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دورنمای تجارت ایران و اروپا با برجام بدون آمریکا

 نقشه راه اروپا
برای نجات برجام

فرصت امروز: دو هفته پیش از آنکه دونالد ترامپ رس��ما خروج آمریکا از برجام را اعالم کند، امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه تالش می کرد آمریکا را در برجام نگه دارد. او به ترامپ گفته بود اگر برجام سقوط کند دیگر 

هیچ »پلن B« یا جایگزینی برای آن وجود نخواهد داشت. دقیقا نمی توان برآورد کرد که هدف مکرون از این...

نیاز کشور به 160میلیون تن سنگ آهن

 بورس کاال در خدمت
حمایت از تولید ایرانی
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توصیه های ده گانه اساتید دانشگاه هاروارد درباره خروج آمریکا از برجام

هدیه ترامپ به ایران

چک لیست سئو برای راه اندازی سایت های جدید
5روش برای کسب مزیت رقابتی در کسب و کار

چالش های مشترک کسب وکارهای کوچک و بزرگ
خدمات اومنی چنل چیست؟

اشتباه مشترک تمام برندها در بازاریابی محتوا
دو صورت تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

گفته های تازه مدیرعامل اوبر 

فرصت امـروز: بانک مرکزی اعالم کرد که بانک ها می توانند 
ترانزیـت خارجـی،  راننـدگان  ارز گردشـگران خارجـی، 

سـرمایه گذاران خارجـی، نمایندگی های سیاسـی 
مقیم ایران و همچنین دفاتر نمایندگی بانک های...

شرایط فروش ارز گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به بانک ها

بانک ها ارز می خرند

یادداشت
 چرا باید

برجام حفظ شود؟ 

تجربه تل��خ س��ال ها تحریم، 
ب��ه بخش خصوص��ی و فع��االن 
اقتصادی کش��ور نش��ان داد که 
آنه��ا نخس��تین قربانی��ان این 
ش��رایط هس��تند. درحالی ک��ه 
فشارهای تحریم از سال 1388 
به این طرف هر س��ال بیش��تر و 
بیشتر می ش��د و به  موازات آن، 
درآم��د دولت از مح��ل فروش 
نفت کاه��ش می یاف��ت، دولت 
برای تأمین منابع خ��ود و اداره 
درآمدهای  همه س��اله  کش��ور، 
مالیات��ی را در بودج��ه افزایش 
می داد و مجلس ه��م همواره با 
دولت همراه��ی می کرد، حتی 
در س��ال هایی آن را بیش��تر هم 
می کرد. بخش خصوصی که خود 
در تنگن��ای تحریم گرفتار آمده 
ب��ود و ب��رای خرید م��واد اولیه، 
ص��ادرات کاال و دریافت پول به 
مخمصه افت��اده ب��ود، هم زمان 
مجبور بود که مالیات بیش��تری 
ه��م به دولت بپ��ردازد. عالوه بر 
ای��ن دولت بخش��ی از امورات و 
کس��ری بودجه خ��ود را با عدم 
پرداخ��ت مطالب��ات پیمانکاران 
می داد.   پوشش  بخش خصوصی 

باره��ای مضاعف��ی که 
2سال های تحریم به...

پدرام سلطانی
 نایب رئیس اتاق ایران

4

نتایج رسمی کمیته ملی انتخابات مالزی نشان 
داد ائتالف »امید« به رهبری ماهاتیر محمد پیروز 
انتخابات سراسری در این کشور شده است. ائتالف 
این چهره اپوزیس��یون توانس��ته اکثر کرسی های 
پارلمانی را در انتخابات سراسری که روز چهارشنبه 
برگزار شد، از آن خود کند. به گزارش ایسنا، به نقل 
از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیته انتخابات ملی 
مالزی اعالم کرد ائتالف ماهاتیر محمد، نخست وزیر 
اسبق مالزی، توانست 1۲1 کرسی )۵۰ درصد 1+( 
را در مقابل ائتالف جبه��ه ملی )ائتالف حاکم( به 
دس��ت آورد. محمد درباره ای��ن پیروزی گفت که 
انتظار دارد نخست وزیر جدید )که نامی از آن نبرد(، 
در ۲۴ س��اعت آینده س��وگند یاد کند. با پیروزی 
ماهاتی��ر محمد، حکومت حزب ائتالف جبهه ملی 
به ریاس��ت نجیب عبدالرزاق، نخس��ت وزیر کنونی 
این کش��ور که از ۶۰ سال پیش ادامه داشته، پایان 

می یابد. 
ماهاتیر که به عنوان رهبری قدرتمند ۲۲ س��ال 
اداره مالزی، کش��وری در جنوب ش��رق آسیا را در 
دست داشت زمانی از »ائتالف باریسان ناسیونال« 
خارج ش��د که نام این ائتالف با فس��اد گره خورده 
بود. ماهاتیر در س��ن بازنشستگی و وقتی فساد در 
این کشور با نام این ائتالف و نجیب عبدالرزاق گره 
خورد، کوشید تا در چهاردهمین انتخابات عمومی 
نخس��ت وزیر را به چالش بکش��د. ائتالف سیاسی 
ماهاتیر که به ائتالف مخالفان معروف است موفق 
ش��د 1۲1 کرس��ی از مجموع ۲۲۲ کرس��ی را در 
انتخابات پارلمانی 1۹ اردیبهشت ماه به دست آورد؛ 
ای��ن آماری بیش از حد نصاب الزم برای تش��کیل 
دولت اس��ت. به عبارت دیگر، این آرا برای تشکیل 
دولت اکثریت کافی اس��ت.  »باریسان ناسیونال«، 
که از زمان اس��تقالل مالزی در سال 1۹۵۷ بر این 
کش��ور حاکم بوده، تنها ۷۹ کرسی به دست آورد. 
این درحالی است که در س��ال ۲۰13 این ائتالف 
133 کرسی به دس��ت آورده بود. ائتالف مخالفان 
به رهبری ماهاتیر محمد توانس��ت حزب حاکم در 
مالزی را )حزبی که ش��خص ماهاتیر باعث و بانی 

تأسیس آن بود( پس از ۶۰ سال از قدرت براند. 
ماهاتیر محمد، نخست وزیر ۹۲ ساله مالزی، پس 
از یک پیروزی عجیب و شوک برانگیز در انتخابات 
مالزی، به نخس��ت وزیری این کش��ور انتخاب شد. 
او ش��نبه ۲۲ اردیبهش��ت ماه کابینه خود را اعالم 
کرد؛ سیاس��ت های اولیه او شامل تحقق وعده های 
انتخابات��ی از جمل��ه ح��ذف مالی��ات خدم��ات و 

کاالهاست. 
او به م��رد اصالحات در مالزی معروف اس��ت و 
ش��هرت او با فس��اد نجیب عبدالرزاق گره خورده 

اس��ت. حضور ماهاتیر در عرصه مبارزات انتخاباتی 
باع��ث ش��د رقیب قدیم��ی اش یعن��ی عبدالرزاق 
شکست بخورد. »معمار اصالحات« از سال 1۹81 
تا ۲۰۰3 مالزی را از کشوری که تنها صادراتش موز 

بود به کشوری توسعه یافته تبدیل کرد. 
او 1۵ سال پیش از قدرت کناره گیری کرده بود، 
وقتی دید ش��اگرد پیش��ینش )نجیب عبدالرزاق( 
فساد را در »باریسان ناسیونال« )جبهه ملی( فراگیر 
کرده بار دیگر وارد میدان شد و نه تنها حزب مذکور 
که عبدالرزاق را هم از قدرت کنار زد. اگرچه دکتر 
ماهاتیر در دوران زمامداری به س��رکوب مخالفان 
و سوءاستفاده های حقوق بش��ری معروف بود، اما 
برخی هم او را »مرد اصالحات«،  »ناجی« و »معمار 
اصالح��ات« می نامند و عده ای ب��ه او لقب »ناجی 
مالزی« داده اند. او در اولین کنفرانس مطبوعاتی اش 
عالوه بر اعالم برخی اصالحات اقتصادی و مالیاتی 
و بهبود رابطه با جهان، وعده داده که برخی »رقبا« 
و »متحدان سیاسی سابق« اش را عفو خواهد کرد. 
ماهاتیر با دانس��تن این نکته که فضای سیاس��ی 
کشورش تیره و تار شده و فساد و آشفتگی سیاسی 
در کش��ور می رود که بر اوضاع اقتصادی هم تأثیر 
بگذارد و چهره مالزی را در جهان مخدوش س��ازد، 
ت��الش دارد یک فرمان عفو ص��ادر کند تا فضای 
سیاس��ی کش��ورش را به س��وی صلح و آش��تی و 

همزیستی سوق دهد. 
گفته می شود آمار فساد مالی در مالزی روزبه روز 
بیشتر می شود. برخی آمارها حاکی است که الاقل 
3.۵ میلی��ارد دالر از بودجه دولتی ربوده ش��ده و 
صرف اموری مانند امالک لوکس، طال و جواهرات 

و آثار هنری شده است. 
تجربه توسعه در مالزی

کش��ور مالزی در سال 1۹۶1 یعنی تنها چهار 
س��ال پس از اع��الم اس��تقالل از انگلیس )اوت 
1۹۵۷( در راستای غلبه بر ضعف های ساختاری 
اقتص��اد نوپ��ای خ��ود از طری��ق برنامه ری��زی 
میان م��دت و بلندم��دت، اقدام به تأس��یس یک 
نه��اد تخصصی برنامه ریزی توس��عه به نام واحد 
برنامه ری��زی اقتص��ادی )EPU( نم��ود؛ نهادی 
ک��ه اولین آزم��ون ج��دی آن برنامه ریزی برای 
مدرن س��ازی اقتصاد کش��اورزی مالزی و بهبود 
وضعی��ت رفاهی جمعیت روس��تایی مالزی –که 
تولیدات آنها به ویژه کائوچوی طبیعی مهم ترین 
منبع رشد اقتصاد مالزی محسوب می شد- بود. 

ب��ه فاصله کمی از تأس��یس واح��د برنامه ریزی 
اقتص��ادی، یعن��ی در همان س��ال 1۹۶1، کمیته 
برنامه ریزی توس��عه ملی نیز در فدراس��یون ماالیا 
تأس��یس ش��د و واحد برنامه ریزی اقتص��ادی در 

جایگاه بازوی کارشناسی و اجرایی این کمیته قرار 
گرفت. سابقه برنامه ریزی توسعه در مالزی به سال 
1۹۵۰ یعنی حتی قبل از اس��تقالل آن از انگلیس 
برمی گردد. در دهه ۵۰ میالدی یک برنامه مقدماتی 
و یک برنامه پنج ساله توسعه در فدراسیون ماالیا به 
اجرا درآمد و در دهه ۶۰ میالدی نیز دومین برنامه 
پنج س��اله توسعه در فدراس��یون ماالیا )که از سال 
1۹۶3 به فدراسیون مالزی تغییر نام داد( تدوین و 
اجرا شد؛ اما آنچه امروز در مالزی به عنوان سلسله 
برنامه های پنج س��اله توسعه ش��ناخته می شود، از 
ابتدای سال 1۹۶۶ )چند ماه بعد از جدایی سنگاپور 
از فدراسیون مالزی( آغاز شده و اکنون یازدهمین 
برنامه پنج ساله توسعه این کشور در حال اجرا است. 
در دهه ۶۰ میالدی اقتصاد مالزی یک اقتصاد 
س��نتی و غیرمتنوع بود به ط��وری 3۶ درصد از 
فرصت های شغلی موجود در این کشور مستقیماً 
وابس��ته به تولید کائوچوی طبیعی و قلع بودند؛ 
دو محصولی که مجموع��اً ۷۰ درصد از صادرات 
مالزی را تش��کیل می دادند. طبق آمارهای بانک 
جهان��ی، در آغ��از دهه 1۹۶۰ می��الدی بیش از 
نیم��ی از جمعی��ت مالزی زیر خ��ط فقر مطلق 
زندگ��ی می کرده اند و اقتصاد س��نتی مبتنی بر 
محص��والت خام حتی پاس��خگوی س��اده ترین 
نیازهای معیش��تی جمعیت تنها 8 میلیون نفری 
مالزی نیز نبوده است. در آن شرایط دولت مالزی 
به عنوان یک دولت نوپا از طریق نهاد برنامه ریزی 
تازه تأس��یس خ��ود یعنی ش��ورای برنامه ریزی 
اقتص��اد اقدام به تدوین برنامه هایی جهت اصالح 
س��اختار اقتصاد این کش��ور ک��رد؛ برنامه هایی 
ک��ه نه تنها هدف اولیه مدرن س��ازی کش��اورزی 
و توس��عه روس��تایی را دنبال می کردن��د، بلکه 
استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صنعتی را 

نیز مد نظر داشتند. 
در چارچ��وب برنام��ه اصالح س��اختار اقتصاد 
مالزی، ابتدا متنوع س��ازی بخش کش��اورزی در 
دستور کار قرار گرفت، به طوری که ظرف کمتر از 
یک دهه، سطح زیر کشت نخل روغنی )درختی 
که روغن پالم از مغز میوه آن استخراج می شود( 
بیش از س��ه برابر افزایش یاف��ت و بدین ترتیب 
روغ��ن پالم نی��ز به محص��والت صادراتی مالزی 
اضافه ش��د. در زمینه جذب سرمایه گذاری برای 
توس��عه صنعتی نیز دولت مالزی در سال 1۹۶۵ 
طرح تأس��یس یک نهاد تخصص��ی دیگر به نام 
 )MIDA( مرجع توسعه س��رمایه گذاری مالزی
را مطرح کرد و با آغاز به کار رسمی آن در سال 
1۹۶۷ گام بس��یار بزرگ��ی در راس��تای صنعتی 

کردن مالزی برداشته شد. 

قهرمان اصالحات در مالزی بازگشت

پیروزی توسعه با شعار دموکراسی



فرصـت امـروز: دو هفت��ه 
پی��ش از آنک��ه دونال��د ترامپ 
رس��ما خروج آمری��کا از برجام 
را اع��الم کن��د، امانوئل مکرون 
رئیس جمه��ور فرانس��ه ت��الش 
می ک��رد آمریکا را در برجام نگه 
دارد. او ب��ه ترامپ گفته بود اگر 
برجام س��قوط کن��د دیگر هیچ 
»پل��ن B« ی��ا جایگزینی برای 
آن وجود نخواهد داش��ت. دقیقا 
نمی توان ب��رآورد کرد که هدف 
مک��رون از این گفت��ه چه بوده 
است؟ آیا او به دنبال این بوده که 
به همتای آمریکایی خود درباره 
عواقب خروج از برجام هشداری 
جدی بده��د، یا اینکه واقعاً باور 
داش��ته درصورت خروج آمریکا 
برق��راری مج��دد  از برج��ام و 
تحریم های یکجانبه علیه ایران، 
اروپا نمی تواند کاری برای حفظ 

برجام انجام دهد؟
در هر صورت تالش مکرون و 
دیگر رهب��ران اروپایی به جایی 
نرس��ید و دونال��د ترامپ حتی 
چه��ار روز زودتر از ضرب االجل 
تعیین ش��ده، از برج��ام خ��ارج 
ش��د. اکنون وقت آن اس��ت که 
توجه خود  اروپای��ی  دولت های 
را به طرف دیگر ماجرا معطوف 
کنند و برای نگه داش��تن ایران 
در برجام چاره ای بیندیشند. اما 
دقایقی پس از پایان س��خنرانی 
دونالد ترامپ و اعالم خبر خروج 
آمریکا از برجام، حسن روحانی 
رئیس جمهور ایران در یک پیام 
زن��ده تلویزیون��ی ب��ه صراحت 
اعالم کرد که باقی ماندن ایران 
در برجام مش��روط به آن است 
ک��ه منافعش از ای��ن توافقنامه 
بین الملل��ی تأمی��ن ش��ود؛ ت��ا 
همگان بدانند ک��ه ایران حاضر 
نیس��ت به هر قیمتی در برجام 

بماند.
حال که آمریکا از برجام خارج 
شده، س��ه قدرت بزرگ اروپایی 
باید همراه با چین و روس��یه به 
این مس��یر ادامه دهند. در این 
ش��رایط حداقل کاری که س��ه 
)انگلیس،  اروپایی  بزرگ  قدرت 
آلمان و فرانسه( باید برای حفظ 
برجام انجام دهند این است که 
یک بس��ته سیاس��ی-اقتصادی 
مناس��ب را به ایران ارائه کنند؛ 
بس��ته ای ک��ه حداکث��ر منافع 
ممک��ن را در چارچ��وب برجام 

برای ایران تضمین کند.
به گ��زارش اتاق ایران، اگرچه 
هیچ راهی وجود ندارد که بتوان 
اقتص��اد ایران را به ط��ور کامل 
آمریکا  خ��روج  ترکش ه��ای  از 
از برج��ام مص��ون نگه داش��ت 
اما بسته پیش��نهادی اروپایی ها 
ای��ران می تواند به گونه ای  برای 
طراحی شود که ارزش سیاسی 
از  بی��ش  آن  اقتص��ادی کل   -
ارزش مجم��وع مؤلفه ه��ای آن 
ارزش  به عبارت دیگ��ر،  باش��د. 

این بس��ته پیش��نهادی تنها در 
تش��کیل دهنده  اجزای  تک تک 
بلک��ه  آن خالص��ه نمی ش��ود، 
نفس ارائه یک بسته پیشنهادی 
قابل قبول و عملیاتی برای ایران 
– و مش��خصاً عمل به محتوای 
آن - اث��رات مثبت��ی در بهبود 

جایگاه برجام خواهد داشت. 
در حقیق��ت، آمریکا از برجام 
خارج ش��ده و ایران نی��ز برای 
خواس��تار  برج��ام  در  مان��دن 
تضمی��ن منافع خود از س��وی 
س��ه کش��ور اروپایی اس��ت. در 
ای��ن میان، س��ازمان غیردولتی 
برای  »گروه بین المللی بحران« 
تداوم روابط اقتص��ادی ایران و 
اروپ��ا، مجموعه ای از اقدامات را 
پیش��نهاد داده اس��ت تا فروش 
نف��ت، توس��عه زیرس��اخت ها و 
ب��رآورده  ایران  نیازهای  س��ایر 
مطالع��ات  براس��اس  ش��ود. 
کارشناسان س��ازمان غیردولتی 
که  بحران«  بین الملل��ی  »گروه 
مرک��ز آن در بروکس��ل بلژیک 
است، بسته پیشنهادی اتحادیه 
اروپا به ایران می تواند دو دسته 

از اقدامات را دربرگیرد.
اقدامات بلندمدت

این دس��ته از اقدامات اگرچه 
نی��از به زم��ان بیش��تری برای 
مذاک��ره و اجرا دارند، اما نه تنها 
جدیت اتحادیه اروپا را در حفظ 
برج��ام ثابت می کنند، بلکه یک 
رابط��ه حس��نه و ب��رد - برد را 
بین ایران و اتحادیه اروپا شکل 

خواهند داد.
می توان��د  اروپ��ا  اتحادی��ه    
ی��ک بان��ک تج��اری مبتنی بر 
واحد پولی یورو را با مش��ارکت 
از بانک ه��ای دولتی و  تعدادی 
متوس��ط  بانک ه��ای خصوصی 
و کوچ��ک راه ان��دازی کند و با 
اس��تفاده از مناب��ع و امکان��ات 
این بانک مش��ترک، به پردازش 
اعتب��ارات  ص��دور  معام��الت، 
اسنادی و ارائه خدمات بیمه ای 
به ش��رکت های اروپای��ی مایل 
به تجارت یا س��رمایه گذاری در 

ایران اقدام کند.
  به منظور مش��ارکت بیش��تر 
در تأمین مالی پروژه های بزرگ 
دول��ت و بخ��ش خصوص��ی در 
ای��ران، اتحادیه اروپ��ا می تواند 
ایران را از فهرس��ت کشورهای 
»بالق��وه واج��د ش��رایط« ب��ه 
فهرس��ت کش��ورهای »کام��اًل 
ب��رای دریافت  واجد ش��رایط« 
وام از بانک سرمایه گذاری اروپا 
)EIB( منتقل و برای رس��یدن 
به ی��ک چارچوب مناس��ب در 
مورد نحوه فعالیت این بانک در 
ایران، ب��ا مقامات تهران مذاکره 

کند.
ای��ران  و  اروپ��ا  اتحادی��ه     
می توانن��د ب��رای انعق��اد ی��ک 
قرارداد هم��کاری بلندمدت در 
ح��وزه ان��رژی با یکدیگ��ر وارد 

که  ق��راردادی  ش��وند؛  مذاکره 
به موجب آن ایران انتقال گاز به 
اتحادیه اروپا را از طریق خطوط 
لوله موجود یا خطوط جدید در 
بلندمدت تضمین می کند و در 
عوض اتحادی��ه اروپا نیز متعهد 
می ش��ود که ایران را به آخرین 
فناوری ه��ای موج��ود در حوزه 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر مجهز 

سازد.
ای��ران  و  اروپ��ا  اتحادی��ه    
می توانند از تأس��یس یک اتاق 
حمای��ت  مش��ترک  بازرگان��ی 
کنن��د. ضمن اینک��ه می توانند 
در  را  خ��ود  همکاری ه��ای 
هس��ته ای  صلح آمیز  حوزه های 
توس��عه بخش��ند. مثاًل اتحادیه 
رآکتوره��ای  می توان��د  اروپ��ا 
هس��ته ای جدی��د ب��رای ایران 
اح��داث کن��د و در ع��وض از 
ای��ران بخواه��د که تأسیس��ات 
را  خود  هس��ته ای  غنی س��ازی 
به صورت مش��ترک با اروپایی ها 
اداره کن��د ی��ا به کارشناس��ان 
اروپایی اجازه ده��د که در این 
تأسیسات فعالیت داشته باشند.

