داش��ته 
باش��د می توان��د وام بگیرد، ام��ا معادنی 
همچ��ون معدن ما از تس��هیالت بی بهره 
اس��ت. این در حالی است که سنگ آهن 
در ب��ازار جهانی ح��دود ۶٠ دالر بوده و 
محصول معدنی ما به هر تن ۲ هزار دالر 

قیمت گذاری می شود. 

یکی از اصلی ترین اولویت ها در سیاس��ت های ارزی 
جدی��د، بازگش��ت ارز حاص��ل از ص��ادرات به چرخه 

اقتصاد کشور است. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان، چندی 
پیش، اس��حاق جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهور 
ش��یوه فروش ارز صادراتی را ابالغ ک��رد. معاون اول 
رئیس جمهور در ش��یوه نامه ای ۱۲بندی، شیوه فروش 
ارز حاص��ل از صادرات را ابالغ و ب��رای ٩۵درصد ارز 
حاصل از صادرات صادرکنندگان تعیین تکلیف کرد. 
در ای��ن ش��یوه نامه صادرکنندگان مکلف ش��ده اند 
ظرف ش��ش م��اه از تاریخ ص��دور پروان��ه صادراتی 
گمرک��ی، ٩۵درص��د ارز حاصل از ص��ادرات خود را 
به یکی از این اش��کال ی��ا ترکیبی از آنها، اس��تفاده 
کنن��د: واردات در مقاب��ل ص��ادرات، پرداخت بدهی 
ارزی خ��ود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، 

سپرده گذاری نزد بانک ها. 
همچنی��ن ۵درص��د باقیمان��ده به منظ��ور تأمین 
هزینه هایی از قبیل بازاریاب��ی، تبلیغات، دفاتر خارج 

از کشور در اختیار صادرکننده خواهد بود. 
براس��اس این ابالغیه، مصادیق بازگشت ارز حاصل از 
صادرات بیش از ش��ش ماه توسط وزارت صنعت تعیین 
خواهد ش��د و دس��تورالعمل اجرایی آن توس��ط وزارت 
صنعت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید تدوین شود. 

همچنی��ن در بن��د دو ای��ن ابالغی��ه آمده اس��ت: 
ارز حاص��ل از ص��ادرات که نزد بانک س��پرده گذاری 
می ش��ود، در هر زمان می تواند ب��رای این امور صرف 
شود: واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی، 

فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز. 
براس��اس ابالغیه جهانگیری، فروش ارز به بانک ها 
و صرافی های مجاز توس��ط صادرکنندگان کاال باید از 
زمان راه اندازی س��امانه نیما )نظام یکپارچه مدیریت 

ارز( از طریق این سامانه انجام شود. 
هیچ وقفه ای در جریان صادرات و واردات کشور 

نباید ایجاد شود
مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه اهمیت 
جلوگی��ری از هرگون��ه وقف��ه در جریان ص��ادرات و 
واردات کش��ور گفت: یک��ی از اصلی تری��ن اولویت ها 
در سیاس��ت های ارزی جدید، بازگشت ارز حاصل از 

صادرات به چرخه اقتصاد کشور است. 
جهانگیری در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی امور 
ارزی کشور بر نگاه جامع و بررسی همه زوایا برای رفع 
مش��کالت و جلوگیری از سردرگمی صادرکنندگان و 
واردکنن��دگان تأکید کرد و از بان��ک مرکزی، وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت و وزارت ام��ور اقتصادی و 

دارایی خواست تا ضمن پاسخگویی به ابهامات موجود 
در عرصه تجارت کشور، دستورالعمل های الزم در این 

خصوص را برای ابالغ هرچه سریع تر تدوین کنند. 
وی افزود: ایجاد بستر مناسب برای افزایش صادرات 
ب��ه بازارهای ه��دف و نیز حمای��ت از صادرکنندگان 
کشور باید با نهایت سرعت و دقت انجام شود تا بتوان 
از مناب��ع ارزی حاصل از ص��ادرات به بهترین نحو در 

مدیریت منابع ارزی کشور استفاده کرد. 
جهانگی��ری با بیان اینکه دولت با اختصاص ٣ هزار 
میلی��ارد توم��ان بودجه آمادگی الزم ب��رای پرداخت 
مابه التف��اوت ارز ب��ه دارو و کاالهای اساس��ی را دارا 
اس��ت، تصریح کرد: دولت به دنبال ایجاد فضای آرام 
و امن به منظور تس��هیل در فعالیت صادرکنندگان و 
واردکنندگان اس��ت.  رئیس کل بانک مرکزی در این 
نشست با بیان اینکه هیچ مشکلی برای ثبت سفارش 
واردکنن��دگان کاال وجود ن��دارد، گفت: بانک مرکزی 
متعهد اس��ت در صورت واری��ز ارز حاصل از صادرات 
به حس��اب بانک های کشور در هر کجای دنیا معادل 
ریالی آن را در کشور به صادرکنندگان پرداخت کند. 
در این جلس��ه ک��ه با حض��ور وزرای اقتصاد، نفت، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، کشور و امور 
خارجه و روس��ای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه 
و بودجه و نیز مع��اون اقتصادی رئیس جمهور برگزار 
ش��د، پیرامون وضعیت داد و س��تد و تجارت خارجی 
کش��ور و نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور بحث و تبادل نظر شد و دستورالعمل 
و ضوابط اجرایی تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص 
نح��وه ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی 
کش��ور به تصویب رس��ید و مقرر ش��د جزییات این 
دستورالعمل از طریق بانک مرکزی اطالع رسانی شود. 
در ای��ن گزارش ب��ه دنبال آن هس��تیم که ببینیم 
دس��تورالعمل مذک��ور چ��ه تأثی��ری ب��ر وضعی��ت 

صادرکنندگان داخلی داشته است. 
واقعی شدن قیمت ارز به نفع صادرکننده داخلی 

است
قدی��ر قیاف��ه، عض��و انجمن س��نگ آهن ای��ران و 
صادر کنن��ده س��نگ آهن در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار 
صنعت، تجارت و کش��اورزی اظهار کرد: واردکننده ها 
باید ابتدا ثبت س��فارش کرده و پ��س از آن اقدام به 
دریاف��ت ارز کنند، اما چند روز اس��ت ک��ه این روند 

متوقف شده است. 
وی اف��زود: عزم دولت برای حفظ قیمت کنونی ارز 
جزم اس��ت و دولتمردان در نظ��ر دارند ارز مورد نیاز 

بخش های مختلف اقتصادی را تأمین کنند. 

قیافه با ابزار امیدواری از اینکه قیمت ارز در ماه های 
آینده ثبات بیش��تری پیدا می کند، گفت: باید به تراز 
خارجی کش��ور نگاه کنی��م و واردات و صادرات را در 
نظر بگیریم تا بتوانیم ارز مورد نیاز را تأمین کرده اما 
آنچه اکنون در بازار کش��ور وجود دارد، نش��ان دهنده 
عالمت های دیگر ب��وده و نرخ های بازار با آنچه دولت 

قصد تأمین آن را دارد؛ متفاوت است. 
این صادر کننده سنگ آهن اذعان کرد: ما به عنوان 
بخ��ش  خصوصی و کس��انی ک��ه در ح��وزه صادرات 
هس��تیم، تم��ام س��عی خود را ب��رای یاری رس��اندن 
ب��ه دولت ب��ه کار می بریم، ول��ی از آنجایی که عمده 
نی��از ارزی م��ا در حوزه واردات م��واد اولیه مورد نیاز 
کارخانج��ات و نهاده ه��ای غذایی، دام��ی و کاالهای 
س��رمایه ای اس��ت، به طور حتم تأمین این مواد با ارز 
۴ه��زار و ۲٠٠ تومان��ی تأثیر خود را در بازار کش��ور 

نشان خواهد داد. 
وی تشریح کرد: در صورتی  که دولت بخواهد قیمت 
ارز را ثابت نگه دارد، باید به جاری بودن تثبیت قیمت 
در ط��ول زمان کمک کند، اما اگ��ر این اتفاق نیفتد، 

دوباره شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود. 
قیاف��ه تأکید کرد: تمامی ای��ن موضوعات منوط به 
سیاس��تگذاری دولتم��ردان خواهد ب��ود و اگر دولت 
اج��ازه دهد بازار روند طبیعی عرض��ه و تقاضا را طی 
کند، نه تنها قیمت ارز واقعی ش��ده، بلکه بدون ش��ک 

مشکالت اقتصادی کمتر خواهد شد. 
صادر کننده سنگ آهن تأکید کرد: نکته دیگری که 
موجب ایجاد نگرانی برای صادرکنندگان کش��ور شده 
اس��ت، قوانین جدیدی است که طی بخشنامه معاون 
اول رئیس جمه��ور صادرکننده را مجبور به تبدیل ارز 
در بانک ه��ای داخل��ی می کند. این امر موجب ش��ده 
بس��یاری از صادرکننده ها رون��د صادرات خود را کند 
انج��ام دهند و یا حتی ص��ادرات غیرنقدی در برخی 

موارد متوقف شود. 
وی تصری��ح ک��رد: اکنون ب��ه صادرکنن��ده گفته 
 می ش��ود ص��ادرات خ��ود را باید ب��ا نرخ ۴ ه��زار و

۲٠٠ تومان محاس��به کند، درحالی که تولید محصول 
برایش بیش از این درآمده است. 

قیافه ادامه داد: مثال اگر کاالیی را یک دالر فروخته 
و محاس��بات براس��اس دالر ۵ ه��زار و ۵٠٠ تومانی 
 ب��وده، امروز ک��ه می خواهد ارز را ب��ا قیمت ۴هزار و
۲٠٠ تومانی طبق دس��تورالعمل معاون رئیس جمهور 
ب��ه بانک بدهد، چ��اره ای جز این ن��دارد که یا ارزش 
را ص��رف واردات کرده، یا س��پرده بانکی کند و یا به 

بانک بفروشد. 

تأثیر تصمیمات ارزی دولت بر صادرات

 واقعی شدن قیمت ارز به نفع صادرکننده داخلی است

استخراج مواد معدنی کمیاب در ایران

 کود های وارداتی منجر به بیماری می شود
صادرات

پیش بینی 1300 میلیارد تومان برای 
تقویت و توسعه صادرات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت امسال در 
قالب بودجه، ۱٣٠٠ میلیارد تومان برای تقویت و توسعه 

صادرات واحدهای صنعتی پیش بینی شده است. 
به گزارش ایس��نا، صادق نجفی در جمع صنعتگران 
مس��تقر در شهرک صنعتی شیراز با بیان اینکه تقویت 
و توسعه صادرات واحدهای صنعتی از برنامه های مهم 
این سازمان اس��ت و امسال ۱٣٠٠میلیارد تومان برای 
این موضوع پیش بینی ش��ده اس��ت، تأکی��د کرد که 
س��رفصل های درآمد عمومی دولت و افزایش تعرفه ها، 

محل تأمین این اعتبارات خواهد بود. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعت��ی ایران گف��ت: از محل این اعتبارات بخش��ی 
از هزینه های مربوط به ثبت نش��ان تج��اری، عوارض 
صادراتی کش��ورهای مقصد، کمک به برقراری خطوط 
ریلی هوایی و دریایی، تبلیغات و بازاریابی در کشورهای 
هدف، توسعه خوش��ه های کسب و کار و شبکه سازی، 
کمک  هزینه سود تسهیالت بانکی برای صادرکنندگان و 
نیز اعزام به نمایشگاه های خارجی پرداخت خواهد شد. 
نجفی فراهم کردن بس��تر و ش��رایط ب��رای ارتقای 
صادرات واحدهای صنعتی را از برنامه های اصلی دولت 
اعالم کرد و گفت: آیین نامه های اختصاص این اعتبارات 

به زودی تدوین و اجرایی خواهد شد. 
وی تصری��ح ک��رد: از دیگ��ر اولویت ه��ای امس��ال 
اجرای ط��رح کلینیک صنعت با ه��دف عارضه یابی و 
حل مش��کالت واحدهای صنعتی اس��ت و این طرح با 

رویکردی جدید اجرایی خواهد شد. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت، وجود تعامل و 
همدلی بین فعاالن صنعتی و دس��تگاه های حاکمیتی 
را در پیش��رفت اهداف بخش صنعت ضروری دانست و 
گفت: با توجه به ش��رایط کنونی کشور باید به گونه ای 
عمل کنیم که تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و در 

این زمینه از هیچ تالشی فروگذاری نخواهیم کرد. 
نجفی با اشاره به ظرفیت های شهرک صنعتی بزرگ 
شیراز به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرک های صنعتی 
کش��ور، بر اهتم��ام ویژه به منظور رفع مش��کالت این 
ش��هرک صنعتی تأکید کرد و ادامه داد: موضوع تأمین 
پایدار آب در این شهرک صنعتی در اولویت قرار دارد. 

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تج��ارت از بازنگری 
و اص��الح قوانی��ن مربوط به ش��هرک های صنعتی در 
راستای ارتقای توان تولید و صادرات و تسهیل در امور 

متقاضیان، خبر داد. 

 افزایش 15درصدی
درآمد صادراتی ایران

معاون سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۵درصدی 
ارزش صادرات در فروردین امس��ال نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل خبر داد. 
محمدرض��ا مودودی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: اگر نرخ ارز واقعی باش��د، ای��ن موضوع به نفع 
تولید و تجارت خارجی خواهد بود. بر همین اس��اس 
چند س��ال اس��ت ما در این زمینه پیش��نهاداتی را 
مط��رح کرده ایم، ام��ا تعیین ن��رخ ارز در صالحیت 
کارشناس��ان بانک مرکزی و اقتصاددانان است و آنها 
باید ن��رخ واقعی را تعیین کنند و ب��ا توجه به اعالم 
رس��می این نرخ، انتظار این است که بازار به تدریج 

از التهاب خارج شود. 
معاون س��ازمان توس��عه تجارت ادامه داد: مدتی 
است از س��وی دولت تصمیماتی مبنی بر تک نرخی 
ش��دن ارز گرفته ش��ده، اما به نظر می رس��د عده ای 
س��ودجو همچنان ت��الش در ایجاد الته��اب در بازار 
دارند تا از این طریق س��ودهای سرش��ار، نامشروع و 

آسان تحصیل کنند. 
وی یادآور شد: ثبت سفارش دست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اس��ت و اگر فض��ای روانی حاکم بر 
بازار ارز، آرام شود، ارز با نرخ مصوب فعلی، می تواند 
جوابگوی فعالیت های تجاری باشد و همه نفع ببرند. 
گرچه ممکن اس��ت تفاوت قیمت در بازار رس��می و 
غیررسمی تجار را وسوس��ه کند، اما در حاشیه بازار 
مول��د، عده ای به دنبال آن هس��تند که با ایجاد جو 
روانی ارزش پول مل��ی را تضعیف کنند، بدون آنکه 
دغدغه تولید و تجارت داش��ته باشند. این تجربه در 
گذش��ته در کشورهای مختلف دنیا نیز تجربه شده و 
ما هم سوابق آن را در اقتصاد چهار دهه اخیر داریم. 
مودودی تصری��ح کرد: در چنین ش��رایطی نباید 
اج��ازه دهی��م ع��ده ای که به دنبال کس��ب س��ود 
بادآورده، آس��ان و نامشروع هس��تند با سوارشدن بر 
موج هیجانات بازار و ایجاد جو روانی منفی به اهداف 
خود دست پیدا کنند. متأسفانه گاهی دیده می شود  
م��ردم نیز براس��اس دغدغه های ف��ردی و نه منافع 
ملی، به گونه ای رفت��ار می کنند که در نهایت منجر 
به کاهش ارزش پول ملی و حصول این س��ودجویان 
به منابع سرش��ار می شوند و ش��اهد این امر، افزایش 
قیمت طال و ارز اس��ت ک��ه با آنک��ه در دنیا قیمت 
جهانی طال کاهش پیدا کرده است، اما روند قیمت ها 

در بازار داخلی ما، همچنان صعودی است. 
وی ادامه داد: زمانی  که برخی از صنایع دچار رکود 
می ش��وند، طبیعی اس��ت دالالنی که فضای بازار را 
ملتهب کرده اند و سود سرشار برده اند، دوباره تمایل 
پی��دا می کنند با ایج��اد التهابات روان��ی برای خود 
منفعت بیشتری ایجاد کنند و متأسفانه گاهی مردم 

هم فریب این بازی مسموم را می خورند. 

اخبار

استمرار روند افزایش صادرات 
محصوالت شیالتی با خروج آمریکا 

از برجام
یک مقام مسئول گفت سازوکارهای صادرات محصوالت 
شیالتی در شرایط تحریم تعریف شده، بنابراین با خروج 
آمری��کا از برجام، روند روبه رش��د ص��ادرات ادامه خواهد 
داشت.  عیسی گلش��اهی، مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، 
فرآوری و توس��عه آبزیان سازمان ش��یالت در گفت وگو 
با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره تأثیر خروج 
آمری��کا از برجام بر میزان ص��ادرات آبزیان اظهار کرد: با 
توجه به آنکه صادرات محصوالت شیالتی طی سال های 
تحریم روند روبه رشدی داشته است، به نظر می رسد که 
خروج آمریکا از برجام تأثیر خاصی بر این موضوع نداشته 
باش��د، چراکه مجموع صادرکنندگان و عوامل صادراتی، 
س��ازوکارهای الزم ب��رای ادام��ه روند توس��عه را در نظر 
گرفتند.  وی افزود: س��ال گذش��ته بیش از ۱٣۷ هزارتن 
انواع محصوالت ش��یالتی ب��ا ارزش بالغ بر ۵٠۷ میلیون 
دالر صادر شد که این میزان از نظر وزنی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خود، ۲۴درصد و ارزشی ۲۲درصد رشد 
داش��ته است.   به گفته گلشاهی، تراز تجاری شیالت در 
سال ٩۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل خود با افزایش 
۵۸.۵درصد به ٣۴۸ میلیون دالر رس��ید.  مدیرکل دفتر 
بهبود، کیفیت و فرآوری و توسعه آبزیان از رشد بی نظیر 
صادرات میگو خبر داد و گفت: س��ال گذشته ۲۴ هزار و 
۷۸٠ ت��ن میگو با ارزش بیش از ۱۱۶ میلیون دالر صادر 
شد.  وی با اشاره به تأثیر اعمال تحریم های ظالمانه بر نقل 
و انتقال پول ناش��ی از صادرات بیان کرد: خروج آمریکا از 
برجام و اعمال تحریم های مجدد تأثیری در روند صادراتی 
نخواهد داش��ت و تنها ممکن اس��ت به س��بب افزایش 
هزینه های نقل و انتقال، سودآوری صادرکنندگان کاهش 
یابد.  گلشاهی ادامه داد: سازوکارهای صادرات محصوالت 
ش��یالتی در شرایط تحریم تعریف شده است، بنابراین با 
خروج آمریکا از برجام روند روبه رشد صادرات ادامه خواهد 
داشت، چراکه منابع جایگزین برای این موضوع پیش بینی 
ش��ده است.  این مقام مسئول با بیان اینکه سال گذشته 
می��زان واردات محصوالت ش��یالتی را کاهش یافته بود، 
تصریح کرد: سازمان شیالت در صدد آن است که میزان 
وابستگی به واردات محصوالت شیالتی به حداقل ممکن 
برس��اند و از آنجا که عمده کااله��ای وارداتی در صنایع 
تبدیلی به کاالهای جدید تبدیل می ش��وند، بنابراین در 
مواقعی که شرایط واردات وجود ندارد، امکان جایگزینی 

آن وجود دارد. 

قانون معادن در حق معدن کاران 
اجرایی نشده است

اولین همایش خانه های معدن ش��مال غرب کش��ور با 
حض��ور اعضای هی��أت مدیره خانه های معدن، س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت و جمع��ی از بهره برداران معادن 
ش��مال غرب کش��ور در تبریز برگزار ش��د.   ب��ه گزارش 
ایسنا، به منظور ضرورت تعامل و ارتباط موثر و کاربردی 
بخش خصوصی با دولت به ویژه در زمینه معدن و صنایع 
معدنی که نقش مهمی در اقتصاد، پیشرفت و اشتغال زایی 
کش��ور دارد ، اولین همایش خانه های معدن، سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت و بهره برداران معادن اس��تان های 
ش��مال غرب کشور  )آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، 
اردبیل، زنجان و کردس��تان( در تبریز برگزار شد.   رئیس 
خانه معدن آذربایجان شرقی در این همایش، اظهار کرد: 
ه��دف اصلی از برگزاری این همای��ش تبادل تجربیات و 
اطالعات مابین خانه های معدن اس��تان ها است تا بتوانند 
در کن��ار یکدیگر ب��ا به کارگی��ری راه ه��ای اصولی برای 
مرتفع ک��ردن معضالت جامعه معدن اق��دام کنند.  نصیر 
ن��وری، اصلی ترین چالش های پی��ش رو معدن کاران را 
ع��دم اجرای صحیح قانون مع��ادن عنوان کرد و گفت: 
باتوجه به اینکه معدن کاران حامی مناس��بی نداشتند، 
نمی توانس��تند از حق��وق صنف��ی خ��ود دف��اع کنند؛ 
خوش��بختانه با قدرت گرفتن خانه های معدن در کشور 
حقوق بهره برداران معادن در جامعه مطالبه می ش��ود.  
وی ب��ا بیان اینکه اجرای صحیح این قانون فرصت های 
خوبی را برای رش��د اقتصادی کش��ور مساعد می کند، 
خاطرنش��ان کرد: اگ��ر قانون معادن به صورت ش��فاف 
و درس��ت اجرا ش��ود، می تواند در زمینه های اقتصادی 

بسیار موثر باشد. 