سه قدرت بزرگ اروپایی باید 
پی��ش از اینک��ه ای��ران تصمیم 
ب��ه خ��روج از برج��ام بگیرد و 
تأسیسات هس��ته ای پلمب شده 
خ��ود را بازگش��ایی کند )مانند 
س��ال138۴  در  ک��ه  اتفاق��ی 
شمسی رخ داد(، اقدامات عملی 
کوتاه م��دت و میان م��دت الزم 
را ب��رای جل��ب رضای��ت ایران 
آغاز کنن��د و صرفاً به دنبال این 
نباشند که کار خود را با وعده و 

وعید پیش ببرند.
نگه داش��تن ای��ران در برجام 
مستلزم این است که کشورهای 
انگیزش��ی  بس��ته  یک  اروپایی 
مناس��ب را به ایران پیش��نهاد 
دهن��د؛ بس��ته ای که ای��ران را 
قان��ع کند که ادام��ه حضور در 
برج��ام بهتر از ترک آن اس��ت. 
اگ��ر اروپایی ها بتوانند اتفاق نظر 
کنونی خ��ود را در مورد برجام 
کماکان حفظ و حتی درصورت 
لزوم، برای محافظ��ت از برجام 
راه خ��ود را از آمری��کا کام��اًل 
جدا کنند، آنگاه خطر آغاز یک 
بحران هسته ای در خاورمیانه ای 
که ام��روز جای جای آن اس��یر 
تنش و بحران است، رفع خواهد 

شد.
می توانند  اروپایی ها  طرفی  از 
ب��ا ایس��تادگی خ��ود در حفظ 
برج��ام، راه را ب��رای بازگش��ت 
نگ��ه  هم��وار  آن  ب��ه  آمری��کا 
تحت  آمری��کای  زی��را  دارن��د، 
رهبری ترام��پ، در موارد دیگر 
نش��ان داده برای بازگش��ت به 
توافقنامه های��ی که از آنها خارج 
شده است، آمادگی دارد. عالوه 
بر این، حت��ی اگر دولت ترامپ 
به برجام بازنگردد و تحریم های 
یکجانب��ه خ��ود را علی��ه ایران 

اجرای��ی کند، باز ه��م این امید 
برج��ام وجود  ب��رای حامی��ان 
خواهد داش��ت که دو سال بعد 
در آمریکا دولتی زمام امور را در 
دست گیرد که موافق بازگشت 

به برجام باشد.
اقدامات کوتاه مدت

برای تقوی��ت مواضع حامیان 
برج��ام در ای��ران و نی��ز رف��ع 
بخش��ی از نگرانی ه��ای حقوقی 
ش��رکت های اروپایی متمایل به 
اتحادیه  ای��ران،  بازار  حضور در 
اروپا می تواند این اقدامات را در 
کوتاه مدت در دس��تور کار خود 

قرار دهد:
 به منظ��ور حداقل س��ازی اثر 
تحریم ه��ای ثانوی��ه آمری��کا بر 
ایران و  ظرفیت صادرات نف��ت 
انتق��ال وجوه حاص��ل از فروش 
نف��ت به ای��ن کش��ور، اتحادیه 
از  اروپ��ا می توان��د آن دس��ته 
ش��رکت های نفتی خ��ود را که 
در ب��ازار آمریکا حضور کم رنگی 
دارند تحت حمایت قرار دهد تا 
بتوانند همچنان به خرید نفت و 

گاز از ایران ادامه دهند.
همچنی��ن بای��د تمهیدات��ی 
اندیش��یده ش��ود که بانک های 
اروپای��ی بتوانن��د تراکنش های 
مربوط به خرید نفت را از ایران 
پردازش کنند. البته بهتر اس��ت 
نقل وانتق��ال وجه بی��ن ایران و 
به صورت  اروپای��ی  کش��ورهای 
خالص انجام ش��ود؛ یعنی ایران 
وجوه م��ورد نیاز ب��رای واردات 
کاال را از اروپ��ا از مح��ل وجوه 
حاص��ل از ف��روش نف��ت خود 
– ک��ه در بانک ه��ای اروپای��ی 
س��پرده گذاری ش��ده اس��ت - 
پرداخ��ت و درص��ورت تمای��ل 
مابه التف��اوت آن را نیز به طرق 

مختلف دریافت کند.
  اتحادیه اروپ��ا می تواند یک 
قابل قبول  حقوق��ی  اس��تاندارد 
را ب��رای ش��رکت هایی که قصد 
تج��ارت با ای��ران دارند، تدوین 
کند. این اس��تاندارد ب��ه منزله 
یک سپر قانونی برای محافظت 
از ش��رکت های اروپایی در برابر 
تحریم های ثانویه آمریکا خواهد 
ای��ن، مقامات  بود. ع��الوه ب��ر 
وزارت  ب��ا  می توانند  بروکس��ل 
خزانه داری آمریکا مذاکره کرده 
و آنها را به ت��داوم صدور مجوز 
عمومی H راضی کنند؛ مجوزی 
ک��ه ام��کان برخ��ی معام��الت 
خ��اص مرتبط با ای��ران را برای 
تحت  غیرآمریکایی  شرکت های 
مالکیت یا کنت��رل آمریکایی ها 

فراهم می کند.
  اتحادی��ه اروپ��ا می توان��د با 
مذاک��ره  وارد  آمری��کا  دول��ت 
ش��ود و از آن بخواه��د که برای 
مجموعه مش��خصی از صنایع و 
شرکت های اروپایی که با ایران 
معافیت  دارند،  تجاری  مراودات 
ویژه درنظر بگیرد. شاید تهدید 

ک��ردن آمریکا به وضع تعرفه بر 
کاالهای صادراتی این کشور به 
کش��ورهای اروپایی، اهرم فشار 
مناس��بی برای راضی کردن آن 
به پذیرش خواسته های اتحادیه 
اروپا در مورد تسهیل تجارت با 

ایران باشد.
می توان��د  اروپ��ا  اتحادی��ه 
راه��کار موس��وم ب��ه »قان��ون 
در  ک��ه  را  مسدودس��ازی« 
)13۷۵شمس��ی(  س��ال1۹۹۶ 
به منظور مصونیت ش��رکت های 
اروپای��ی از تحریم های یکجانبه 
آمری��کا علی��ه ای��ران در پیش 
گرفت��ه بود، بار دیگ��ر عملیاتی 
کند. با اجرای مجدد این قانون، 
اتحادیه اروپا متعهد می شود که 
شرکت های  ش��کایت  درصورت 
اروپای��ی از دول��ت آمری��کا در 
دادگاه ه��ای بین الملل��ی یا اتاق 
از   ،)ICC( بین المللی بازرگانی 

آنها حمایت کند.
س��ه ق��درت ب��زرگ اروپایی 
می توانن��د ب��ا همکاری س��ایر 
کش��ورهای داوطلب در اتحادیه 
اروپا، از طریق آژانس های دولتی 
امور س��رمایه گذاری  فع��ال در 
ریس��ک های  اعتب��ارات،  و 
مرتب��ط با تج��ارت با ای��ران را 
اروپای��ی  ش��رکت های  ب��رای 
ماه ه��ای  در  دهن��د.  پوش��ش 
اخی��ر تع��دادی از کش��ورهای 
اروپایی ب��ا بهره گیری از چنین 
س��ازوکاری )برعه��ده گرفت��ن 
بخشی از ریسک توسط دولت( 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
تس��هیل  ای��ران  در  را  خ��ود 
کرده اند، اما برای دس��تیابی به 
نتای��ج بهتر الزم اس��ت چنین 
منس��جم،  به صورت  اقدامات��ی 
چندجانبه و تحت حمایت س��ه 
قدرت بزرگ اروپایی انجام شود.
آژانس  همچ��ون  نهادهای��ی 
توسعه فرانس��ه، مؤسسه دولتی 
اعتب��ارات بازس��ازی آلم��ان و 
دپارتم��ان توس��عه بین المل��ل 
انگلیس – که تحت نظر وزارت 
توس��عه بین المل��ل این کش��ور 
فعالی��ت می کن��د - می توانن��د 
برنامه مشترکی را برای حمایت 
در  زیرس��اختی  پروژه ه��ای  از 
ای��ران آغ��از کنن��د و به منظور 
مناس��ب  پروژه ه��ای  انتخ��اب 
جهت س��رمایه گذاری یا اعطای 
وام های الزم برای توسعه چنین 
پروژه هایی، با ایران وارد مذاکره 
شوند.  سه قدرت بزرگ اروپایی 
می توانند در اسرع وقت فرآیند 
صدور ویزا را برای دانشجویان و 
کارآفرینان ایرانی تسهیل کنند. 
این دسته از اقدامات اگرچه نیاز 
به زمان بیش��تری برای مذاکره 
و اجرا دارن��د، اما نه تنها جدیت 
اتحادیه اروپا را در حفظ برجام 
ثاب��ت می کنند، بلکه یک رابطه 
حسنه و برد - برد را بین ایران و 
اتحادیه اروپا شکل خواهند داد.

دورنمای تجارت ایران و اروپا با برجام بدون آمریکا

نقشه راه اروپا برای نجات برجام
دریچه

مذاکره با روسیه برای ساخت هواپیمای ملی
بویینگ نه، ایرباس شاید

فرصـت امـروز: درحالی که ایران در س��ایه برجام 
موفق ش��ده بود قرارداد خرید هواپیما را با شرکت های 
بویینگ و ایرباس منعقد کند، اما حاال با تصمیم ترامپ 
به خروج آمریکا از برجام، بحث خرید هواپیماهای غربی 
از س��وی ایران در هاله ای از ابهام قرار گرفته و برخی از 
ش��رکت های ایرانی به دنبال خرید هواپیمای سوخو از 
روسیه هستند، در همین حال رئیس مرکز ملی فضایی 
ایران نیز از مذاکره با روسیه برای ساخت هواپیمای ملی 

خبر داده است. 
یکی از مس��ائل مهمی که با حضور آمریکا در برجام 
معنا پیدا  کرد، بحث خرید هواپیمای مسافرتی از سوی 
ایران بود. طبق محدودیتی که از سوی آمریکا به وجود 
آمده بود، هر هواپیمای مسافربری که الاقل 1۰ درصد 
از قطعاتش را ش��رکت های آمریکایی ساخته اند، برای 
فروش ب��ه ایران باید مجوز رس��می وزارت خزانه داری 

آمریکا یا اوفک را دریافت کند. 
اما به دنبال امضای برجام، اوفک مجبور شده بود که 
با وجود مخالفت هایی که از سوی کنگره آمریکا وجود 
داش��ت، در چند م��ورد برای فروش هواپیم��ا به ایران 
مجوزهای��ی صادر کند که در این می��ان مجوز فروش 
1۰۰ فرون��د ایرباس و 8۰ فروند بویین��گ به ایران ایر 
بخشی از این مجوز بود؛ مجوزی که با خروج آمریکا از 
برجام اعتبار خود را از دست می دهد و طبق اعالم اوفک 
در دو دوره ۹۰ و 18۰ روزه ام��کان انتقال مجوز به این 

قراردادها از بین خواهد رفت. 
به گزارش ایسنا، پس از این اتفاق شرکت هواپیمایی 
ایرب��اس اعالم کرد که به دو هفته زمان احتیاج دارد تا 
با بررس��ی دوباره شرایط تکلیف آینده قرارداد خود را با 
ایران ایر را مش��خص کند. با توجه به اینکه بویینگ به 
عنوان یک شرکت آمریکایی با ایران قرارداد امضا کرده 
بود، به نظر می رسد شانس این شرکت برای باقی ماندن 
در ای��ران کمتر خواهد بود اما ایرباس هنوز گزینه هایی 

خواهد داشت. 
ایرباس در جریان قراردادی که زمس��تان س��ال ۹۵ 
با ای��ران ایر نهایی ک��رد، باید 1۰۰ فرون��د هواپیمای 
مس��افربری در یک قرارداد 1۰ ساله تحویل می داد که 
تاکنون تنها س��ه فروند آن وارد ایران شده اند. با توجه 
ب��ه اینکه ارزش این ق��رارداد 1۰ میلیارد دالر تخمین 
زده می ش��ود، گزینه خروج این ش��رکت هواپیماس��از 
به طور کامل از ق��رارداد با ایران ایر بخش قابل توجهی 
از درآمدهای احتمالی این شرکت  در سال های آینده را 

از بین خواهد برد. 
طبق برآورده��ای صورت گرفته تعدادی از خط های 
تولی��د ایرباس نیاز به توافقات جدید برای س��رپا باقی 
ماندن دارند و از ای��ن رو پایان دادن به قرارداد با ایران 
قطعاً برای این شرکت اروپایی چندان به صرفه نخواهد 

بود. 
اما با تصمیم ترامپ و طبق بیانیه اوفک، قراردادهای 
ایران در دو بازه زمانی سه و شش ماهه متوقف خواهد 
ش��د. از این رو ایرباس و ایران ایر این چند ماه را زمان 
دارند تا با س��رعت دادن به برخ��ی بخش های اجرایی 
قراردادهای خود، تعداد بیش��تری هواپیمای جدید به 
ای��ران برس��انند. این راه حل موقت که بعید اس��ت جز 
مس��کن کارایی دیگری داش��ته باش��د، یک ابهام مهم 
خواه��د داش��ت و آن نبود منابع مال��ی الزم برای وارد 
ش��دن این هواپیماهاست. بر اساس قراردادی که میان 
دو طرف بسته شده، باید 8۵ درصد از منابع مالی مورد 
نظ��ر برای ورود هواپیماهای جدید به ن��اوگان ایران از 
طریق فاینانس تأمین ش��ود و این در حالی اس��ت که 
تاکنون هیچ یک از بانک های بین المللی قراردادی نهایی 
ب��رای تأمین این فاینانس ها ارائه نکرده اند. از این رو در 
ب��ازه زمانی کوتاه باقیمانده و در ش��رایطی که در طول 
تمام این ماه ها هیچ توافقی برای این فاینانس ها نهایی 
نشده، شاید تصور آنکه در این مدت تعداد قابل توجهی 

هواپیما به ایران داده شود، خالف واقع است. 
ولی برخ��الف بویینگ ک��ه به عنوان یک ش��رکت 
آمریکای��ی در م��وارد اینچنینی ش��انس چندانی برای 
دور زدن سیاست های کشورش ندارد، ایرباس می تواند 
گزینه ه��ای دیگری را نی��ز پیگیری کند ک��ه یکی از 
اصلی ترین آنها خارج ش��دن از زیر س��ایه شرکت های 
آمریکایی اس��ت. ایرباس به عنوان یک شرکت اروپایی 
و در ش��رایطی که اتحادیه اروپا اع��الم کرده در برجام 
باقی می ماند مشکلی برای تداوم حضور در ایران ندارد 
تنها به شرطی که میزان قطعات و تجهیزات خود را که 
از آمریکا وارد می ش��ود به کمت��ر از 1۰ درصد کاهش 
دهد. هر چند این برنامه حتی در صورت برنامه ریزی از 
سوی ایرباس نیز طرحی طوالنی مدت قلمداد می شود 
اما ش��اید برای بازگشت این شرکت اروپایی به ایران در 
س��ال های آینده و در شرایطی که آمریکا مجوزی برای 
حضور در این بازار ارائه نکرده، تنها و معقول ترین گزینه 

باشد. 
همچنی��ن رئیس مرکز ملی فضای��ی ایران گفته که 
برای اجرای طرح بهینه سازی هواپیمای ایران 1۴۰ نیاز 
ب��ه بودجه ۵۰ تا ۷۰ میلیون دالری داریم و با روس��یه 
برای س��اخت قطعات هواپیمای 1۰۰ نفره وارد مذاکره 

شده ایم. 
منوچهر منطقی در گفت وگو با ایلنا و در پاسخ به این 
سؤال که آیا برای ادامه پروژه ساخت هواپیمای ملی با 
شرکت های سازنده خارجی وارد مذاکره شده اید و این 
پروژه به چه مرحله ای رسیده است؟ گفت: برای ساخت 
هواپیم��ای با ظرفی��ت حدود 1۰۰ نفر با 1۰ ش��رکت 

خارجی در حال توافق هستیم. 