اعالم حمایت اتحادیه مهندسی 
آلمان از تجارت با ایران

اتحادیه مهندس��ی وی دی ام ای آلمان اعالم کرد، تا 
زمانی  که تحریم ه��ای اتحادیه اروپا علیه ایران مجددا 
فعال نش��ده باش��د، ش��رکت های آلمانی می توانند به 
ص��ورت قانونی با ای��ران تجارت کنن��د و این اتحادیه 
در این زمینه از آنها حمای��ت خواهد کرد.  به گزارش 
تس��نیم به نقل از رویترز، تیلو برودتم��ن، مدیرعامل 
اتحادیه مهندس��ی وی دی ام ای آلم��ان گفت: »بعد از 
س��خنان ترامپ توپ سیاس��ی اکنون در زمین تهران 
است.« وی افزود، بهترین راه حل برای توافق هسته ای 
سال ۲٠۱۵، تداوم اجرای این توافق حتی بدون حضور 
آمریکاست.  برودتمن افزود: »تا زمانی  که اتحادیه اروپا 
تحریم های خود علیه ایران را مجددا فعال نکرده است، 
ادامه تجارت قانونی با ایران برای ش��رکت های آلمانی 
امکان پذی��ر خواهد ب��ود و وی دی ام ای ب��ه حمایت از 

اعضای خود در این زمینه ادامه خواهد داد.«

شنبه
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روزه��ا  ای��ن  خ��ودرو  ب��ازار 
دستخوش تغییرات زیادی است؛ 
از یک س��و قیم��ت خودروهای 
وارداتی همگام با نوس��انات نرخ 
ارزی رو ب��ه افزای��ش اس��ت و از 
س��وی دیگر خودروهای داخلی 
نیز با اعمال قیمت های جدید که 
ناشی از نوسانات نرخ ارز بوده در 
کنار عرضه قطره چکانی از سوی 
شرکت ها، اختالف قیمتی حتی تا 
۱٠ میلیون تومان را بین کارخانه 

و بازار شاهد بوده اند. 
»عصرخ��ودرو«،  گ��زارش  ب��ه 
به ط��ور قطع یک��ی از فاکتورهای 
تأثیرگذار در قیم��ت خودروهای 
واردات��ی، قیم��ت ارز اس��ت ک��ه 

این عام��ل هم اکنون در ش��رایط 
مناسبی به س��ر نمی برد و شاهد 
تغییر لحظه ای قیمت ه��ا در این 
بازار هستیم. از سوی دیگر تجربه 
نش��ان داده هرگاه عرضه از سوی 
شرکت ها به درس��تی انجام شود، 
مش��کلی در تأمین تقاضای بازار و 
در نهایت قیمت ها ایجاد نمی شود 
ام��ا هم اکنون ش��اهد روندی غیر 
از ای��ن در بازار هس��تیم و انتظار 
می رود در صورت عرضه بیشتر به 
بازار شاهد تعادل قیمت ها باشیم. 
این در حالی است که هم اکنون در 
برخی خودروها شاهد اختالف ۴ تا 
۵ میلیون تومانی قیمت ها هستیم 
ک��ه ای��ن می��زان در خودروهایی 

که عرضه آن کمتر اس��ت، به ۱٠ 
میلیون تومان نیز رسیده است. در 
این شرایط بازار بیشتر از هر وقت 
دیگری در رکود به س��ر می برد و 
خری��دار و فروش��نده ای در ب��ازار 
وجود ندارد چرا که همه در انتظار 
کاهش قیمت ها و به ثبات رسیدن 
نرخ دالر هس��تند. در ش��رایطی 
که ن��رخ دالر به ثبات نرس��یده و 
روزانه و س��اعتی تغیی��ر می کند، 
هیچ خری��دار و فروش��نده ای در 
بازار نخواهد ب��ود چراکه به دنبال 
حفظ سرمایه خود یا حتی کسب 
سود بیشتر هس��تند و در چنین 
شرایطی تنها مصرف کننده واقعی 
اس��ت که اقدام به خری��د خودرو 

می کند. هرچند در ش��رایط فعلی 
بازار، نظارتی بر قیمت ها نیس��ت 
اما اجرای طرح هایی همچون تک 
نرخ��ی کردن ارز ب��ر روی قیمت 
۴۲٠٠ تومان و همچنین جایگزین 
ک��ردن ی��ورو ب��ه ج��ای دالر در 
مبادالت اقتصادی امید به شرایط 
بهتر را ب��رای تجار و فعاالن حوزه 
خ��ودرو ایجاد کرد ام��ا هم اکنون 
هیچ کدام از تصمیم��ات اجرایی 
نش��ده و نمی توان پیش بینی کرد 
در اقتص��اد بیمار فعلی وضعیت با 
اجرایی ک��ردن تصمیمات جدید 
نیز بهب��ود خواهد یاف��ت یا خیر. 
این در حالی اس��ت که هم اکنون 
برخی شرکت های نمایندگی اقدام 

ب��ه پیش فروش خ��ودرو کرده اند. 
پیش فروش؛ بدون آن که خودرویی 
در داخل کشور وجود داشته باشد 
که این امر تاکنون ضررهای زیادی 
به خری��داران خودروها وارد کرده 
است و حال در چنین شرایطی که 
بازار در نامساعدترین شکل ممکن 
وجود دارد پیشنهاد می شود هیچ 
خریداری اقدام به خرید خودروی 
پیش ف��روش نکن��د مگ��ر آن که 
خودروی خریداری شده در کشور 
وجود داشته باشد. اما آنچه مسلم 
اس��ت، بازار بی ثبات ارز، بیشتر از 
هر وق��ت دیگری بر ب��ازار خودرو 
س��ایه انداخته و رکود را عمیق تر 

کرده است. 

اجرای استانداردهای هشتادوپنج گانه 
در صنعت خودرو که این روزها و همزمان 
با نزدیک ش��دن به زمان اجرای فاز دوم 
این طرح، نگرانی خودروس��ازان را بیشتر 
از پیش کرده در حالی از س��وی سازمان 
ملی اس��تاندارد به صورت جدی پیگیری 
می شود که به گفته فعاالن و کارشناسان 
صنع��ت خ��ودرو، ای��ن اس��تانداردها در 
بس��یاری از موارد به صورت آپشن بوده و 
اعمال آنها از سوی خودروسازان اروپایی 
تنها منجر به افزایش رقابت آنها با س��ایر 
رقبا می ش��ود.  به گ��زارش عصرخودرو، 
به طور قطع اجرای این اس��تانداردها که 
هزینه های زی��ادی را به خودروس��ازان 
تحمیل می کند و در برخی موارد منجر 
به حذف و تعطیلی خطوط تولید برخی 
خودروها می ش��ود، در حالی اس��ت که 
صنعت خ��ودرو هنوز آمادگ��ی اجرایی 
ش��دن این رون��د را ن��دارد و پیش بینی 
می ش��ود با اج��رای این اس��تانداردها و 
تکمیل س��ومین ف��از در دی ماه س��ال 
نه چن��دان  وضعی��ت  ش��اهد  ج��اری، 
 مس��اعدی در صنع��ت خودرو باش��یم. 
علیرض��ا محم��دی، کارش��ناس صنعت 
معادل��ه  ی��ک  را  اس��تاندارد  خ��ودرو، 
چندمجهول��ی اع��الم و تصریح کرد: اگر 

بخواهیم هر کاال ی��ا خدمتی دیگر را به 
یک ش��رایط استاندارد برس��انیم باید با 
یک استاندارد مصوب مشخص و تعریف 
شده پیش برویم، این در حالی است که 
صنعت خ��ودرو نیز در نظ��ام اقتصادی 
کشور یک معادله چندمجهولی به شمار 
م��ی رود و برای رس��یدن ب��ه عالی ترین 
س��طح اس��تاندارد در این صنعت باید، 
نظام بانک��ی، وزارت راه و شهرس��ازی، 
و  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تکنول��وژی  مجموعه ه��ای  همچنی��ن 
موجود در کش��ور در کنار یکدیگر با در 
نظ��ر گرفتن مواد اولیه م��ورد نیاز که از 
طریق واردات به کش��ور تأمین می شود، 
ق��رار گیرند و به یک خودرو مس��اوی با 
تبدیل ش��ود.   اس��تانداردهای مص��وب 
وی با بیان این که هرچه این اس��تاندارد 
به س��مت ارتقای بیش��تر حرکت کند، 
فناوری ه��ا  بیش��تر  ارتق��ای  نیازمن��د 
هس��تیم، تصری��ح ک��رد: در ش��رایطی 
اس��تانداردهای بع��د از س��ال ۲٠۱۶ را 
در صنع��ت خ��ودرو مص��وب کرده ای��م 
که بای��د نگاهی ب��ه س��طح تکنولوژی 
موج��ود  نرم اف��زاری  و  س��خت افزاری 
کشور براس��اس واقعیت داشته باشیم تا 
مشخص ش��ود از این منظر فاصله ای با 

تکنولوژی اس��تانداردهای ۲٠۱۶ به بعد 
 در س��طح اروپا یا جه��ان داریم یا خیر. 
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه 
داد: صنعت خ��ودرو به این موضوع آگاه 
اس��ت که از این نظر نس��بت به اروپا و 
جهان عقب تر اس��ت بر این اس��اس در 
اقتصاد تحریمی فعلی، دس��تیابی به این 
اس��تانداردها کار چندان ساده ای نیست 
و الزم اس��ت تکنولوژی س��خت افزاری، 
ن��رم اف��زاری، قطعه س��ازی، فن��اوری، 
تأمین مواد اولی��ه، فرآیندهای مونتاژی 
و همچنی��ن نظام بانکی و س��ایر موارد 
 مرتب��ط در کنار خودروس��از قرار گیرد. 
محمدی با تأکید بر این که اگر خودروساز 
وارد فرآیند اجرای استانداردهای جدید 
می شود، نظام اقتصادی و صنعتی کشور 
نیز بای��د آمادگی این مطلب را داش��ته 
باش��د، گف��ت: در حال حاض��ر یکی از 
مدیران ش��رکت های خودروس��از اعالم 
کرده که آماده تولید موتور با اس��تاندارد 
یورو ۵ به عنوان یکی از اس��تانداردهای 
جدی��د اس��ت ام��ا ب��رای رس��یدن به 
اس��تاندارد تبدی��ل هم��ه خودروه��ا به 
یورو ۵ نیازمن��د ٩٠ میلیون لیتر بنزین 
با اس��تاندارد ی��ورو ۵ هس��تیم این در 
حالی اس��ت که هم اکنون نیاز به بنزین 

با اس��تاندارد یورو ۴ معادل ۲۵ میلیون 
لیتر است که برای تأمین آن وزارت نفت 
 هنوز به آمادگی کامل نرس��یده اس��ت. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر ای��ن ک��ه اج��رای 
در  گان��ه  اس��تانداردهای هش��تادوپنج 
صنعت خودرو فرآیندی طوالنی اس��ت، 
اجرای این اس��تانداردها را مسیر سخت 
و پرچالش��ی از نگاه اقتصادی و صنعتی 
دانس��ت و افزود: اجرای اس��تانداردهای 
هشتاد و پنج گانه شامل دو بخش ایمنی 
و عملکردی است، بنابراین برای رساندن 
س��طح این موارد که در ح��ال حاضر با 
چالش مواجه اس��ت باید به هزینه مواد 
اولیه که منجر به افزایش قیمت می شود 
نیز توجه کرد، بنابراین امکان پذیر بودن 
اجرای این استانداردها از دیگر مواردی 
 اس��ت که باید م��ورد توجه ق��رار گیرد. 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: 
برخی از این استانداردهای مصوب شده 
در صنعت خودرو در بسیاری از کشورها 
و خودروس��ازانی نظیر بن��ز و بی ام و به 
صورت خاص اجرا می ش��ود و برخی نیز 
به صورت آپش��ن اس��ت ک��ه در صورت 
اجرا، تولی��دات خودروس��ازان به لحاظ 
کیفیتی و رقابتی در سطح باالتری قرار 

می گیرند. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارج��ی مجل��س ش��ورای اس��المی در 
خصوص م��وج نارضایتی خبرن��گاران از 
بی عدالتی ش��هرداری و ع��دم تخصیص 
طرح ترافیک و مش��کالت به وجود آمده 
برای تهیه اخب��ار اعالم کرد برای اجرای 
ط��رح ترافیک جدید آنچن��ان که باید و 
شاید اطالع رس��انی صورت نگرفته است 
و در حال حاضر بس��یاری از ش��هروندان 
از نحوه ورود و خ��روج از طرح، محدوده 

ط��رح و نح��وه اعمال هزینه ه��ای طرح 
بی اطالع هس��تند.  علیرض��ا رحیمی در 
گفت وگو با خبرخودرو اظهار داش��ت: در 
حال حاضر مجموعه گروه هایی که ممکن 
اس��ت مش��مول معافیت از طرح شوند از 
جمل��ه خبرنگاران و افراد تحت پوش��ش 
سازمان بهزیس��تی و کمیته امداد دچار 
سردرگمی ش��ده اند.  وی در ادامه افزود: 
به رغم اینکه شهرداری سامانه ای را برای 
این منظور اعالم کرده است هنوز بسیاری 

از خبرنگاران اع��الم نارضایتی می کنند، 
همچنی��ن افرادی که در س��ال های قبل 
مش��مول دریافت طرح ترافیک بودند در 
این طرح با عدم صالحیت مواجه هستند 

و مشمول دریافت طرح نیستند. 
ای��ن عض��و کمیس��یون امنی��ت ملی 
و سیاس��ت خارج��ی مجل��س ش��ورای 
اس��المی در ادام��ه اف��زود: ب��ا توجه به 
حساس��یت کار رس��انه و ضرورت تعامل 
رس��انه ها با همه اجزای اجتماعی جامعه 

ایج��اب می کند که رس��انه ها در اولویت 
باش��ند، البته ش��اید امکان رسیدگی به 
همه رس��انه ها وجود نداش��ته باش��د اما 
ش��اهد هستیم که بخش��ی از خبرنگاران 
پارلمانی مش��مول طرح هستند و بخشی 

دیگر نیستند. 
مجموع��ه  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
تصمیم گیری ها در ح��وزه طرح ترافیک 
جدید نباید موج��ب نارضایتی و تبعیض 

میان شهروندان و خبرنگاران شود. 

اجرای پلکانی استانداردهای هشتاد و پنج گانه صنعت خودرو

تصمیم گیری ها در حوزه طرح ترافیک جدید نباید موجب نارضایتی و تبعیض میان خبرنگاران شود

سایه بی ثباتی قیمت ارز بر بازار خودرو
اخبار

مواظب پیش فروش خودروهای 
وارداتی باشید

نایب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان 
خودروی تهران گفت در ح��ال حاضر توصیه جدی 
اعض��ای اتحادیه ب��ه افرادی که قص��د خرید خودرو 
دارند این است که حتماً از نمایشگاه هایی که دارای 
پروانه کس��ب هستند خرید کنند تا با مشکل مواجه 

نشوند. 
به گ��زارش خب��ر خ��ودرو، نایب رئی��س اتحادیه 
نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی تهران در 
خص��وص تمایل مردم به خرید نوع خاصی از خودرو 
گفت: هر چند این موضوع کاماًل سلیقه ای و شخصی 
است اما می توان گفت تقاضا برای خرید خودروهای 

شاسی بلند بیشتر است. 
قاس��میان تأکید کرد: در حال حاضر توصیه جدی 
اعض��ای اتحادیه ب��ه افرادی که قص��د خرید خودرو 
دارند این است که حتماً از نمایشگاه هایی که دارای 
پروانه کس��ب هستند خرید کنند تا با مشکل مواجه 

نشوند. 
وی در ادام��ه اف��زود: ه��ر روز در اتحادیه ش��اهد 
شکایات بس��یاری از مردم هس��تیم که خودرو را از 
ش��رکتی خریداری کرده اما س��ند خودرو را تحویل 
نمی دهند و ی��ا اینکه قرار بوده خودرو بعد از دو ماه 
تحویل داده ش��ود اما بعد از گذش��ت پنج ماه هنوز 
خودرو را تحویل نداده اند، در نتیجه توصیه می کنیم 

افراد قبل از خرید دقت کافی را داشته باشند. 
وی در خصوص پیش ف��روش خودروهای خارجی 
گفت: افرادی ک��ه قصد خرید خودروهای وارداتی را 
دارن��د مواظب آگهی هایی که خ��ودرو را زیر قیمت 
ب��ازار پیش فروش می کنند باش��ند و توجه کنند که 
خودرو در نمایشگاه موجود باشد و به وعده های چند 
ماهه اطمینان نکنند همچنین تا زمانی که از دریافت 
خودرو مطمئن نشده اند کل هزینه را پرداخت نکنند 
زیرا در صورت بروز مشکل و فرار افراد سودجو کاری 

از دست اتحادیه ساخته نیست. 

جزییات واردات 1900 خودرو با 
ثبت سفارش جعلی

 رئیس کل گمرک جزییات واردات ۱٩٠٠ خودرو 
از گمرک را با ثبت سفارش جعلی تشریح کرد. 

ب��ه گزارش ف��ارس، ف��رود عس��گری در رابطه با 
موضوع قاچ��اق ۶۴٠٠ خودرو و بحث جعل اس��ناد 
ثبت س��فارش آنها با توجه به اینکه فرآیند ترخیص 
تعدادی از این خودروها از س��وی گمرک انجام شد، 
اظهار داش��ت: خودرو کاالیی نیس��ت که به سادگی 
بت��وان آن را قاچاق کرد چون قبل از آن ضوابط فنی 
خودرو باید رعایت شود و کمیته ای در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت وجود دارد ک��ه در رابطه با واردات 
خ��ودرو تصمیم گی��ری می کند و بحث اس��تاندارد، 
میزان مصرف سوخت و موارد محیط زیستی و دیگر 

موارد را در نظر می  گیرند. 
رئی��س کل گمرک ایران ب��ا بیان اینکه طبق ماده 
۸ قانون مقررات و صادرات همه کس��انی که کاال به 
کشور وارد می کنند باید ثبت سفارش داشته باشند، 
گفت: س��ال ٩۶ بال��غ بر ۷۴ هزار خودرو به کش��ور 
وارد ش��د که کاهش ۱۱ درصدی داشت و همه آنها 
ثبت س��فارش معتبر داش��تند؛ متولی صدور مجوز 
ثبت س��فارش سازمان توسعه تجارت است و فرآیند 
ترخیص با سیستم ها و مجوزها همخوانی و مطابقت 

دارد. 
مع��اون وزی��ر اقتصاد ب��ا تأکید بر اینک��ه موضوع 
۶۴٠٠ خودروی مطرح ش��ده از این فرآیند مستثنی 
نبودند، بیان داشت: واردکننده، خودرو را به گمرک 
اظهار کرده و ما در س��امانه فراخوان ثبت س��فارش 
را انجام می دهیم و عوارض محاس��به شده و کنترل 
مج��دد از نظر تأیید مجوزها صورت می گیرد. مجددا 
مجوز ثبت سفارش به صورت فایل اکسل به سازمان 
توس��عه تجارت ارس��ال می ش��ود و آنها نیز مجددا 
بررس��ی و تأیید آن را به صورت کامنت در س��امانه 
اعالم می کنند و سیس��تم اجازه ترخیص را براساس 
ثبت سفارش می دهد و این اتفاق برای کل خودروها 

افتاده است و از نظر ما هیچ مشکلی ندارد. 
وی در مورد اینکه گفته ش��د ثبت س��فارش این 
خودروها جعلی بوده اس��ت، عنوان ک��رد: برای این 
۶۴٠٠ خودرو در سامانه گمرک، ثبت سفارش وجود 
دارد و ما نمی توانیم آن را تش��خیص دهیم که جعل 
هست یا نیست. فعاًل ادعا مبنی بر جعل مطرح شده 
است. اساس��اً متولی تأیید یا عدم تأیید اصالت ثبت 

سفارش گمرک نیست. 
عسگری یادآور ش��د: از نظر ما این خودروها سند 
الکترونیکی دارد که دس��تگاه صادرکننده )س��ازمان 
توس��عه تجارت( باید پاس��خ ده��د. از لحاظ گمرک 
اس��ناد برای ترخیص مش��کلی نداش��ته اس��ت اما 
موضوع جعل ثبت س��فارش که برای سازمان متولی 
ابهام دارد. سازمان توس��عه تجارت باید جواب دهد. 
فرآیندهای گمرکی طبق ضوابط بوده و اس��تعالم ها 
انج��ام و تأیید ش��ده و اقدام به ترخی��ص خودروها 
کردی��م. کل ۶۴٠٠ خ��ودرو ب��ه داخل وارد نش��ده 
اس��ت و از این تعداد حدود ۱٩٠٠ دس��تگاه خودرو 
با اس��تفاده از این ثبت س��فارش ها به گمرک اظهار 
و وارد ش��ده اند. مس��ئول رفع تردید و ابهام در ثبت 

سفارش ها گمرک نیست. 

اخبار

دیگر نمی توانند ایران را در بنزین 
تحت فشار قرار دهند

وزیر نفت گف��ت با خروج آمریکا از برجام اتفاق 
قاب��ل ذکری در ص��ادرات نف��ت و گاز و میعانات 
گازی کش��ور نمی افتد و درآمده��ای ارزی تغییر 

نمی کند. 
بی��ژن زنگنه وزی��ر نفت در برنام��ه گفت وگوی 
ویژه خبری ش��بکه دو س��یما در خصوص آخرین 
وضعیت نف��ت، گاز، پاالیش و پتروش��یمی ایران 

گزارشی ارائه کرد. 
زنگنه با اش��اره به تحق��ق خودکفایی در تولید 
بنزین گفت: وضع کشور درباره بنزین بسیار خوب 
اس��ت و از این جهت نمی توانند ما را تحت فش��ار 

قرار دهند. 
به گزارش تسنیم، وی افزود: فاز دوم پاالیشگاه 
س��تاره خلیج ف��ارس در روزهای اخیر ب��ه تولید 
رسیده و دارد ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو۵ تولید 

می کند. 
وزی��ر نف��ت با بیان اینک��ه  فاز دوم پاالیش��گاه 
س��تاره خلیج فارس آماده افتتاح رس��می است و 
تولید آن در حال تثبیت اس��ت، گفت: فاز سه این 
پاالیشگاه نیز اواخر س��ال به بهره برداری می رسد 
که در مجموع پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس ٣۶ 
میلی��ون لیتر بنزین تولی��د خواهد کرد و ایران به 

صادرکننده بنزین تبدیل می شود. 
وزیر نفت میزان تولید امروز کشور را حدود ۸۸ 
میلیون لیتر عنوان کرد و گفت: اکنون هم کمیت 
بنزین و هم کیفیت بنزین در مقایس��ه با گذشته 

بهتر شده است. 
وزی��ر نفت با اب��راز اینکه ۶۵ درص��د تجهیزات 
پاالیش��گاه های کش��ور در داخل ساخته می شود، 
اذعان داش��ت: در بخش احداث تأسیسات صنایع 
نف��ت و گاز تح��ول بزرگی در کش��ور روی داده و 
ایران امروز با ۲٠ س��ال پیش، در این زمینه قابل 

مقایسه نیست. 

پژو امروز با قبل از برجام بسیار 
متفاوت است 

خودروس��ازان اروپایی به خصوص ش��رکت های 
فرانسوی ریشه عمیقی در ایران دارند، به طوری که 

پژو امروز با قبل از برجام خیلی متفاوت است. 
یک عض��و انجم��ن قطعه س��ازان ای��ران، در 
گفت وگو با پرش��ین خودرو، ب��ا توجه به برخی 
پیش بینی ه��ا در خصوص آین��ده همکاری های 
خودروی��ی در ایران، اظهار داش��ت: بر اس��اس 
اطالعات رس��یده از همکارانمان در کش��ورهای 
ب��ه  اروپای��ی  ش��رکت های  بیش��تر  اروپای��ی، 
دنبال نظ��ر اتحادیه اروپا، فع��اًل برنامه ای برای 
خ��روج از برج��ام ندارند، از ای��ن رو پیش بینی 
می ش��ود ش��رکای اروپایی نیز ب��ه قراردادهای 
باش��ند.  پایبن��د  قطعه س��ازی  و   خودروی��ی 
رضا رضایی با اشاره به ریشه عمیق خودروسازان 
اروپایی به خصوص شرکت های فرانسوی در ایران 
گفت: هر چند پیش از برجام و در زمان تحریم ها 
نیز دو شرکت پژو و رنو با چنین شرایطی مواجه 
بودن��د اما تالش کردند تا همکاری با ایران را در 
این موقعیت حفظ کنند، البته رنو به دلیل برخی 
ضوابط و مش��کالت ناشی از انتقال پول، بخشی 
از تولی��د خودرو در ایران را کاهش داد و پژو نیز 
به علت خرید بخشی از سهام آن توسط یکی از 
ش��رکت های آمریکایی ناگزیر شد ایران را ترک 
کند اما هم اکنون این س��هام باز گردانده شده و 
 پژو امروز با قبل از برجام خیلی متفاوت اس��ت. 
به گفته وی، به دلیل وجهه بین المللی، تصمیم 
رئیس جمه��وری آمری��کا اقدام��ی یک طرف��ه و 
غیرمنطقی بود هر چند تا زمان اجرایی ش��دن 
ای��ن تصمیم و تأثی��ر آن بر وضعی��ت تحریم ها 
 حداقل شش ماه فرصت وجود دارد تا عملی شود. 
این فعال در صنعت قطعه س��ازی کشور همچنین 
به تأثیر این شرایط بر روند همکاری ها در صنعت 
قطعه س��ازی پرداخت و اظهار داش��ت: البته این 
ام��کان م��ی رود که خ��روج آمری��کا از برجام در 
بخش های��ی از قرارداده��ای قطعه س��ازی تأثی��ر 
بگذارد و مشکالت بسیار جزئی را به وجود آورد اما 
معتقدم می توان مس��یر موجود را نیز با عقالنیت 
 و س��رعت به پیش ب��رد و موان��ع را برطرف کرد. 
رضای��ی ابراز امی��دواری ک��رد در چنین موقعیت 
حساس��ی مس��ئوالن نیز با درایت و مدیریت شان 
متناسب با این زمان و موقعیت منسجم تر و کارآمدتر 
حرک��ت کرده و تالش کنند تا گل های کمتری به 
خودم��ان بزنیم و دولت و ملت یکپارچه، همدل و 
 همفکر، ای��ن جریان را به خوبی ب��ه پیش ببرند. 
وی همچنی��ن ب��ه نق��ش مه��م ت��وان عمل��ی و 
تکنولوژیکی صنعت خودرو و قطعه سازی ایران در 
رویارویی با این شرایط پرداخت و خاطرنشان کرد: 
امروز ایران در بخش های مختلف از جمله صنعت 
خودرو و قطعه سازی از توان بالقوه خوبی برخوردار 
اس��ت، به طوری که ایجاد بنگاه های کسب و کار و 
پارک های فناوری طی دو س��ه س��ال اخیر حاکی 
از آن اس��ت که دانش و توان تکنولوژیکی کش��ور 
نسبت به سال ٩۱ ارتقای بسیار خوبی به خصوص 
در حوزه های صنعتی داشته است، از این رو باید از 

این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد. 
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کسب و کارامـروز8

سرپرس��ت دانش��گاه علم و فرهنگ از افتتاح نخس��تین پارک علوم و 
فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در روز شنبه خبر داد و گفت: هدف از 
تأسیس این پارک ایجاد کسب وکارهای نوین در حوزه علوم انسانی و هنر 

و اشتغال دانش آموختگان این رشته ها است. 
دکتر سعید هاش��می در گفت وگو با ایسنا 
درباره تأسیس اولین پارک علوم و فناوری های 
ن��رم و صنای��ع فرهنگ��ی بیان ک��رد: جهاد 
دانش��گاهی براس��اس رس��التی که در حوزه 
فرهنگ��ی دارد و با توجه به مس��ائلی که در 
رش��ته های علوم انس��انی و حوزه هنر وجود 
دارد تصمی��م به ورود به ح��وزه پارک علوم و 

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی گرفت. 
وی در ادامه اظهار کرد: در رشته های علوم 
انسانی و حوزه هنر مباحث زیادی وجود دارد 
و الزم اس��ت که فرصت های ش��غلی جدید و 
کس��ب وکارهای نوینی برای آنها ایجاد شود و 

به نوعی به فناوری هایی نوین در این حوزه برسیم. 
هاشمی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی و مجموعه دانشگاه علم و فرهنگ 
ب��ا توجه به رس��الت های خود تصمیم به ورود به ای��ن حوزه را گرفته اند، 

ی��ادآور ش��د: امیدواریم که بتوانیم مجموعه رش��ته های علوم انس��انی، 
مجموعه رش��ته های حوزه هنر و مجموعه رشته های دیگری مثل IT را 
ب��ه فناوری هایی جدید در این حوزه ها مجهز کنیم تا با کس��ب وکارهای 
نوین همراه شوند و اشتغال جدیدی را برای 

دانش آموختگان این رشته ها ایجاد کنیم. 
سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ درباره 
تاریخچ��ه ش��کل گیری این پ��ارک اظهار 
کرد: حدود دو س��ال همکاران ما در جهاد 
دانش��گاهی و دانش��گاه علم و فرهنگ در 
حال پیگیری تأس��یس این پارک بودند و 
نهایتا سال گذش��ته مجوز موافقت وزارت 
علوم برای تأسیس این پارک در بهمن ماه 

ابالغ شد. 
وی درباره کمیته های فعال در این پارک 
توضیح داد: کمیته های مختلفی مثل کمیته 
موسیقی، صنایع دستی و گردشگری در این 
پ��ارک فعالیت می کنند تا بتوانند در حوزه ه��ای مخصوص به خود افراد 
مختلف را جذب کنند تا ایده هایی که این افراد دارند به کارهای نو در این 

مجموعه تبدیل شود. 