یادداشت

چرا باید برجام حفظ شود؟ 

تجربه تلخ سال ها تحریم، به بخش خصوصی و فعاالن 
اقتصادی کشور نشان داد که آنها نخستین قربانیان این 
ش��رایط هستند. درحالی که فش��ارهای تحریم از سال 
1388 به این طرف هر س��ال بیشتر و بیشتر می شد و 
به  موازات آن، درآمد دولت از محل فروش نفت کاهش 
می یافت، دولت برای تأمین منابع خود و اداره کش��ور، 
همه ساله درآمدهای مالیاتی را در بودجه افزایش می داد 
و مجلس هم همواره با دولت همراهی می کرد، حتی در 
سال هایی آن را بیشتر هم می کرد. بخش خصوصی که 
خ��ود در تنگنای تحریم گرفتار آمده بود و برای خرید 
م��واد اولیه، ص��ادرات کاال و دریاف��ت پول به مخمصه 
افتاده بود، هم زمان مجبور بود که مالیات بیشتری هم 
به دولت بپردازد. عالوه بر این دولت بخش��ی از امورات 
و کس��ری بودجه خ��ود را با عدم پرداخ��ت مطالبات 

پیمانکاران بخش خصوصی پوشش می داد. 
باره��ای مضاعفی که س��ال های تحری��م به دوش 
بخش خصوص��ی و اقتصاد کش��ور گذاش��ت، موجب 
زیان دهی و تعطیلی واحدهای زیادی ش��د و توسعه 
اقتص��ادی را بس��یار کند کرد. عم��اًل می توان گفت 
ب��ار مالی تحری��م را نه دولت، بلک��ه بخش خصوصی 
برداش��ته بود. در این میان، کس��انی ک��ه همواره از 
تحریم ه��ا به عن��وان نعمت یاد می کردن��د و مخالف 
مذاکرات ایران ب��ا گروه ۵+1 بودند، همگی به خزانه 
کش��ور متصل بودن��د. یعنی حق��وق و مزایای خود 
را از مناب��ع و محل هایی می س��تاندند که در بودجه 
پیش بینی شده بود و در تمامی این مدت اثرات مالی 
تحریم به ردیف های مرتبط با این بخش ها بار نش��د. 
یعن��ی احدی از مخالفین مذاکرات برجام تاوان مالی 

بابت تحریم ها ندادند. 
از زاوی��ه دیگر ب��ه این قضیه نگاه کنیم! با بررس��ی 
 آمار اش��تغال کش��ور درمی یابیم که از مجموع حدود

۲۵ میلیون نیروی کار کشور، نزدیک به دو و نیم میلیون 
در دس��تگاه های دولتی و کمی بیش از یک میلیون در 
دس��تگاه های عمومی غیردولتی شاغل هستند. یعنی 
حدود 1۵ درصد از اش��تغال در بخش دولتی و عمومی 
است و حدود 8۵ درصد از اشتغال در بخش خصوصی )و 
تعاونی(. تحریم در اشتغال بخش عمومی و دولتی تأثیر 
مشهودی نداشت و نیروی کار دولتی و عمومی از بودجه 
ارتزاق می نمود. اما بخش خصوصی از محل تحریم بسیار 
تحت  فش��ار بود. برخ��ی کارگاه ها مجبور به تعطیلی و 
تعدیل کارکنان شدند و بس��یاری با مصرف سرمایه و 
منابع خود تالش در حفظ کارکنان ش��ان کردند اما به 
دلی��ل کاهش فروش و تولی��د، عماًل حفظ کارکنان به 
هزینه کاهش سود یا زیان دهی آنها تمام شد. بنابراین 
در دوران تحری��م و پ��س از آن، بار حفظ 8۵ درصد از 
اشتغال کشور هم از جیب دولت و بخش عمومی داده 

نشد. 
از سوی دیگر بخش خصوصی به دلیل نیاز به تعامالت 
تجاری بین المللی مرتبا به سایر کشورها سفر می کرد. 
این سفرها به واسطه تنگناهای نقل وانتقال پول و به قصد 
یافت��ن راه هایی برای این نیاز مبرم، بیش��تر نیز ش��ده 
بود. بخش  خصوصی از انتظاره��ای طوالنی برای ویزا، 
متوقف شدن پروازهای بین المللی بسیاری از خطوط، 
برخورده��ای خش��ک و بعض��اً نامحترمان��ه در برخی 
کش��ورها، پا پس کش��یدن طرف های خارجی و مانند 
اینها به س��توه آمده بود. او خود را مس��تحق این گونه 

رفتارها نمی دید. 
هنگامی ک��ه تحریم ه��ا رو به تش��دید گذاش��تند و 
مس��یرهای نقل وانتقال ارز معدود و مش��کل تر شدند، 
بخش  خصوصی در زیر تمام فش��ارهای تحریم، مجبور 
بود درصدهای هنگفتی به عده ای دالل ارز برای انتقال 
پ��ول صادرات یا وارداتش بده��د. او می دید که عده ای 
تازه از راه رس��یده چگونه در مدت کوتاهی ثروت های 
افسانه ای می س��ازند. آنان بخش��ی از همان »کاسبان 

تحریم« بودند. . . . . 
آری، بخش  خصوصی و فعاالن اقتصادی در سال های 
تحریم بی��ش از دولت، بیش از بخش عمومی، بیش از 
مخالفان برجام زیر فشار و متأثر از آثار تحریم بوده اند. 
آنان��ی که برج��ام را خطا می پندارن��د و از بلندگوهای 
خود ش��عار زیبای »به ظرفیت های داخلی اتکا کنیم« 
را می دهند خوب اس��ت اعالم کنند که خودش��ان چه 
بخش��ی از این »ظرفیت های داخلی« هستند و چقدر 
از بار مالی تحری��م را خواهند پذیرفت؟ آیا آنها بودجه 
خود را به جبران آثار تحریم بر روی بخش  خصوصی و 

کارگرانش اختصاص خواهند داد؟ 
فرام��وش نش��ود که هی��چ صنعتی ب��دون تعامل با 
اقتصاد جهان��ی امکان فعالیت ندارد، صنعت مواد اولیه 
می خواهد، بازار می خواهد، فناوری می خواهد و بس��یار 
چیزه��ای دیگری که تأمین آنها ب��دون ارتباط با دنیا 
میسر نیست. مخالفان بدانند بخش خصوصی هم، باور به 
این ندارد که دیگر کشورها دلسوز ما هستند. اصوالً در 
یک سیاست درست، هیچ کشوری نباید دایه مهربان تر 
از مادر برای کش��وری دیگر باشد. دولت های هوشمند 
همواره به دنبال منافع ملت خویش هس��تند و به این 
دلیل باه��م مذاکره می کنند. ما نیز می گوییم: به هیچ 

کشوری اعتماد نکنیم اما با همه مذاکره کنیم. . . . 
بخش  خصوصی به کنار، نگران 8۵ درصد از اشتغال 

کشور باشیم! 
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فرصت امروز: با اعالم خروج آمریکا از 
برجام از س��وی دونال��د ترامپ، حاال خبر 
نخس��ت اغل��ب رس��انه ها و خبرگزاری ها 
درباره سرنوشت برجام است. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور آمریکا روز سه شنبه در کاخ 
سفید گفته بود که آمریکا از برجام خارج 
خواهد ش��د. او تأکید کرد ک��ه تحریم ها 
را دوباره علیه ای��ران تحمیل خواهد کرد 
ت��ا به یک توافق بهتر با ایران دس��ت پیدا 
کند، ام��ا در واکنش به خ��روج آمریکا از 
برجام، متخصصان امنیت ملی-هسته ای-
منطقه ای مرکز بلفر دانش��گاه هاروارد که 
در سال های اخیر وضعیت هسته ای ایران 
را از نزدیک بررسی می کردند، تحلیل های 
خود را ارائه داده اند. به گزارش انتخاب، از 
»گراهام آلیسون« و »گری سمور« گرفته 
تا »نی��کالس برن��ز« و »اس��تیون میلر« 
همگی معتقدند که دونالد ترامپ با اعالم 
خ��روج آمریکا از برج��ام، هدیه بزرگی به 

ایران داده است. 
* گراهام آلیسـون، اسـتاد مدرسه 
دولتی جـان اف کندی در دانشـگاه 
هاروارد: اگر به طور کوتاه از من در مورد 
خروج آمریکا از برجام س��وال بپرسید من 
آن را گزینه بدی می دانم. این یک گزینه 
بد برای آمریکا و اس��رائیل اس��ت. اگرچه 
بنیامین نتانیاهو تصمیم ترامپ را تحسین 
کرد، ولی مقامات امنیتی اس��رائیل بارها 
تأکید کرده اند ک��ه خروج از توافق نه تنها 
برای آمریکا بلکه برای اسرائیل بدتر است. 
برای نمونه گادی ایزنکوت، رئیس س��تاد 
کل ارت��ش اس��رائیل گف��ت: »اگرچه در 
حال حاضر توافق هس��ته ای دارای نواقص 
زی��ادی اس��ت، اما ای��ن توانس��ته رویای 
هسته ای ایران را 1۰ تا 1۵ سال به تعویق 
بیندازد.« بنابراین توافق هس��ته ای نه تنها 
پیش��رفت هس��ته ای ایران را متوقف کرد 
بلکه همچنین ش��دیدترین رژیم بازرسی 
علیه این کش��ور ش��کل گرف��ت تا جلوی 
ه��ر گونه تقلب را بگی��رد، بنابراین خروج 

آمریکا از برجام گزینه بدی بود. 
* ارنسـت ج مونیـز، وزیـر سـابق 
انـرژی آمریکا و رهبـر مذاکره کننده 
فنی توافق هسـته ای ایـران: تصمیم 
ترام��پ ب��رای خ��روج از برجام، اش��تباه 
اس��تراتژیک بزرگی بود. این اقدام نه تنها 
ب��ه توانای��ی آمری��کا ب��رای جلوگیری از 
دس��تیابی ایران به مواد الزم برای س��الح 
هسته ای خس��ارت می زند بلکه همچنین 
توانایی ما را برای جلوگیری از گس��ترش 
و کاربرد سالح هسته ای تضعیف می کند. 
ما با هم��کاری متحدان و ش��رکای خود 
توانستیم از طریق توافق هسته ای با ایران، 
برنامه هس��ته ای ای��ن کش��ور را محدود 
کنی��م و نظ��ارت و بازرس��ی های منحصر 
به فرد و س��ختگیرانه را علیه این کش��ور 
تحمیل کنیم، اما اکنون آمریکا چارچوب 
توافق هس��ته ای را ب��دون ارائه یک بدیل 
معتبر نقض کرد. از آنجایی که بازرس��ان 
بین الملل��ی از هن��گام حص��ول برجام تا 
اکن��ون پایبندی ای��ران را تأیید کرده اند، 
آمری��کا با خ��روج از برج��ام توصیه های 
مهم ترین متحدان خ��ود را نادیده گرفته 
است. بنابراین حفظ توافق هسته ای ایران 
در راس��تای منافع ملی آمریکا بود. ترامپ 
با این اقدام ش��کاف عمیقی بین آمریکا و 

متحدان ما ایجاد خواهد کرد
* نیکـوالس برنز، دیپلمات ارشـد 
بازنشسـته آمریکا و اسـتاد دانشگاه 
هاروارد: خروج آمریکا از توافق هسته ای، 
یک��ی از جدی ترین اش��تباهات ریاس��ت 
جمهوری ترامپ اس��ت. اگرچه این توافق 
دارای معایب��ی ب��ود، ام��ا به وس��یله آن 
توانسته بودیم از توسعه هسته ای ایران تا 

یک دهه آینده جلوگیری کنیم. ترامپ بر 
این تأکید کرده ای��ران مجبور به مذاکره 
جدید با آمریکا خواهد ش��د که این توافق 
بهت��ری برای م��ا خواهد بود اما ش��واهد 
موج��ود خ��الف ای��ن اظهارات را نش��ان 
می ده��د. همانطور که ترامپ از توافق آب 
و هوایی پاریس خارج شد به نظر می رسد 
که وی ب��رای بعد از آن هیچ اس��تراتژی 
ن��دارد. این اقدام می تواند به کاهش نقش 
منحص��ر به ف��رد رهبری جهان��ی آمریکا 
تس��ریع ببخش��د و اعتبار و نفوذ ما را در 
بین متح��دان و رقبای خود کاهش دهد. 

این اقدام یک رهبر غیرمسئول است. 
* الیزابت شـروود رندال، دسـتیار 
ویژه باراک اوبامـا: تصمیم ترامپ برای 
خروج از برجام یک اش��تباه اس��تراتژیک 
با پیامدهای گس��ترده است. ایران به طور 
کامل ب��ه توافق هس��ته ای پایبن��د بوده 
است. با خروج آمریکا از توافق، اگر تهران 
در ص��دد از س��رگیری برنامه تس��لیحات 
هس��ته ای خود اقدام کند مس��ئولیت آن 
بر دوش آمریکا است. اقدام رئیس جمهور 
نه تنها م��ا را امن تر نمی کن��د بلکه باعث 
شکاف آمریکا با متحدینش شده و اعتبار 
آمریکا را به عنوان شریک مذاکره کاهش 
داده است. همچنین این اقدام تالش های 
جهانی را برای جلوگیری از تکثیر س��الح 
هس��ته ای کاه��ش داده و خط��ر جنگ و 

تقابل نظامی را افزایش می دهد. 
* نواف عبید، عضو اندیشـکده بلفر 
وابسـته به دانشـگاه هاروارد آمریکا: 
تصمی��م ترامپ برای خ��روج از برجام یک 
اقدام بس��یار ض��روری برای اص��الح توافق 
فاجعه بار دولت اوباما بوده است. پاشنه آشیل 
ایران اقتصاد ضعیف این کشور است و ما با 
برقراری تحریم های مجدد علیه این کشور 
آنها را از نظام جهانی و سرمایه گذاری خارج 

از کشور دور می کنیم. 
* گری سـامور، مدیر اجرایی مرکز 
تحقیقـات بلفـر: ترامپ فک��ر می کند 
که اگر از توافق هس��ته ای خارج ش��ود و 
تحریم ه��ای اقتصادی مج��ددا علیه ایران 
تحمی��ل گردن��د ای��ن می تواند ای��ران را 
مجبور ب��ه مذاکره برای ی��ک توافق بهتر 
برای آمریکا کند، اما این رویکرد اشتباهی 
است. اکنون ایران تالش خواهد کرد تا به 
تعهدات خود در برجام همراه با ش��رکای 
دیگر توافق ادامه دهد و متعهد ش��ده که 
اگر س��ایر طرفی��ن توافق ب��ا تحریم های 
ثانویه آمریکا مخالفت کند بر مفاد برجام 
پایبند اس��ت. با این حال اگر تحریم های 
ثانوی��ه جری��ان مناف��ع اقتص��ادی ایران 
را کاه��ش دهد ای��ران تهدید ک��رده که 
محدودیت ه��ای اتمی در چارچوب برجام 
را لغ��و می کند. با این ح��ال، ایران از هر 
گونه اقدام هس��ته ای ک��ه زمینه تحریک 
واکن��ش نظامی آمری��کا را فراهم می کند 
خ��ودداری خواهد کرد. هدف نهایی ایران 
ممانعت از برخ��ورد و رویارویی با آمریکا 
تا انتخابات ۲۰۲۰ اس��ت ت��ا آنها امیدوار 

باشند که ترامپ دوباره انتخاب نشود. 
* متیـو بان، مشـاور وزیـر انرژی 
آمریکا و اسـتاد دانشـگاه هاروارد: با 
خ��روج آمریکا از برجام هدی��ه بزرگی به 
گروه های رادیکال ایران تقدیم شد. خروج 
آمریکا از توافق هس��ته ای منجر به انزوای 
ایران نمی ش��ود بلکه خود آمریکا منزوی 

خواهد شد. 
* پیام محسـنی، مدیر پروژه ایران 
مرکز بلفر وابسته به دانشگاه هاروارد: 
تصمی��م خروج آمری��کا از تواف��ق با یک 
اشتباه اس��تراتژیک همراه است که دارای 
سه پیامد عمده هستند: 1 - خروج آمریکا 
از تواف��ق مناف��ع ملی آمری��کا را تضعیف 

می کند و اعتبار ما را در جامعه بین المللی 
و متحدان اروپایی خود کاهش می دهد و 
همچنین میلیاردها دالر سرمایه سیاسی، 
مال��ی و انس��انی را که برای دس��تیابی به 
برجام هزینه شده بود هدر داد. ۲ - خروج 
آمری��کا ارکان نظ��ام بین الملل��ی مبتنی 
ب��ر قانون را زیر س��وال ب��رد و همچنین 
اعتبار دیپلماس��ی دولت ه��ای اروپایی را 
که خواه��ان حفظ برج��ام بودند کاهش 
داد. ع��الوه ب��ر ای��ن از ارزش و اهمی��ت 
چندجانبه گرای��ی و نهاده��ای بین المللی 
مانن��د آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتمی 
کاس��ته ش��د. 3 - خروج آمریکا از برجام 
می توان��د زمین��ه تحریک ناسیونالیس��م 
ایران��ی را فراهم کن��د و همچنین ارزش 
تعامل ب��ا غرب در بین جوان��ان ایرانی را 
کاهش دهد و گفتمان داخلی را به سمت 

مواضع رادیکال ها سوق دهد. 
* مارتیـن مالیـن، مدیـر اجرایـی 
پـروژه مدیریت اتـم در مرکـز بلفر: 
تصمی��م ترام��پ ب��رای خ��روج یکجانبه 
آمریکا از توافق هسته ای، مهم ترین اشتباه 
سیاس��ت خارجی آمری��کا در دوران وی 
بوده است. این امر می تواند نفوذ آمریکا را 
در سرتاسر جهان تضعیف کند و این اقدام 
ترامپ نش��انگر این اس��ت که ب��ه آمریکا 

نمی ت��وان اعتماد کرد زی��را به وعده های 
خود پایبند نیس��ت. ای��ن اقدام همچنین 
ش��کاف بین آمری��کا و متح��دان اروپایی 
خود را تقوی��ت می کند و تنش های فعلی 
در خاورمیانه را افزایش می دهد. عالوه بر 
این توانایی آژانس بین المللی انرژی اتمی  
برای نظارت و بازرس��ی فعالیت هسته ای 

ایران را تضعیف می کند. 
مشـاور  میلـر،  اسـتیون   *
رئیس جمهـور آمریـکا: تصمیم ترامپ 
ب��رای خ��روج آمری��کا از برج��ام و نقض 
فاحش مفاد توافقنامه هس��ته ای احتماال 
هدیه بزرگ��ی به تهران خواه��د بود و به 
آمریکا بیش��ترین خسارت را وارد می کند 
و این اق��دام آمریکا را من��زوی می کند و 
این کشور را به عنوان شریک قابل اعتماد 
در مذاک��رات با ایران بی اعتبار می س��ازد. 
همچنی��ن این امر ش��کاف واش��نگتن و 
متحدان اروپایی را گس��ترده تر می کند و 
عالوه ب��ر این زمینه هم��کاری نزدیک تر 
ایران با کش��ورهای اروپای��ی مانند چین 
و روس��یه را فراه��م می کند. ای��ن اقدام 
فرصتی را برای ای��ران ایجاد می کند تا از 
محدودیت های دقیقی ک��ه بر طبق مفاد 
برجام ب��ر علیه تهران تحمیل ش��ده بود 

رهایی پیدا کند. 