رئیس دانشگاه تبریز در همایش بین المللی مدیریت و کسب وکار 
گفت: سرمایه گذاری در آموزش عالی را هزینه فرض نکنیم. 

به گزارش ایس��نا، محمدرض��ا پورمحم��دی در دومین همایش 
بین المللی مدیریت و کس��ب وکار در تاالر 
وحدت دانش��گاه تبریز با بیان این مطلب 
اظه��ار کرد: معجزه  دانش، تعلیم و تربیت 
در بهب��ود فض��ای کس��ب وکار را نادیده 
نگیریم، دانشگاه محلی برای توسعه  علمی 
و تربیت نیروی متخصص انس��انی بوده و 
بخش عمده ای از سرمایه اجتماعی جامعه 

از این محل تأمین می شود. 
 وی در ادام��ه تصریح کرد: متأس��فانه 
سرمایه بانک ها و سرمایه اجتماعی کشور 
در دول��ت نه��م و ده��م از کش��ور خارج 
ش��د که تأمین نیروی انس��انی به مراتب 

سخت تر از تأمین سرمایه بانکی است. 
 وی با تأکید بر اقتصاد درون زا و برون گرا گفت: برای تحقق این 
ام��ر نیاز ب��ه عزم و اراده ی ملی بوده و مهم ترین عامل توس��عه نیز 
سرمایه انسانی بوده و مسائلی همچون ناکافی بودن زیرساخت ها و 

امنیت غذایی در تأمین سرمایه انسانی باید مورد توجه قرار گیرد. 
پورمحمدی در ادامه با اشاره به لغو برجام از سوی رئیس جمهور 
آمری��کا عنوان کرد: موضع ایران در رابط��ه با صلح بین الملل مورد 
احترام کش��ورهای دنیا قرار گرفت و جز 
رژیم اشغالگر اس��رائیل، کسی از آمریکا 
حمایت و پش��تیبانی نک��رد، ما با برجام 
وی��ا بدون برجام با ع��زم و اراده  ملی به 
برنامه های م��ان ادامه خواهی��م داد، اگر 
کس��انی در ظاهر با ما دوستی می کنند، 
در طول تاریخ با کش��ورهای جهان سوم 
دشمنی کرده  و خیرخواه آنان نبوده اند. 
وی افزود: دنیا ببیند که رئیس جمهور 
آمریکا با ادعای قدرتمندی چگونه ایرن 
را ب��ا عبارت  های س��خیف و نادرس��ت، 
مته��م ک��رد و در ع��وض رئیس جمهور 
م��ا، ب��ا تدبی��ر و منط��ق در پاس��خ به 
آنان س��خنرانی کرد، زمانی کل دنیا خواس��ت با جنگ تحمیلی و 
تحریم های هش��ت ساله ایران را از پا درآورد، اما ملت ایران با اراده  

خود آنان را ناامید کردند. 

رونق کسب وکارهای نوین در حوزه علوم انسانی و هنر با ایجاد پارک 
علوم و فناوری های نرم

رئیس دانشگاه تبریز در همایش بین المللی مدیریت و کسب وکار: 

سرمایه گذاری در آموزش عالی را هزینه فرض نکنیم

روابط و تعامالت مؤثر، نقش��ی حیاتی در پیشرفت حرفه ای شما دارند. این 
مهارت ها نه با تکرار کلیشه ها، بلکه با تمرین های هدفمند و اصولی به دست 
می آیند.  س��خنوران ماهر شبیه جادوگران حرفه ای هستند. آنها صحنه را در 
دست می گیرند و نگاه همه را به خود خیره می کنند. آنها متریال برگزیده )یا 
موضوع موردنظر( خود را به شیوه ای ارائه می کنند که ذهن مخاطبان را درگیر 
و تحریک کنند. آنها می دانند که چگونه باید با قلب مردم رابطه برقرار کنند. 
زیرا در این صورت می توانند تخیل مخاطبان را برانگیزند؛ احساس آنها را تغییر 

دهند و الهام بخش اعمال و اقدامات دیگران شوند. 
اما آنها از یک نکته مهم دیگر نیز باخبرند: اینکه ارتباطات مؤثر، مجموعه ای 
مهارت های قابل دستیابی اس��ت که هرکسی در طول زمان قادر به یادگیری 
آنها اس��ت. بسیاری از مردم، به اشتباه فکر می کنند مهارت های ارتباطی روی 
DNA افراد ثبت شده است. درواقع شاید برخی از افراد راحت تر و سریع تر در 
این حوزه پیشرفت کنند، اما حتی بهترین سخنوران جهان نیز تنها با تالش 
و تمرین زیاد به این جایگاه رس��یده اند.  اگر از هر س��خنران حرفه ای س��ؤال 
کنید، به شما خواهد گفت که جادوی واقعی، همان تمرین و تالش جدی و 
سرسختانه ای است که قبل از جلسات دارند. همانطور که نویسنده و سخنران، 
جیمز س��ی هیومس می گوید: »هنر ارتباطات، زبان رهبری است.« استادان 
این هنر می توانند دیگران را متقاعد کنند که حتی کوه ها را نیز جابه جا کنند. 
اگر می خواهید مهارت های معاشرتی و ارتباطی خود را ارتقا دهید و به عنوان 

یک رهبر، نفوذ بیشتری داشته باشید، برای تمرین های زیر وقت بگذارید: 
ایده اصلی را مطرح کنید

پیام های کلیش��ه ای و شعارهای تکراری، برای مدتی شما را در شبکه های 
اجتماعی مطرح می کند. اما اگر به فکر تغییرات مؤثر هستید، این روش کمک 
زیادی به شما نمی کند. واقعیت این است که مردم از شنیدن ایده های قدیمی 
بیزارند. رهبران هوشمند می دانند که باید از خالقیت خود برای ارائه پیام های 
پر مفهوم و نفوذ در صنعت اس��تفاده کنند.  ارتباطات مؤثر در صورتی خلق 
می شود که شما به جای تصدیق وضعیت موجود، با تصمیمی آگاهانه کلیشه ها 
را ره��ا کنی��د. از ایده های اصی��ل خودتان حرف بزنید. هر زم��ان که ایده ای 
ساختارش��کن به ذهن تان رس��ید، آن را نفی نکنید. برعکس، روی آن تمرکز 
کنید و ببینید این ایده، شما را به کجا می برد. ایده های الهام بخش و نافذ، به 

همین ترتیب پرورش پیدا می کنند. 
ارائه قدرتمند و تأثیرگذاری داشته باشید

هنگامی ک��ه ای��ده جدی��د و اصیلی به ذهنمان رس��ید، باید پی��ام خود را 
س��ازمان دهی کنیم و به شیوه مناس��بی ارائه دهیم. چگونه می توانیم شروع 
و پایان خیره کننده ای داش��ته باش��یم؟ چگونه می توانیم مطالب را به صورت 
مختصر، به یادماندنی و به دور از کلیشه بیان کنیم؟ برای متقاعد کردن دیگران 
به چه جزییات و شواهدی نیاز داریم؟ آیا داستان سرایی روش مناسبی است؟ 
به خاطر داش��ته باش��ید که شیوه ارسال و ارائه پیام )ش��امل واژه ها، ادبیات، 

ارتباطات غیرکالمی و زبان بدن( موفقیت کار شما را تضمین می کند. 
وینس��تون چرچیل، برای هر دقیقه از سخنرانی هایش، یک ساعت تمرین 
می کرد. یک ارائه تمیز، صرفا کنار هم قرار دادن کلمات زیبا و تکرار روبات وار 
آنها نیس��ت. همه چیز به برخورد صادقانه و اعتمادبه نفس شما برمی گردد. به 
میزان کافی وقت بگذارید و قالب پیام تان را مش��خص کنید. صحبت شما در 
زمان ارائه پیام، باید کامال طبیعی به نظر برسد. زمانی که سخنرانی خود را با 
صدای بلند تمرین می کنید، احتماال درمی یابید که محتوای شما به ویرایش 
نیاز دارد. این بدان معنی است که شما در مسیر درستی قدم برمی دارید، پس 
پیام تان را طوری ویرایش و تنظیم کنید که بهتر توجه دیگران را جلب کند. 

پیش��نهاد می کنیم مطالب را برای یک شخص مورد اعتماد ارسال کنید و 
بازخورد صادقانه و سازنده ای از او بخواهید. پس از ویرایش نهایی محتوا، آن را 

برای فردی آشنا با موضوع موردبحث، بخوانید. حالت تدافعی به خود نگیرید و 
هرچه را که می آموزید، در بهبود مهارت های ارتباطی به کار بگیرید. 
گوش دادن فعال را به مزیت های خود اضافه کنید

جرج برناردشاو، نقل قول مشهوری دارد: »بزرگ ترین و تنها مشکل در رابطه، 
این توهم است که ارتباط صورت گرفته است.« مهارت های شنیداری ضعیف، 
ارتباطات را مختل می کند. به ویژه هنگامی که هدف نهایی ذهنی سخنران، باید 
شنیده شود. سیکل »دادن و گرفتن«، یکی از الزامات هر تعامل است که اینجا 
به معنی ش��نیدن، یادگرفتن و ارائه یک ارزش ملموس اس��ت.  یک سخنران 
زمانی بهترین تأثیرگذاری را خواهد داشت که به خوبی به حرف دیگران گوش 
دهد. تنها در این صورت می تواند به نیازها و خواس��ته های مخاطبان پاس��خ 
بدهد. اگر فکر کنید تنها کس��ی که در میان جمع، ایده قابل تأمل و مفیدی 
دارد خود شما هستید، فرصت وضوح بخشیدن به صحبت ها و مثال آوردن را 
از دست می دهید. در نتیجه نمی توانید مخاطب را به چالش بکشید و مفاهیم 
ارزشمند خود را با او به اشتراک بگذارید.  ارتباطات واقعی به معنی تعامالت 
متقابل بین همه طرفین اس��ت. اگر فقط خودتان حرف بزنید، ش��انس درک 

متقابل و گسترش رهبری فکری را از بین می برید. 
با گفتمان واقعی، محدوده توافقات را گسترش دهید

اکث��ر مردم می دانند چه زمانی در یک مکالمه واقعی ش��رکت دارند و چه 
زمانی فقط به عنوان هدف ش��نیداری دیده می ش��وند. مورد دوم، همه انگیزه 
آنان را نابود می کند. رهبرانی که بجای منولوگ، گفت وگوهایی پویا و تعاملی 
ایجاد می کنند، اعتماد و همدلی مخاطبان را به دست می آورند.   همه ما در 
س��خنرانی هایی که بر محوریت پاورپوینت و تکرار نوش��ته های آن می گذرد، 
ش��رکت کرده ایم. این جلسات احساس ناخوشایند و خسته کننده ای در ما به 
وج��ود می آورند. اگر روی یک گفتمان واقع��ی و متقابل تمرکز نکنید، فقط 
زمان را هدر داده اید و تالش های تان به جایی نمی رسد.  درحالی که ارتباطات 
مهم ترین پایه توسعه کسب وکار هستند، معاشرت های بی هدف، یک طرفه و 
غیراصولی، تنها به کاهش اعتبار ش��ما منجر می شود. به یاد داشته باشید که 
ارتباط با مخاطبان، به معنی وقت گذاش��تن برای تعامل و معاشرت واقعی و 

معنی دار با آنها است. 
پیگیری درک مخاطبین

در آخرین مرحله، ش��ما باید مطمئن ش��وید که مردم، موضوع مطرح شده 
را درک کرده اند. اغلب کارشناس��ان این مرحل��ه را مهم ترین رکن ارتباطات 
می دانند. ش��ما باید در طول همان جلسه، از ادراک مخاطبان خود اطمینان 
حاصل کنید.  یکی از راه ها این است که در طول سخنرانی، چندین بار روی 
نکات مهم تأکید کنید و در آخر کار، یک جمع بندی و بازنگری اس��تراتژیک 
داش��ته باش��ید. البته به هیچ وجه نباید جمع بندی و بازنگری خود را نکته به 
نکته، از روی یک فهرست بخوانید! خالق باشید. برای مثال از حضار بخواهید 

به صورت عملی بعضی موضوعات را اجرا کنند. 
یک��ی دیگر از روش های خوب، بازخورد گرفتن از مخاطبان اس��ت. از آنها 
بخواهید سؤاالت شان را بپرسند و نظرشان را بیان کنند. به این ترتیب مطمئن 
می ش��وید هیچ گونه سوءبرداشتی از صحبت های شما پیش نیامده است. اگر 
ادامه پرسش و پاسخ امکان پذیر نیست، مکانیسمی را پیشنهاد دهید که نظر 
مخاطبان را به صورت ناش��ناس جمع آوری کند. شما باید بفهمید کجا موفق 

عمل کرده اید و کجا نه. 
پس از اتمام تعامالت، نقد و نظرها را مرور و بررس��ی کنید. از بازخوردهای 
سازنده کمک بگیرید و عملکردتان را برای سخنرانی های بعدی بهبود دهید. 
عملکردهای ناکارای خود را اصالح کنید. در طول زمان، آنالیزها و ارزیابی های 

بیشتر، مهارت های شما را به شدت تقویت می کند. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

»جن سون هوانگ« میلیاردر آمریکایی- تایوانی و مدیرعامل انویدیا در ویدئویی خاطرات خود را بازگو کرد و از 
زحمت های زیادی که والدینش برای راهی کردن او به آمریکا کشیدند، تشکر کرد.

به گزارش دیجیاتو، این شرکت یکی از تاثیرگذاران صنعت تکنولوژی است و از کمپانی های فعال در زمینه  هوش مصنوعی، 
بازی های رایانه ای و ماشین های خودران به حساب می آید. با این حال مدیرعامل انویدیا دستیابی به تمام این دستاورد ها 

را مدیون تالش و زحمت هایی می داند که والدینش برای او کشیده اند. وی در این باره می گوید:من محصول بلندپروازی های 
والدینم هستم و زحمات آنها بوده که مرا به این مرتبه رسانده است.«

پدر هوانگ در دهه  60 میالدی سفری کاری به شهر نیویورک داشت تا دوره ای عملی ببیند. وی در این سفر به شدت از 
نیویورک و کشور آمریکا خوشش آمد و تصمیم گرفت که یک روز فرزندانش را به این کشور بفرستد.

در این حین مادر وی تالش کرد که به آرامی مقدمات این مهاجرت را ممکن کرده و به آنها انگلیسی یاد بدهد. نکته جالب 
اینجاست که مادر جن سون آن زمان ذره ای این زبان را بلد نبود و خود نیز مجبور بود در کنار فرزندانش آن را بیاموزد.

این مسئله موجب نشد که مادر هوانگ که اکنون 55 سال عمر دارد از تصمیم خود صرف نظر کند. او هر روز 10 کلمه را به 
طور اتفاقی از کتاب واژه نامه تایوانی- انگلیسی انتخاب و سعی می کرد نحوه تلفظ آن ها را به همراه معنی شان به فرزندان 

خود بیاموزد.
طبق گفته های خودش، این مادر در آن زمان نمی توانست حتی درستی پاسخ فرزندانش را نیز تشخیص دهد چرا که او 
هم به اندازه  آنها انگلیسی می دانست. اما به هر حال تالش، پشتکار، رویاپردازی و انگیزه والدین هوانگ بوده که او را به 

مدیرعاملی یکی از شرکت های بزرگ صنعت تکنولوژی رسانده است.
مدیر عامل کمپانی انویدیا که اکنون ثروت 5.6 میلیارد دالری دارد و ارزش کلی شرکت تحت رهبری اش، 140 میلیارد دالر 

تخمین زده شده، خاطر نشان کرد که به همین دلیل در تمامی عمر مدیون والدینش خواهد بود.

ارتباط تأثیرگذار یک مهارت اکتسابی است

مدیرعامل انویدیا:
 رویاهای والدینم

مرا به این مرتبه رسانده است
دریچــه

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن با اشاره به فعالیت ۵٣۶ شرکت 
در حوزه کس��ب وکار آنالین در اس��تان، اظهار کرد: گیالن در این مورد رتبه 

هشتم کشور را داراست. 
به گزارش خبرگزاری شبس��تان از رش��ت، فرزاد توکلی، مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات گیالن در نشس��ت با نخبگان و فعال ICT با حضور وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات در س��الن الغدیر اس��تانداری، اظهار کرد: ۵۴ 
 ICT دانشگاه فنی و مهندسی در گیالن وجود دارد که ۴۷ دانشگاه در حوزه
هستند.   وی با اشاره به اینکه مجموع فارغ التحصیالن فنی و مهندسی استان 
گیالن ۱۲هزار نفر اس��ت، گفت: از این تعداد ۴هزار و۲٠٠ فارغ التحصیل در 

حوزه ICT هستند. 

 فعالیت 536 شرکت کسب وکار آنالین
در گیالن
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رئیس دانش��گاه تهران گفت: در دانشگاه کارآفرین باید تفکر نقادانه، 
مهارت حل مس��ئله، مهارت در ایجاد ارتباط، خالقیت، خود مدیریتی 
رواج داده ش��ود و ای��ن امر از طریق آم��وزش مهارت گفت وگو صورت 

می گیرد. 
نیل��ی  محم��ود  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
احمدآب��ادی در اختتامی��ه نخس��تین دوره 
مسابقات مناظرات دانشجویان ایران به زبان 
انگلیس��ی، درباره دلیل برگزاری این برنامه 
گف��ت: امروز در جهان ما ش��اهد صحبت ها 
و تعامالت میان دانش��گاه های نسل سوم و 
چهارم هس��تیم و پارادایم های گذش��ته در 

حال تغییر هستند. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه ویژگی های 
دانش��گاه های کارآفرین افزود: برای داشتن 
ی��ک دانش��گاه کارآفری��ن بای��د مه��ارت 
دانشجویان افزایش یابد و همچنین ارتباط 

خوبی با جامعه برقرار کند و به ش��کل آکادمیک ش��یوه کارآفرینی را 
ترویج دهد. در دانشگاه کارآفرین باید تفکر نقادانه، مهارت حل مسئله، 
مه��ارت در ایجاد ارتب��اط، خالقیت و خود مدیریتی رواج داده ش��ود 

و ای��ن امر از طریق آم��وزش مهارت گفت وگو یا تکرار این مس��ابقات 
صورت می گیرد. 

رئیس دانش��گاه تهران گفت: مناظره ش��یوه ای است که به دانشجو 
ق��درت بی��ان را می آموزد. در این راس��تا 
دانشگاه تهران برای افزایش تعامل با دنیا 
بای��د موانع روحی ئ روان��ی را رفع کند، 
زی��را ما ایرانی ها یک ن��گاه ویژه به عرصه 
بین المل��ل داریم و در عصر دهکده جهانی 

این یک واقعیت است. 
نیلی افزود: در دهکده جهانی بسیاری از 
ارزش ها فراگیر شده، چرا که انسان فطرتا 
به دنبال تعامل اس��ت و ب��رای اینکه این 
تعامل ب��ا جهان به خوبی ص��ورت گیرد، 
ابت��دا الزم اس��ت که پیون��دی میان بدنه 
دانش��گاه با سایر دانشگاه های جهان ایجاد 
شود و دانشگاه تهران در این حوزه تالش 
ک��رده تا ارتباطات بین المللی خودش را وس��یع تر کند و به حوزه های 
آموزش��ی جدید همچون حوزه ورزش��ی اهمیت می دهد؛ مناظره نیز 

می تواند این عرصه را با تعامل همراه سازد و گسترش دهد. 

اچ تی سی گزارش مالی مربوط به سه ماهه  اول سال ۲٠۱۸ میالدی 
را منتشر کرده که بر این اساس اچ تی سی برای اولین بار در ۱۱ فصل 

اخیر موفق به سوددهی شده است. 
به گزارش زومیت، اچ تی سی اعالم کرده 
دوم خرداد ماه نسل جدید گوشی هوشمند 
پرچمدار خود را رونمایی خواهد کرد. حال 
تایوانی ها پیش از رونمایی رس��می از نسل 
جدید پرچمدارش��ان، گزارش مالی مربوط 
به س��ه ماهه  اول س��ال ۲٠۱۸ را منتش��ر 
کرده اند  که حاوی خبرهای خوش��ی برای 

سهامداران این کمپانی است.
ارائه ش��ده توس��ط  براس��اس اطالعات 
اچ تی س��ی، ای��ن کمپان��ی طی س��ه ماهه  
اول س��ال جاری میالدی موفق شده سود 
خالص ۷۱٠ میلیون دالری را کس��ب کند. 
اچ تی س��ی در حالی موفق شده که به سود 

۷۱٠ میلیون دالری دس��ت یابد که درآمد این کمپانی در طول سه 
ماهه  مورد نظر با احتس��اب فروش تنه��ا کمی بیش از ۲٩٠ میلیون 
دالر بوده است. اصلی ترین عامل در دست یافتن به چنین سوددهی 

را بای��د در ف��روش بخش تولید گوش��ی های هوش��مند ب��ه گوگل 
جست وجو کرد.

اچ تی س��ی در ۱۱ فص��ل اخیر یا بیش از دو س��ال اخی��ر، همواره 
در ح��ال ضرر بوده اس��ت. البت��ه باید به 
این نکته اش��اره کرد که یک��ی از دالیل 
مهم��ی که باعث ش��ده تا اچ تی س��ی در 
طول س��ه ماهه  اول به س��وددهی برسد، 
توافق با گ��وگل برای فروش بخش تولید 
گوشی های هوشمند این کمپانی در ازای 
یک ق��رارداد ۱.۱ میلیارد دالری اس��ت. 
اچ تی س��ی اعالم کرده که با وجود کسب 
س��ود ۷۱٠ میلیون دالری، شاهد کاهش 
۵۵ درصدی فروش در مقایس��ه با مدت 

مشابه سال پیش از آن بوده است.
اچ تی سی دوم خرداد نسل جدید گوشی 
هوش��مند خود یا همان یو ۱۲ )پالس( را 
رونمایی خواهد کرد. براساس شنیده ها این گوشی هوشمند از وجود 
تراشه  اسنپدراگون ۸۴۵، باتری با ظرفیت ٣,۴۲٠ میلی آمپر ساعتی 

و حافظه  رم ۶ گیگابایتی بهره خواهد برد.

رئیس دانشگاه تهران مطرح کرد

اولین سوددهی اچ تی سی طی زمستان 2018 پس از 11 فصلآموزش مهارت گفت وگو، ویژگی دانشگاه های کارآفرین است

رش��د کس��ب وکارهای نوپا در حالی فرصتی را ب��رای دولت و البته 
جوین��دگان کار فراهم کرده که متولیان امر باید با راه اندازی نهادهای 
تس��هیل گر و هدایت گر ای��ن ایده ها را به ظرفیت ه��ای بالفعل تبدیل 

کنند. 
به گزارش مهر، در ش��رایطی که بیکاری به یک��ی از چند ابرچالش 
اقتصادی دولت تبدیل ش��ده، طی س��ال های اخیر کسب وکارهای نوپا 
فرصت جدیدی را برای ورود به بازار کار فراهم کرده اند و توس��عه این 

نوع کسب وکارها طی چند سال اخیر قابل توجه بوده است. 
همگام با رشد کسب وکارهای نوپا و توجه به استارتاپ ها، دولت باید 
با شناسایی چالش ها، ابزارهای حمایت از این کسب وکارها را شناسایی 
و اجرایی کند تا فرصت اش��تغال زایی در این مشاغل به تهدید تبدیل 
نشود، در عین حال انگیزه جوانان متقاضی ورود به کسب وکارهای نوپا 

با موانع پیش رو و نبود نهادهای هدایت گر فروکش نکند. 
با افزایش تقاضا برای ایجاد مشاغل نوپا قوه مجریه، مقننه و قضائیه 

باید به سهم خود در جهت رفع موانع 
پیش روی این مشاغل کمک کنند. 

نهادهای تسهیل گر حامی صاحبان 
ای��ده یک��ی از الزام��ات حمای��ت از 
کس��ب وکارهای  راه اندازی  متقاضیان 
نوپاس��ت که دولت باید در این زمینه 

ورود کند. 
 از س��وی دیگ��ر مجلس نی��ز باید 
هر چه سریع تر نس��بت به رفع موانع 
قانون��ی حمای��ت از کس��ب وکارهای 
نوپ��ا و به روز رس��انی قوانین مرتبط با 
کس��ب وکارهای س��نتی متناس��ب با 

مشاغل جدید اقدام کند. 
ایده های  در عین ح��ال صاحب��ان 
اس��تارتاپی باید با اصول توس��عه بازار 
و کس��ب وکار خود آشنا شوند، چراکه 

توس��عه محصول و خدمات مهم ترین اصل در حفظ مش��اغل و رش��د 
کسب وکار است. 

در همی��ن زمینه محمد ابطحی، مدیر ملی رس��ته فناوری اطالعات 
طرح تکاپو )توس��عه کسب وکار و اشتغال پایدار( در گفت وگو با مهر، با 
اش��اره به موانع و البته الزمات توس��عه کسب وکارهای نوپا گفت: برای 
توسعه این کسب وکارها دو رویکرد وجود دارد؛ یک رویکرد رفع موانع 
کس��ب وکارهای ایجاد شده در این حوزه است که باید با اصالح قوانین 

و مقررات، مشاغل فعلی را توسعه داد. 
وی ادامه داد: در رویکرد دوم نیز برای گسترش مشاغل نوظهور باید 
با کمک دولت، نهادهای پش��تیبان و تسهیل گر تأسیس شوند که این 

رویکرد در قالب »سیاست مداخله ای« دولت باید تعریف شود. 
 »استارتاپ«ی که با تسهیالت آغاز شود عاقبت خوبی ندارد

مدیر رس��ته فن��اوری اطالعات طرح تکاپو گفت: در برنامه اش��تغال 
فراگیر هر دو رویکرد با تمرکز بر رویکرد سیاست مداخله ای پیش بینی 
ش��ده است. البته متأسفانه در نظام برنامه ریزی دولت ها وقتی صحبت 
از مداخله و سیاس��ت های حمایتی می ش��ود، اذهان به سمت پرداخت 
تس��هیالت می رود درحالی که اصوال مبنای شکل گیری کسب وکارهای 

نوپا پرداخت وام نیس��ت، چراکه معتقدیم اس��تارتاپی که با تسهیالت 
ش��کل بگیرد به ویژه در حوزه مشاغل فناوری اطالعات عاقبت خوبی 

نخواهد داشت. 
ابطحی افزود: ب��ه دلیل اینکه سیاس��ت های مداخله ای غیرمالی در 
نظام برنامه ریزی کش��ور اتخاذ نش��ده اس��ت، ای��ن جهت گیری کمی 
زمان بر اس��ت تا س��ایر مدل ها و سیاست ها از جمله نهادهای پشتیبان 

کسب وکار و توسعه مراکز هدایت گر پیاده سازی شود. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه متأس��فانه غالب پارک های عل��م و فناوری و 
مراکز رش��د، دولتی هس��تند، گفت: پارک ها و مراکز رش��د بخشی از 
اکوسیستم توسعه کس��ب وکار و کارآفرینی هستند، اما به دلیل اینکه 
ماهیت دولتی پیدا کردند کمی از رس��الت خود دور ش��دند و تعهدی 
که این پارک ها باید نس��بت به افراد برای رس��یدن به موفقیت داشته 

باشند، وجود ندارد. 
این مقام مس��ئول در وزارت کار با تأکید بر لزوم حمایت از تأسیس 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
خطر پذیر )VC(  و ش��تاب دهنده ها 
فعالی��ت  موض��وع  داد:  ادام��ه 
صندوق ه��ای  و  ش��تاب دهنده ها 
س��رمایه گذاری خطرپذی��ر همچون 
پارک ها و مراکز رش��د اس��ت با این 
تفاوت که به دلیل ماهیت خصوصی 
به صاحبان ایده در کس��ب وکارهای 
و  مال��ی  خدم��ات  ن��وع  دو  نوپ��ا 
هدایت گری ارائه می دهند. در مقابل 
ش��تاب دهنده ها درصدی از س��هام 
استارتاپ را در اختیار می گیرند که 
با توس��عه دامنه فعالیت کسب وکار، 
عالوه بر حمایت از صاحب مشاغل، 
ارزش سهام شتاب دهنده نیز افزایش 
می یابد. در این شرایط یک تعهد دو 

طرفه برای توسعه کسب وکارهای نوپا ایجاد می شود. 
سرمایه گذاری برای صاحبان ایده با توسعه »شتاب دهنده ها«

وی ب��ا بیان اینکه تأس��یس و توس��عه صندوق های س��رمایه گذاری 
خطر پذیر و ش��تاب دهنده ها به س��رمایه گذاری در ایده های جدید در 
کسب وکارهای نوپا کمک می کند درباره راهکارهای توسعه این مشاغل 
و افزایش رقابت گفت: در حال حاضر صاحبان ایده های کسب وکارهای 
نوپ��ا و تیم های اس��تارتاپی غالبا صرفا دارای ایده هس��تند و با اصول 
کس��ب وکار، حضور در بازار و توس��عه دامنه فعالیت آش��نا نیستند به 
همین دلیل دولت برای رش��د و ش��کل گیری کس��ب وکارهای نوپا از 
جن��س بخش خصوصی باید مداخله کند که این مداخله گری گاهی به 

منابع غیر وامی نیاز دارد. 
مدیر رسته فناوری اطالعات طرح تکاپو با اشاره به اینکه متأسفانه در 
حال حاضر ابزارهای کافی برای راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری 
خطرپذیر )VC(  و ش��تاب دهنده ها وج��ود ندارد، گفت: البته طی دو 
سال گذش��ته »وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی« و »وزارت فناوری 
اطالعات و ارتباطات« اقداماتی در این زمینه انجام داده اند و امیدواریم 

امسال خروجی این تصمیمات را ببینیم. 

موانع رشد مشاغل نوپا

الزامات حمایت از ایده های استارتاپی کدامند؟ 

نگــــاه

سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه با حضور رئیس سازمان فضایی ایران 
در دانش��گاه شهیدبهش��تی برگزار می ش��ود.  به گزارش مهر، سمینار توسعه 
کس��ب وکارهای فضاپایه با محوریت حمایت از کس��ب وکارهای نوپا در حوزه 

فناوری فضایی برگزار خواهد شد. 
محورهای مورد بحث در این س��مینار که روز یکش��نبه ۲٣ اردیبهشت ماه 
برگزار می ش��ود، ارتباطات ماهواره ای س��نجش از دور، اقتصاد جهانی فناوری 
فضایی و محیط زیست و علوم محیطی است.  آشنایی با برنامه ها و سیاست های 
س��ازمان فضایی ایران و حمایت از کس��ب و کارهای نوپا در حوزه فضا از جمله 

اهدافی است که در این سمینار از سوی مسئوالن به آن پرداخته می شود. 

در دانشگاه شهید بهشتی

سمینار توسعه کسب وکارهای فضاپایه 
برگزار می شود
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اینس��تاگرام پلتفرمی اس��ت که شاهد 
رش��دی شگرف بوده اس��ت.   در حقیقت، 
در طول س��ال گذشته جامعه اینستاگرام 
ب��ه بی��ش از ۴٠٠ میلیون کاربر رس��ید.   
در  برندس��ازی  طری��ق  از  بنابرای��ن 
اینستاگرام می   توانید برند خود را متمایز 

کنید.  
کارکرد اینس��تاگرام تایید ش��ده است 
و ش��رکت های بس��یاری برای برندسازی 
خود از آن اس��تفاده کرده   اند، حاال نوبت 
ش��ما اس��ت که آن را عمل��ی کنید.   در 
شماره قبل دو روش برای ساختن برند و 
کسب وکار در اینستاگرام مطرح شد و در 
ادامه دو مورد دیگر را مرور خواهیم کرد.  
محتوای��ی خل��ق کنید ک��ه ارزش به 

اشتراک گذاری داشته باشد  
اینس��تاگرامی که ش��امل  اس��تراتژی 
زیبایی و محتوایی س��ریع الدرک باش��د، 
نه تنها در خاطر مخاطبان تان طنین انداز 
می شود، بلکه آنها را به سمت به اشتراک 
گ��ذاری و تعام��ل ب��ا برندت��ان تحریک 
می کند، این اس��تراتژی ضروری است و 
می   تواند منجر به گسترش رشدتان شود.  
قاعده نوش��تن یک پس��ت خ��وب در 
اینس��تاگرام می توان��د در ی��ک فرم��ول 
خالصه شود، و به دو المان احتیاج دارد: 

تصویرسازی زیبا و مطالب جذاب.
تصویرسازی زیبا

عکس��ی را انتخ��اب کنی��د ک��ه بازگو 
کنن��ده  ی��ک داس��تان ی��ا برانگیزاننده  
احساس��ی به خصوص باش��د.   تصویر باید 
جذاب و هیجان انگیز باشد و برانگیزاننده 
احساس��ی باش��د که دنبال کنن��دگان را 

تحریک به تعامل با برند کند.  
اینکه این تصاویر برای کسب وکار شما 
به چه ش��کل خواهد ب��ود به صنعتی که 
در آن فعالی��ت می کنید بس��تگی دارد، 
ام��ا فراتر از به اش��تراک گذاری عکس از 
محص��والت و خدمات خ��ود عمل کنید.   
اگر به ص��ورت مداوم در م��ورد برندتان 
در ش��بکه های اجتماعی پست و مطلب 
به اشتراک بگذارید مانند افرادی خواهید 
بود ک��ه در یک مهمانی م��دام در مورد 
خودش��ان صحبت می کنن��د.   همچنین 

آگاهی خ��ود را در مورد مش��کالت حق 
تالیف ب��اال ببرید.   اگر تصوی��ر متعلق به 
ش��ما نیست برای اس��تفاده از آن کسب 
اج��ازه کنید ی��ا از عکس هایی که به فرد 
خاصی تعلق ندارد و حقوقی بر آن متصور 

نیست استفاده کنید.  
مطالب جذاب

ب��ا اینک��ه الزم نیس��ت به پس��ت های 
اینس��تاگرام خود عکس اضافه کنید، اما 
انج��ام این کار اگر به طور اصولی باش��د 
می  تواند تأثیری بگذارد که هزاران عکس 

نمی توانند.  
نوشته   ها می توانند در هر دامنه  ای قرار 
بگیرند؛ از س��واالت جذاب گرفته تا نقل 
قول  های انگیزش��ی و نیرومند.   پیشنهاد 
می شود گزینه  دوم را انتخاب کنید یعنی 
نقل قول های انگیزشی و نیرومند، چراکه 
طبق مطالعات صورت گرفته توسط جان 
برگ��ر ) Jonah Berger (، نویس��نده 
کتاب»چرا برخی چیزها مد می ش��وند«، 
برانگیختگ��ی  ک��ه  ش��ده  داده  نش��ان 
احساس��ی باال سبب می ش��ود بخواهیم 
تمایل بیش��تری برای به اشتراک گذاری 
آنه��ا داش��ته باش��یم ت��ا چیزهای��ی که 

استنباط احساسی در خود ندارند.  
نیازی نیس��ت برای خل��ق مطالبی که 
در آن از جل��وه   های بص��ری گیج کننده 
استفاده می   ش��ود، طراح استخدام کنید.   
نرم افزارهای بس��یاری ام��روزه این کار را 
انجام می  دهند، اما نکته حائز اهمیت آن 

است که در خلق آنها خالق باشید.  
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه به طریقی 
لوگ��وی خود را ب��ه عکس های��ی که به 
اش��تراک می گذاری��د الح��اق کنی��د تا 
مش��خص باش��د این عکس  ها مربوط به 
برند شماس��ت   و لوگوی خود را در جایی 
قرار دهید که قابل حذف نباش��د، چراکه 
برخی سوءاس��تفاده کرده لوگوی شما را 
می برند و لوگوی خود را به تصویر اضافه 

می کنند.  
ای��ن ق��دم کوچک ن��ه تنه��ا منجر به 
آگاهی از برند دنبال کنندگان اینستاگرام 
برندتان خواهد شد، بلکه منجر به انتشار 
محتوای به اش��تراک گذاش��ته ش��ده در 

سایر پلتفرم ها می شود.  
پس از آنکه محتوای اینستاگرام خود را 
در معرض نمایش قرار دادید و سیستمی 
را تدارک دیدید که منجر به ایجاد دنبال 
کنن��ده و وارد کردن ایمیل توس��ط آنها 
ش��د، مهم اس��ت اطمینان حاصل کنید 
ک��ه دنبال کنندگان تان با ش��ما تا نهایت 

دسترسی در تعامل اند.  
باشگاهی با دنبال کنندگان دارای 

تعامل باال بپرورانید
تعامل ان��واع مختلفی به خود می گیرد 
که ش��امل مواردی از این دس��ت است: 
به اش��تراک گذاری محتوای شما توسط 
نش��ان  عکس العم��ل  دنبال کنن��دگان، 
دادن نوع��ی نس��بت ب��ه آن، تگ کردن 
دوستان ش��ان، کلیک کردن روی قسمت 
اق��دام ب��ه عم��ل.   در این بخ��ش برخی 
از تاکتیک   های��ی را ک��ه ب��رای پروراندن 
باش��گاه هایی از دنبال کنندگان با تعامل 
باال در اینس��تاگرام کارب��رد دارد معرفی 

می کنیم.  
زمانی پست بگذارید که مخاطبان به 
احتمال قوی محتوای شما را ببینند

تا به ح��ال این اتفاق برای ت��ان افتاده 
که پس��ت یا مطلبی به اشتراک بگذارید 
و گم��ان کنی��د بس��یاری از مخاطب��ان 
آن را دوس��ت خواهن��د داش��ت و برای 
دوستان شان به اش��تراک می  گذارند، اما 
در عمل هیچ اس��تقبالی از آن نش��ود، نه 
نظری نه ابراز عالقه مندی و نه هیچ چیز 

دیگری؟
خب آسان ترین کار آن است که فرض 
کنیم ش��ما در قض��اوت خ��ود در مورد 
پتانسیل پستی که به اشتراک گذاشته اید 
دچار اش��تباه ش��ده   اید، اما ممکن است 
فقط مطلبی را در زمان نامناسب منتشر 
کرده باشید.   گذش��ته از این، شبکه هایی 
مانند اینس��تاگرام، توییتر و فیس بوک به 
س��ادگی از مطالب جدید تغذیه می کنند 
و در م��ورد مخاطبان تان ه��م به همین 

صورت اتفاق می   افتد.  
برای جلوگی��ری از وقوع مجدد چنین 
اتفاق��ی، رون��دی را اتخاذ کنی��د که به 
روز رسانی خودکار داشته باشد و مطالب 

را در زمان��ی منتش��ر کند ک��ه احتمال 
دیده ش��دن آن توس��ط مخاطب��ان باال 
باش��د.   ابزارهایی وجود دارد که از طریق 
آنه��ا می توانید مخاطبان خود را زیر نظر 
بگیرید و ببینید چه ساعاتی از شبانه روز 
آنالی��ن هس��تند.   س��رویس هایی از این 
دست رفتار دنبال کنندگان تان را تجزیه و 
تحلیل می کنند و با توجه به برنامه ریزی 
زمان بندی پست های تان به شما گزارش 

می   دهند.  
اگر مطالب ت��ان را زمانی به اش��تراک 
از  بیش��تری  درص��د  ک��ه  بگذاری��د 
مخاطبان ت��ان آنالین باش��ند مطمئنا در 
طول زمان بازخورد بهتری از آن دریافت 

می   کنید.  
از مخاطبان تان بخواهید با شما در 

تعامل باشند
اینس��تاگرام  در  بس��یاری  برنده��ای 
حساب کاربری ایجاد می کنند، اما وقتی 
مردم با مطالب و عکس های ش��ان تعامل 

برقرار نمی   کنند ناامید می شوند.  
ب��ه نظر آس��ان و مش��خص می  آید، 
ام��ا گاه��ی اوق��ات فق��ط اینک��ه از 
با ش��ما در  مخاطبان ت��ان بخواهی��د 
تعامل باش��ند تفاوتی اساس��ی در این 
امر ایجاد می کند.   همچنین می  توانید 
کاری را که می  خواهید دنبال کنندگان 
انجام دهند در گوشه ای از عکسی که 
به اش��تراک گذاشته اید مطرح کنید یا 
به عنوان توضیح پست تان آن را لحاظ 

کنید.  
ه��ر دو این م��وارد بهتری��ن تاکتیک 
خواه��د بود البته تا جای��ی که قابل اجرا 
و به خصوص باش��د.   مثال از آنها بخواهید 
اگر از مطلب لذت بردند آن را به اشتراک 

بگذارند یا دوبار روی آن کلیک کنند.  
اینس��تاگرام ی��ک پلتف��رم و ش��بکه 
اجتماع��ی ب��ا پتانس��یلی ش��گرف برای 
کس��ب وکار در هر صنعتی است   و اگر به 
صورت استراتژیک از اینستاگرام استفاده 
کنی��د می توان��د اث��ر قاب��ل توجه��ی بر 
دسترس��ی، آگاهی از برند و نهایتا درآمد 

شرکت داشته باشد.  
belovedmarketing :منبع

چگونه با استفاده از اینستاگرام برند خود را بسازیم)۲(
مقصد بعدی سفر؛ مادرید

 از نظ��ر ش��هردار مادرید، تصویری س��اده بهتر از 
مفهومی پیچیده اس��ت. در سال ۲٠۱۶ شهردار این 
شهر لوگوی جدید پایتخت اسپانیا را در معرض دید 
عموم گذاش��ت؛ نمادی که قرار بود روی عالئم شهر، 

وسایل نقلیه و لوازم تحریر شهر بخورد. 
لوگوی جدید مثل لوگوی قدیمی تصویر خرس��ی 
را نش��ان م��ی داد که قصد داش��ت به ی��ک درخت 
توت فرنگی برس��د که از خیلی قبل پیش و از س��ال 
۱۲۲۲ در مادرید بوده است.  چیزی که غایب است، 
دو عالمت تعجب است که به شکل پرانتز نام شهر را 
احاطه می کرد و این طور به نظر می رس��ید که تمام 

شادابی شهر را می گیرد. 
مادرید که ممکن اس��ت از نظر ساکنانش شهری 
ع��ادی به نظر بیاید، رتب��ه ی خوبی در اعداد و ارقام 

دارد:
-  بلندتری��ن پایتخت اروپ��ا و یکی از آفتابی ترین 

شهرها
-  سومین شهر بزرگ اروپا

-  چهاردهمین شهر برتر اقتصادی دنیا
با این اوصاف و با این مقدمه در مورد ریبرندینگ، 
می خواهیم چند کمپین شهر مادرید را در طول این 

سال ها با هم ببینیم. 
ب��ه عقب برگردی��م؛ س��ال ۲٠۱٠.  مادرید درباره  

شماست. 

هن��ر و فرهنگ، کس��ب و کار، زندگی لوکس و پر 
از آس��ایش، گش��ت و گذار، غذا و تفریحات شبانه و 
همه چیز.  مادرید همه چیز است.  کمپین که رفتار 
یک گردش��گر را از فرودگاه دنبال می کند، به خوبی 
توانس��ته تفریحات او را به تصویر بکش��د.  ش��هری 

رویایی که در انتظار شماست. 
 سال 2011.  مادرید؛ یک روش زندگی

مادری��د روش��ی خارق العاده برای زندگی اس��ت، 
هنوز بسیاری از ساکنان شهر در این کمپین حضور 
ندارن��د. محلی ها به عن��وان ویژگی تیپیکال ش��هر 
ظاهر می شوند و به گردش��گران خوشامد می گویند 
و س��بک زندگی ساده گیرانه ش��ان را در معرض دید 
آنها می گذارند. البته در این کمپین تمایل بیش��تری 

به نمایش سنت ها وجود دارد. 