توصیه های ده گانه اساتید دانشگاه هاروارد درباره خروج آمریکا از برجام

هدیه ترامپ به ایران
یادداشت اخبار

سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد
پرتأخیرترین ایرالین ایرانی را 

بشناسید
فرصت امـروز: س��ازمان هواپیمایی کش��وری آمار 
مرب��وط به تأخیر پروازهای خروجی فرودگاه مهرآباد در 
فروردین ماه را منتش��ر کرد که براس��اس آن هواپیمایی 
هما با داش��تن تأخی��ر در ۵۷درصد پروازه��ای خود و 
همچنین س��هم ۲1درصدی از کل پروازهای تأخیردار، 
در رتبه نخس��ت قرار گرفته اس��ت.  در واقع، ش��رکت 
هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران )هما( عالوه بر آنکه 
بیش��ترین تعداد پرواز میان ایرالین ها در ماه گذشته را 
در اختیار داش��ت، بیشترین میزان تأخیرها را نیز از آن 
خود کرد. این ش��رکت در م��اه فروردین ۹۷ از مجموع 
81۰ س��ورتی پرواز انجام ش��ده، ۴۷۰ پرواز )۵۷درصد( 
را ب��ا تأخیر و 3۵۷ پرواز )۴3درصد( را به موقع عملیاتی 
کرد. این ش��رکت با در اختیار داشتن سهم ۲1درصدی 
از کل تأخیرهای پروازهای انجام ش��ده در ماه گذش��ته، 
ب��از هم در صدر دارندگان تأخیرهای پروازی اس��ت.  به 
گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، پس از این شرکت، 
دو شرکت هواپیمایی آسمان و تابان با داشتن ۴۹درصد 
تأخیر در مجموع پروازهای خود، مش��ترکا در رتبه دوم 
قرار گرفته ان��د با این تفاوت که آس��مان در 81۰ پرواز 
انجام ش��ده این میزان تأخیر داش��ته و تابان تنها 3۴۲ 
س��ورتی پرواز در ماه گذشته داشته است که نزدیک به 
نیمی از آنها با تأخیر همراه بوده است.  هواپیمایی آسمان 
از 81۰ پرواز، 3۹۵ س��ورتی پرواز را با تأخیر )۴۹درصد( 
و ۴1۵ پرواز را به موقع )۵1درصد( به انجام رسانده است 
که نشان می دهد این شرکت نسبت به سال گذشته روند 
رو به رش��دی در زمینه کاهش پروازهای تأخیردار خود 
تجربه می کند. تابان نیز از مجموع 3۴۲ پرواز انجام شده، 
مسافران را در 1۷۴ پرواز )۵1درصد( به موقع و در 1۶8 
پرواز )۴۹درصد( با تأخیر به مقصد رس��انده است.  رتبه 
س��وم تأخیرهای پروازی در فروردین ماه نیز به ش��رکت 
هواپیمایی زاگرس رس��ید که از مجموع ۵31س��ورتی 
پ��رواز این ش��رکت در فروردین ماه امس��ال، 3۰۴ پرواز 
)۵۷درص��د( در زمان مقرر و ۲۲۷ پ��رواز )۴3درصد( با 
تأخیر انجام ش��د.   کمترین تأخیره��ای پروازی نیز به 
ش��رکت هایی که کمترین میزان پرواز در ماه گذشته را 
انجام داده اند، اختصاص یافته است؛ به عبارت دیگر سه 
شرکت هواپیمایی ساها، پویا و معراج که به ترتیب میزان 
تأخیرهای پروازهای آنها 1۰، 1۷ و ۲1درصد بوده، تعداد 
پروازهای ش��ان نیز به ترتیب ۴۰، 1۲ و ۷۶ سورتی و در 
مجموع 1۲8 سورتی پرواز بوده است این در حالی است 
که هواپیمایی س��پهران به تنهایی 1۹۲ س��ورتی پرواز 
در ماه گذش��ته داشته اس��ت. بنابراین از نظر »تعداد« 
پروازهای به موقع نَه »درصد«، هواپیمایی ماهان با داشتن 
۵3۶ پرواز به موقع از مجموع ۶8۷ پرواز این ش��رکت در 
ماه گذش��ته بهترین عملکرد را داشته و بیشترین تعداد 
پروازهای به موقع را به خود اختصاص داده است. آسمان 

نیز با ۴1۵ پرواز به موقع در رتبه دوم ایستاده است.

بیشترین پروژه های نیمه تمام 
متعلق به کدام وزارتخانه است؟ 

نایب رئی��س اتاق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن ایران 
می گوید بیش��ترین پروژه های نیمه تم��ام در بخش های 
راه و شهرس��ازی، نفت، ورزش و بهداشت است و حدود 
نیمی از نقدینگی کل کش��ور، ارزش طرح های نیمه تمام 
بر زمین مانده اس��ت.  محمدرضا انصاری در گفت وگو با 
خبرآنالین، درباره نحوه مشارکت دولت با بخش خصوصی 
در بهره ب��رداری طرح های نیمه تمام ک��ه در بودجه ۹۷ 
مصوب شد، گفت: با وجود تصمیم به واگذاری پروژه های 
نیمه تمام ب��ه بخش خصوصی، اما هنوز س��از و کارهای 
تأمین مالی آن فراهم نشده و تاکنون پروژه های عمرانی 
بسیار کمی به بخش خصوصی واگذار شده است. این در 
حالی اس��ت که س��از و کار تأمین مالی این تصمیم نیز 
مهم است. در حال حاضر ارزش تقریبی طرح های عمرانی 
نیمه تم��ام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اس��ت که می تواند 
حدود 3میلیون اشتغال در کشور ایجاد کند.  نایب رئیس 
ات��اق ایران با اش��اره به اینک��ه دولت ب��ه دلیل کمبود 
منابع عمرانی ناچ��ار به واگذاری طرح ه��ای عمرانی به 
بخش خصوصی است، گفت: برای اینکه این تحول اتفاق 
بیفتد باید تمهیداتی اندیشید که جذابیت ابتدایی ایجاد 
شود. اگر دولت به بخش خصوصی برای تأمین مالی کمک 
کند، جذابیت طرح های عمرانی بیشتر می شود و ریسک 
و خطر انجام آن را می پذیرد. وقتی بخش خصوصی پروژه 
را اج��را می کند نیازی نیس��ت دولت از نقدینگی جامعه 

استفاده کند و این طرح ها را اجرا کند. 

رشد مصرف بنزین تشدید شد
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت میانگین مصرف بنزین کل کش��ور 8۵ میلیون 
لیت��ر در روز و رش��د مصرف آن در اردیبهش��ت ماه 
11.۵درصد بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
۴درصد رشد داش��ته است.  محمدرضا موسوی خواه 
در گفت وگ��و با مهر، می��زان میانگین مصرف بنزین 
کل کش��ور را 8۵ میلیون لیت��ر در روز اعالم کرد و 
گفت: اکنون با رش��د مص��رف 11.۵درصدی روبه رو 
هستیم درحالی که در مدت مشابه سال گذشته رشد 

۷.۵درصدی را تجربه کردیم. 
وی تصریح کرد: با این حساب، رشد مصرف بنزین 
تشدید شده است و الزم است برای مدیریت مصرف 

اقدامات موثری انجام شود. 

چرا مردم سوداگر می شوند؟ 

چرا مردم س��وداگر می شوند؟ این س��وال مهمی است که 
پاس��خ به آن دالیل وضعیت موجود و رفتارهای کنونی توده 

مردم در قبال بازار ارز و سکه را روشن می کند. 
 ب��رای تحلیل ب��ازار ارز ایران الزم اس��ت کم��ی عقب تر 
از فروردین ماه س��ال جاری را بررس��ی کنیم. میانه دی ماه و 
بهمن ماه؛ امیدوارم مقامات بانک مرکزی به این نوشتار توجهی 
نشان داده و حداقل توضیحی برای سواالت مطرح شده داشته 
باش��ند تا بلکه بتوانیم از البه الی توضیحات آنها دلیل اتخاذ 
سیاست هایی از این دست را دریابیم.  هنوز نه خبری از نطق 
ترامپ بود و نه کس��ی به دالر ۷هزار تومانی فکر می کرد که 
بانک مرکزی در دی ماه س��ال گذشته، عرضه ارز به صرافی ها 
را کاه��ش داد. صرافی هایی که به عنوان مثال 1۰۰هزار دالر 
سهمیه داشتند، ۵۰ هزار دالر می گرفتند و تمامی صرافی ها 
نیز چنین امکانی را نداشتند که از سهمیه روزانه شان استفاده 
کنند. در نهایت کاهش تزریق دالر، بسیاری از متقاضیان این 
ارز را به جس��ت وجو و تالش چند روزه برای خرید واداش��ت.   
در عین حال مقامات به تقویم اشاره می کردند و می گفتند بنا 
بر مناسبت ها این هیجان ها زودگذر است. حاال من با استناد 
به همان تقویم می گویم که چرا در آس��تانه ماه رمضان، بازار 
به جای آنکه ثبات داشته باشد، دچار آشفتگی شده است. اگر 
مبنا مناسبت های تقویمی است، چرا در دوره کشش و التهاب 
مورد استناد قرار می گیرد اما در دوره آرامش و ثبات کارکردی 
ندارد.  اگر بانک مرکزی روش��ن توضی��ح دهد دلیل کاهش 
عرضه ارز و تزریق دالر به بازار چه بود، من به عنوان یک معلم 
اقتصاد قادر خواهم بود که تحلیلی درباره سیاست ارزی بانک 
مرکزی ارائه کنم.   از س��وی دیگر در چنین ش��رایطی دولت 
ارز را تک نرخ��ی کرد و خری��د و فروش ارز بیش از این مبلغ 
را مش��مول مجازات اعالم نمود. بانک مرکزی در آستانه یک 
ماهگی این سیاس��ت میزان ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی به 
شرکت ها، تولیدکنندگان، مسافران، دانشجویان و . . . را برای 
اطالع عموم گزارش کند.   به نظر می رس��د در این حوزه نیز 
نوعی بدفهمی وجود دارد، چراکه ارز زمانی تک نرخی می شود 
که بانک مرکزی قادر باش��د به تمامی نیازه��ای بازار در این 
قیمت پاسخ مناس��ب بدهد درحالی که صرافی ها امروز دیگر 

ارزی برای تخصیص نمی گیرند. 
 نکته مهم اینجاست که بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های 
نادرست خود تقاضا را در بازار تحریک کرد و حاال حتی تزریق 
میلیون ها دالر به بازار نیز نمی تواند این مشکل را برطرف کند 
چراکه مردم تحت تأثیر این سیاست سوداگر شده اند.   به نظر 
می رس��د بانک مرکزی الزم است ابتدا سیاست هایی را برای 
برگرداندن ثبات به بازار در دس��تور کار قرار دهد؛ اتفاقی که 
البته در صورت تداوم روند کنونی چندان امکان پذیر نیست. 

آلبرت بغزیان
استاد اقتصاد دانشگاه تهران
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فرصت امـروز: بانک مرکزی 
اعالم کرد ک��ه بانک ها می توانند 
ارز گردشگران خارجی، رانندگان 
سرمایه گذاران  خارجی،  ترانزیت 
سیاسی  نمایندگی های  خارجی، 
مقیم ای��ران و همچنی��ن دفاتر 
نمایندگی بانک ه��ای خارجی را 

خریداری کنند. 
ای��ن  در  مرک��زی  بان��ک 
بخش��نامه ب��ه تم��ام بانک ها و 
ابالغ کرده  اعتباری  موسس��ات 
ک��ه می توانند نس��بت به خرید 
خارج��ی،  گردش��گران  از  ارز 
رانن��دگان ترانزی��ت خارج��ی، 
ب��ا  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
تأیید س��ازمان س��رمایه گذاری 
و کمک ه��ای اقتص��ادی و فنی 
سیاس��ی  نمایندگی های  ایران، 
مقی��م ای��ران و همچنین دفاتر 
نمایندگ��ی بانک ه��ای خارجی 
با درخواس��ت کتبی به نرخ روز 
اعالم��ی بان��ک مرک��زی اقدام 
کنن��د و ارز خریداری ش��ده را 
در چارچوب مق��ررات ارزی به 

فروش رسانند. 
از  بع��د  حال��ی  در  ام��ا 
جدید  سیاس��ت  اجرایی ش��دن 
اتب��اع  مرک��زی،  بان��ک  ارزی 
خارج��ی ب��رای تبدی��ل ارز با 
مش��کالتی مواجه ش��ده اند که 
بان��ک مرک��زی دس��تورالعمل 
نح��وه خری��د ارز از این گروه را 
طب��ق ش��رایطی تعیی��ن کرده 

اس��ت و بانک ها ملزم هس��تند 
براساس آن ارز اتباع خارجی را 

خریداری کنند. 
به گزارش ایس��نا، حدود یک 
ماه از جریان تک نرخی ش��دن 
سیاس��ت های  مجموع��ه  و  ارز 
ب��رای  مرک��زی  بان��ک  ارزی 
س��اماندهی ب��ازار و در مجموع 
چرخ��ش ارز در اقتص��اد ایران 
گذش��ته اس��ت. در کنار تمامی 
مسائلی که در این مدت مطرح 
ب��ود و گروه ه��ای مختلفی که 
برای تأمین و یا فروش ارز خود 
بودند،  مواج��ه  ب��ا چالش هایی 
گردش��گران و اتب��اع خارجی از 
جمل��ه گروه هایی هس��تند که 
ب��رای تبدیل ارز خ��ود به دلیل 
قطع فعالی��ت صرافی ها در بازار 
با موانعی مواجه ش��دند. این در 
حالی اس��ت که تا پیش از این 
با توجه به اینک��ه صرافی ها در 
ب��ازار ارز فعال بودند، خارجی ها 
نیز به راحتی ب��ا مراجعه به آنها 
می توانس��تند تبدی��ل ارز انجام 
داده و یا ریال مورد نظر خود را 
تهیه کنن��د، اما در این مدت از 
این کار منع شده و در این فضا 
برخی از فراهم نبودن س��ازوکار 
الزم برای خری��د ارز خارجی ها 
در م��واردی سوءاس��تفاده هایی 

نیز داشتند. 
اما در سیاس��ت بانک مرکزی 
ب��ا توجه به ممنوعی��ت فعالیت 

صرافی ها ب��رای خرید و فروش 
ارز این جریان به س��مت شبکه 
بانکی حرکت ک��رد؛ به گونه ای 
براس��اس  بای��د  بانک ه��ا  ک��ه 
و تحت  تعیین ش��ده  نرخ ه��ای 
شرایطی نس��بت به خرید ارز و 
همچنین فروش آن اقدام کنند. 
بانک  دس��تورالعمل  براساس 
مرک��زی بانک ه��ا می توانند ارز 
رانندگان  گردش��گران خارجی، 
ترانزی��ت خارج��ی و همچنین 
س��رمایه گذاران خارج��ی را ب��ا 
تأیید س��ازمان س��رمایه گذاری 
و کمک ه��ای اقتص��ادی و فنی 
سیاس��ی  نمایندگی های  ایران، 
مقی��م ای��ران و همچنین دفاتر 
نمایندگ��ی بانک ه��ای خارجی 
با درخواس��ت کتبی به نرخ روز 
مرکزی خریداری  بانک  اعالمی 
و در چارچوب مقررات ارزی به 

فروش برسانند. 
بانک ه��ا روزان��ه ن��رخ ارز را 
براساس نرخ مرجع اعالمی بانک 
مرکزی و با دریافت کارمزد آن 
در  می فروش��ند.  و  خری��داری 
حال حاضر قیم��ت دالر حدود 
ن��رخ  ۲۰روزی اس��ت ک��ه در 
۴۲۰۰ توم��ان ثابت باقی مانده 
و تغییری نکرده است، اما با این 
حال نرخ خرید آن از مش��تری 
۴1۷۹ توم��ان و ن��رخ ف��روش 
هم��راه ب��ا کارمزد ب��ه ۴۲۲1 
تومان می رس��د. همچنین پوند 

ب��ا ن��رخ مرج��ع ۵۶8۷ تومان، 
ح��دود ۵۶۵۹ توم��ان خرید و 
همراه با کارم��زد ۵۷1۶ تومان 
فروخت��ه می ش��ود. ی��ورو نی��ز 
ب��ا ن��رخ مرج��ع۵۰1۶ تومان، 
۴۹۹1تومان خری��د و به اضافه 
کارم��زد ۵۰۴1 توم��ان فروش 

می رود. 
متقاضیان ارز برای جام 

جهانی فوتبال چه کنند؟ 
اما از ۲1 فروردین ماه امس��ال 
که دولت ارز را تک نرخی کرده 
تغییرات  برخی  تاکنون،  اس��ت 
در ش��یوه تخصیص ارز کش��ور 
صورت گرفته ک��ه از جمله آن، 
تغیی��ر در ش��رایط پرداخت ارز 
مس��افرتی و ارائه ارز مورد نیاز 
بر  اس��ت.  واردکنندگان  ب��رای 
این اس��اس بانک مرکزی تالش 
ک��رده ت��ا ارز دو گ��روه مذکور 
را با ش��رایط خاص��ی که وضع 
کرده اس��ت، تأمین کند. بر این 
اس��اس، ق��رار بر این ش��ده که 
واردات کاال تنها با ثبت سفارش 
صورت گیرد. ضمن اینکه دولت 
نیازهای  تم��ام  ک��رده  تضمین 
واردات  ب��رای  را  کش��ور  ارزی 

تأمین کند. 
به گ��زارش مهر، درب��اره ارز 
مسافرتی نیز متقاضیان براساس 
بانک مرکزی،  دستورالعمل های 
می توانند تنها یک بار در س��ال 
آن هم به میزان 1۰۰۰ یورو ارز 

مس��افرتی دریافت کنند. بر این 
اس��اس، البته برخی از مسافران 
کثیرالس��فر هنوز هم مشکالتی 
دارن��د که دولت ق��ول داده در 
دس��تورالعمل های آتی وضعیت 

آنها را مشخص کند. 
موضوع��ی  می��ان،  ای��ن  در 
که بی��ش از هر زم��ان دیگری 
ب��رای متقاضیان ارز مس��افرتی 
مسئله ساز شده، سفر به روسیه 
ب��رای مس��ابقات ج��ام جهانی 
فوتبال اس��ت که ت��ا این لحظه 
مطاب��ق ب��ا دس��تورالعمل های 
دولت، آنها هم می توانند با ارائه 
بلیت و ویزای خ��ود، هزار یورو 
ارز مس��افرتی دریافت کنند. در 
واق��ع متقاضیان ارز مس��افرتی 
بای��د قبل از مراجعه به ش��عب 
بانک ه��ای عامل فروش��نده ارز 
مس��افرتی ک��ه از س��وی بانک 
مرک��زی تعیین ش��ده اس��ت، 
روادید و بلیت سفر خود را تهیه 
کنند. سپس در فرودگاه، بعد از 
گیت خ��روج، می توانند به ازای 
ارائه مدارکی ک��ه به بانک های 
را  خ��ود  ارز  داده ان��د،  عام��ل 

دریافت کنند. 
مس��افرتی  ارز  متقاضی��ان 
بای��د قبل از مراجعه به ش��عب 
بانک ه��ای عامل فروش��نده ارز 
مس��افرتی، بلیت سفر و روادید 
خ��ود را تهی��ه ک��رده و همراه 

داشته باشند. 

شرایط فروش ارز گردشگران و سرمایه گذاران خارجی به بانک ها

بانک ها ارز می خرند بانک مرکزی اعالم کرد
اجاره مسکن در تمام کشور 

افزایش یافت
ش��اخص بهای اجاره مسکن در س��ه ماهه چهارم سال 
13۹۶ براس���اس س���ال پای�ه 13۹۵ نسبت به سه ماهه 
مش��ابه س��ال قبل ۹.3درصد افزایش یاف��ت.  به گزارش 
تسنیم، شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق شهری ایران 
در سه  ماهه چهارم سال 13۹۶ به ع�دد 11۲.۶ رسید که 
نس��بت به سه ماهه قبل معادل ۲.۷درصد و نسبت به سه 
ماهه مشابه س��ال قبل ۹.3درصد افزایش یافت. متوسط 
ش��اخص بهای مسکن اجاری در س��ال 13۹۶ نسبت به 

متوسط سال قبل 8.3درصد افزایش نشان می دهد.
شـهرهای بزرگ: ش��اخص بهای اجاره مسکن در 
شهرهای بزرگ شامل اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، 
اه��واز، بندرعب��اس، تبریز، ته��ران، خرم آباد، رش��ت، 
زاهدان، زنجان، س��اری، سنندج، ش��یراز، قزوین، قم، 
کرج، کرمان، کرمانش��اه، گرگان، مشهد، همدان و یزد 
در س��ه ماهه چهارم سال 13۹۶ به عدد 11۲.۵ رسید 
که نس��بت به س��ه ماهه قبل برابر ۲.۷درصد و نسبت 
به س��ه ماهه مشابه سال قبل ۹.۴درصد افزایش نشان 
می دهد.  متوس��ط شاخص مذکور در شهرهای بزرگ 
در س��ال 13۹۶ نسبت به سال قبل معادل 8.۲درصد 

افزایش داشته است.  
شهرهای متوسط: شاخص بهای اجاره مسکن در 
شهرهای متوسط ش��امل آبادان، ایالم، بابل، بجنورد، 
بروجرد، بندر انزلی، بندر بوشهر، بیرجند، تربت حیدریه، 
جهرم، خوی، دزفول، رفس��نجان، زابل، ساوه، سبزوار، 
س��قز، سمنان، ش��هرضا، ش��هرکرد، کازرون، کاشان، 
گنبدکاووس، مراغه، مالیر، مهاباد و یاسوج در سه ماهه 
چهارم س��ال 13۹۶ به ع�دد 11۲.۹ رسید که نسبت 
به س��ه ماهه قبل به میزان ۲.۵درصد و نسبت به سه 
ماهه مش��ابه سال قبل ۹.3درصد افزایش داشته است.  
متوسط شاخص مذکور در شهرهای متوس�ط در سال 
13۹۶ نسبت به س��ال قبل معادل 8.8درصد افزایش 

نشان می دهد.  
شـهرهای کوچک: ش��اخص بهای اجاره مسکن 
در ش��هرهای کوچک ش��امل ابهر، اردکان یزد، اقلید، 
الیگودرز، اهر، بروجن، ب�م، بهبهان، بهشهر، تاکستان، 
تنکابن، تویس��رکان، چالوس، خلخال، داراب، دامغان، 
دوگنبدان، دهلران، س��راب، س��نقر، ش��یروان، قائن، 
گلپایگان، ماکو، میناب و الهیجان در سه  ماهه چهارم 
سال 13۹۶ به عدد 11۴.۷رسید که نسبت به سه ماهه 
قبل معادل 3.۵درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال 
قبل 1۰.۶درصد افزایش یافت.  متوسط شاخص مذکور 
در شهرهای کوچک در سال 13۹۶ نسبت به سال قبل 

معادل ۹.۵درصد افزایش نشان می دهد.  
استان های مختلف: شاخص بهای اجاره مسکن در 
سه ماهه چهارم سال 13۹۶ نسبت به سه ماهه قبل، در 
تمامی استان های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان 
افزایش متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 
۹.۵درصد بود و اس��تان زنجان با ۴.۴درصد افزایش در 
رده بع��دی قرار گرفت. کمترین میزان افزایش مربوط 
ب��ه آذربایجان غربی با 1.۴درصد بود و اس��تان اردبیل 
با 1.۷درصد در رده بع�دی قرار گرفت. ش��اخص فوق 
در استان تهران معادل 3.1درصد افزایش داشته است. 