سال 2014. مادرید؛ رزروشده برای شما
اگ��ر مادرید میزبان المپیک باش��د چ��ه؟ در این 
ص��ورت میهمانان از ش��هر اروپایی زیبای��ی بازدید 
می کنند که پر از جذابیت های توریس��تی و فرهنگی 
است و برای آنها رزرو شده است. در این کمپین شهر 
به محلی برای دور هم جمع شدن تبدیل شده بود و 
گردش��گران به دنبال کشف راز و رمزهای آن بودند. 
پیام کمپین روش��ن ب��ود: مادری��د بازدیدکنندگان 
بالقوه اش را برای کامل کردن کارت پس��تالش دعوت 

می کند.  
سال 2016. مادرید؛ شهری که همه به آن 

دعوت شده اند
آخرین کمپین که به احتمال زیاد جذاب ترین شان 
هم اس��ت، با این ایده  اولیه طراحی ش��د که مادرید 
متعلق به همه اس��ت و چاشنی »دعوت بودن همه و 
پذیرفته ش��دن همگان« در شهر به این مفهوم اضافه 
شد. مادرید برای همه و با هر موقعیتی مناسب است. 
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات)21(
قانون ریسک محاسبه شده

م��ا در این کتاب یک وکیل مدافع ش��یطان خلق 
کردیم که همواره نظرات گستاخانه ای ارائه می کند. 
حاال دوباره صدایش به گوش می رس��د: »تو با نحوه 
نگارش تصویر برند آش��نا نیس��تی. آی��ا اصال عملی 
است؟« و ش��روع به شمردن چند کمپین فوق العاده 

می کند. 
البت��ه که عملی اس��ت! و گاهی حت��ی فوق العاده 

است. 
ول��ی اکنون به بح��ث دیگری خواهی��م پرداخت. 
نگرانی اصلی ما، هنگامی که چرخش بی انتهای چرخ 
تبلیغات را مش��اهده می کنی��م، ایجاد هیجان گاه به 

گاه نیست. نگرانی اصلی، قوانین احتماالت است.
بررسی دقیق رویکرد یو اس پی، فلسفه ادعا، ما را 
به این نتیجه می رساند که یو اس پی در درصد بسیار 

بیشتری از موارد کاربرد خواهد داشت.
اطالع��ات نف��وذ اکث��ر کمپین ه��ای محص��والت 
بسته بندی شده بزرگ نزدیک به ۲٠ سال در آسیاب 
آماری ما در حال گردش است و جداول، در کمترین 
حالت، تامل برانگیز هس��تند؛ این نتیجه ای است که 
م��ا از۲٠ کمپی��ن پیرو رویکرد یو اس پی به دس��ت 

آوردیم:
۱٠  کمپین خوب

۶  کمپین عالی
۲  کمپین فوق العاده

۲  شکست
ب��ا این حال، زمانی که به کمپین های تصویر برند 
یا فلسفه احساس��ات نگاه می کنیم، به نظر این آمار 

برعکس می شود:
۲  کمپین خوب
۲  کمپین عالی

۲  کمپین فوق العاده
۱۴  شکست

چ��ون تصویرگران برند در محدوده اکتوپالس��می 
احس��اس و حال��ت حرکت می کنن��د و این محدوده 
واقعا خطرناک اس��ت. آماری که به آن اش��اره ش��د 
پایدار نیست، اما حاش��یه خطا برای استخراج نتایج 

معنادار کافی است. 
در واقعی��ت تبلیغات، مش��کل آژانس ه��ا نگارش 
تصویر برند نیس��ت. مش��کل، جلوگی��ری از نگارش 
تصوی��ر برند به دس��ت افراد خالق اس��ت. این افراد 
تصور می کنند که این اصطالحات و مفاهیم خالقانه، 

سود مشتری را به حداکثر خواهند رساند. 
البته، انتقال عمدی خالقیت به هیچ عنوان س��اده 
نیس��ت. یکی از مدیران اخی��را در روزنامه نیویورک 
تایمز توصیف خوبی از ای��ن پدیده ارائه کرد: »البته 
که نویس��ندگان محتوا ب��ه مفاهیم »خارجی« عالقه 
بیش��تری دارند. این مفاهیم بسیار سرگرم کننده تر 

هستند!« 
نوشتن یک محتوای عالی بی شباهت به مهندسی 
نیست. مهندسی می تواند به هنر ختم شود، ولی این 
اتف��اق در صورتی رخ خواهد داد که هنر بر پایه ده ها 
و ش��اید صدها، مالحظه کاربردی بنا شود. هیچکس 
معم��اری یک پل زیبا را نادیده نخواهد گرفت. با این 
حال، پل کاربردی مش��خص دارد؛ باید بر پایه اصول 
مهندس��ی ساخته شود و از مقاومت باالیی برخوردار 
باشد. یک هنرمند شاید پلی زیبا و جذاب خلق کند، 
ولی احتماال چنین پلی در مقابل توفان و وزن صدها 

کامیون و خودرو شکست خواهد خورد. 
نویس��نده، مثل س��ایر افراد، خالقیت را با کلمات 
خود توصیف خواهد کرد. او بودجه مش��تری را بومی 
در نظر می گیرد که می تواند بر اساس باورهای خود، 
تصویری بر آن بکش��د. بهتر اس��ت که به تبلیغات از 
دیدگاه یک طراح هواپیمای جت نگاه کرد، فردی که 
می دان��د نتیجه کار زیبا خواهد بود، ولی قدرت پرواز 

نیز خواهد داشت. 
reality in advertising منبع: کتاب
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نقش ویدئو در بازاریابی محتوا روزبه روز 
پررنگ تر می ش��ود و بهتر اس��ت برندها 
از همی��ن حاال ب��ا روش ه��ای بازاریابی 

ویدئویی یا ویدئومارکتینگ آشنا شوند.
اس��تفاده از محت��وای ویدئوی��ی یکی 
از بهتری��ن راه های رس��یدن ب��ه اهداف 
کوتاه م��دت و بلندم��دت در کس��ب وکار 
اس��ت. آموزش نحوه  استفاده از محصول، 
افزای��ش بازدیدکنن��دگان س��ایت و ب��ه 
اش��تراک گذاشتن نظر س��ایر مشتری ها 
از جمله اهداف س��اختن ویدئو هس��تند. 
ویدئوها جنبه  دیگری از ارتباطات چهره 
ب��ه چهره ب��وده و یک��ی از جذاب ترین و 
با مش��تری  ارتباط  س��ریع ترین راه های 
به حس��اب می آیند. مزایای اس��تفاده از 
محت��وای ویدئویی بر هیچ کس پوش��یده 
نیس��ت و روزبه روز به تعداد برندهایی که 
از بازاریابی ویدئوی��ی یا ویدئومارکتینگ 
اس��تفاده می کنن��د افزوده می ش��ود. در 
ادامه  این مقاله به بررس��ی هشت نوع از 
محبوب تری��ن راه های ویدئومارکتینگ یا 

بازاریابی ویدئویی می پردازیم.
1- ویدئو در مورد محصوالت

ویدئوه��ای محصول محور روی معرفی 
محص��ول جدی��د و نوآوران��ه ای تمرک��ز 
می کنند که به تازگی وارد بازار ش��ده یا 
در آین��ده  نزدیک معرفی خواهد ش��د. از 
این مدل ویدئو معموال برای توضیح یک 
محصول پیچیده با زبان س��اده و معرفی 
مزایا و روش کار اس��تفاده می ش��ود. این 
م��دل از ویدئوها باید با زبان س��اده بیان 
ش��وند تا هر بیننده ای هدف محصول یا 
خدم��ات را درک کن��د و ب��رای امتحان 
کردن آن تش��ویق ش��ود، بنابراین بهتر 
اس��ت در ط��ول ویدئو عالوه ب��ر معرفی 
محصول به نقش آن در زندگی مش��تری 
و تأثیری که روی بهبود آن می گذارد نیز 

اشاره شود.
2- ویدئو در مورد شرکت

معرف��ی ش��رکت و خدم��ات آن ب��ه 
راه ه��ای  بهتری��ن  از  یک��ی  مخاطب��ان 
ارتباط ب��ا آنها اس��ت. از کارمندان خود 
بخواهی��د در ی��ک ویدئوی کوت��اه، کار 
ش��رکت را توضیح دهن��د و بگویند چرا 
از س��ایر برنده��ا متمایز هس��تند. اگر از 
همکارانت��ان کس��ی ص��دای خوبی دارد 
بخواهی��د روی ویدئو صداگ��ذاری کند. 

سپس این ویدئو را در صفحه  اول سایت 
قرار دهید ت��ا بازدیدکنندگان به محض 
ورود، آشنایی نس��بی با برند پیدا کنند. 
از ای��ن ویدئو همچنی��ن می توانید برای 
استخدام اس��تعدادها از طریق لینکدین 
یا س��ایر ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده 
کنید. بسیاری از برندها از ویدئوی کوتاه 
معرفی ش��رکت در جلسه با سرمایه گذار 
استفاده می کنند تا او را بیشتر با شرکت 

و خدماتی که ارائه می دهد آشنا کنند.
فرام��وش نکنید که در این مدل ویدئو 
کارمندان نقش پررنگ��ی دارند. به عنوان 
مث��ال مدیرعامل ش��رکت می تواند نقش 
اصل��ی را بازی کن��د و با معرفی س��ایر 
کارمن��دان هدف ش��رکت را به مخاطب 

توضیح دهد.
3- تبلیغات تلویزیونی

تلویزی��ون هنوز هم نق��ش کلیدی در 
اطالع رس��انی به مردم در حجم وس��یع 
بازی می کند. هن��وز هم در یک ویدئوی 
کوت��اه ٣٠ ثانی��ه ای می توان برن��د را با 
معرفی یک مش��کل و ارائ��ه راه حل برای 
رف��ع آن تبلی��غ ک��رد. اگر قص��د جذب 
مش��تری های محلی را دارید تبلیغ خود 
را در ش��بکه های محلی و اگر قصد دارید 
در سطح بین المللی دیده شوید و بودجه  
کافی دارید، آگهی خود را در شبکه های 
بین الملل��ی پخ��ش کنی��د. آگهی ه��ای 
تلویزیونی نقش پررنگی در دیده ش��دن 
برند دارند و بس��یاری از برندهای بزرگ 
مانند اپل هنوز ه��م تبلیغات خود را در 
شبکه های تلویزیونی پخش می کنند. این 
مدل تبلیغات نیاز به بودجه  زیادی دارند 
و از طرف��ی مخاطبان زیادی را نیز جذب 

می کنند.
4- ویدئو برای اپلیکیشن

اپلیکیشن های زیادی برای گوشی های 
دارای سیس��تم عامل اندروید و اپل ارائه 
ش��ده و تعداد آنها رو به افزایش اس��ت. 
درنتیجه رقابت بس��یار سخت شده است 
و برندهایی ک��ه تبلیغات متمایزی دارند 
بیشتر دانلود خواهند شد. اگر می خواهید 
اپلیکیشن خود را به بازار ارائه دهید، یک 
ویدئوی تبلیغات��ی از معرفی ویژگی ها و 
نح��وه کارک��رد آن تهیه کنی��د و قبل از 
انتش��ار اپلیکیش��ن آن را در وب سایت و 
شبکه های اجتماعی قرار دهید. شخصی 

که ب��رای اولین بار با اپلیکیش��ن جدید 
برخ��ورد می کن��د هیچ ای��ده ای از نحوه  
کارک��رد و ویژگی ه��ای آن ن��دارد پس 
وجود ی��ک ویدئوی کوتاه ب��ا توضیحات 
مختصر، بس��یار خوب است. هرقدر برای 
معرف��ی مولفه های کلی��دی محصول از 
خالقیت بیش��تری استفاده ش��ود تعداد 
دانلودهای اپلیکیش��ن نیز بیشتر خواهد 
شد. برای تهیه  این مدل اپلیکیشن نیازی 
به صداگذاری یا حضور ش��خص نیست. 
نح��وه  کارکرد اپلیکیش��ن گوی��ای همه 
چیز اس��ت و اطالعات کافی از طراحی و 
نحوه  کارکرد خ��ود در اختیار کاربر قرار 

می دهد.
5- ویدئوهای انیمیشنی برای 

توضیحات بیشتر
گاه��ی اوقات درک محصول و خدمات 
برن��د ب��رای مخاطبان س��اده نیس��ت یا 
تکنول��وژی جدید آن نی��از به توضیحات 
بیش��تر دارد. در چنین شرایطی بهترین 
راه حل اس��تفاده از ویدئوی انیمیش��نی 
اس��ت. یک انیمیش��ن امکان ب��ه تصویر 
کش��یدن مکان ه��ا و ش��خصیت هایی را 
دارد ک��ه در دنی��ای واقعی س��اخت آن 
غیر ممکن اس��ت. ترکیب صدا و تصاویر 
گرافیکی کم��ک می کند چن��د موضوع 
بس��یار پیچی��ده ب��ا زبانی س��اده برای 
مخاطب توضیح داده ش��ود. درصورتی که 
ساخت یک ویدئوی واقعی احتماال بسیار 
پیچیده تر بوده و به هزینه  بیش��تری نیاز 
داش��ته باشد. امروزه ش��رکت هایی مانند 
گوگل مفاهیم پیچیده  خود را با استفاده 
از همی��ن روش ب��رای مخاطبان توضیح 

می دهند.
6- ویدئو برای وب سایت

ه��ر کس��ب وکاری ک��ه محص��ول ی��ا 
خدمات جدی��دی را ارائ��ه می دهد باید 
در مورد آن توضی��ح بدهد. گاهی اوقات 
تکنولوژی استفاده ش��ده در محصول به 
اندازه ای پیچیده است که محتوای متنی 
نمی توان��د تمام ابع��اد آن را توضیح دهد 
ی��ا مخاط��ب نمی تواند متوج��ه منظور 
آن ش��ود. همان طور ک��ه پیش تر گفتیم 
اس��تفاده از ویدئو بهترین راه حل اس��ت. 
به عن��وان مث��ال کس��ب وکارهایی که با 
تج��ارت الکترونیک در ارتباط هس��تند 
می توانند با یک ویدئوی س��رگرم کننده 

ارتباط بیش��تری با مشتری برقرار کنند. 
گاهی اوق��ات مخاط��ب در ویدئ��و نکاتی 
را متوجه می ش��ود که ش��اید ب��ا دیدن 
محص��ول در بازار و در ن��گاه اول متوجه 
آن نش��ود. ویدئوه��ا مدت حض��ور کاربر 
افزای��ش می دهن��د و  را  در وب س��ایت 
همان ط��ور ک��ه می دانید هرق��در کاربر 
بیشتر در وب س��ایت حضور داشته باشد 
رتبه  بهتری در موتور جس��تجو کس��ب 
می کن��د. فراموش نکنید ه��دف از تولید 
این مدل ویدئو ارائه  یک توضیح سریع از 
محصول به مخاطب است، بنابراین نباید 

طوالنی باشد.
7- ویدئوی نحوه  انجام کار

ویدئوهای��ی ک��ه نحوه انج��ام کاری را 
توضیح می دهند، ن��ام برند را در صنعت 
مربوطه ماندگار می کنند. ویدئوهایی که 
با زب��ان طنز نحوه  انجام کار با اس��تفاده 
از محص��والت برن��د را توضیح می دهند 
توس��ط افراد عالقه مند به صنعت دنبال 
می ش��وند. هرق��در ویدئوه��ا جالب تر و 
کاربردی تر باشند بیش��تر در شبکه های 
اجتماعی به اشتراک گذاشته شده و افراد 
بیشتری با برند آش��نا می شوند. ویدئوها 
بای��د با زبان س��اده بیان ش��وند و نحوه  
انجام کار را به خوبی توضیح دهند. افراد 
عالقه مند به دیدن ویدئوهای یک صنعت 
خاص از این طریق با برند شما آشنا شده 

و ممکن است به مشتری تبدیل شوند.
8- ویدئوی مشتری های راضی

گاه��ی اوق��ات بهترین راه قان��ع کردن 
مخاطبان برای خرید یک محصول نش��ان 
دادن نظر مثبت س��ایر مش��تری ها به آنها 
است. معموال مخاطبانی که نسبت به خرید 
یک محصول شک دارند با دیدن نظر مثبت 
سایر مصرف کنندگان قانع می شوند. مردم 
اعتماد بیش��تری به همنوعان خود دارند و 
دیدن تجربه  مثبت دیگران آنها را به خرید 
محصول تش��ویق می کند. در این ویدئوها 
مش��تری که محصول را امتحان کرده باید 
حضور داش��ته باشد و با صدای خودش در 
مورد مش��کلی که داش��ته و نحوه  حل آن 
صحبت کن��د. ویدئومارکتینگ یا بازاریابی 
ویدئ��و با این روش بس��یار مفید اس��ت و 
برنده��ای بزرگی مانند آم��ازون نیز از این 

روش استفاده می کنند.
ENTREPRENEUR/ZOOMIT:منبع

آیا استراتژی کره گیری روش خوبی بهترین و مفیدترین راه های استفاده از بازاریابی ویدئویی
برای کسب وکار شماست؟ 

 price( استراتژی قیمت گذاری به روش کره گیری
skimming(  ی��ا هم��ان قیمت گ��ذاری ب��اال یک 
اس��تراتژی است که عموما کسب وکارهایی با برندهای 
ق��وی به منظور حداکثر س��اختن س��ودآوری خود از 
طریق تعیین باالترین قیمت ممکن برای یک محصول 
خالقانه جدید در بازار و سپس اعمال تدریجی تخفیف 
برای هدف قرار دادن مشتریانی که حساسیت بیشتری 
به قیمت دارند، مورد اس��تفاده قرار می دهند. اگر این 
استراتژی به صورت درست اجرا شود، کسب وکار مورد 
نظر خیلی راحت و س��ریع ق��ادر به جبران هزینه های 
ناش��ی از معرفی محصول جدید به بازار پیش از ورود 
رقبا به بازار می شود.  اما سؤال ما در این مقاله، چیستی 
این روش قیمت گذاری نیست )هرچند قدری در مورد 
آن هم توضیح دادیم(؛ بلکه می خواهیم بپرسیم که آیا 
استفاده از این روش قیمت گذاری برای کسب وکار شما 

صحیح است یا خیر؟ 
کره گیری در قیمت گذاری محصول حوزه 

تکنولوژی
اس��تراتژی کره گی��ری در قیمت گ��ذاری یک روش 
معمول در حوزه فناوری اس��ت ک��ه در آن دوره عمر 
محصوالت محدود بوده و چرخه های ارتقای محصول 
هم کوتاه هستند. شرکت هایی از قبیل اپل که مجموعه 
مش��تریان بس��یار وفاداری دارن��د، از امتی��از مطالبه 
قیمت ه��ای باال برای محصوالت جدید معرفی ش��ده 
خود برخوردار هس��تند، چراک��ه می دانند لژیون هایی 
از طرف��داران متعصب اپل فارغ از قیمت درخواس��ت 
ش��ده اقدام به خرید این محصوالت می کنند. س��پس 
در بازه های مش��خص با ورود محصوالت به برهه بلوغ 
از چرخ��ه عمر خودش��ان، این قیمت ه��ا کاهش پیدا 
می کنند.  به عنوان مثال، اپل آی پاد کالسیک در سال 
۲٠٠۲ توس��ط این شرکت به قیمت ٣٩٩ دالر به بازار 
عرضه ش��د، اما قیمت آن در سال ۲٠٠٣ به ۲٩٩ دالر 
کاهش پیدا کرد و س��پس در سال ۲٠٠۵ قیمت ۲۴٩ 
دالر برای آن تعیین ش��د. در واقع، هر زمان که نس��ل 
جدیدی از آی پاد به بازار معرفی می ش��د، قیمت نسل 

قبل از آن درصدی کاهش پیدا می کرد. 
مزایای استفاده از استراتژی کره گیری

مزی��ت اصلی در اس��تفاده از اس��تراتژی کره گیری 
پوشش سریع تر هزینه های تحقیق و توسعه محصوالت 
جدید اس��ت.  به عنوان مثال، هزینه توسعه داروهای 
تجویزی، ش��امل تحقیق و توس��عه، آزمایش بر روی 
حیوانات و سپس انس��ان ها و کسب تأییدیه های الزم 
از س��ازمان های دارو و غ��ذا و... می تواند حتی س��ر به 
۲میلی��ارد دالر ه��م بگذارد.  اس��تفاده از اس��تراتژی 
کره گیری برای ش��رکت هایی مفید اس��ت که برندی 
قوی داشته و برای داشتن کیفیت باال معروف هستند. 
مصرف کنندگان وفادار، ثروتمند و آگاه اغلب از بودن در 
دسته پذیرندگان اولیه محصول از شرکت هایی مثال از 
قبیل پورشه یا مرسدس بنز، فارغ از قیمت مطالبه شده 

برای آنها، بسیار هم خوشحال و راضی هستند. 
معایب استفاده از استراتژی کره گیری

محصوالت جدی��دی که با قیمت های ب��اال و گران 
به ب��ازار عرضه می ش��وند و به ش��دت تح��ت عنوان 
محصوالت »نوآورانه« به بازار معرفی می شوند، در بین 
مصرف کننده ها انتظارات باالی��ی را به وجود می آورند 
و اگر این محصوالت نتوانند ای��ن انتظارات را برآورده 
کنند، قیمت باالی اولیه به سرعت می توانند به عنوان 
ترمزی ب��رای موفقیت محصول عمل ک��رده و به طور 
بالقوه لکه ای بر آبروی برند تلقی شود. به عنوان مثال، 
عینک گوگل با نمایش و هیاهوی بس��یار زیاد در بازار 
معرفی شد و قیمت بس��یار باالی ۱۵٠٠ دالر بر روی 
برچس��ب های قیمت آن نشس��ت؛ اما از آنجایی که از 
نظر مظاهر زیبایی از نظر مصرف کنندگان جذاب نبود 
و در واق��ع ه��دف خاص��ی را در زندگی مصرف کننده 
دنبال نمی کرد، تبدیل به یکی از بدترین شکس��ت ها 
در محصوالت معرفی ش��ده به بازار شد.  قیمت گذاری 
باال در ابتدا معرفی محصول همچنین موجب ترغیب 
بیش��تر رقبا برای عرضه محصول خود به بازار و کسب 
و حفظ س��هم از بازار می شود  در این باره به رفتار دو 
برند اپل و سامس��ونگ در عرضه مستمر انواع گوشی 
موبایل و تبلت برای حفظ سهم بازار خود توجه کنید.  
استفاده مکرر از استراتژی کره گیری قیمت در معرفی 
محصوالت جدید می تواند با گذشت زمان تأثیرگذاری 
خودش را از دس��ت بدهد، چراکه مصرف کنندگان به 
آن پ��ی برده و به خوبی متوجه می ش��وند که با قدری 
صبوری می توانند هم��ان محصول را در طی چند ماه 
آینده با قیمت های بسیار پایین تر هم خریداری بکنند. 
آیا استفاده از استراتژی کرهگیری قانونی است؟ 

استراتژی کره گیری به خودی خود غیرقانونی نیست، 
اما در برخی موارد می تواند به عنوان روشی غیراخالقی 
در نظر گرفته ش��ود. مثال شرکت های داروسازی اغلب 
ب��ه خرد کردن قیمت در داروهای مهم یا نجات دهنده 
زندگی مردم متهم می ش��وند، به ای��ن معنی که این 
داروها با قیمت های بسیار باالیی به بازار عرضه شده و 
تا زمانی که حق امتیاز آن منقضی شوند این روند ادامه 
دارد، پ��س از آن که البته همزمان با ورود رقبا به بازار 

است قیمت های آنها به شدت کاهش پیدا می کنند. 
دولت های آمریکا و برخی کشورهای دیگر به کرات 
در رابط��ه با این قبیل اس��تراتژی های قیمت گذاری یا 
دیگر استراتژی های مش��ابه به شرکت های داروسازی 

تذکرهایی را داده اند. 
ibazaryabi :منبع

دزدی از نامزدهای نهایی جایزه بازاریابی 
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6 ایده فوق العاده برای بازاریابی 
محتوا )3(

5 - برای مخاطب سازی خرید جبرانی )با 
زمان بندی مشخص( انجام دهید

س��رقت شده از: مونیکا نورتون؛ از شرکت ذندسک 
)Zendesk(

ممکن اس��ت تعج��ب کنید ک��ه خری��د جبرانی 
)buy-in(  در فهرس��ت ایده ه��ای مس��روقه آمده 
اس��ت. همانطور که اکثر ما می دانیم، بعضی وقت ها 
مدیران بازاریابی، خرید جبرانی برای مخاطب سازی 
را ب��ا خرید جبرانی برای پویش های جذب مش��تری 

راغب اشتباه می گیرند. 
مونی��کا نورت��ون در کتابش توضی��ح می دهد که 
قب��ل از قبول س��مت در بخش بازاریاب��ی محتوا در 
شرکت ذندسک )Zendesk(، با مدیرعامل شرکت 
صحبت کنید تا در مورد مسائلی نظیر مخاطب سازی 

درازمدت با او به توافقی رو در رو برسد. 
داش��تن درک متقابل و دوجانب��ه ازین موضوع به 
مونی��کا امکان داد تا در عرض یک س��ال قراردادش، 
نش��ریه برخط ریلی��ت )Relate(  را برای ش��رکت 
ذندسک راه اندازی و یک رویداد مخاطب - محور هم 
برگزار کند. به رغم تمرکز قبلی ش��رکت ذندسک بر 
معیارهای مصرف، امروزه نش��ریه ریلیت ماهانه بیش 
از ۴٠هزار خواننده دارد و ۱٠هزار نفر هم در خبرنامه 
این نشریه مشترکند )که بیش از دو سوم این افراد از 

مشتریان جدید ذندسک هستند(. 
ام��ا مونی��کا به این نتای��ج اکتفا نکرده و ش��رکت 
ذندس��ک در حال تولید یک برنامه پادکس��ت و یک 