مدیرعامل بیمه پاسارگاد اعالم کرد
دریافت حق بیمه اتکایی به ارز

مدیرعامل بیمه پاسارگاد اعالم کرد از نظر مقررات 
ارزی، صنعت بیمه تابع دریافت ارز مبادله ای اس��ت 
و نیازه��ای خ��ود را از بان��ک مرک��زی و ب��ا تأیید 
بیمه مرک��زی دریافت می کنند.  به گ��زارش ایبنا، 
معص��وم ضمی��ری، مدیرعام��ل بیمه پاس��ارگاد در 
نشس��ت بررس��ی نوس��انات نرخ ارز بر صنعت بیمه 
ک��ه در س��ندیکای بیمه گران برگزار ش��د، گفت: از 
نظ��ر مق��ررات ارزی، صنعت بیمه تاب��ع دریافت ارز 
مبادله ای است و نیازهای خود را از بانک مرکزی و با 
تأیی��د بیمه مرکزی دریافت می کنند. ضمیری ادامه 
داد: ش��رکت هایی ک��ه دارایی یا مناب��ع ارزی دارند 
از تس��عیر ارز بهره مند می ش��وند ولی شرکت هایی 
که باید خس��ارت به ارز پرداخ��ت کنند، بدهی آنها 
افزایش می یابد. ضمیری خاطرنشان کرد: حق بیمه 
اتکای��ی باید به ارز پرداخت ش��ود و به همین دلیل 
ح��ق بیمه دریافتی نیز افزای��ش می یابد. مدیرعامل 
بیمه پاس��ارگاد توضیح داد: اگر ش��رکت های بیمه 
در زمان عقد ق��رارداد، افزایش نرخ ارز را پیش بینی 
نکرده باشند باید با نرخ باالتر خسارت بپردازند. وی 
افزود: ش��رکت های بیمه تالش می کنند تا در زمان 
عقد قرارداد یک نرخ ارز ثابت را لحاظ کرده و آن را 
مالک قرار دهند. همچنین محمد آسوده، مدیرعامل 
بیمه اتکایی ایرانیان نیز به عنوان دیگر سخنران این 
نشست اظهار داشت: افزایش نرخ ارز در صورت های 
مالی شاید مثبت باشد، اما نقدینگی برای شرکت ها 
به همراه نخواهد داش��ت زیرا دارایی 3۷۰۰ تومانی 
آنها ب��ه ۴۲۰۰ تومان افزایش می یابد ولی نقدینگی 
به همراه ندارد. آسوده با اشاره به قاعده نسبی و ماده 
1۰ قانون بیمه گفت: در صورتی که دارایی به کمتر 
از ارزش واقعی بیمه ش��ده باشد، به تناسب خسارت 
کمتری دریافت می کند. وی بیمه نامه های داخلی را 
به سه دسته بیمه نامه های ریالی، بیمه نامه های ارزی 
و بیمه نامه های با نرخ ثابت ارز تقس��یم کرد و افزود: 
ح��ق بیمه برخی از این بیمه نامه ه��ا زودتر و برخی 

دیرتر به افزایش نرخ ارز حساس هستند. 
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مسکـن

راهی برای تشخیص شکاف جنسیتی
حساب بانکی مردم دنیا بیشتر شد

 مش��ارکت مالی در س��طح جهان��ی در حال 
Glo -  ففزایش است. بانک جهانی نسخه سوم

al Findex را منتش��ر کرده اس��ت. طبق این 
گزارش، در سراسر جهان 1.۲ میلیارد بزرگسال 
از س��ال ۲۰11 یک حس��اب مالی داش��ته اند. 
نسبت بزرگس��االنی که یک حساب در موسسه 
مالی یا س��رویس پولی تلفن همراه داشته اند از 

۶۲درصد به ۶۹درصد افزایش یافته است. 
اما چرا داشتن حساب مالی برای کارشناسان و 
بانک جهانی مهم است؟ به این دلیل که داشتن 
حس��اب مالی یک قدم بس��یار مهم برای فرار از 
فقر اس��ت. این باعث می شود که سرمایه گذاری 
در بهداش��ت و آموزش و پرورش یا ش��روع کار 
و رش��د کس��ب و کار راحت تر ش��ود. حس��اب 
مال��ی می تواند به یک خان��واده برای جلوگیری 
از شکس��ت مالی کمک کند. پژوهش ها نش��ان 
می دهد که حس��اب شخصی می تواند به کاهش 
فقر و تقویت اقتصادی زن��ان در خانواده کمک 

کند. 
ب��ه گ��زارش اتاق ته��ران، با این ح��ال، زنان 
کمتر از مردان حس��اب مالی دارند. این شکاف 
جنسیتی در کشورهای توسعه یافته بدون تغییر 
از سال ۲۰11 که داده ها جمع آوری شده، روی 

۹درصد باقی مانده است. 
در ترکی��ه مش��ارکت مالی بهب��ود پیدا کرده 
است و از ۵۷درصد در سال ۲۰1۴ به ۶۹درصد 
بزرگساالنی رسیده است که حساب مالی دارند. 
اکثر مردم از حساب های خود استفاده می کنند، 
ام��ا با این حال در مقایس��ه با م��ردان که آمار 
مالکیت حساب مالی شان 83 درصد است، برای 
زنان ترکیه ۵۴ درصد است. این شکاف جنسیتی 
۲۹ درصدی تقریبا سه برابر بزرگ تر از میانگین 

شکاف جنسیتی در اقتصادهای نوظهور است. 
با اینکه بس��یاری از اقتصادهای نوظهور بزرگ 
ش��کاف جنس��یتی دارند، اما چنین فاصله هایی 
در فدراس��یون روس��یه یا آفریقای جنوبی دیده 
نمی شود. درواقع در اندونزی، زنان کمی بیشتر 

از مردان حساب مالی دارند. 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ترکی��ه  در حقیق��ت، 
شکاف های جنس��یتی در مشارکت مالی جهان 
را دارد. البت��ه طی این مدت بهبودی در کاهش 
این ش��کاف صورت گرفته است، چراکه در سال 

۲۰11 این رقم نزدیک به ۵۰درصد بود. 
بان��ک جهانی بعضی از موانع برای مش��ارکت 
مالی را بی��ان کرده اس��ت: در ترکیه ۷۲درصد 
از زنانی که حس��اب بانکی ندارند گفته اند دلیل 
نداش��تن حس��اب بانکی این بوده ک��ه یکی از 
اعضای خانواده دارای حساب بانکی بوده است، 
اما تحقیقات نش��ان می دهد داش��تن حس��اب 
ش��خصی حتی مشترک با ش��خص دیگر برای 
توانمندس��ازی ف��رد مهم اس��ت. در این زمینه 
ممکن اس��ت س��وادآموزی مالی یا کمپین های 

آگاهی سازی کمک کنند. 
در کل کشورهای در حال توسعه، یک چهارم 
کسانی که حس��اب بانکی ندارند، چه زن و چه 
مرد، حداقل یک دلیل را برای نداش��تن حساب 

عنوان کرده اند. 
در ترکیه، 1۹درصد از بزرگساالنی که حسابی 
در موسسه های مالی ندارند، نگرانی های مذهبی 
را به عنوان دلیل ذکر کرده اند، اما این دلیل هم 

در کل رقم باالیی را شامل نمی شود. 
یک چالش برای بس��تن شکاف جنسیتی این 
اس��ت که 8۹درصد از زنانی که حس��اب بانکی 
ندارند، مش��ارکتی ه��م در نی��روی کار ندارند. 
همانط��ور که ۶۵درصد از مردان بدون حس��اب 

بانکی اینگونه هستند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۲۰۰دالر آمریکا

۷.۹8۰یورو اروپا

۹.1۲8پوند انگلیس

1.83۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

8۷۰.۲۰۰مثقال طال

۲۰1.3۶۰هر گرم طالی 18 عیار

1.۹۷۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

۲.11۵.۵۰۰سکه طرح جدید

1.۰۲۰.۰۰۰نیم سکه

۶۰۰.۰۰۰ربع سکه

3۶۵.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچــه

فعاالن و دس��ت اندرکاران صنعت طال 
و جواه��ر از خروج ط��ال از ایران در ابعاد 
گس��ترده خبر می دهن��د و ضمن اظهار 
نگران��ی از این اتف��اق، معتقدند که باید 
تدبی��ری ب��رای این وضعیت ک��ه پس از 
نوس��انات بازار ارز ایجاد ش��ده، اندیشید. 
در واق��ع، یک��ی از عواملی ک��ه در مورد 
نوسانات بازار ارز و بهم ریختگی قیمت ها 
از سوی برخی از فعاالن اقتصادی عنوان 
می ش��د موض��وع خ��روج ارز از کش��ور 
در ابع��اد گس��ترده بود که باع��ث ایجاد 
ش��رایط نابس��امان در بازار ارز ش��د که 
نهایتا دول��ت دالر را تک نرخی و ۴۲۰۰ 
تومان اعالم کرد. پس از این ش��رایط به 
گفته دس��ت اندرکاران بازار طال، این بازار 
دستخوش نوسانات و حباب قیمتی شده 
و خریدار و فروش��نده چندانی ندارد، اما 
مهم تر از آن خروج طال از کشور است که 

آنها را نگران کرده است. 
در ای��ن زمینه حس��ین پنداروند، دبیر 
انجم��ن ط��ال و جواه��ر در گفت وگ��و با 
ایس��نا، اظهار ک��رد: موض��وع تک نرخی 
ش��دن ارز، امری واج��ب و ضروری بود و 
هیچ ایرادی نمی توان به آن گرفت چون 
تک نرخی ش��دن ارز باعث ثبات در بازار 

و بهبود صادرات می ش��ود پس در نتیجه 
ای��ن کار باید انجام می ش��د. البته دولت 
زمانی تک نرخی ش��دن ارز را اعالم کرد 
که ب��ازار ملته��ب بود و اگر در ش��رایط 
عادی بازار تک نرخی شدن اتفاق می افتاد 

نتایج متفاوت بود. 
دبیر انجمن طال و جواهر گفت: بعد از 
تک نرخی شدن ارز یک بازار موازی شکل 
گرفته ک��ه از آن غاف��ل مانده ایم؛ یعنی 
بازاری ک��ه دالالن در آن حض��ور دارند 
و این بازار رها ش��ده اس��ت و نکته قابل 
تأمل این اس��ت که اکنون طال جایگزین 
ارز شده اس��ت و هر عددی که قرار بوده 
ارز از کش��ور خارج شود امروز طال خارج 

می شود که این ضربه بزرگی است. 
از بازار طال غافل ماندند

پنداروند به رکود در بازار طال اش��اره و 
تصریح کرد: تولید طال کال راکد ش��ده و 
بازار ثبات ندارد. بخش��ی از قیمت ها هم 
حباب اس��ت لذا در بازار عمال خریداری 
وجود ندارد و بازار تعطیل ش��ده اس��ت؛ 
هرچن��د که کرکره ها پایین نیس��ت ولی 
معامل��ه ای انج��ام نمی ش��ود؛ یعن��ی نه 
مش��تری راغب اس��ت که خریدی انجام 
ده��د و ن��ه فروش��نده تمایل��ی دارد که 

فروشی داشته باشد. 
وی معتق��د اس��ت ک��ه اگر ب��ازار ارز 
کنترل می ش��ود در کنار آن قیمت ها هم 
بای��د کنترل ش��ود چ��ون آرامش قیمت 
مهم اس��ت. دولت می توان��د صرافی ها را 
رصد کن��د و نیروی انتظام��ی با دالالن 
برخورد کنند، اما از بازار طال غافل است 
که هرچه زودتر تدبیری اندیش��ده شود. 
موضوع ذخایر طال خیلی مهم اس��ت. در 
ش��رایط فعلی هر عددی که ارز متقاضی 
دارد براب��ر آن ط��ال خارج می ش��ود. اگر 
مس��ئوالن از این موض��وع بی خبرند باید 

اطالع پیدا کنند. 
دبیر انجمن ط��ال و جواهر اضافه کرد: 
البته خارج ش��دن ط��ال قبال ه��م اتفاق 
می افتاده است. اگر طال در داخل گران تر 
از خارج باشد این روند معکوس می شود 
و طال وارد می ش��ود اما امروز خروج طال 

در حال اتفاق افتادن است. 
جلوی خروج طال را بگیرید تا ثبات 

به بازار برگردد
همچنی��ن ابراهی��م محمد ولی، رئیس 
اتحادیه ط��ال و جواهر تهران در این باره 
معتقد است: احتمال دارد که در نوسانات 
فعلی بازار، خارج ش��دن طال اتفاق بیفتد، 

یعنی در شرایطی که قیمت ها سردرگم و 
مشکالت در داد و ستد وجود دارد چنین 

اتفاقاتی رایج است. 
به گفته وی، ش��اید کسانی که طال از 
کش��ور خارج می کنند اصال از صنف طال 
و جواهر نباش��ند، چون طالی آب ش��ده 
خارج می شود و ممکن است کسی پولی 
داشته باشد و با استفاده از ارتباطاتی که 
دارد بتوان��د طال را خارج کن��د. اگر این 
اتفاقات بیفتد جای تاس��ف اس��ت و باید 
جلوی این کار گرفته ش��ود ت��ا ثبات به 

بازار برگردد. 
محمدولی افزود: در س��ال های گذشته 
خروج طال به این ش��کل وجود نداش��ته 
است، البته بعضی مواقع مشاهده می شد 
ک��ه مصنوعات ساخته ش��ده ب��ه صورت 
غیرقانونی وارد می ش��د، اما اینکه طال با 
ای��ن روش و حجم فعلی خارج ش��ود به 

ندرت اتفاق می افتاده است. 
به گفته رئیس اتحادی��ه طال و جواهر 
ته��ران، اط��الع و آمار دقیق��ی از حجم 
طالیی که از کش��ور خارج می شود وجود 
ندارد، اما ظاهر قضیه نش��ان می دهد که 
نوس��انات و مشکالت فعلی در بازار باعث 

چنین اتفاقاتی شده است. 

غفلت از بازار طال

دغدغه ای جدید به نام خروج ذخایر طال! 
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حمیدرضا مه��رآور، رئیس هیأت مدیره 
کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

س��ازمان جهان��ی یونس��کو اوایل قرن 
۲1 یک��ی از ابع��اد ش��ش گانه س��واد را 
»س��واد مالی« معرفی کرد؛ این موضوع 
حاکی از اهمی��ت بازارهای مالی در بین 
سازمان های آموزش��ی، علمی و فرهنگی 

است. 
این موض��وع تقریباً م��ورد تأیید همه 
اقتصاددان��ان اس��ت که مس��یر توس��عه 
اقتصادی هر کشوری از تقویت بازار مالی 

آن می گذرد. 
در ح��ال حاضر آمار دقیق��ی از میزان 
سهامداران واقعی در کشور وجود ندارد، 
ام��ا نزدیک به 1۵درص��د جمعیت ایران 
حداقل یک بار سهامدار ناشران پذیرفته 
ش��ده در ب��ورس اوراق به��ادار تهران و 
فراب��ورس ای��ران، دارن��دگان واحدهای 
سبدهای س��رمایه گذاری و صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک یا دارندگان اوراق 

قابل معامله کاالیی هستند. 
آمار سهامداران واقعی را می توان رقمی 
به مراتب پایین تر دانست که این موضوع 
حاک��ی از فقر اطالعات مالی در کش��ور 
است. جهت ورود سرمایه گذاران و جذب 
س��رمایه به این بازار نیاز به اس��تفاده از 
همه پتانسیل ها همچون آموزش مداوم، 
تهیه گزارش ه��ای عملکرد بازار، فرهنگ 
س��ازی، ورود ابزارهای نوین مالی، ورود 
به حوزه هنری و. . . اس��ت که در نهایت 

موجب توسعه این بازار می شوند. 
در حالی گستردگی موارد یاد شده، از 
بدو تولد تا انتهای عمر است که متأسفانه 
در ح��ال حاض��ر در ح��وزه س��واد مالی 

کودکان و نوجوانان غفلت شده است. 
تحقیقات علمی نشان داده سن طالیی 

رشد کودک - یعنی از حدود سه سالگی 
تا بدو ورود به تحصیالت عالیه - بهترین 
زمان برای پایه ریزی فهم مطالب از جمله 

مطالب مالی است. 
مطالع��ات تطبیق��ی نش��ان می ده��د 
در دنیا حت��ی دوره ه��ای مدیریت مالی 
)MBA(  وی��ژه ک��ودکان نی��ز طراحی 
ش��ده و به آنها مس��ائل مدیریتی و مالی 
آموزش داده می شود. برگزاری مسابقات 
سراس��ری، تالش ب��رای تهی��ه بوم های 
کس��ب و کار، تدوین دوره های آموزشی 
مالی ویژه ک��ودکان و نوجوانان می تواند 
از جمله اقداماتی باش��د که موجب رشد 

سواد مالی در این قشر شود. 
در رده س��نی دانشجویان و میانساالن 
نیز می توان از مس��ابقات شبیه س��از بازار 
س��رمایه به ویژه در حوزه ابزارهای نوین 
مالی اس��تفاده کرد. در حال حاضر برخی 
از بزرگ ترین پلتفرم های )س��امانه های( 
معامالت��ی ام��کان معامالت مج��ازی را 
فراهم کرده اند تا افراد بتوانند بدون هیچ 
ریس��کی ابزارهای نوین بازار س��رمایه از 
جمله معامالت اختیار معامله و مش��تقه 

را امتحان کنند. 
یکی دیگ��ر از روش هایی که به صورت 
غیرمس��تقیم موج��ب افزای��ش ضری��ب 
نفوذ بازار س��رمایه می شود اس��تفاده از 

ظرفیت های »گیمیفیکیشن« است. 
گیمیفیکیش��ن ب��ه معن��ی اس��تفاده 
در  بازی گون��ه  تفک��رات  و  بازی ه��ا  از 
زمینه هایی اس��ت که ماهیت بازی برای 
آنه��ا کمت��ر می ت��وان متصور ش��د؛ این 
بازی ها ب��رای ایجاد تعام��ل و انگیزه در 
اف��راد به منظور رس��یدن اهداف باالتری 
است. یکی از این اهداف می تواند حضور 

در بازار سرمایه کشور باشد. 