نشریه ساالنه چاپی است. 
رویک��رد مونی��کا ش��بیه رویک��رد مؤس��س مرکز 
تحقیق��ات بازاریاب��ی محتوا )CMI(، ج��و پولیتزی 
)Joe Pulizzi(  اس��ت ک��ه ب��ه همکارانش توصیه 

می کرد قبل از اس��تفاده از بس��ترهای جدید انتشار 
محتوا، یک نوع محتوا را به مدت طوالنی و مس��تمر 

در یک بستر منتشر کنند. 
از خود بپرس��ید: چطور می توانیم اطمینان حاصل 
کنیم که مدیران برند با مأموریت و زمان بندی برنامه 

تولید و توسعه محتوا همگام هستند؟ 
6 - ساختاری را انتخاب کنید که برای داستان 

برند شما مناسب ترین است
  )Paolo Mottola( سرقت شده از: پائولو موتوال

)REI( از شرکت آر. ای. ای
اگر به نظرس��نجی ها و آمارها اعتم��اد دارید، باید 
بدانید که اکثر مردم عاشق محتوای ویدئویی هستند 
و بازاریاب ها هم بیش��تر به س��مت انتش��ار محتوای 

ویدئویی جذب شده اند. 
اما قبل از اینکه از اصل موضوع غافل ش��ویم، این 
توصیه س��اده را از پائولو موتو بپذیرید: »شما باید با 
خودتان صادق باش��ید و ببینید آی��ا ویدئویی کردن 

محتوا بهترین انتخاب است یا خیر؟«
اگر پاسخ شما به این سؤال مثبت است، به ساخت 
ویدئو دس��ت بزنید. اگر پاس��خ منفی است، داستان 
مورد نظرتان را به شکلی که مناسب آن است روایت 
کنی��د - از داده نم��ا گرفت��ه تا مجموع��ه تصاویر یا 
یک مقاله بلند. نش��ریه برخط ش��رکت آر.ای. ای هم 
محتوای تولی��دی را در س��اختارهای مختلفی ارائه 
می کن��د. البت��ه کتابخان��ه راهنم��ای تخصصی این 
ش��رکت که مطالب را در قالب ویدئوهای کوتاه س��ه 
ت��ا پنج دقیق��ه ای در اختیار کاربران ق��رار می دهد، 
محبوب ترین بخش وب سایت شرکت آر. ای. ای است. 
دیدگاهی تازه در مورد روش های قدیمی بازاریابی

برخی ازین ایده ها ممکن است آشنا به نظر برسند؛ 
به خاطر دارید که در ابتدای مقاله در مورد س��رقت 
هن��ری نواب��غ ادب و هنر صحبت کردی��م. مطمئن 

باشید که این ایده ها امتحان شان را پس داده اند. 
ش��ما کدام یک از ای��ن ایده ه��ا را می دزدید؟ هر 
روش��ی که انتخاب می کنید، امیدواریم بتوانید آن را 

از آن خود کنید. 
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چگونه هزینه های بازاریابی محتوا را 
کاهش دهیم؟ 

آی��ا می توانید بازاریاب��ی محتوای ش��رکت را با هزینه 
پایین تر یا در زمان کوتاه تر اجرا کنید، به طوری که کیفیت 
آن حفظ ش��ود؟  بازاریابی محت��وا یکی از محبوب ترین و 
مقرون به صرفه ترین اس��تراتژی های بازاریابی در دسترس 
اس��ت، اما به این معنا نیس��ت که هزینه بس��یار پایینی 
دارد. اگ��ر بخواهید یک اس��تراتژی باکیفیت را به مرحله 
اجرا درآورید، صرف نظر از اینکه محتوای موردنظر ش��ما 
را کارمندان داخل ش��رکت تهیه می کنند یا مؤسس��ات 
خارج ش��رکت، درهرصورت باید سرمایه گذاری سنگینی 
داشته باش��ید.  خوشبختانه تکنیک هایی وجود دارند که 
به شما کمک می کنند بدون کاهش کیفیت، هزینه بخش 
بازاریابی را کاهش دهید. بیش��تر بازاریاب ها هرگز از این 
تکنیک ها صحبت نمی کنند، زیرا نمی خواهند اسرار خود 
را به اشتراک بگذارند یا نمی خواهند این ابزارها در راه های 
نادرس��ت به کار گرفته ش��وند.  محتوای قدیمی را دوباره 
مورداس��تفاده قرار دهید احتماال با خودتان فکر می کنید: 
»چه ایده بدی!« بله، اگر این تکنیک را درست اجرا نکنید، 
ایده واقعا بدی خواهد بود. فرض کنیم یکی دو سال پیش، 
یک پست وبالگ بسیار موفق با موضوعی که همیشه در 
صنعت شما صادق است، منتشر کرده اید. شکی نیست که 
ای��ن محتوا می تواند خوانندگان زیادی را به وبالگ ش��ما 
جذب کند یا نرخ تبدیل بیشتری به همراه بیاورد. پس چرا 
نباید با انتشار دوباره مطلب، از این پتانسیل استفاده کنید؟ 
البته شما نمی توانید هرماه مطالب مشابهی پست کنید 
و امی��دوار باش��ید نتایج جدیدی ببینی��د. اما گزینه های 
معتبری نیز پیش رو دارید. اگر الاقل یک س��ال از انتشار 
محتوای شما گذش��ته، احتماال به ورطه تکرار نمی افتید. 
اگر می خواهید در مدت زمان کوتاه تری محتوا را بازنش��ر 
دهید، باید برخی تغییرات را در پس��ت خود لحاظ کنید. 
برای مثال تغییر تیتر، تغییر بخش های داخلی و ویرایش 
محت��وا به نحوی که حس یک مطلب جدید را تداعی کند. 
فقط مطمئن شوید که url آن را تغییر نمی دهید، زیرا در 
این صورت ارزش س��ئوی از پیش س��اخته شده خود را از 

دست می دهید. 
محتوای خود را در رسانه های جدید نشر دهید

اگ��ر درگذش��ته محتوای موفق��ی را در وب��الگ خود 
داش��ته اید، می توانید آن را برای رس��انه های دیگر دوباره 
طراحی کنید. به عنوان مثال می توانید داده ها را به صورت 
اینفوگرافیک طراحی کنی��د، یا برخی از نکات مهم را در 
یک ویدئو بازتاب دهید.  ش��ما حتی می توانید مقاله خود 
را به عنوان فصلی از یک کتاب الکترونیکی بزرگ تر منتشر 
کنید، یا آن را به بخش های کوچک تر تقس��یم کنید و در 
رسانه های اجتماعی نظیر توییتر یا فیس بوک، پست کنید. 

مطالب را ارتقا دهید
ایده های خالقانه، تولید محتوا، ویرایش و س��پس انتشار 
آن، گام های��ی در جهت موفقیت بازاریابی محتوا هس��تند، 
اما برخالف آنچه که اغلب بازاریاب ها فکر می کنند، س��یکل 
بازاریابی در همین مرحل��ه پایان نمی گیرد.  به گفته اریک 
سیو، کارآفرین و مدیرعامل شرکت سینگل گرین، شما باید 
۲٠درصد از زمان خود را برای تولید محتوا و ۸٠درصد آن را 
برای ارتقای محتوا صرف کنید. برای شروع، محتوای تولیدی 
را در همه کانال های ش��بکه های اجتماعی شرکت، منتشر 
کنید. همچنین می توانید از آگهی های پرداختی یا اینفلوئنسر 
مارکتینگ نیز اس��تفاده کنید. یا محتوا را به وب سایت های 

مختلف ارائه دهید و لینک داخلی آن را دریافت کنید. 
سریال های ماهانه تولید کنید

یک��ی از عناصر وقت گیر کمپین ه��ای بازاریابی محتوا، 
خلق ایده های جدید اس��ت. ش��ما بای��د دائما موضوعات 
نوآورانه جدیدی مطرح کنید، در مورد آنها تحقیق کنید 
و راهی ب��رای ارائه جذاب محتوا ب��ه مخاطب بیابید.  اما 
با تولید س��ری ماهانه، در زم��ان و پول خود صرفه جویی 
می کنید. به عنوان مثال می توانی��د هرماه در مورد یکی از 
تأثیرگذاران صنعت خود صحبت کنید. یا در یک مجموعه 
چندقس��متی، مفاهیم پایه ای کس��ب وکار خ��ود را برای 

مخاطبان جدید شرح دهید. 
مصاحبه کنید

مصاحبه ه��ا یک��ی از تأثیرگذارتری��ن و قوی ترین انواع 
محتوایی هستند که می توانید تولید کنید. برای مثال اگر 
با یکی از افراد تأثیرگذار صنعت مصاحبه کنید، هم وقت 
کم��ی صرف می کنید و هم اعتبار خ��ود را تا حد زیادی 
افزایش می دهید.  امروزه دسترسی به تجهیزات صوتی و 
ویدئویی بسیار ساده و مقرون به صرفه است و تنها کاری که 
شما باید انجام دهید، آماده کردن سؤاالت مصاحبه است. 
س��ؤاالت را بپرسید و بعدا مصاحبه را روی کانال ارتباطی 

موردنظر منتشر کنید. 
دعوت از نویسندگان مهمان

حض��ور هم��کاران مهمان نیز ب��ه وبالگ ش��ما رونق 
بیش��تری می دهد. بسیاری از نویسندگان جوان و مشتاق 
از این دعوت استقبال می کنند، زیرا به آنها فرصتی برای 
دیده شدن می دهد. به عالوه کیفیت کار برخی از آنها واقعا 
عالی اس��ت.  به این ترتیب هم ش��ما به محتوای مناسبی 
دست یافته اید وهم نویسنده مهمان از مخاطبان جدیدی 
بهره مند شده اس��ت. طبق روال معمول، نیازی نیست به 
یک نویسنده مهمان دستمزدی بپردازید، اما شاید مجبور 

شوید برای ویرایش مطلب کمی وقت بگذارید. 
محتوای خود را جمع سپاری کنید

اگر عالقه ای ندارید که نویس��ندگان خارج از شرکت را 
ب��ه همکاری دعوت کنید، می توانید محتوای وبالگ را به 
اعضای داخلی شرکت بسپارید. از اعضای تیم بخواهید که 
در موقعیت ها و رویدادهای مختلف، در مورد موضوعی که 

موردعالقه مشتریان است، مطلبی بنویسند. 
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یک��ی از اس��تراتژی های مؤثر 
توس��عه  کس��ب وکار، ورود ب��ه 
بازاره��ای جدی��د اس��ت. ام��ا 
موفقیت این استراتژی به برنامه  

زمانی دقیق نیاز دارد.
یکی از بهترین راه های رش��د 
کس��ب وکار،  توس��عه  مح��دوده  
عملیات��ی اس��ت و این هدف به 
دو طریق محقق می شود: عرضه  
محص��والت فعل��ی در مناط��ق 
جغرافیایی جدید، یا گس��ترش 
دامن��ه  محص��والت ب��ا عرض��ه  
محص��والت و خدمات جدید به 

مشتریان فعلی.
بس��یاری از اوق��ات، توس��عه  
از  ناش��ی  عملیات��ی  مح��دوده 
افزایش تقاضای مشتریان است. 
اما گاهی نیز یک کسب وکار در 
پی یافت��ن جریان ه��ای جدید 
درآم��د، آگاه��ی بخش��ی برند 
یا اجتن��اب از رقاب��ت، تصمیم 
جدیدی  مرزهای  وارد  می گیرد 

شود.
توس��عه  کس��ب وکار  گرچ��ه 
مس��تلزم ی��ک پروس��ه  به دقت 
ام��ا  اس��ت،  برنامه ریزی ش��ده 
زمان بن��دی مناس��ب هم یکی 
از مهم ترین فاکتورهایی اس��ت 
که موفقیت یا شکس��ت توسعه 
را رقم می زن��د. به همین دلیل 
بدانند  باید  کس��ب وکار  مالکان 
که بهترین وق��ت برای ورود به 
بازارهای جدید چه زمانی است.
در واق��ع نمی ت��وان ب��ه این 
س��ؤال یک پاس��خ قطعی داد. 
اما اس��تراتژی هایی که در ادامه  
مطلب به اش��تراک می گذاریم، 
آس��یب های ای��ن رون��د را ب��ه 

حداقل ممکن می رساند.
سرمایه گذاری در تحقیق و 

توسعه
 )R & D( تحقیق و توس��عه
یک��ی از مهم تری��ن برنامه هایی 
است که هر کس��ب وکار، پیش 
از ورود ب��ه بازارهای جدید باید 
روی آن سرمایه گذاری کند. اگر 
ای��ن مرحله را نادی��ده بگیرید، 
ورود  ب��دو  در  اس��ت  ممک��ن 
بازار جدید، به س��ختی  خود به 

شکست بخورید.
ش��امل  توس��عه  و  تحقی��ق 
که  است  اس��تراتژی هایی  کلیه 
یک کس��ب وکار، ب��رای ارزیابی 
احتماالت رش��د در بازار جدید 
و الزامات موفقیت در این بازار؛ 
به کار می گیرد. حتما می دانید 

که شرکت های بزرگ، به منظور 
افزایش س��لطه و نفوذ خود در 
بازار، تا چه حد روی این بخش 

سرمایه گذاری می کنند.
چالش ه��ای  از  یک��ی 
کوچ��ک  کس��ب وکارهای 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  متوس��ط،  و 
چگون��ه باید روی ای��ن مرحله 
بودجه بندی کنند، اما صرف نظر 
از بودجه بن��دی اگر مس��ئولیت 
تحقیق و توس��عه را به یک تیم 
ویژه و مس��تقل درون ش��رکت 
بس��پارید، در آین��ده از مزایای 

زیادی بهره مند خواهید شد.
تحقیقات بازار

تحقیق��ات ب��ازار یک��ی دیگر 
ورود  مه��م  پیش نیازه��ای  از 
ب��ه بازارهای جدید اس��ت. این 
نظی��ر  پروس��ه هایی  مرحل��ه 
تجزیه وتحلی��ل  و  جم��ع آوری 
و  مصرف کنن��دگان  اطالع��ات 
اثربخش��ی  همچنی��ن  و  رقب��ا 
برنامه ه��ای بازاریابی را ش��امل 
می ش��ود. به این ترتی��ب متوجه 
می ش��وید که احتمال موفقیت 
کس��ب وکار جدید ش��ما چقدر 
است و مخاطبان جدید چگونه 
از محص��والت ش��ما اس��تقبال 
ب��ازار در  می کن��د. تحقیق��ات 

س��طح کالن، نظارت بر صنعت 
و رونده��ای اقتص��ادی را ه��م 

پوشش می دهد.
ای��ن مرحل��ه به ش��ما کمک 
می کن��د رقابت��ی را ک��ه در آن 
بهتر  داش��ت،  حض��ور خواهید 
بشناس��ید. درنتیج��ه می توانید 
اس��تراتژی های بهت��ری ب��رای 
ارتقای کسب وکار خود طراحی 
کنید که شما را در بازار رقابتی 
تکنیک ه��ای  کنن��د.  متمای��ز 
متداول تحقیقات بازار عبارت اند 

از:
- نظرس��نجی از مشتریان با 
اس��تفاده از ابزاره��ای آنالی��ن، 
مصاحبه ب��ا مش��تریان، تماس 

تلفنی با مخاطبان.
- بازخ��ورد گرفتن از کاربران 
و  اجتماع��ی  رس��انه های  در 

وب سایت شرکت.
- تس��ت نمون��ه  محص��ول و 
مطالعات کاربردی در بازار جدید.

به این ترتی��ب پی��ش از اینکه 
به عن��وان یک بازیگر جدید وارد 
بازار شوید، اطالعات الزم را در 

مورد آن به دست می آورید.
نقاط ضعف و قوت رقبا را 

ارزیابی کنید
پی��ش از ورود ب��ه ی��ک بازار 

جدید، بای��د خودت��ان را برای 
کنید.  آم��اده  جدی��د  رقابت��ی 
در غی��ر ای��ن ص��ورت رقب��ا و 
ش��رکت هایی که از قبل در این 
ب��ازار حضورداش��ته اند، مانع از 
رشد و پیشروی ش��ما خواهند 

شد.
بنابراین پیش از تصمیم گیری 
قطعی در این مورد، نقاط ضعف 
و قوت رقبای جدید را بررس��ی 
کنی��د. در این صورت می توانید 
بخش های درس��تی از ب��ازار را 
هدف قرار دهی��د و مناطقی را 
که در آن امکان پیشرفت وجود 

دارد، شناسایی کنید.
برای ارزیاب��ی رقبای خود در 
بازار جدید می توانید از ابزارهای 
تحقیق مبتنی بر وب اس��تفاده 
کنید. این ابزارها به شما کمک 
می کنند روند صنعت و بازارهای 
ه��دف رقیب��ان را موردمطالعه 
قرار دهید و به جزئیات موردنیاز 

دست پیدا کنید.
سهم بالقوه  خود را از بازار 

تخمین بزنید
اینوس��توپدیا،  تعری��ف  طبق 
س��هم بازار نش��انگر درصدی از 
یک صنعت یا بازار اس��ت که در 
یک دوره  زمانی مشخص، توسط 

یک شرکت تصاحب می شود. با 
این روند ش��ما تا حدی متوجه 
می شوید که در بازار جدید، چه 

جایگاهی خواهید داشت.
ای��ن مفه��وم را با ی��ک مثال 
کل  اگ��ر  می دهی��م:  توضی��ح 
درمجم��وع  مصرف کنن��دگان 
۱٠٠ قال��ب صاب��ون خریداری 
کنند و از ای��ن ۱٠٠ واحد، ۴٠ 
قال��ب صابون توس��ط یک برند 
آن شرکت  باش��د،  تولیدش��ده 
۴٠درصد از س��هم ب��ازار را در 

دست دارد.
شما به عنوان کسب وکاری که 
می خواهید وارد یک بازار جدید 
ش��وید، باید حدود س��هم بازار 
خود را برآورد کنید. اگر س��هم 
بازار ش��رکت باال باش��د، به این 
معنی است که مصرف کنندگان 
محصوالت ش��ما را نس��بت به 

سایرین ترجیح می دهند.
درواقع س��هم بازار بیش��تر به 
این معنی اس��ت که کسب وکار 
ش��ما فروش بیش��تری خواهد 
داش��ت و هزین��ه  کمت��ری هم 
تبلیغ��ات  و  بازاریاب��ی  ب��رای 
متحمل می شود. به عالوه ممکن 
اس��ت رهبری بازار را در دست 
بگیرید. به منظور تعیین سهمی 
ک��ه از ب��ازار جدید به دس��ت 
می آوری��د، کل میزان فروش یا 
درآمد پیش بینی شده  خود را به 
فروش کل صنعت )در یک دوره  

زمانی( تقسیم کنید.
این محاسبات، گامی ضروری 
اس��ت که هرگ��ز نبای��د آن را 

نادیده بگیرید.
محاسبه  ریسک

گرچه توس��عه  کسب وکار در 
فرصت های  جدی��د،  بازاره��ای 
متعددی را پیش روی ش��رکت 
ق��رار می ده��د، ام��ا نبای��د از 

ریسک های آن غافل شد.
مال��ک  به عن��وان  ش��ما 
دقیق تری  نگاه  باید  کسب وکار، 
به اهداف کسب وکار خود داشته 
باشید و گزینه  درست را انتخاب 
کنید. آیا بهتر است به یک بازار 
جدید وارد ش��وید یا محصوالت 
خود را در بازار فعلی گس��ترش 
دهی��د؟ به ع��الوه بهت��ر اس��ت 
وکالی  نظی��ر  کارشناس��انی  با 
کس��ب وکار مش��ورت کنی��د و 
ببینید پذیرش این ریسک، چه 
ارزشی برای شما ایجاد می کند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

تشخیص بهترین زمان برای ورود به بازارهای جدید
مدیریتامروز

6 نوع از رؤسا و نحوه همکاری با آنها 
از آینده نگر تا فرمانده، ما هر روز با انواع مختلفی از رؤس��ا 
روب��ه رو می ش��ویم. ش��ما می توانید با درک س��بک رهبری 
رئی��س خود، رابط��ه کاری خود را بهبود ببخش��ید و راهی 
برای دس��تیابی به موفقیت ایجاد کنید.  چنانچه رئیس شما 
»آینده نگر« اس��ت، احتماال رویاهای بزرگی در سر دارد ولی 
در اقدام بر اس��اس فکر خود دچار مش��کل خواهد شد. شما 
بای��د برای ی��اری به این نوع رهب��ر، در درک هدفش به وی 
کمک  و راهی روشن جهت دستیابی به اهدافش ایجاد کنید.  
نوع بعدی رئیس، »مربی« اس��ت. این ف��رد عالقه زیادی به 
ایجاد انگیزه دارد و به کارمندان خود کمک می کند تا حداکثر 
توانایی خود را به کار گیرند. شما باید در هنگام کار با این افراد 
صادق، واقع بین و رک باشید.  چنانچه رئیس شما »پیشتاز« 
است و به ایجاد چالش برای کارمندان عالقه و انتظار بهترین 
نتایج را نیز دارد، باید به شدت تالش کنید و دائما رئیس خود 
را در جریان پیش��رفت خود قرار دهید.  از مربی تا آینده نگر، 

درک رئیس، تضمین کننده موفقیت شما خواهد بود. 
6 نوع از رؤسا و نحوه همکاری با آنها

آیا ش��ما از س��بک رهبری و رگ خواب رئیس خود آگاه 
هس��تید؟ با اس��تفاده از این نکات، همکاری بهتری با رئیس 

خود داشته باشید. 
طبق گفته روان شناسان، شش سبک رهبری وجود دارد. 

1. آینده نگر
اف��راد آینده نگر نقش��ه هایی را برای آین��ده خود طراحی 
می کنند، ولی لزوما نحوه دس��تیابی به آنها را نمی دانند. آنها 
برای درک هدف نهایی و یافتن مسیری مناسب به یک تیم 

نیاز دارند. 
ویژگی ها

الهام بخش، دلسوز
نحوه کار با افراد آینده نگر

بالفاصله درگیر کار شوید و اشتیاق خود را نشان دهید. 
به ایده ه��ای آنها خوب گ��وش کنید؛ اه��داف کلیدی را 

یادداشت کنید. 
جهت دستیابی به اهداف، گزینه های احتمالی را با کمک 

تیم خود بررسی کنید. 
2. مربی

مربی ه��ا ب��ه کارمندان انگی��زه می دهند و با اس��تفاده از 
گفت وگوهای چالشی و تعیین هدف، آنها را تشویق می کنند 

تا حداکثر توان خود را به کار گیرند. 
ویژگی ها

محرک، قابل اعتماد 
نحوه کار با یک مربی

صادق باشید و مشکالت و نیازهای خود را مطرح کنید. 
اهداف واقعی و شفافی تعیین کنید که از دستیابی به آنها 

مطمئن هستید. 
در صورت شکس��ت مسئولیت پذیر باش��ید و از اشتباهات 

خود درس بگیرید. 
3. رئیس پیوند دهنده

روس��ای پیوند دهنده به دنبال ایجاد ارتباط و هارمونی در 
ش��رکت هستند. آنها به نیازهای عاطفی تیم توجه دارند و با 
استفاده از آنها، شرکت را از شرایط استرس زا خارج می کنند. 

ویژگی ها
دلسوز، قابل اعتماد

نحوه کار با رئیس پیونددهنده
به احساسات خود توجه کنید. 

با همکاران خود رابطه خوبی داشته باشید. 
بازخوردهای صادقانه ارائه کنید و انتقاد پذیر باشید. 

4. رئیس دموکرات
رئی��س دموکرات نظ��ر تمام افراد تیم را جویا ش��ده و راه 
پیش��رفت شرکت را بر اس��اس همکاری و اجماع مؤثر ایجاد 

خواهد کرد. 
ویژگی ها

قابل اعتماد، روحیه تیمی
نحوه کار با رئیس دموکرات

در جلسات، نظرات خود را صادقانه بیان کنید. 
به نظر همکاران به دقت گوش کنید. 

تصمیمات مبهم را نپذیرید. درخواست شفاف سازی کنید، 
چون این مسئله به نفع کل تیم خواهد بود. 