در ای��ن ح��وزه نیز الگوه��ای خارجی 
می توان��د م��ورد اس��تفاده ق��رار گیرد تا 
اقشاری که نسبت به بازار سرمایه آشنایی 
کمتری دارند به صورت غیرمس��تقیم با 

این بازار آشنا شوند. 
جه��ت افزای��ش ضریب نف��وذ در بازار 
نهاده��ای  نخس��ت  گام  در  س��رمایه 
تصمیم گیر در بازار سرمایه )نظیر شورای 
عال��ی ب��ورس و اوراق بهادار و س��ازمان 
دوم  گام  در  به��ادار(،  اوراق  و  ب��ورس 

نهاده��ای خود انتظ��ام )نظیر بورس ها و 
کانون های فعال در کش��ور( و در نهایت 
در گام س��وم س��ایر ارکان بازار س��رمایه 
)نظیر ناش��ران، ش��رکت های کارگزاری، 
س��رمایه گذاری،  مشاوره  سرمایه،  تأمین 
سرمایه گذاری، سبدگردانی، صندوق های 
سرمایه گذاری( متولیان این امر هستند و 
باید تالش خود را ب��رای افزایش ضریب 

نفوذ در بازار سرمایه مضاعف کنند. 
منبع: ایرنا

ضرورت فرهنگ سازی »سواد مالی« در بازار سرمایه
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در ماه ه��ا و هفته های گذش��ته قیمت 
س��هم ها در بورس تهران روندی کاهشی 
داشت، چنانچه ش��اخص کل از تراز ۹۷ 
ه��زار واحدی تا کان��ال ۹3 هزار واحدی 
کاهش یافت و این موضوع س��بب ش��د 
بازار مدت ها شاهد اصالح قیمت ها باشد. 
از همی��ن رو، تع��دادی از کارشناس��ان 
معتقدند که همین اصالح قیمت ها باعث 
پیش��خور ش��دن قیمت س��هم ها شده و 
باعث ش��ده بازار سهام چندان توجهی به 

خروج ترامپ از برجام نداشته باشد. 
با این ح��ال، ع��ده ای معتقدند قیمت 
س��هم ها می تواند طی روزه��ای آینده به 
سطح باالتری برود و رکود نسبی از بازار 
سهام دور ش��ود، اما در عین حال وجود 
بازاره��ای موازی همچون طال، ارز و بازار 
پول رقیبانی برای بازار س��هام هستند و 
بسیاری معتقدند در شرایط فعلی ریسک 
سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه 

نس��بتا باالس��ت. با این همه، درحالی که 
بازار س��هام ش��اهد افزای��ش آرام برخی 
سهم های شاخص ساز اس��ت، بسیاری از 
فعاالن بازار سرمایه منتظرند تا معامالت 

بورس وضعیت پایدارتری پیدا کند. 
به گزارش ایس��نا، اما ش��اخص بورس 
روز ش��نبه و در دومی��ن روز کاری پس 
از خ��روج آمری��کا از برجام، ب��ا حمایت 
معامالت حقوقی ها روندی رو به رشد به 
خود گرفت و 1۹۹ واحد رش��د کرد و تا 
رق��م ۹3 هزار و 8۹1 باال رفت. همچنین 
شاخص کل هم وزن با 81 واحد رشد رقم 
1۶ ه��زار و ۵۷8 واح��دی را تجربه کرد. 
شاخص آزاد شناور نیز با ۲۵3 واحد رشد 
ت��ا رقم ۹۹ ه��زار و 8۴3 افزایش یافت و 
ش��اخص بازار اول و بازار دوم هر یک به 

ترتیب 1۴1 و ۴3۰ واحد رشد کردند. 
ف��والد خراس��ان، معدن��ی و صنعت��ی 
گل گه��ر، پتروش��یمی ج��م ه��ر یک به 

ترتیب ۴1، 3۰ و ۲۴ واحد تأثیر افزاینده 
روی دماس��نج بازار س��رمایه داشتند. در 
طرف مقابل معدن��ی و صنعتی چادرملو، 
ف��والد مبارک��ه اصفه��ان و پاالیش نفت 
اصفهان هر یک به ترتیب ۲3، 1۵ و 13 
واحد تأثیر کاهنده بر ش��اخص های بازار 

سرمایه داشتند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی اکثریت 
س��هم ها نوس��ان قیمت��ی کمت��ر از یک 
درصد به س��مت باال یا به س��مت پایین 
داش��تند اما در گروه فلزات اساس��ی هر 
چند قیمت سهام تعدادی از شرکت ها با 
کاهش روبه رو شد، اما اکثریت سهم ها با 
رش��د قیمت مواجه ش��دند ولی در گروه 
کانه ه��ای فلزی فعاالن بازار ش��اهد افت 

قیمت بیشتر سهم ها بودند. 
در گروه قند و ش��کر تم��ام نمادها به 
جز نماد قند نقش جه��ان، فرآورده های 
غذای��ی و قند چهارمحال با رش��د قیمت 

مواجه شدند. در این گروه 1۵۶۲ معامله 
انجام ش��د که حجم ای��ن معامالت بیش 
از 1۰ میلی��ون س��هم و ارزش آن ب��ه 3 
میلیارد و 8۰۰ میلیون تومان می رسید. 

ام��ا خودرویی ها ب��ار دیگر با افت قیمت 
سهام شان مواجه شدند. در این گروه 1۰۹ 
میلیون سهم به ارزش بیش از 1۰ میلیارد 

تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. 
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۲1۵ 
میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن بیش از یک میلیارد 
سهم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴3 هزار 

و ۴۴۲ نوبت داد و ستد بود. 
آیفک��س نی��ز ۴.1 واحد رش��د کرد و 
به رق��م 1۰۷۴ رس��ید. ارزش معامالت 
فرابورس ای��ران رقم 1۹۴ میلیارد تومان 
را رد کرد که این رقم ناش��ی از دست به 
دست ش��دن ۲3۷ میلیون سهم و اوراق 

مالی بود. 

سهامداران در انتظار شرایطی پایدار

رشد شاخص بورس با حمایت حقوقی ها
نگاه

نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس 
تهران عنوان کرد

بازار سرمایه ناجی بانک ها
 طی دو الی سه س��ال گذشته با توسعه قابل توجه 
بازار بده��ی عالوه بر بنگاه ها و بخش  خصوصی، حتی 
دولت هم از بازار سرمایه تأمین مالی قابل توجهی کرده 
است.  نخستین دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق 
بهادار تهران، وظیفه اصلی و بالقوه بازار سرمایه را تأمین 
مالی دانس��ت و گفت: از س��ال های گذشته بنگاه های 
اقتص��ادی تا حدودی برای تأمین مالی بلندمدت خود 
از طریق بازار سرمایه اقدام می کردند اما در دو الی سه 
سال گذشته این روند به طور جدی توسعه یافته است. 
اهلل وردی رجایی سلماس��ی در گفت وگو با س��نا، در 
خصوص نقش بازار س��رمایه در تأمین مالی بنگاه های 
اقتص��ادی و صنایع گفت: به ط��ور معمول منابع کوتاه 
مدت بنگاه های اقتصادی از بازار پول و منابع بلندمدت 
از بازار س��رمایه تأمین می ش��ود.  وی با اشاره به اینکه 
در دهه های گذش��ته امکانات بازار سرمایه برای تأمین 
مالی بلندمدت صنایع کم بود، به توسعه چشمگیر بازار 
سرمایه در س��ال های اخیر اشاره کرد و گفت: طی دو 
الی سه س��ال گذشته با توسعه قابل توجه بازار بدهی 
عالوه بر بنگاه ها و بخش  خصوصی، حتی دولت هم از 
بازار سرمایه تأمین مالی قابل توجهی کرده است.  وی 
با تأکید بر اینکه بازار س��رمایه خدمات شایانی در این 
م��دت به دولت ارائه کرده اس��ت، افزود: در بازار بدهی 
معامله اس��ناد خزانه اس��المی در حال انجام است که 
ارزش ای��ن معامالت بالغ بر چن��د هزار میلیارد تومان 
اس��ت. همچنین انواع اوراق مشارکت، صکوک و اوراق 
قابل معامله در بازار بدهی وجود دارد.  رجایی سلماسی 
با تأکید بر اینکه بازار بدهی هنوز جای رش��د و توسعه 
دارد، اف��زود: بازار س��رمایه با راه اندازی و توس��عه بازار 
بدهی در کنار بازار س��هام باعث شد بخش خصوصی و 
بنگاه های اقتصادی تأمین مالی ارزانتری در سال های 

اخیر داشته باشند. 
وی با تأکید بر اینکه دولت برای کسری بودجه خود 
در این سال ها از بازار بدهی استفاده کرده است، افزود: 
در سال جاری نیز وظیفه سنگین تأمین کسری بودجه 

دولت بر عهده بازار سرمایه گذاشته شده است. 
وی با اش��اره به اینکه بازار سرمایه شرایطی را فراهم 
آورده است تا هر بنگاه اقتصادی که بتواند اوراق منتشر 
کند، از بازار بدهی تأمین مالی انجام دهد، اظهار داشت: 
سرعت حرکت بازار سرمایه برای افزایش نقش تأمین 
مال��ی و جایگزین بازار پول ش��دن، خوب و قابل قبول 
است.  نخس��تین دبیرکل س��ازمان کارگزاران بورس 
پیش بینی کرد در چند سال آینده بازار سرمایه به خوبی 
جایگزین بازار پول برای تأمین مالی بلندمدت بنگاه ها 
ش��ود و بازار پول فقط ب��رای تأمین مالی کوتاه مدت و 
س��رمایه در گردش گزینه مناس��ب بخش  خصوصی 
خواهد بود. به این ترتیب بازارها در جایگاه درست خود 
قرار می گیرند.  وی با اشاره به مشکالت عدیده بانک ها 
و نظ��ام بانکی تأکید کرد: تنها جای��ی که می تواند به 
بانک ها برای کمبود منابع مالی کمک کند، بازار سرمایه 
است. به طور قطع جایگزین شدن بازار سرمایه به جای 
بانک ها برای تأمین مالی بخش خصوصی کمک بزرگی 
به بانک ها خواهد بود که با توجه به سرعت توسعه بازار 

بدهی به زودی شاهد این اتفاق خواهیم بود. 

توجه به سودآوری شرکت ها
سهامداران بازار تمایلی به فروش 

سهام خود ندارند
رئیس سازمان بورس گفت سهامداران بازار، بر عدم 
اثرات بلندمدت اقدام های سیاسی واقفند و تمایلی به 
فروش سهام ندارند.  به گزارش سازمان بورس، رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار پیرام��ون تأثیر خروج 
آمری��کا از برجام بر روی بازار س��هام گفت: بر اس��اس 
م��اده ۲8 قانون رفع موانع تولید »صندوق تثبیت بازار 
سرمایه« عهده دار حمایت از سهامداران خرد بوده و در 
مواقع مختلف در بازار س��هام فعال است، همچنین در 
صورت نیاز نیز صندوق توسعه بازار سرمایه که وظایف 
مشابهی با صندوق تثبیت دارد همچنان عملیات بازار 
گردانی سهام را دنبال می کند.  شاپور محمدی با بیان 
اینک��ه جای هیچ نگرانی برای حمایت از س��هامداران 
در بازار سهام نیست، عنوان کرد: سهامداران حرفه ای 
بازار، با اش��راف به آث��ار روانی اخبار پیرامونی برجام بر 
ع��دم اثرات بلن��د مدت چنین اقدام های��ی واقف بوده 
و هم اکن��ون با توج��ه به اس��تراتژی بلندمدت خود و 
سودآوری شرکت ها تمایلی به فروش سهام ندارند.  به 
گفته وی سودآوری ش��رکت ها بهتر از دوره های مالی 
قبل است و انتظار می رود استراتژی کسب بازدهی در 
روند بلندمدت بازار سهام ادامه یابد، این در حالی است 
ک��ه در مواقع مقطعی اگر عده ای بخواهند دارایی های 
خود را نقد کنند به ط��ور حتم صندوق تثبیت کمک 
خواهد کرد.  رئیس س��ازمان ب��ورس ادامه داد: ممکن 
است روند بازار سهام اندکی با افت و خیزهای طبیعی 
ناش��ی از ریسک های دیگری روبه رو ش��ده باشد و در 
عی��ن حال با تعدیل ه��ا و اصالح قیمت��ی که صورت 
گرفته درنهایت منجر به شکل گیری وضعیت با ثبات 
در ش��رایط فعلی شده اس��ت.  به باور وی، بازار سهام 
هم اکنون در وضعیتی که بتواند بر اس��اس سودآوری 
ش��رکت ها ثبات داشته باش��د قرار گرفته و با تحلیل 
مناسبی که سرمایه گذاران انجام می دهند و بر اساس 
افق بلندمدت س��رمایه گذاری خود می توانند نظاره گر 

وضعیتی مناسب در بازار باشند. 

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
برخورد FATF با ایران منطقی نیست

قرار گرفتن ایران در فهرس��ت س��یاه پولشوترین 
کش��ورهای جهان یکی از حاشیه س��از ترین مسائل 
بین الملل��ی و اقتصادی ایران بود. گ��روه اقدام مالی 
مش��ترک  ای��ران را در کنار کش��ورهایی مثل کره 
ش��مالی به عنوان یکی از کش��ورهای پرخطر از نظر 
پولش��ویی قرار داده اس��ت. بعضی کارشناس��ان این 
مس��ئله را از دالیل عدم تس��هیل یا برقراری روابط 
مالی و بانک��ی با بانک ها و ش��رکت های بزرگ دنیا 
می دانس��تند به همین منظور از سال ۹۴ و تصویب 
برجام خروج از فهرست س��یاه FATF مورد توجه 
دس��تگاه اقتصادی کش��ور قرار گرف��ت. تالش ها به 
جایی رسید که در نهایت در اسفندماه سال گذشته 
وزارت اقتص��اد و دارای��ی در نام��ه ای اعالم کرد که 
FATF بای��د ای��ران را از این فهرس��ت خارج کند 
چراکه اقداماتی مثبتی در این زمینه از س��وی ایران 
انجام ش��ده است. داس��تان FATF در سال جاری  
با ت��الش نماین��دگان مجلس برای اص��الح قوانین 
مربوط به پولشویی و الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 

تروریسم ادامه پیدا کرد.
ک��ورش پرویزیان، عض��و هیات نماین��دگان اتاق 
تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق گفت: اکنون 
موضع کشورها این است که ایران باید چه کارهایی 
را برای خروج از لیس��ت س��یاه پولشویی  و دریافت 
تایی��د گروه ویژه اقدام مالی انج��ام دهد، اما از نظر 
من این موضع گیری اش��تباه اس��ت چراکه بسیاری 
از کش��ورهای مورد تایید و خارج از لیس��ت س��یاه 
FATF از ای��ران عقب ترند و هیچ یک از ش��رایطی 
که کش��ورمان برای خروج از لیست سیاه داراست را 
ندارند. پرویزیان گف��ت: از ابتدای کار برخورد گروه 
ویژه اقدام مالی با مورد ایران حرفه ای نبوده اس��ت. 
ترکیب تصمیم گیرن��دگان در این کارگروه منجر به 
تصمیم گیری های غیرحرفه ای درباره کشورمان شده 
اس��ت و مشخص نیس��ت اگر از فهرست سیاه خارج 
ش��ویم، دوباره به بهانه دیگری مورد فش��ار این نهاد 
ق��رار نگیری��م. تاکنون در گروه اق��دام مالی با ایران 
به ط��ور حرفه ای رفتار نش��ده اس��ت و بهانه جویی 

همچنان وجود دارد.
پرویزی��ان با تاکید بر اینکه ق��رار گرفتن ایران در 
فهرست سیاه پولشویی مبنای مقرراتی ندارد، گفت:  
اعمال بعضی اس��تانداردهای بانک��ی در نظام بانکی 
کشور که به منظور خروج ایران از این فهرست انجام 
ش��ده بهانه ه��ا را کم رنگ می کند ام��ا اصل موضوع 

برخورد غیرحرفه ای گروه با ایران است.

رشد 1.2 درصدی شاخص فرابورس
ش��اخص کل فرابورس در هفته ای که گذش��ت با 
ثبت رش��د 1.۲ درص��دی، در ارتفاع 1۰۷۰ واحدی 
ایس��تاد. ب��ه گ��زارش تس��نیم، در س��ومین هفته 
معامالتی اردیبهش��ت ماه امسال دادوستد یک هزار 
و ۲83 میلی��ون ورقه به��ادار در 1۵۰ هزار دفعه در 
بازارهای فرابورس ایران صورت گرفت که ارزش این 

دادوستدها ۹ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال بود.
در ای��ن می��ان بهتری��ن عملکرد در رش��د حجم 
معام��الت را به ترتیب ب��ازار پای��ه و اول و بهترین 
عملکرد در رش��د ارزش معام��الت را بازار های دوم 
و اول کس��ب کردند. در بازارهای پایه فرابورس نیز 
در هفته گذش��ته ۶۶۴ میلیون سهم به ارزش ۷88 
میلی��ارد ریال و در مجم��وع در بازار های اول و دوم 
نیز ۵8۵ میلیون س��هم ب��ه ارزش یک هزار و 3۹1 
میلیارد ری��ال مبادله ش��دند. آمار س��ایر بازار های 
فرابورس��ی همچنین حاکی از دادوس��تد به ترتیب 
تعداد 3۲ و 1.۴ میلیون ورقه به ارزش ۷ هزار و 88، 
و ۵.۷ میلی��ارد ریال در ب��ازار ابزار های نوین مالی و 

بازار شرکت های کوچک و متوسط است.