5. فرمانده
فرمانده دس��تورات روش��نی خواهد داد و حس ترس را با 
کمک تصمیم های قاطع خود از بین خواهد برد. اما شما باید 
کامال تابع دستورات چنین رئیسی باشید و مخالفت و موافقت 

شما هیچ اهمیتی نخواهد داشت. 
ویژگی ها

دیکتاتور، ُرک
نحوه کار با یک فرمانده

مقاومت نکنید و از دستورات پیروی کنید. 
بر کسب نتیجه تمرکز کنید، به اتمام رساندن ماموریت ها 

کافی نخواهد بود. 
در صورت وجود شک و تردید، چندین راه حل را به فرمانده 

ارائه کنید. 
6 پیشتاز

روسای پیشتاز برای کارمندان خود چالش ایجاد خواهند 
کرد و انتظار کس��ب بهترین نتایج را نیز خواهند داشت. آنها 

از کار و تالش و مشارکت در حل مشکالت ترسی ندارند. 
ویژگی ها

سختگیر، ُرک
نحوه کار با یک پیشتاز

به سختی کار کنید و همواره به دنبال ارائه بهترین عملکرد 
باشید. 

خواستار شفاف سازی وظایف خود باشید. 
پیشرفت خود را به صورت منظم و شفاف گزارش کنید. 

خب رئیس شما در کدام دسته قرار می گیرد؟ با شناسایی 
نوع و سبک رئیس، مطمئنا به موفقیت های بزرگی دست پیدا 
entrepreneur :خواهید کرد.                           منبع

رهبــری
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اخبار

اصفهان - در پی عهد شکنی و خروج آمریکا از توافق نامه 
برجـام ، رییس خانه صنعت، معدن و تجـارت ایران با صدور 
پیامـی بر حفظ اتحاد ملی و تکیه بـر توانمندی های داخلی 

کشور تاکید کرد . متن این پیام به شرح ذیل می باشد.
ملت سرافراز ایران؛

بدعهدی و پیمان ش��کنی آمریکا با خروج از توافق و برنامه جامع 
اقدام مشترک بین المللی )برجام( بار دیگر اثبات نمود ماهیت و ذات 
استکباری دولت مردان این کشور با هیچ منطق و اصول انسانی، آشتی 
پذیر نیست و همین رویکرد غیرعقالني موجب شده است که ملت 
ها نسبت به این نظام بی اعتماد بوده و از آن بیزار باشند . تاریخ ۴٠ 
س��اله انقالب اسالمی حاکی از آن اس��ت که قدرت های استکباری 
نظام بین الملل از ابتدای شکل گیری نظام اسالمی تاکنون با استفاده 
از ش��یوه های  مختل��ف، درصدد الق��اء ناکارآمدی نظ��ام و ضربه به 
توانایی های ملی بوده اند؛ از این رو برای رشد و پیشرفت کشور، توجه و 
اتکاء به توان داخلی از موضوعاتی است که منافع ملی و امنیت ملی را 
بیش از هر عنصر دیگری به ارمغان خواهد آورد. در چنین شرایطي، در 
عین تاکید بر تداوم و ارتقای تدابیر و سیاست های خردمندانه، صلح 
طلبانه و آشتی جویانه نظام جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی، 
معتقدیم که توسعه و تعالی کشور و گذشتن از هفت خوان مشکالت، 
همچن��ان در گرو پایمردی در مقابل هجمه های عظیم اقتصادی و 

تحریم های غیر عادالن��ه و ناجوانمردانه، گذر از اختالفات جناحي و 
گروهي و اتحاد و همدلي مردم و همه قواي نظام در سایه راهبري هاي 
داهیانه رهبر معظم انقالب اس��ت. با توجه به شرایط جدید، ضرورت 
دارد که کلیه ارکان نظام اداری ، قانون گذاری و قضایی کشور با تغییر 
و اصالح در ش��یوه ها و رفتار جاری خود ترتیبی اتخاذ نمایند که با 
ویژگی خاص به رفع مشکالت و تسهیل شرایط کسب و کار فعاالن 
اقتصادی به عنوان وظیفه ملی اهتمام ورزند تا خدمات فعاالن جبهه 
اقتصادی کشور با توفیق قرین گردد. در برابر این اقدامات خالف عرف 
و اخالق بین المللی دولت آمریکا، به نمایندگي از خانواده بزرگ کار و 
تولید به مردم خوب کشورمان تعهد می دهیم که با تولید محصول با 
کیفیت، افزایش کارایی و بهره وري و تالش در جهت توسعه متوازن 
اجازه نخواهیم داد کوچکترین آسیبي از این تصمیم زیاده خواهانه و 

اس��تعمار طلبانه رییس جمهور منفور و خودشیفته آمریکا به منافع 
ملي کشور وارد شده و یا ملت غیور ایران را بیازارد. متعهد می شویم 
دل هایمان را امیدوار و پر نشاط براي پیروزی کشور، چشم هایمان 
را تیز و روشن برای پیدا کردن معایب و اشتباهات، بازوهایمان را پر 
توان برای برداشتن سنگ های در پیش راه پیشرفت مردم، دست های 
مان را پر از مهر برای فشردن دست یاران و گام هایمان را استوار براي 
طي طریق عزت و اقتدار نگاه داریم. ما ثابت خواهیم کرد تا کاوه های 
آهنگر هستند، ضحاک ها از ظلمشان طرفی نخواهند بست و به همه 
ملل خواهیم فهماند که تاریخ کهن غنی از ادب، هنر و فرهنگ ایرانی 
اگر با علم روز و عزم جزم آمیخته شود، تمدنی اصیل، فرهیخته، مانا 
و پایدار مبتنی بر صلح و دوستی به جهانیان تقدیم خواهد کرد. رجاء 
واثق داریم ملت شریف ایران نیز  با حمایت از کاالی ایرانی و کمک به 
اشتغال پایدار مردان و زنان این مرز پر گهر ، به آرامش، عزت و سالمت 
از این گردنه خواهد گذش��ت و بر دفتر تاریخ پر حادثه و افتخارشان 
برگی زرین خواهند افزود. ملت ها در سایه  پیمودن راه خداست که به 
رفاه و امنیت و آرامش و آگاهی و معرفت می رسند. راه خدا، راه عّزت، 

کرامت، آسایش زندگی و پرورش خوب نفوس طّیبه است.
این، راه خداست. راه مردم ایران

سید عبدالوهاب سهل آبادی
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران

تبریز – پاشـائی- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
آذربایجان شرقی به همراه مدیرعامل آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی از مراحل اج��رای عملیات احداث م��دول دوم تصفیه خانه 
فاضالب و رینک آبرس��انی کالنش��هرتبریز بازدید کردند .به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی، رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در 
بازدید از روند عملیات اجرایي پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
تبریز و همچنین رینک آبرسانی کالنشهر تبریز، ابراز خشنودی کرد . 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان نیز در این بازدید با اشاره به 
اجرای مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب کالنشهرتبریزطی ارائه 
گزارشی گفت: در حال حاضر تعداد ۵ واحد تصفیه خانه فاضالب در 
دست اجراء مي باشد که با تکمیل آنها ظرفیت تصفیه فاضالب نیز 
ب��ه مقدار قابل توجهي افزای��ش خواهد یافت که یکی از این تصفیه 
خانه ها طرح احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریزمی باشد 
فرآیند تصفیه فاضالب مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع 
STEP FEED بوده که این فرایند از نوع فرایندهای حذف مواد 
آلی با قابلیت حذف ازت و فس��فر بوده و با توجه به مرحله ای بودن 
سیستم توزیع فاضالب در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته ترین و 

کارآمدترین فرآیندهای بروز تصفیه فاضالب ش��هری می باشد .وی 
ادامه داد: جمعیت تحت پوش��ش این طرح ٩۶٠٠٠٠ نفر و ظرفیت 
تصفیه خانه نیز ۲٠۷٠٠٠ مترمکعب در شبانه روز خواهد بود . ایمانلو 
به هزینه ها و محل اعتبارات طرح اش��اره کرد و افزود: هزینه اجرای 
طرح ۲٠٠٠ میلی��ارد ریال و از محل اعتبارات تخصیص یافته برای 
احی��ای دریاچه ارومیه، درآمدهای عمومی و منابع داخلی ش��رکت 
می باش��د . وي با اشاره به اینکه این پروژه جزو پروژه هاي اولویت دار 
اس��ت، افزود: براي جذب اعتبارات مورد نیاز این پروژه از محل منابع 
داخلي شرکت هاي آب و فاضالب و همچنین اعتبارات ستاد احیاي 
دریاچه ارومیه تالش مي کنیم و امیدواریم بتوانیم با مساعدت سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان نسبت به جذب بموقع اعتبارات اقدام 

کنیم .مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقي با 
ابراز امیدواري نس��بت به اتمام کامل این پروژه تا سال ٩۸، گفت: با 
افتتاح این پروژه و با احتس��اب پساب تصفیه شده مدول اول تصفیه 
خانه فاضالب در مجموع س��االنه ۱۲۵ میلیون مترمکعب از پساب 
تصفیه شده آن وارد دریاچه ارومیه خواهد شد .در ادامه این بازدید در 
جلسه ای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، ضمن تقدیر 
و تش��کر از ایمانلو و دس��ت اندرکاران این پروژه، ابراز امیدواری کرد 
انش��اء اهلل بموقع اعتبارات این پروژه تخصیص یابد.شایان ذکر است 
عملیات اجرایي مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شهر تبریز از خرداد 
سال ٩۵ شروع ش��ده و هم اکنون با ٣۶ درصد پیشرفت فیزیکي در 

بخش عملیات ساختماني و ابنیه در حال اجراست.

اهواز - شـبنم قجاوند- نتایج آزمون سطح دانش اپراتوری 
نواحی بهره برداری شرکت که جهت ارتقاء دانش فنی اپراتورهای 
پست های انتقال و فوق توزیع در آذر ماه ٩۶ برگزار شده بود، اعالم 
ش��د. هدف از برگزاری این آزمون، ارتقاء دانش فنی، بهره برداری 
بهینه و مطمئن، کاهش خطای نیروی انس��انی، افزایش ضریب 
ایمنی در بهره برداری، اجرای صحیح دس��تورالعمل و رویه های 
اجرایی در سیستم مدیریت کیفیت و در نهایت کاهش خسارت 
های احتمالی بوده اس��ت. در این آزمون از ناحیه جنوب ش��رق، 
مسعود ابراهیمی، عباس احمدی بوصید و یوسف احسانی نیک، 
از ناحیه ش��رق امیرقاسمی، سعید فرجیان، داریوش مهرجویان، 

محمد دقایقی، نوید روانخواه، سید علی مرتضوی، مهدی شجاعی 
و احس��ان غالمپور و از ناحیه شمال رضا مظفری و هادی قالوند 

نم��رات برتر )۱۸ تا ۲٠( را کس��ب کردند. فریدون اس��کندری، 
مصطفی ش��کوری و محمد رضا شیش��ه بر از ناحیه غرب اهواز، 
یوسف رضایی، بهروز میرزایی، میالد زمانی و حامد براتی از ناحیه 
کهگیلویه و بویراحم��د، عباس هرمزی فر، فرهاد قرچه و محمد 
عل��ی هلیچی از ناحیه مارون نیز نمرات برتر این نواحی بودند. از 
ناحیه شرق اهواز پویان قنبری، محمد رضا علوی، حسن عبادار، 
محمد رضا بابااحمدی، منصور سروش مجد و فیض اهلل سوسنی 
حقیقی، از ناحیه شمال شرق محسن سلیمانی و مجید مقامی و 
از ناحیه جنوب سعید نوری بخش و علی شور انگیز قبول شدگان 

این آزمون بودند.

رشـت- مهنـاز نوبری - تقویت و توس��عه همکاری فی مابین 
درحوزه های فرهنگی ، اجتماعی ، گردشگری ، اقتصادی و تفریحی 
با در نظرگرفتن تمامی امکانات و اختیارات طرفین در موضوع های 
مرتبط و در راس��تای اهداف نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران 
موضوع تفاهم نامه امضا ش��ده میان دوشهردار رشت و اصفهان بود 
.تشکیل دبیرخانه مشترک شهرهای خالق ایرانی رشت که در شبکه 
شهرهای خالق یونسکو عضو هس��تند ، ایجاد پایگاه مجازی اطالع 
رس��انی با رویکرد آشنایی با مفاخر فرهنگی و هنری ، آثار تاریخی و 
فرهنگی ، ترویج هنرهای سنتی و ظرفیت های گردشگری ، تشکیل 
کارگروهی متش��کل از مسئوالن  و کارشناسان مرتبط با حوزه شهر 
خالق جهت گس��ترش و توسعه فعالیت های مراکز شهرهای خالق 
در راس��تای امور مرتبط با صنایع خالق ثبت شده در حوزه خوراک 
شناسی و صنایع دستی از اهم محورهای این تفاهم نامه بود. همچنین 

، عالوه بر ترویج فرهنگ و اخالق گردشگری با رویکرد توسعه پایدار 
شهری دو شهر رشت و اصفهان ، برگزاری جشنواره های بین المللی 
مش��ترک مرتبط با صنایع خالق ثبت شده رشت و اصفهان باهدف 
زمینه س��ازی بستر مناس��ب برای حضور بازرگانان و سرمایه گذاران 
کش��ورهای مختلف برای توس��عه همه جانبه این دو شهر ، دعوت 

ازکش��ورهای عضو شبکه خالق یونسکو در زمینه های ثبت شده در 
رشت و اصفهان و راه اندازی تورهای گردشگری نیز از دیگر محورهای 
تفاهم نامه امضاشده میان شهرداران این دو کالنشهر بود . این تفاهم 
نامه دستاوردهای دیگری همچون ایجاد زمینه صلح و دوستی از راه 
برگزاری جش��نواره ، همایش و نمایش��گاه های بین المللی با هدف 
ترویج فرهنگ و آیین کشورهای عضو شبکه شهرهای خالق خوراک 
یونسکو و برگزاری نمایشگاه های داخلی مرتبط با حوزه صنایع خالق 
ثبت ش��ده اصفهان و رشت نیز داشت .فراهم نمودن امکانات فضا و 
نیازه��ای الزم برای تحقق اهداف یاد ش��ده ، قرار دادن لینک پرتال 
و لینک س��ایت مرکز خالقیت ونوآوری شهرداری رشت در پرتال و 
در س��ایت مدیریت خالقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان 
و انجام وظایف تعیین شده توسط کارگروه مشترک از جمله تعهدات 
شهرداری اصفهان به عنوان طرف اول قرارداد اعالم شداجرایی نماید . 

تبریز - اسـد فالح- مرحله مقدماتي بیس��ت و دومین دوره 
مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه فرزندان کارکنان و همچنین 
یازدهمین دوره مسابقات ویژه کارکنان و همسران منطقه ۸ عملیات 
انتقال گاز در تبریز برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این 
دوره از مس��ابقات طي آیین باشکوهي در فضاي روحاني و معنوي 
با حضور مس��ئولین، کارکنان و متفکران قرآني منطقه ۸ عملیات 
متش��کل از تمامي تاسیسات و مراکز بهره برداري برگزار و شرکت 
کنندگان در رشته هاي حفظ، قرآئت، مفاهیم، نهج البالغه، احکام، 
اذان و ... با هم به رقابت پرداختند. در ابتداي مراسم مدیرمنطقه ۸، با 
بیان اینکه همه باید در راستاي گسترش مفاهیم و اجراي دستورات 
قرآن تالش کنند، گفت: انس��ان باید قرآن را سرلوحه زندگي خود 
قرار دهد چرا که امروزه گره تمام مشکالت اجتماعي و اخالقي در 
سایه قرآن و تمسک به آن قابل حل مي شود. یداله بایبوردي قرآن 
را معجزه رسول خدا و تنها کتاب مستند براي هدایت و راهنمایي 
بش��ر بیان کرد و افزود: قرآن تنها کتابي اس��ت که هم اعجاز بودن 
آن از دالیل خاتم نبوت اس��ت و هم محفوظ ماندن آن بدون هیچ 
تحریف و دگرگوني در طول تاریخ این اعجاز را به اثبات مي رساند. 
مدیر منطقه ۸ با اشاره به افزایش ۲٠ درصدي آمار شرکت کنندگان 

مس��ابقات قرآني نس��بت به س��ال قبل اضافه کرد: در این دوره از 
مسابقات ۴۸۷ نفر از متسابقین شرکت نمودند که از این تعداد ۱۶٠ 
نفر کارکنان مرد، ۱٠ نفر کارکنان زن، ۱۲۵ نفر همسران کارکنان 
و ۱٩۲ نفر نیز فرزندان کارکنان را به خود اختصاص داده است. در 
ادامه  این مراس��م معنوي رئیس ستاد اقامه نماز استان آذربایجان 
شرقي، قرآن را آیینه تمام نماي انسان دانست و گفت: هرکس که 
مي خواهد خود را بشناسد به قرآن مراجعه کند چرا که قران زمینه 
هدایت انسانهاس��ت. اسداهلل ضیایی افزود: قرآن کریم نشانگر راهي 
اس��ت که پیمودن آن انس��ان را از اسارت در زنجیر جهل، خرافه و 
هواهاي نفساني مي رهاند و حالل مشکالت ماست برهمین اساس 

قرائت قرآن و ترویج فرهنگ قرآني مهم بوده و باید به تناسب نوع 
مسئولیت ها همگي فرهنگ قرآني را آنچنان که شایسته است در 
جامعه پیاده کنیم. ضیایي در ادامه هدف از خلقت و آفرینش انسان 
را رسیدن به کمال معنوي عنوان کرد و اظهار داشت: انسان برترین 
موجودات روز زمین بوده و بعد روحي انس��ان پیچیده و ش��ناخت 
نیازهاي آن مشکل اس��ت، اگر انسان بتواند خود را بشناسد و بعد 
معنوي خود و نیازهای��ش را درک کند مي تواند به کمال مطلوب 
برس��د که در این میان قرآن تنها ترین راه هدایت بش��ر و رساندن 
به کمال معنوي است. همچنین در حاشیه برگزاري این مسابقات، 
کودکان حاضر در محل فرصت یافتند در مس��ابقه نقاش��ي و قصه 
گویي هنر خود در معرض نمایش قرار دهند. بنابراین گزارش نفرات 
منتخب هر رشته در مرحله مقدماتي بیست و دومین دوره مسابقات 
قرآن کریم و نهج البالغه ویژه فرزندان و یازدهمین دوره مسابقات 
قرآن و نهج البالغه ویژه کارکنان و همسران منطقه ۸ عملیات انتقال 
گاز، ع��الوه بر دریافت جوایز ارزنده به عنوان نمایندگان منطقه، به 
مرحله سراس��ري راه خواهند یافت. ش��ایان ذکر اس��ت در مراسم 
افتتاحیه از فعاالن و برترین هاي قرآني منطقه ۸ عملیات انتقال گاز 

تقدیر و تشکر بعمل آمد.

ماهیت و ذات استکباری آمریکا با هیچ منطق و اصول انسانی، آشتی پذیر نیست 

با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی انجام گرفت

بازدید از روند عملیات اجرایي پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز

اعالم نتایج آزمون سطح دانش اپراتوری نواحی بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان

به منظور ایجاد برقراری ارتباط و تعامل متقابل شکل گرفت

 امضای تفاهم نامه همکاری میان شهرداری رشت با شهرداری اصفهان 

بایبوردی خبر داد

رشد 20 درصدی متسابقین قرآنی منطقه 8 عملیات انتقال گاز

به همت اداره کل بهزیستی مازندران 
کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف گل، به مدت سه روز در مازندران، آغاز شد

ساری – دهقان - اداره کل بهزیستی مازندران به طور ویژه عالوه بر مرکز استان در شهرستانهای 
نوشهر، چالوس و قائمشهر در جهت آگاه سازی خانواده ها، طرح کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف 
گل را افتتاح کرد . مراسم افتتاحیه "کارزار رسانه ای پیشگیری از مصرف گل"؛ به صورت همزمان 
در ۱۴ اس��تان منتخب برگزار ش��د. اداره کل بهزیس��تی مازندران به طور ویژه عالوه بر مرکز استان 
در شهرس��تانهای نوشهر، چالوس و قائمشهر در جهت آگاه سازی خانواده ها، طرح کارزار رسانه ای 
پیشگیری از مصرف گل را افتتاح کرد . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی بهزیستی 
مازندران، در این مراسم که با حضور فرماندار ساری در پارک شهرداری ساری برگزار شد، دکتر آرام مدیر کل بهزیستی مازندران، 
ضمن تبریک میالد با س��عادت حضرت علی اکبر و روز جوان ، هدف از برگزاری این کارزار رس��انه ای را آگاه سازی و پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی و بخصوص اعتیاد عنوان کرد و گفت: در بحث اعتیاد یکی از گسترده ترین موادی که بعد از تریاک بیشترین 
آمار مصرف را بین مردم دارد گل است. وی با بیان این مطلب که گل تا سه برابر بیشتر از حشیش توهم زایی میکند ، افزود: باور 
های غلط در مورد این ماده، بهزیستی و کمیته فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر را بر آن داشت تا پس از تجربه موفق کارزار رسانه 
ای شیشه، این اقدام را در شناسایی و پیشگیری از ماده مخدر گل نیز در دستور کار قرار دهد. مدیر کل بهزیستی مازندران با اشاره 
به همزمانی برگزاری این کارزار در ۱۴ اس��تان کش��ور خاطر نشان کرد: مازندران تنها استانی است که عالوه بر مرکز استان در سه 

شهرستان دیگر نیز این طرح را اجرا میکند.

دومین اهدای عضو سال 97 در استان قزوین انجام شد     
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- واحد پیوند اعضا معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دومین اهدای عضو سال ۱٣٩۷ 
در اس��تان قزوین را مربوط به پیکر یک مرد ٣٩ س��اله اعالم کرد. دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین ضمن تایید این خبر، گفت: متوفی، در بامداد روز ۱۵ اردیبهشت ۱٣٩۷ در اثر خون ریزی مغزی )به دنبال فشار خون 
باال(، در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینای قزوین بستری شد که با وجود اقدامات درمانی و تالش هایی که برای نجات جانش 
انجام شد؛ مرگ مغزی وی، توسط پزشکان اعضای تیم پیوند معاونت درمان تایید شد. به گفته دکتر مدبر، با تایید مرگ مغزی، خانواده 
بزرگوار متوفی برای اهدای اعضا اعالم رضایت کردند و پیکر ایشان، صبح روز ۱۶ اردیبهشت برای انجام اقدامات اهدای عضو به بیماران 

نیازمند، به بیمارستان امام خمینی )ره( تهران اعزام شد.

معرفی برترین  ادارات مخابرات منطقه لرستان در وصول مطالبات
خرم آباد- خبرنـگار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومی مخابرات منطقه 
لرستان اولین جلسه پیگیری وصول مطالبات مخابرات منطقه لرستان با حضور مهندس 
محمودی مدیر مخابرات منطقه لرستان، مهندس عیدی مدیر دفتر منطقه ، مهدوی مدیر 
مالی، مهندس بهاروند مدیر فناوری اطالعات ، مهندس نوری ریاست اداره برنامه ریزی 
و ریاست ادارات شهرستانهای تابعه به میزبانی مخابرات شهرستان بروجرد برگزار گردید 
و از روسای ادارات شهرستانهای برتر مخابرات منطقه لرستان در س��ال ۱٣٩۶ براساس 
شاخصهای از پیش تعیین شده تقدیرشد. به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان،مهندس هومان محمودی مدیر منطقه 
در این جلسه ضمن تقدیر از حضور فعال و بانش��اط روس��ای ادارات مخابرات شهرس��تانها تصریح کرد: موفقیت مخابرات منطقه از 
نقطه فروش حاصل می شود که همواره شهرستانها و امور مشترکین به عنوان نقاط فروش در ارتباط مس��تقیم با مشتریان هستند 
و می توانند با مشتری مداری، رعایت اخالق کاری،ارائه مناس��ب محصوالت و خدمات و... در حفظ و نگهداشت مشتریان کوشاباشند. 
وی افزود : مخابرات منطقه لرستان در سال ٩۶ موفق به کسب دو رتبه برتر در خصوص وصول مطالبات و درآمد عملیاتی در بین 
مخابرات مناطق کشور شد که این موفقیت حاصل تالش همکاران ما در حوزه های مالی و وصول مطالبات می باشد . مدیر مخابرات 
منطقه  لرستان در پایان  اظهار داشت به منظور تأمین منابع مالی برای اجرای طرحها و انجام خدمات مطلوب به مشترکین نیاز است 

مشترکین محترم نسبت به پرداخت بهای تلفن مصرفی خود اقدام نمایند .