دریچه
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مع��اون وزیر صنع��ت از نیاز ای��ران به 
تولی��د 1۶۰میلیون تن س��نگ آهن برای 
 تولی��د ف��والد خب��ر داد و گف��ت ای��ران

۶ تن طال تولید کرد.  مهدی کرباسیان در 
گفت وگو با مهر، گفت: در ایمیدرو شدیدا 
از عرضه سنگ آهن در بورس کاال حمایت 
می کنیم و معتقدیم این اقدام بس��یار کار 
مثبت��ی اس��ت و مزایای متع��ددی برای 

صنعت کشور در پی دارد. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
ب��ا بی��ان اینکه باید پرس��ید چ��را عرضه 
س��نگ آهن تا االن اجرایی نش��ده است، 
افزود: عرضه س��نگ آهن در رینگ داخلی 
ب��ورس کاال بای��د زودتر از اینه��ا به اجرا 
درمی آم��د و امی��دوارم به زودی ش��اهد 
عرض��ه این محص��ول در رین��گ داخلی 

بورس کاال باشیم. 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو درخصوص 
نق��ش ب��ورس کاال برای ایجاد ش��فافیت 
قیمت��ی و تکمی��ل زنجی��ره ارزش تولید 
ف��والد با عرضه س��نگ آهن اضاف��ه کرد: 

به طور قطع هر آنچه اعم از کاال و نیز سایر 
ابزارهای مال��ی مبتنی بر کاال وارد بورس 
کاال ش��ود، به ش��فافیت قیمتی و به طور 

کلی شفافیت اقتصادی کمک می کند. 
کرباس��یان درخصوص نقش بورس کاال 
در حمای��ت از کاالی ایران��ی نی��ز تأکید 
ک��رد: ب��ورس کاال چن��د امتی��از مهم در 
راس��تای حمایت از تولید و کاالی ایرانی 
ایجاد می کند؛ اولین امتیاز این اس��ت که 
بورس، ش��فافیت اقتصادی را در کش��ور 
افزای��ش می دهد. در بی��ان دومین مزیت 
آن نی��ز باید گفت عرضه کاال در این بازار 
به نفع تولیدکننده و توامان مصرف کننده 
اس��ت، چراک��ه آن مان��ع از دالل بازی و 
می شود؛ سومین  مخرب  واسطه گری های 
مورد نیز ایجاد س��المت رفت��ار اقتصادی 
بین تولیدکننده و مصرف کننده در بس��تر 

بورس کاالست. 
رئیس هی��أت عامل ایمی��درو در ادامه 
ب��ه اف��ق 1۴۰۴ اش��اره ک��رد و گفت: در 
اف��ق 1۴۰۴ نزدیک ب��ه 1۶۰میلیون تن 

سنگ آهن برای تولید فوالد نیاز داریم که 
این ظرفی��ت اینک حدود ۷۰ میلیون تن 
اس��ت و باید به بی��ش از دو برابر افزایش 
یابد.  وی تأکید کرد: نگرانی درباره کمبود 
س��نگ آهن مورد نی��از به تدری��ج کمتر 
می ش��ود، زیرا دولت ب��ه دنبال حمایت از 
معادن کوچک و متوس��ط بوده و کشور از 

نظر اکتشافات معدنی بکر مانده است. 
ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به معدن 
طالی موت��ه یادآوری کرد: با پش��تیبانی 
از مع��ادن کوچ��ک، تولید ای��ن معدن از 
ساالنه ۲۰۰ کیلوگرم در سال های گذشته 
به بیش از ۶۰۰ کیلوگرم در س��ال 13۹۶ 

افزایش یافت. 
در اکتشاف معادن زیرزمینی 

عقب ماندگی داریم
کرباس��یان تصریح کرد: در س��ال های 
گذش��ته معدن جزو اولویت های اقتصادی 
کش��ور نبود، اما ایمیدرو برنامه اکتش��اف 
در پهنه ای به وس��عت ۲۵۰ هزار کیلومتر 
مرب��ع را کلید زد و 1۵ مح��دوده معدنی 

آن را مش��خص ک��رد ک��ه ب��ا اس��تقبال 
بخش خصوصی همراه شده است. 

وی گف��ت: مع��دن روباز ب��زرگ برای 
سنگ آهن در کش��ور پیش بینی نمی شود 
و از لحاظ فناوری بخش معادن زیرزمینی 
در مضیقه هستیم. اینها نشان می دهد در 
زمینه اکتش��اف این بخ��ش عقب ماندگی 
داری��م.  مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن 
و تج��ارت ب��ه ص��ادرات ۶میلی��ون تنی 
کنس��انتره در س��ال 13۹۶ اش��اره ک��رد 
و آن را نش��ان دهنده توج��ه ب��ه مقول��ه 
فرآوری برش��مرد.  وی همچنین تشکیل 
کنسرسیوم اکتشافی از سوی شرکت های 
بزرگ مع��دن و صنایع معدنی کش��ور را 
خواستار شد و گفت دولت از این امر مهم 

حمایت می کند. 
کرباس��یان ادامه داد: متأس��فانه حقوق 
دولتی مع��ادن در زیرس��اخت های مورد 
نیاز این حوزه هزینه نمی شود، درحالی که 
توسعه زیرساخت ها و تأمین ماشین آالت 

معدنی بسیار مهم است. 

بزرگ ترین اقتصادهای اروپ��ا به منظور حفاظت از 
سرمایه گذاری های شرکت های خود در ایران دست به 
کار ش��ده اند و به دنبال زنده نگه داشتن برجام بعد از 
خروج آمریکا از این توافق و تهدید این کشور به وضع 

مجدد تحریم های اقتصادی هستند. 
ب��ه گزارش تس��نیم ب��ه نق��ل از رویت��رز، آلمان و 
فرانس��ه دارای ارتباطات تجاری قابل توجهی با ایران 
و همچن��ان متعه��د به اجرای توافق برجام هس��تند. 
انگلی��س هم قص��د دارد برجام را ادام��ه دهد. اکنون 
وزرای امور خارجه این س��ه کشور اروپایی قصد دارند 
روز سه ش��نبه درخصوص نحوه تداوم اجرای برجام با 

یکدیگر به گفت وگو بنشینند. 
این بخش��ی از فعالیت های دیپلماتیکی اس��ت که 
پس از تصمیم سه ش��نبه شب ترامپ مبنی بر خروج 
از برجام شکل گرفته اس��ت. آنگال مرکل، صدراعظم 
آلم��ان گفت��ه، راه های حف��ظ برجام ب��دون حضور 
واش��نگتن باید با تهران مورد بح��ث قرار گیرد. برونو 
ل��ه مایر، وزیر دارایی فرانس��ه هم گفت��ه، دولت های 
عض��و اتحادیه اروپا اقدامات منع کننده تحریم ها را به 

کمیسیون اروپا پیشنهاد خواهند داد. 
له مای��ر افزود: »آیا ما تحریم های فراس��رزمینی را 
می پذیریم؟ پاس��خ منفی اس��ت. . . آیا ما می پذیریم 

که آمریکا ژاندارم اقتصادی کره زمین باش��د؟« پاسخ 
نه اس��ت. »آیا م��ا بندگی اروپا در مس��ائل تجاری را 

می پذیریم؟ پاسخ نه است.«
ت��رزا م��ی، نخس��ت وزیر انگلیس و دونال��د ترامپ 
رئیس جمه��وری آمریکا در گفت وگ��وی تلفنی خود 
تواف��ق کردن��د که ب��رای بح��ث در م��ورد چگونگی 
تأثیرپذی��ری ش��رکت های خارجی فع��ال در ایران از 

تحریم های آمریکا باید مذاکراتی صورت گیرد. 
س��خنگوی ترزا می  گفته، وی ب��ه ترامپ گفته که 
انگلیس و شرکای اروپایی اش همچنان »به طور قاطع 

متعهد« به اجرای برجام هستند. 
وزرای دارایی فرانس��ه و آلمان نی��ز در گفت وگو با 
اس��تیون منوچین، وزی��ر خزانه داری آمری��کا از وی 
خواسته اند تا معافیت ها یا تعویق هایی را برای اجرای 
تحریم ه��ا علیه ش��رکت های فعال در ای��ران در نظر 
بگی��رد.  له مایر اف��زود، وی به دنب��ال معافیت هایی 
واقعی برای ش��رکت هایی نظیر رنو، توتال، س��انوفی، 
دانون و پژو اس��ت ک��ه در ایران حض��ور دارند. وزیر 
دارایی آلمان هم خواس��تار اقدامات قاطع برای کمک 

به شرکت های آلمانی فعال در ایران شده است. 
ایران گفته، از ش��رکت اروپایی ایرباس خواس��ته تا 
اع��الم کند که آیا به قرارداد ف��روش هواپیما که بعد 

از برجام منعقد ش��ده پایبند خواهد ماند یا نه. پس از 
اظهارات هفته گذش��ته وزیر خزانه داری آمریکا مبنی 
بر لغو مجوزهای صادرشده برای شرکت های بویینگ 
و ایرباس جهت ف��روش هواپیما به ایران بعید به نظر 
می رس��د که ایرباس به قرارداد با ای��ران پایبند باقی 

بماند. 
ل��ه مایر افزود، پاریس به دنبال تقویت توانایی اروپا 
جهت ممانع��ت از تحریم ها و ارائه تأمین مالی جهت 
س��رمایه گذاری شرکت ها در ایران است. وی خواستار 
تش��کیل نه��ادی ب��رای نظارت ب��ر اج��رای مقررات 

تحریمی اتحادیه اروپا شد. 
برخ��ی نگرانند ک��ه اروپا فضای مان��ور چندانی در 
زمینه مخالفت با تحریم ها نداش��ته باش��د. پیتر بیر، 
کمیس��یونر رواب��ط فراآتالنتیکی آلم��ان در این باره 
گف��ت: »اروپایی ها در موضع ضعیف ت��ری قرار دارند، 
زیرا متحد نیستند.« وی افزود، نقطه قوت ترامپ این 
است که وی برای اقدامات خود به اتحاد نیاز ندارد. 

پیتر آلتمای��ر، وزیر امور اقتص��ادی و انرژی آلمان 
گفت: »ما آماده گفت وگو با تمام شرکت های مربوطه 
در م��ورد این مس��ئله هس��تیم که برای ب��ه حداقل 
رساندن تبعات منفی اقدام آمریکا چه کاری می توانیم 

انجام دهیم.«

تالش اروپا برای حفاظت از منافع تجاری خود در ایران

نیاز کشور به 160میلیون تن سنگ آهن

بورس کاال در خدمت حمایت از تولید ایرانی
اخبار

شرایط حفظ تجارت خارجی پس از خروج 
آمریکا از برجام 

 دولت باید شرایط شکست برجام 
را پیش بینی کند

رئیس کنفدراس��یون صادرات ای��ران گفت که باید 
در ش��رایط جدی��د برج��ام از خودتحریمی جلوگیری 
ش��ود و نظرات بخش خصوصی که قابلیت اجرا دارد در 

تصمیمات لحاظ شود. 
محمد الهوت��ی در گفت وگو با خبرگ��زاری فارس، 
درخص��وص تأثی��ر خروج آمری��کا از برجام ب��ر روابط 
اقتصادی و اقداماتی که باید دولت در راستای جلوگیری 
از آس��یب ب��ه روابط تجاری کش��ورمان انج��ام دهد، 
گفت: درباره ش��رایط پیش آمده ب��رای برجام، به رغم 
پیش بینی ها باورپذیر نبود که کش��وری با وجود تعهد 
و توافقی که در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب 
رس��یده با تصمیم فردی رئیس جمهور یک کش��ور از 

توافق خارج شود. 
وی افزود: اما باید این را در نظر گرفت که کشورهای 
طرف قرارداد ایران در برجام کشورهای بزرگی هستند 
که از نظر اقتصادی در دنیا تأثیرگذارند و حتی می توان 

گفت که این کشورها اقتصاد دنیا را اداره می کنند. 
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: گرچه 
خ��روج آمریکا می تواند مزاحمت ها و مش��کالتی را در 
بحث های س��رمایه  گذاری خارجی، م��راودات بانکی و 
حتی خرید هواپیما و خریدهایی که تولیدات آمریکایی 
در آن اس��تفاده شده ایجاد کند، اما فارغ از این مسئله 
می ت��وان در نظر گرف��ت که کش��ورهای بزرگی مثل 
فرانسه، آلمان،  چین، انگلیس و حتی روسیه نقش کمی 
در تج��ارت جهانی و روابط سیاس��ی ندارند و اینها به 

صورت متفق بر پایبندی برجام اصرار دارند. 
الهوتی اظهار داشت: کشورهای مذکور اعالم کرده اند 
که ش��رایط را به نوعی ادامه خواهند داد تا لطمه ای بر 
توافق برجام وارد نشود و به دنبال راه حل هایی هستند 
تا بتوانند مشکالت را برطرف کنند و مزاحمت هایی که 

آمریکایی ها احیانا ایجاد می کنند را برطرف سازند. 
وی افزود: حتی اعالم کرده اند که در صورت مزاحمت 

آمریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت می کنند. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت: در داخل 
هم مقام معظم رهبری تأکید فرموده اند و رئیس جمهور 
هم گفته است که با پنج کشور دیگر در قرارداد برجام 
ادامه فعالیت خواهیم داد و در برجام می مانیم مشروط 

بر اینکه اروپایی ها تضمین کامل را بدهند. 
الهوت��ی افزود: بنابراین با تحرکات اخیر اروپا به نظر 
می رسد آنها موافق این قضیه هستند که به نوعی اعتماد 

ایران را حفظ کنند تا بتوانند برجام را حفظ کنند. 
وی اظهار داش��ت: اما باید به این نکته توجه داشت 
که آیا با ضمانت ها و تعهدات که قرار اس��ت ظرف سه 
هفته آینده بین ایران و کش��ورهای اروپایی برای ادامه 
برجام مطرح ش��ود امکان ادامه وجود خواهد داشت و 
آنها اعتماد الزم برای ادامه برجام را به ایران می دهند. 

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران گفت: در داخل 
کش��ور هم در شرایط جدید باید به دو نکته توجه کرد 
که یکی این اس��ت که دولت و حاکمیت باید ش��رایط 
شکس��ت برجام را پیش بینی کند ت��ا در صورت وقوع 
بتوانند با پیش بینی های الزم شرایط را مدیریت کنند. 

الهوتی بیان داش��ت: همچنین تصمیم  گیری ها باید 
براساس واقعیت ها باشد و تصمیم گیری ها نباید تبدیل 

به خودتحریمی شود. 
وی اف��زود: ما تجربه تلخ خودتحریمی ها را در دولت 
گذش��ته داش��تیم، به طوری که وقتی به ایران شرایط 
س��خت تحریم ه��ای ظالمانه تحمیل ش��د یکس��ری 
تصمیمات در داخل از جمله ممنوعیت های صادراتی و 

عوارض صادراتی منجر به خودتحریمی شد. 

خودکفایی در تولید انواع 
مفتول های صنعتی

رئی��س هیأت مدیره فوالد نطن��ز از خودکفایی در 
تولید انواع مفتول های صنعتی و جلوگیری از خروج 

ارز در این بخش خبر داد. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از روابط عمومی فوالد 
نطنز، جواد توکلی طرقی اظهار داش��ت: آزمایش ها و 
تحقیقات انجام شده در شرکت های فوالد و ذوب آهن 
نطنز در نهایت منجر به تولید انبوه انواع مفتول های 
 SG1 مصرفی در صنایع الکترود سازی با مارک های
و RSD7 و USD7 و امثال آن، مفتول های مصرفی 
در صنایع فنرس��ازی و س��یم مصرفی در الس��تیک 
خودرو و س��یم های پیش تنیده با مارک های فوالدی 
 ،SWRH 72B و C62، C67، SWRH 62B
مفتول ه��ای مصرفی تولیدکنندگان در صنایع پیچ و 
 ،CHQ مهره، صنایع اتومبیل سازی از گروه فوالدی
مفتول ه��ای مصرف��ی تولیدکنندگان می��خ و پرچ و 
پیچ و مهره های مصارف عمومی و صنایع کشش��ی با 
مارک های فوالدی RST34-2 مفتول های مصرفی 
تولیدکنن��دگان م��ش و توری و خرپ��ا با مارک های 

فوالدی RST37-2 و RST34-2 شد. 
رئیس هیأت مدیره فوالد نطنز گفت: به این ترتیب 
با تولی��د مفتول های صنعتی مذکور ک��ه مواد اولیه 
بس��یاری از کارخانجات داخلی بوده و تا امروز عمدتا 
از خارج از کش��ور وارد می شده اند، شاهد خودکفایی 
در ای��ن عرص��ه خواهی��م ب��ود و نتیج��ه قطعی آن 
جلوگیری از خروج قابل مالحظه ارز از کشور خواهد 

بود. 

اخبار

 عملکرد تعاون روستایی
صادرکنندگان زعفران را به زمین زد

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: سازمان تعاون 
روس��تایی ۷۰ تن زعفران را از بازار جمع آوری کرده و 
به جای تنظیم بازار س��بب افزایش قیمت یک میلیون 
تومان در هر کیلو ش��ده اس��ت. کج��ای دنیا دولت در 

مقابل صادرکننده می ایستد. 
غالمرض��ا میری در گفت وگو با خبرگزاری فارس در 
مورد خرید توافقی زعفران که طی س��ال گذش��ته از 
س��وی سازمان تعاون روستایی کشور انجام شد، گفت: 
 این طرح، طرح خوبی ب��ود و قرار بود تا با هدف ثبات 
و تنظیم بازار زعفران انجام ش��ود و به گونه ای حمایت 
از کش��اورزانی بود که زعفران می کاشتند و در کنار آن 
حمایت از من صادرکننده ای که به پشتوانه دپوی ۷۰ تن 
ذخیره زعفران بتوانم در دنیا بازاریابی و صادرات انجام 
دهم.  وی با انتقاد از عملکرد س��ازمان تعاون روستایی 
در این حوزه تصریح کرد: اما متأسفانه تعاون روستایی 
به عنوان بازوی اجرای��ی دولتی مقابل صادرکنندگان 
قرار گرفت و آنها را به خاک س��یاه نش��اند و اکنون هر 
صادرکننده ای که ۲۰ روز پیش زعفران خود را فروخته 
بای��د یک میلیون تومان باالت��ر از نرخ قبلی زعفران را 
خریداری کند.  رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران 
با اشاره به اینکه سازمان تعاون روستایی بیشتر زعفران 
کش��اورزان را خریداری و دپو کرده است، گفت: نه تنها 
زعفران را به بازار عرضه نکرده اند، بلکه س��بب افزایش 
قیمت ش��ده اند تا حدی که در ب��ازار کمبود به وجود 
آمد و باید پرسید کجای دنیا دولت مقابل صادرکننده 

می ایستد تا آن را به زمین بزند؟ 
خبرنگار فارس پرس��ید اما ظاه��را زعفران از طریق 
بورس ب��رای تنظیم ب��ازار عرضه می ش��ود که میری 
در پاس��خ گفت: زعف��ران کیلویی ۴ میلی��ون و ۵۰۰ 
ه��زار تومانی را در بورس ۶ میلی��ون و ۵۰ هزار تومان 
عرضه می کنن��د و به من صادرکننده می گویند از این 
مح��ل زعفرانت را بخ��ر و در ازای آن هم وثیقه بانکی 
بده در صورتی که صادرکنن��ده پیش از این به راحتی 
زعفران موردنیاز خود را با قیمتی پایین تر از کشاورزان 

می خرید. 
وی گف��ت: بهتر ب��ود وزارت جهاد کش��اورزی برای 
حمایت از کشت زعفران روش قیمت تضمینی را اجرا 
می کرد تا اگر می خواستند محصول کشاورز را به بهایی 
اندک بخرند، بگوید با این قیمت مش��خص زعفران را 
خریداری می کنم.  به گزارش فارس، به دلیل مشکالتی 
که زعفران کاران طی چند س��ال گذشته برای فروش 
محص��ول خود به به��ای اندک داش��تند، طرح خرید 
توافقی زعفران توسط سازمان تعاون روستایی به اجرا 

درآمد اما در عمل مشکالتی به وجود آمد. 
گفت��ه می ش��ود یک��ی از دالیل تغییر علی اوس��ط 
هاش��می، مدیرعامل سابق س��ازمان تعاون روستایی 
اختالف بر سر نحوه خرید توافقی زعفران با آقای وزیر 

بوده است. 