رییس اداره حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم: 
سال گذشته، یک هزار و276 رقبه موقوفه با نیت های مذهبی و فرهنگی 

به ارزش 30 میلیارد ریال در این استان به ثبت رسیده است
قم - خبرنگار فرصت امروز- عارف فرجامی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۷٠ 
مورد رقبه موقوفه به ارزش هفت میلیارد ریال در این استان ثبت شده است. وی با اشاره به این که 
حدود۷٠ درصد موقوفه ها در اس��تان قم با نیت های مذهبی به ثبت می رسد، گفت: سال گذشته 
عمده وقف ها برای روضه خوانی، عزاداری و تعزیه خوانی سید الشهدا)ع( و قرائت قرآن ویژه ماه های 
محرم، صفر و رمضان بوده است. وی ادامه داد: درمان، ایتام، مستمندان، اسکان و کمک هزینه های ازدواج از دیگر حوزه هایی است 
که درصد کمی از موقوفه ها را به خود اختصاص داده است. فرجامی در ادامه با اشاره به این که در اداره کل اوقاف و امور خیریه قم، 
واحد مشاوره موقوفه راه اندازی شده است، گفت: در این واحد به واقفان مشاوره داده می شود تا در حوزه هایی که نیاز مردم است 
اقدام به وقف کنند تا بر اساس نیت آنان موقوفه ها هزینه شود. وی همچنین با بیان این که طرح »همه واقف باشیم« باید در جامعه 
فرهنگسازی شود، گفت: با اجرایی شدن این طرح، هر کسی می  تواند بر اساس توان مالی خویش به سنت حسنه وقف عمل کند. 
وی اضافه کرد: وقف یکی از آموزه های دین اسالم است به گونه ای که در سیره پیامبر اسالم)ص( و امامان معصوم به آن توجه شده 

و نقش مهمی در برطرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسالمی دارد.

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان در گفتگو با برنامه رادیوئی گلستان سالم:
 استقرار نظام ارجاع الکترونیک و اجرای گاید الین ها از اهم وظایف اداره 

کل بیمه سالمت گلستان می باشد 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل بیمه سالمت گلستان شعار امسال سازمان جهانی بهداشت تحت عنوان پوشش 
همگانی سالمت برای همه و در همه جا را امری حیاتی برای مردم جامعه دانست .دکتر سید محمد حسینی اعالم کرد : هدف ما 
این است که همه بتوانند از باالترین سطح استاندارد سالمت ، که یکی از حقوق اساسی  هر انسانی بدون در نظر گرفتن نژاد ، مذهب 
، اعتقادات ، شرایط اقتصادی و سیاسی است ، بهره مند شوند .دکتر حسینی دسترسی عادالنه به خدمات سالمت ، حفاظت مالی 
، سالمت محوری برای ایجاد نظام پزشک خانواده و سیستم ارجاع بویژه پرونده سالمت الکترونیک را برای کلیه آحاد جامعه از اهم 
وظایف سازمان بیمه سالمت ایران دانست .وی  افزود : اگر فردی در جامعه تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نباشد ، با کمترین مبلغ 
که ماهیانه ۲٠ هزار تومان می باشد ،بیمه درمان ایرانیان را دریافت و از خدمات آن بهره مند  می شود .دکتر حسینی با تاکید بر اینکه 
ارتقاء کیفیت خدمات و مدیریت مطلوب ، کنترل منابع و هزینه بصورت هدفمند را در بر دارد ، گفت : مشارکت میان سازمان بیمه 
سالمت ایران و دانشگاهها ی علوم پزشکی از کلیدی ترین کانال های اصلی در مدیریت مصارف درمانی است .مدیر کل بیمه سالمت 
گلستان خاطر نشان کرد : امسال باید بر تسهیل و ارتقای کیفی و کمی خدمات ، استقرار نظام ارجاع الکترونیک ، مدیریت هزینه ، 

خرید راهبردی و اجرای گاید الین ها تمرکز نمائیم . 

مدیر کل تبلیغات  اسالمی گلستان: 
جانبازان پیرو مکتب اهل بیت )ع( و والیت فقیه هستند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم نور اهلل ولی نژاد در مراسم تکریم از ایثار گران و جانبازان پرسنل  استان که به 
مناسبت اعیاد شعبانیه در اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان برگزار شد، اظهارداشت:جانبازان دفاع مقدس شاهدان عرصه پیکار و 
رهروان راه والیت و شهادت هرکدام از آن ها مظهر رشادت هستند.مدیر کل تبلیغات  اسالمی گلستان تصریح کرد: مجاهدان راه خدا از 
جان، زندگی و همه هستی خود گذشتند و جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و مقام شان با کسانی که تنها از مال خود گذشتند 
متفاوت است.وی با بیان اینکه ایران اسالمی امروزه عزیز و سرفراز است اظهار کرد: رهبری داریم که در برابر استکبار جهانی ایستاده 
است و این عزت را مدیون خون شهدا، همت بلند مجاهدان و خانواده شهدا و جانبازان هستیم.حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد در پایان 

گفت: امروز همه ما وظیفه داریم از این افراد تجلیل کنیم و باید در برابر عظمت این بزرگمردان تاریخ زانو بزنیم

عملیات اجرای زیر سازی، آسفالت و جدول گذاری دو شهرک صنعتي 
استان مرکزی آغاز شد 

اراک- مینو رستمی- مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی از آغاز عملیات اجرای زیر سازی، آسفالت و جدول 
گذاری شهرکهای صنعتی شهرستان های ساوه و خمین خبرداد.  به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی 
مصطفی آمره با اعالم این خبر افزود: برای انجام این مهم در شهرک صنعتی خمین ۴٠ هزار متر مربع جدول گذاری و زیر سازی و 
دو هزار و ۴٠٠ متر مکعب آسفالت به مدت ۷ ماه با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال انجام می شود. وی در ادامه افزود: همچنین در 
طرح عمرانی شهرک صنعتی ساوه در محل بلوار ورودی و اتصال یه اتوبان به مدت ۷ ماه، ۲٠ هزار و ۲۵٠ متر مربع زیرسازی و جدول 
گذاری و ۲ هزار متر مکعب آسفالت ریزی با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال صورت می پذیرد. وی تاکید کرد: تکمیل زیر ساخت ها 
و اتمام مباحث سخت افزاری در اولویت کاری مسووالن شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی است چرا که این مهم نقش بسزایی 

در جذب سرمایه گذاری های ملی و بین المللی ، افزایش تولید و ایجاد اشتغال های پایدار دارد.
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بررس��ی اخیر انجام ش��ده توس��ط »م��ک کنزی« 
به ن��ام »وعده خرده فروش��ی چندکانال��ه« حقایق و 

پیشنهاد هایی را در این زمینه ارائه می دهد:
-  حقیق��ت: در آمریکا تنها ۲۵درصد از داروخانه ها، 
۴٠درصد از توزیع کننده ها و ۶٠درصد از فروشندگان 
متخصص در مد، نرخ رش��د قبل از بحران خود را در 
پنج سال بعد از بحران ۲٠٠۱ به دست آورده اند.  هیچ 

برندی اکنون نمی تواند این همه مدت صبر کند. 
-  اطالعات��ی که اغلب نادیده انگاش��ته می ش��وند: 
مش��تریانی ک��ه از کانال های توزی��ع چندگانه خرید 
کرده و اس��تفاده می کنند، بسیار بیشتر از کسانی که 
از یک کانال خرید کرده اند، خرج می کنند، این مقدار 

نسبت ۱ به ۵ است. 
-  چرا برخی از برندها درجه ای کسب نکرده اند؟ به 

ای��ن دلیل که آنها عقیده دارن��د که تلفیق کانال های 
توزی��ع به معن��ی تکرار هم��ان بوتیک ی��ا مجله در 
اینترن��ت یا خلق نماینده های فروش��ی اس��ت که در 
دس��ترس بودن محصوالت را چند برابر کرده و باعث 
خرید بیش��تر مشتری می شوند.  این یک اشتباه بزرگ 
اس��ت: هر کانال��ی منحصربه فرد اس��ت.  باید به یک 
خدمت خاص معطوف باشد یا ارائه خدمات، اطالعات 
و آگاهی از انتظارات مش��تری مکمل کانال های دیگر 

باشد. 
-  مث��ال: »جی س��ی پنی« میراث خ��ود را تجارت 
موف��ق از طری��ق کاتالوگ هایی می دان��د که خدمات 
در  فروش��گاه ها  می دهن��د.   ارائ��ه  را  چندکانال��ه 
کیوسک های شبکه ای قرارگرفته اند و تمام پایانه های 
فروش دسترس��ی به شبکه را در اختیار مشتری قرار 

می دهن��د، به طوری ک��ه او بتواند به آس��انی طبقات 
محصولی، س��بک ها و اندازه هایی را که در فروش��گاه 
در دسترس نیس��ت خریداری کند.  »جی سی پنی« 
حتی در حال آزمودن سیس��تمی اس��ت که می تواند 
مس��تقیما به تلفن همراه امکان اسکن کوپن هایی را 
که مشتریان در فروشگاه مصرف کرده اند بدهد.  آنچه 
مهم اس��ت اینکه هر ی��ک از این کانال ها بر اس��اس 
مد »جی س��ی پنی« به عن��وان یک برند مش��هور با 

قیمت گذاری ترویجی ایجاد می شوند. 
توس��ط  تعیین ش��ده  اس��تراتژی های  در  آین��ده 
مدیرعامل، نهفته اس��ت اس��تداللی که در آن توزیع 
و ارتباطات و کانال های چندگانه ازجمله تلفن همراه 

رابطه نزدیکی با هم دارند.  
hormond :منبع

حقایق خرده فروشی چندکاناله

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 964 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:  در نظر داشته باشید که قیمت 
ارتباط مس��تقیمی با سودآوری دارد و قیمت گذاری 
و مدیری��ت ب��ر آن عب��ارت اس��ت از فعالیت ه��ا و 
برنامه های��ی که ب��رای تعیی��ن ارزش محصوالت و 
خدمات انجام می ش��ود. بنابرای��ن قیمت به معنای 
میزان ارزش��ی است که مش��تریان برای استفاده از 

محصوالت و خدمات برای آن قائل هستند. 

در گام نخس��ت بای��د هدف گ��ذاری کنید، هدف 
می تواند بقا، به حداکثر رس��اندن س��ود یا سهم در 
بازار، کش��یدن عصاره بازار یا پیش��رو بودن از لحاظ 
کیفی��ت باش��د. در مرحله بع��د، به ب��رآورد تقاضا 
بپردازی��د. برآورد تقاضا می توان��د از طریق تجزیه و 
تحلیل قیمت های گذش��ته و س��ایر عوامل آماری و 
تحقیق��ات تجربی و تحقیق��ات بازاریابی درخصوص 

تجزیه و تجلیل رفتار خرید صورت پذیرد. 
پیش��نهاد می کنیم هزینه های خود را به دو بخش 

هزینه ه��ای ثابت )مانند هزینه اج��اره، حقوق ثابت 
کارکنان و...( و متغیر )مثل مواد اولیه( تقسیم کنید 

و سپس به برآورد هزینه ها بپردازید. 
همچنین بای��د رقبا را رصد کنی��د و محصوالت، 
قیمت ه��ا و هزینه های آنان را مورد تجزیه و تحلیل 
ق��رار دهید، ام��ا وارد جنگ های فرسایش��ی قیمت 
نش��وید، زیرا متض��رر خواهید ش��د. با هوش��یارانه 
عمل ک��ردن در ارائه تخفیف و محصوالت ترویجی، 

تخفیف ها را در زمان های خاص اعمال کنید. 

قیمت گذاری در حوزه پوشاک

پرسـش: یک تولیدی پوشـاک دارم و درصدد توسعه کسب و کارم هسـتم. با توجه به اینکه تازه این کسب وکار را 
شروع کرده ام، چه سیاستی برای قیمت گذاری محصوالتم توصیه می کنید؟  کلینیک کسب و کار

تکیه بر توانایی های فردی، راه حل 
همیشگی مشکالت

در مواجهه با بس��یاری از وظایف و مس��ئولیت ها، 
اقت��دار و قدرتی ک��ه در توانایی های فردی تان نهفته  
اس��ت قوی ت��ر و کارآمدت��ر از کمک ه��ای جانب��ی 

اطرافیان تان خواهد بود. 
در دنیای پرمش��غله امروزی بیشتر افراد به منظور 
برقراری ارتباط س��ریع تر با اطرافیان، از ش��بکه های 
اجتماعی اس��تفاده می کنند. اما گاهی برخی افراد از 
فرصت هایی که این ش��بکه ها فراهم می کنند به نفع 
خ��ود به��ره می برند. به این ترتیب که ممکن اس��ت 
برای کم کردن فش��ار کاری زندگی  ش��خصی خود با 
ارس��ال پست هایی در این شبکه ها به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم از شما که دوست آنها هستید درخواست 
کمک کنند. حسی که احتماال بالفاصله در این لحظه 
به ش��ما دس��ت می دهد، قدری آزاردهنده  است. در 
حالت��ی می��ان کمک  کردن یا کمک  نک��ردن به آنها 

بالتکلیف می مانید. 
 از اینک��ه چ��را دیگ��ران به آنها کم��ک نمی کنند 
ناراح��ت نمی ش��وید )اگرچه ممکن اس��ت برای این 
موضوع هم آزرده ش��وید(؛ حتی از درخواست کمک 
آنه��ا نیز ناراحت نیس��تید و نمی خواهید که روزهای 
سختی را به تنهایی و بدون کمک پشت سر بگذارند. 
در حقیق��ت زمانی که دانش و مهارت کافی برای حل 
مشکالت نداش��ته باش��یم هیچ جای خجالتی برای 
کم��ک گرفتن از دیگران وجود ندارد، اما برخی افراد 
وقتی زیر بار مس��ئولیت و فشار کاری قرار می گیرند 

خود را قادر به رویایی با آنها نمی بینند. 
در چنین ش��رایطی افراد باید موقعیت را شناسایی 
کنند و از همراهی  با فشارهای کاری پیش آمده لذت 
ببرند. اما متأسفانه آنها کوتاهی و رفتار ناخوشایندی 
را ک��ه در حق خود انجام می دهن��د، نمی بینند. این 
مسئله نیز بسیار آزاردهنده است. در عوض خودشان 
را می بازن��د و فق��ط به این فک��ر می کنند که تحمل 
ش��رایط پیش آمده چقدر سخت و دش��وار است. در 
ادامه این مقال��ه  نگاهی گذرا به تجربه  یکی از بانوان 
ش��اغل خانه دار می اندازیم ک��ه در دوره ای از زندگی 
ب��ه تنهایی و بدون کمک اطرافیان به خوبی از عهده 

وظایف خود برآمده  است. 
او یک فرزند داش��ت و زمانی ک��ه فرزند دوم به دنیا 
آمد، فاصله س��نی آنها فق��ط ۱٣ ماه بود و هر دو نیز 
س��زارین بودند. هر روز همس��ر او برای کار به بیرون 
می رفت و بیش��تر وقت ه��ا در خانه دس��ت تنها بود. 
ابتدا س��ردرگم بود و نمی دانست که چطور می تواند 
از عهده این مس��ئولیت س��نگین بربیاید، به خصوص 
که س��عی می کرد ب��ه ص��ورت دورکار و از منزل به 
کار خ��ود ادامه دهد. او به س��ختی تالش می کرد و 
گاهی از روی خس��تگی  و ناچاری گریه می کرد. آرزو 
می ک��رد که ای کاش کس��انی در زندگی او بودند که 
قدری از مس��ئولیت این بار سنگین را از روی دوش 

او برمی داشتند. 
آیا می توانید حدس بزنید که در انتها چه شد؟ او با 
مدیریت درس��ت طوری برنامه ریزی کرد که در میان 
بسیاری از وظایف س��ردرگم نشود و همه کارهایش 
را انجام دهد. او نه تنها به ش��غل خود در منزل ادامه 
داد بلکه خ��ود را نیز از آن وضعیت نجات داد؛ حتی 
یادگرفت که چطور با دو فرزند کوچک از فروش��گاه 
خرید کند. او از تجربه آن روزهای س��خت به درکی 
عمیق رس��ید. با آنکه آن روزها نیاز زیادی داشت که 
کسی به او کمک کند اما درواقع اصال به کمک کسی 
نیاز نداش��ت. او در آن دوران دشوار به مهارت هایش 
پی برد و به آنها قوت داد. درس��ت است که مشکالت 
بس��یاری را تحمل ک��رد، اما درنهایت موفق ش��د از 

عهده وظایف خود بربیاید. 
ای��ن همان چیزی اس��ت ک��ه برای آن دس��ته از 
بانوان ش��اغلی که فریاد »کمک« س��رمی دهند، نیاز 
اس��ت. البته وجود چنین پتانسیلی نه تنها فقط برای 
خانم ها، بلکه برای همه افراد پرمشغله ضروری است. 
حس غرق شدن در بسیاری از وظایف و مسئولیت ها، 
هوش��مندی و قابلیت ه��ای ش��ما را ک��م نمی کند. 
مطمئن باش��ید ه��ر حرکت��ی را ک��ه در آن دوران 
انجام می دهی��د خارق العاده و منحصربه فرد اس��ت. 
بای��د بدانید که اگرچه انجام آن به تنهایی س��خت و 
طاقت فرس��ا اس��ت، اما با ای��ن کار خودتان را محک 
می زنید. درواقع با پافشاری و اصرار خود، راه غلبه بر 
آنچ��ه که انجام آن را ش��دنی و ممکن می دانید پیدا 
می کنید. ممکن است گاهی درخواست کمک کنید، 
اما این همیش��ه به آن معنی نیس��ت که واقعاً به آن 

کمک احتیاج دارید. 
در انته��ا می توان گفت، افرادی که به کمک ش��ما 
می آین��د فقط مدت کوتاهی در زندگی ش��ما حضور 
خواهند داش��ت، بنابراین تا زمانی که مجبور نشده اید 
از دیگران کمک نگیرید. مقصود اصال این نیست که 
به شرایط س��خت خود پوزخند بزنید و آن را تحمل 
کنید، بلکه منظور این است که داشتن توانایی انجام 
کاری به معنای انجام دادن حتمی آن کار نیست. در 
واقع ممکن است در لحظه های اجتناب ناپذیری واقعا 
به کمک فرد دیگری نیاز باشد. اما اجازه ندهید حس 
نیاز به آرامش و راحتی که در فطرت انس��انی نهفته 
اس��ت شما را به سوی سس��تی و تنبلی هدایت کند. 
عموم��ا زمانی که قادرید روی پاهای خود بایس��تید، 
آزادی عمل تان موجب ش��ود تا از انجام مسئولیت ها 
و وظایف ش��خصی خود س��ر ب��از زنید. س��عی کنید 
زمانی که به دور از کمک های جانبی و در میانه راه در 
حال مبارزه با مش��کالت هستید، قدرت های خود را 
بشناس��ید. خود را به چالش بکشید و به جلو برانید؛ 
محدودیت ها را پیدا کنید. مطمئنا به مرور زمان باور 
عمیق تری نسبت به این عملکرد پیدا خواهید کرد. 
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چرا عربستان سعودی در پی همکاری با 
استارتاپ های حوزه بالک چین است؟ 

عربستان سعودی اخیرا به طور ویژه ای بر استارتاپ های 
آمریکای��ی فع��ال در حوزه بالک چین تمرک��ز کرده. به 
تازگ��ی وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات این کش��ور 
از همکاری با یک اس��تارتاپ دیگر فعال در زمینه بالک 

چین خبر داده است. 
FO -  هه گزارش دیجیاتو، بنا بر گزارش وب س��ایت
TUNE شرکت مورد اش��اره که »ConsenSys« نام 
دارد در واق��ع یک کمپانی آمریکایی اس��ت که به تولید 
محصوالت نرم افزاری س��ازمانی بر مبنای رمزپول اتریوم 
می پ��ردازد. این ش��رکت در ی��ک دوره س��ه روزه نحوه 
س��اخت محیطی توسعه یافته برای تولید اپلیکیشن های 

غیر متمرکز را آموزش می دهد. 
ای��ن اولی��ن بار نیس��ت ک��ه عربس��تان صع��ودی با 
اس��تارتاپ های حوزه بالک چین همکاری می کند. پیش 
از این همکاری هایی با اس��تارتاپ آمریکایی ریپل که ارز 
مج��ازی با همی��ن نام )همچنین با نام XRP ش��ناخته 
می ش��ود( را عرض��ه می کند، انجام ش��ده ب��ود. در آن 
هم��کاری، بانک مرکزی عربس��تان قصد داش��ت امکان 
پرداخ��ت مبتنی بر بالک چی��ن فرا مرزی بین بانک ها را 
فراهم کند. بنا بر ادعای مسئوالن ریپل، این روش امکان 
تبادالت مالی س��ریع تر، کم هزینه تر و شفاف تر را فراهم 

می کند. 

بانک مرکزی عربس��تان همچنین در حال همکاری با 
بان��ک مرکزی امارات متحده عربی اس��ت تا رمزپولی را 
ایج��اد کنند که می توان��د در تراکنش های فرا مرزی بین 
دو کش��ور به کار رود. به این ترتی��ب می توان گفت که 
حکوم��ت عربس��تان صعودی ت��الش می کند ب��ا تجربه 
رمزپول ه��ا و توکن های دیجیتالی تمرکز خود بر نفت را 
کم کرده و بر این فناوری های نوظهور متمرکز شود تا به 

این وسیله از وابستگی خود به نفت بکاهد. 
در این راس��تا قائ��م مقام وزی��ر فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات عربس��تان در زمین��ه تکنول��وژی صنای��ع و 
ظرفیت ه��ای دیجیتال اعالم ک��رده که هوش مصنوعی، 
اینترنت اشیا و بالک چین خدمت بزرگی به بهبود تولید 

ناخالص داخلی و صنایع این کشور خواهند کرد. 
مقامات دوبی نیز به تازگی از قصد خود برای اس��تفاده 
از بس��تر بالک چین به منظور کمک به س��رمایه گذاران 
و کارآفرین��ان در مراح��ل مختل��ف، از اخ��ذ مجوزها تا 

راه اندازی و مدیریت کسب وکار خبر داده است. 
آیا رمزپول ملی ایران توسعه داده می شود؟ 

رمزپول ه��ا در کش��ور ما نیز بحث های بس��یاری را به 
دنبال داش��ته. مواضع دولتمردان ایران تاکنون نسبت به 
ارز های دیجیتالی چندان مثبت نبوده، ولی در بین آنان 
دیدگاه وزارت ارتباطات، »محمدجواد آذری جهرمی« به 
این ماجرا آینده  نگرانه بوده. او چندی قبل تأکید کرد که 

»ارز ملی مجازی می تواند تحریم ها را دور بزند.«
ب��ا این حال کماکان بانک مرکزی مخالف اس��تفاده از 
رمزپول ملی اس��ت و برخی این گونه اس��تدالل کرده اند 
ک��ه »وقت��ی ش��بکه بانکی آنالی��ن در کس��ری از ثانیه 
تراکنش ه��ای بانکی را انجام می دهد نی��ازی به رمزینه 

پول ملی نیست.« 
همچنین وزی��ر ارتباطات به مس��ئله فقه��ی ارزهای 
دیجیتال اشاره کرده و گفته بود که مراجع تقلید مخالف 
این ارزها نیستند، بلکه صرفا با بیت کوین مخالف هستند. 
از س��وی دیگ��ر جهرم��ی اعتق��اد دارد ک��ه ارزهای 
رمزنگاری ش��ده می توانند تأثیر قاب��ل توجهی در زمینه 
مدل  های تبادالتی مالی کشور ایجاد کنند. به این منظور 
جهرمی همچنی��ن خبر از فراخوان ملی ب��رای ارز ملی 

مجازی داده بود. 
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