صادرات کشور یک ماهه 3.1 میلیارد دالر شد
واردات 2.5 میلیارد دالر

رئی��س کل گم��رک ای��ران از رش��د 1۵درصدی 
صادرات کشور پس از راه اندازی سامانه نیما خبر داد 
و گفت حجم صادرات کشور در فروردین ماه امسال 

به 3.1میلیارد دالر رسید. 
به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، 
فرود عس��گری درب��اره وضعیت تجاری کش��ور پس 
از راه اندازی س��امانه نیما )نظ��ام یکپارچه معامالت 
ارزی(، اظهار داشت: براساس آمار دریافتی از فعالیت 
حوزه تج��ارت خارج��ی در یک ماه��ه فروردین به 
میزان 3.1 میلیارد دالر صادرات با رشد 1۵درصدی 

به ثبت رسید. 
وی افزود: همچنین در زمینه ورود کاال به کش��ور 
نیز رقم ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دالر به ثبت رسید 
که رشد ۷درصدی داش��ته است. رئیس کل گمرک 
ایران ادامه داد: در حوزه صادرات به غیر از دو حوزه 
پتروشیمی و میعانات گازی در بخش سایر کاالها با 
افزایش ۴۰درص��دی مواجه بودیم که همه این آمار 
و ارقام نشان دهنده ادامه فعالیت ها پس از راه اندازی 

سامانه نیما و با سرعتی بیش از گذشته است. 
عس��گری در ادامه با اش��اره به اینکه امیدوارم این 
روند مثبت ادامه داش��ته باشد، گفت: براساس اعالم 
بان��ک مرکزی نیز س��امانه در حال فعالیت اس��ت و 
تاکن��ون در این س��امانه حدود ۵ میلی��ارد دالر ارز 

تخصیص داده شده است. 
وی درباره روند ترخیص کاالها نیز اظهار داش��ت: 
براس��اس گزارش دریافت ش��ده از بندر امام خمینی 
)ره( و بندر ش��هید رجایی ک��ه دو مبادی مهم برای 
ترخیص کاالهای اساسی است، روند ترخیص کاالها 

به آسانی در حال انجام است. 
به گزارش ایبنا، س��امانه »نیما« یا »نظام یکپارچه  
معام��الت ارزی« با هدف تس��هیل تأمین ارز، ایجاد 
فض��ای امن ب��رای خری��داران و فروش��ندگان ارز و 
ام��کان ایجاد فضای رقابت صراف��ان برای تأمین ارز 

متقاضیان راه اندازی شد. 
در ای��ن س��امانه واردکنن��دگان کاال و خدمات به 
عنوان متقاضی��ان ارز، صادرکنندگان کاال و خدمات 
به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها 
و صرافی ها که منابع را از س��مت عرضه کنندگان به 
متقاضیان هدایت می کنند و نقش سیاستگذار ارزی 

حضور دارند. 

یک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به 
اینکه ام��روز تولیدکنن��دگان داخلی با 
مش��کالت متعددی دس��ت و پنجه نرم 
می کنند، گفت: باید تمام سیاستمداران 
اخت��الف س��لیقه را کنار گذاش��ته و به 

منافع ملی کشور توجه کنند. 
ب��ا  ابراهی��م جمیل��ی در گفت وگ��و 
خبرگ��زاری تس��نیم، با اش��اره به اینکه 
رفت��ار ترام��پ در م��ورد برج��ام قابل 
پیش بینی بود و از آن ش��وکه نشده ایم، 
اظه��ار داش��ت: نکت��ه جال��ب حمایت 

یک پارچ��ه اروپا از پایبن��دی به برجام 
اس��ت که همین موضوع باعث می شود 
در آین��ده اتفاق��ات بزرگ��ی در جامعه 

بین المللی به وجود آید. 
تم��ام  بای��د  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
سیاس��تمداران اختالف س��لیقه را کنار 
گذاش��ته و به منافع ملی کش��ور توجه 
کنند، افزود: امروز بای��د تمرکز ویژه ای 
به رفع مش��کالت کشور داش��ته باشیم 
ت��ا ب��ا حمای��ت از بخش تولی��د ضمن 
جوابگوی��ی به نیازها، وابس��تگی خود را 

به کش��ورهای دیگر کاهش دهیم.  این 
کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به اینکه 
امروز تولیدکنندگان داخلی با مشکالت 
متعددی دس��ت و پنجه ن��رم می کنند، 
گف��ت: کمک به تولی��د هماهنگی همه 
دستگاه ها از جمله سازمان امور مالیاتی، 
بیمه، ش��هرداری و حتی محیط زیس��ت 
را نی��از دارد تا ب��ا یک تواف��ق منطقی 

مشکالت خود را برطرف کنیم. 
جمیلی با تأکید بر اینکه باید اشتغال 
و حمای��ت از کاالی ایران��ی در اولویت 

سیاستگذاری ها قرار گیرد، تصریح کرد: 
بازار امروز دچار نوسانات متعددی است، 
م��ا باید این مش��کل را برطرف کنیم تا 
فعالی��ت تولیدکنندگان به روال منطقی 

برسد. 
وی خطاب به مس��ئوالن کشور گفت: 
بیایی��د واقعیت ه��ا را به م��ردم بگوییم. 
هرچن��د ای��ن واقعیت ها تلخ اس��ت، اما 
وقتی مردم در جریان اوضاع قرار بگیرند 
به ط��ور حت��م ش��رایط را درک کرده و 

همراهی الزم را انجام خواهند داد. 

سیاست گذاران اختالفات را کنار بگذارند و به تولید فکر کنند

یکشنبه
23 اردیبهشت 1397

شماره 1063



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

صنع��ت  کارش��ناس  ی��ک 
خ��ودرو گفت تنه��ا اثر منفی 
ایران  خودروی  صنعت  تحریم 
پ��س از خروج آمریکا از برجام 
خودروهای  قطع��ات  متوج��ه 
پرمصرف خواهد ش��د که الزم 
آن  ب��رای  راهکارهایی  اس��ت 

اندیشیده شود. 
فربد زاوه در گفت وگو با عصر 
خودرو در پاس��خ به سرنوشت 
شرکای خارجی صنعت خودرو 
پ��س از اعم��ال تحریم ه��ای 
جدی��د صنعت خ��ودرو اظهار 
ک��رد: به طور قط��ع ماندگاری 
در  خارج��ی  خودروس��ازان 
ایران ب��ه رویکرد اتحادیه اروپا 
در قبال خودروس��ازان اروپایی 
 و ش��رکای ای��ران بازمی گردد. 
وی ادامه داد: اگر قراردادهای 
تأثیر  تحت  نیز  خودروس��ازان 
قرار نگی��رد، به طور قطع بحث 
نق��ل و انتق��ال پ��ول از ای��ن 
ش��د،  خواهد  متاثر  وضعی��ت 
محدودیت،  مهم تری��ن  چراکه 
جابه جای��ی ارز اس��ت ک��ه در 
صورت اجرایی شدن تحریم ها 
و پی��دا نک��ردن راهکارهای��ی 
از س��وی اتحادی��ه اروپا برای 
حل این مش��کل، قراردادهای 
ش��رکاری خارجی ب��ا صنعت 

خودروی ایران وارد فاز اجرایی 
نش��ده و به طور کل��ی اجرایی 
 ش��دن آن زیر س��ؤال می رود. 
این کارش��ناس صنعت خودرو 
ب��ا تأکید ب��ر این ک��ه باید در 
انتظ��ار ب��رای رفت��ار اتحادیه 
اروپ��ا در قبال تصمی��م اخیر 
آمری��کا باش��یم، تصریح کرد: 
بای��د دید اروپ��ا زورگویی ها و 
رفتار غیردیپلماتیک آمریکا را 
می پذیرد یا دس��ت به اقدامات 
جدیدی می زند که به طور قطع 
این حرکت ها ب��ه دلیل حجم 
ب��ازار اقتصادی ای��ران نخواهد 
بود بلکه اتحادیه اروپا بیش��تر 
ب��ه دنبال حفظ پرس��تیژ خود 
اس��ت چراکه شش کشور وارد 
یک تفاهم نامه ش��ده اند و حال 
یک��ی از این ش��رکت ها از آن 
خارج ش��ده که با این شرایط 
احتم��ال زی��ر س��ؤال رفت��ن 
 باقی کش��ورها نیز وجود دارد. 
زاوه ادام��ه داد: همه این موارد 
نش��ان می دهد که باید منتظر 
ماند و دید رفتار اتحادیه اروپا 
در قبال آمریکا چگونه خواهد 
بود، اما به طور قط��ع اروپا نیز 
روش هایی ب��رای محفوظ نگه 
داش��تن این قراردادها خواهد 
داش��ت و از س��وی دیگ��ر نیز 

ش��رکت ها باید دس��تاوردهای 
حقوق��ی داش��ته باش��ند ت��ا 
این  مش��خص ش��ود تبع��ات 
 رفت��ار، اثری ایج��اد نمی کند. 
به گفته وی، در حال حاضر پژو 
در آمریکا حضور ندارد اما اوپل 
را در این بازار دارد و از آنجا که 
این شرکت زیرشاخه آمریکایی 
اس��ت و هنوز وابستگی زیادی 
به جنرال موت��ورز دارد، برای 
قط��ع این وابس��تگی نی��از به 
1۰ تا 1۵ س��ال زمان خواهد 
داش��ت ک��ه در ای��ن فاصل��ه 
زمانی در صورت تحریم پژو از 
س��وی آمریکا، زیان بزرگی به 
 این ش��رکت وارد خواهد آمد. 
این کارش��ناس صنعت خودرو 
یادآور ش��د: رنو نیز س��هامدار 
نیسان اس��ت و در بازار آمریکا 
حضور پررنگی دارد و در عین 
حال نیز سهامدار میتسوبیشی 
بوده و این شرکت نیز در بازار 
آمری��کا حض��ور دارد، بنابراین 
برای هر دو شرکت های اروپایی 
و همچنین ق��رارداد هیوندای 
با کرم��ان موت��ور خطر توقف 
 فعالیت وجود خواهد داش��ت. 
چگونگ��ی  درخص��وص  زاوه 
حضور ش��رکای ژاپنی در بازار 
ایران نیز اظه��ار کرد: در حال 

بازار  حاضر ش��ریک ژاپنی در 
تولید و همچنین واردات ایران 
ن��دارد و  تأثیرگذاری  حض��ور 
درصد زیادی از س��هم بازار را 
به خود اختص��اص نمی دهند، 
بنابراین حضور ش��ریک ژاپنی 
در ایران اهمیتی برای صنعت 
خ��ودروی ایران ن��دارد و اگر 
اظهارات��ی مبنی ب��ر تولید در 
ایران نیز از س��وی آنها مطرح 
سیاس��ت  دلی��ل  ب��ه  ش��ده 
صنع��ت،  وزارت  اص��رار  و 
 مع��دن و تجارت بوده اس��ت. 
وی با بیان این که به طور کلی 
واردات سی بی یو منیتی است 
که دولت ایران اعمال می کند، 
تصریح کرد: در صورت اعمال 
نشدن این منیت، به طور قطع 
در س��خت ترین  واردات حتی 
ش��رایط تحریم��ی همچن��ان 
برق��رار خواه��د ب��ود و تنه��ا 
ایجاد می ش��ود،  مش��کلی که 
قطعات منفصله و س��ی کی دی 
اس��ت ک��ه می تواند سیس��تم 
 صنعت خ��ودرو را فل��ج کند. 
این کارش��ناس صنعت خودرو 
ادامه داد: بر این اس��اس اصل 
صنع��ت  تحری��م  از  نگران��ی 
خودروی ایران حتی س��ی کی 
دی خودروه��ای پس��ابرجامی 

نیس��ت، زی��را ای��ن خودروها 
هم اکنون تی��راژ باالیی ندارند 
و تأثی��ری در اقتص��اد ای��ران 
نخواهن��د داش��ت ام��ا کمبود 
و نب��ود قطع��ات خودروه��ای 
مانن��د ۲۰۶ خطر  پرمص��رف 
اعمال تحریم های دوباره است 
که می تواند مش��کل زا باشد و 
الزم اس��ت راهکاری برای حل 
 این مشکل در نظر گرفته شود. 
بر اس��اس ای��ن گ��زارش، بنا 
ب��ر اخب��ار رس��یده، پ��س از 
ط��ی ضرب االجل س��ه ماهه، 
ایاالت متح��ده آمری��کا تحریم 
علیه خودروس��ازی ایران را از 
س��ر خواهد گرفت این تعجیل 
تحری��م  ب��رای  آمریکایی ه��ا 
خودروس��ازی نش��ان می دهد 
که آنها دقیقا یک��ی از صنایع 
اصل��ی کش��ور را ب��رای وارد 
ک��ردن فش��ارهای اقتص��ادی 
هدف گرفته اند. گفته می شود 
دلی��ل نخس��ت این اق��دام به 
حجم س��رمایه گذاری خارجی 
در صنع��ت خ��ودرو مرب��وط 
می ش��ود، نکته دوم ب��ه تأثیر 
غیر قابل انکار خودروس��ازی در 
رش��د اقتصادی کشور و سهم 
آن در تولی��د ناخالص داخلی 

مربوط می شود. 

به گفته رئیس انجم��ن واردکنندگان 
خ��ودرو، بی��ش از ۵۰ درص��د قطع��ات 
ب��رای  خ��ودرو  واردات��ی  منفصل��ه 
خودروسازان از کشور چین وارد می شود 
ک��ه ارزش آنها ح��دود دو براب��ر ارزش 
 خودروهای وارداتی در سال گذشته است. 
فرهاد احتشام زاد در مصاحبه اختصاصی 
با  صدا و س��یما افزود: ب��ا توجه به تمام 
اتفاقاتی که در سال ۹۶ در حوزه واردات 
خ��ودرو افتاد هر ماه با یک بخش��نامه و 
تالط��م جدید در ح��وزه واردات خودرو 
مواجه ش��دیم طوری ک��ه تعرفه واردات 
خ��ودرو 3۰ درص��د افزای��ش یاف��ت و 
ب��ا وج��ود تم��ام دس��تورهای قضایی، 
 ای��ن افزای��ش تعرف��ه اعمال می ش��ود. 
وی اضاف��ه ک��رد: از ابتدای امس��ال هم 
هزینه ه��ای جدیدی ب��ه واردات خودرو 
اضافه ش��د که با احتس��اب 1۰ درصدی 
که به عنوان یک تعرفه جدید در بودجه 
 امس��ال آورده ش��ده مجم��وع تعرفه ها
۴۰ درص��د افزای��ش را نش��ان می دهد 
ضمن اینکه هزینه های ترخیص گمرکی 
و حق��وق و ع��وارض گمرک��ی نی��ز به 
نس��بت دالر ۴۲۰۰ تومانی رش��د کرده 
اس��ت، از این رو اگ��ر ۴۰ درصد افزایش 
تعرفه ه��ا را اگر بخواهیم ب��ه نرخ واقعی 

محاس��به کنیم اکنون حدود ۶۰ درصد 
 افزایش هزین��ه در واردات خودرو داریم. 
رئیس فدراسیون واردات همچنین گفت: 
سال گذشته مجموعه تعداد خودروهای 
وارد ش��ده ۶۷ هزار و 8۰۰ دستگاه بوده 
که نسبت به س��ال گذشته 1۲درصد از 
نظر ارزش دالری و ریالی کاهش داشته 
اس��ت که همه اینه��ا به عل��ت دخالت 
 بیش از حد دولت در این فرآیند اس��ت. 
احتش��ام زاد افزود: س��ال گذش��ته سهم 
واردات خ��ودرو از کل واردات، ح��دود 
چهار و هش��ت دهم درصد ب��وده که از 
این می��زان هم حدود یک درصد مربوط 
 به خود خودروس��ازان است ضمن اینکه

۹1 درص��د ای��ن ب��ازار ه��م در اختیار 
 شرکت های بزرگ تولیدی شبه دولتی است. 
وی با بیان اینک��ه در حق مصرف کننده 
ک��رد:  اضاف��ه  اس��ت،  ش��ده  اجح��اف 
درحالی که مصرف کنن��ده هزینه را برای 
خودروه��ای باکیفی��ت پرداخت می کند 
ام��ا در عم��ل از آن محروم اس��ت. حتی 
می بینی��م خودروهای داخلی نیز افزایش 
قیمت داش��ته اس��ت و همه اینها ناشی 
از تصدی گری ه��ای دولت��ی اس��ت ک��ه 
 در ح��وزه خ��ودرو اتف��اق افتاده اس��ت. 
احتش��ام زاد گف��ت: از ابت��دای امس��ال 

تاکن��ون هیچ گونه ثبت س��فارش جدید 
ب��رای خودروها انجام نش��ده اس��ت زیرا 
س��امانه ثبت سفارش به س��امانه جامع 
تج��ارت انتقال پیدا کرده اس��ت و علت 
آن ه��م ایراده��ا و تخلفاتی ب��ود که در 
س��امانه ثبت س��فارش وجود داشت که 
اطالع��ات آن باره��ا و بارها ب��ه مراجع 
ذی ربط داده شده اس��ت و خوشبختانه 
و  ش��ده  شناس��ایی  آنه��ا  از  بخش��ی 
 فرآین��د در حال تکمیل ش��دن اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینکه س��امانه جامع تجارت 
در ظاهر، آن ایرادها را نخواهد داش��ت، 
افزود: مش��کلی که وجود دارد این است 
که کماکان در حوزه خودرو وارداتی هیچ 
شرکتی موفق نشده ثبت سفارش جدید 
انج��ام ده��د. در خصوص ش��رکت های 
غیرنماینده هم دوباره بر اس��اس تصمیم 
تجربه ش��ده غلط دولت، ثبت س��فارش 
آنه��ا متوقف ش��ده اس��ت. ترکیب این 
عوام��ل باعث می ش��ود کم ک��م در این 
بازار ریس��ک باالی تصمیم گیری وجود 
داشته باش��د، از این رو فعاالن اقتصادی 
 کم کم دارند از این بازار خارج می شوند. 
احتش��ام زاد ادامه داد: در کن��ار کمبود 
عرض��ه، افزایش هزین��ه را داریم که این 
افزایش هزینه و کمبود ارز تشدید کننده 

ه��م طی ماه های آینده خواهد بود و اگر 
اقدام درس��تی در این زمینه انجام نشود 
ش��اهد افزایش قیمت مجدد خودروهای 
واردات��ی خواهیم ب��ود، همانطور که در 
س��ال گذش��ته بیش از ۵۰ درصد رشد 
قیمت خودروهای وارداتی داشتیم، البته 
 امیدواریم این تجربه امسال تکرار نشود. 
وی گف��ت: بررس��ی س��ابقه ۴۰ س��ال 
گذش��ته ک��ه دی��وار تعرف��ه ای عام��ل 
تش��ویق کننده خودروسازان داخلی برای 
تولید خودروهای با کیفیت تر بوده نشان 
 می دهد که با شرایط خوب پیش نرفتیم. 
احتش��ام زاد اف��زود: اگ��ر ب��ه ص��ورت 
آماری ه��م بخواهیم مقایس��ه کنیم در 
س��ال های نه  چندان دور، ارزش صادرات 
خودروهای م��ا حدود ۴۰۰ میلیون دالر 
بود درحالی که س��ال گذشته این عدد به 
۲۰ میلیون دالر رس��یده است. متأسفانه 
خودروهای س��واری ک��ه تولید می کنیم 
حتی مش��تری خارجی ه��م ندارد یعنی 
قابلی��ت ص��ادرات به جای دیگ��ر را هم 
نداری��م و فقط در داخل کش��ور اس��ت 
که می توانیم م��ردم را مجبور کنیم این 
خودروها را با بس��تن مرزها و جلوگیری 
از واردات خودروهای با کیفیت خریداری 

کنند. 

واردات بیش از 50 درصد قطعات منفصله خودرو از چین

آینده قراردادهای شرکای خارجی با صنعت خودرو
اخبار

ترامپ چه بر سر صنعت خودروی 
ایران می آورد؟ 

طبق گفته گاردین، تعدادی از همکاری های مشترک 
ای��ران با خودروس��ازان اروپای��ی از جمل��ه گروه های 
فرانسوی با مشکل همراه خواهد شد و تأثیرات مختلفی 
روی آنها گذاش��ته می شود. در ابتدا گروه خودروسازی 
رنو و PSA هس��تند که در همان روز خروج آمریکا از 
برجام سهام شان سقوط کرد و تحت تأثیر این موضوع 
قرار گرفتند.  بعد از خروج آمریکا از برجام چه بر س��ر 
خودروس��ازی ایران می آید؟ این س��ؤالی است که این 
روزها در ذهن بسیاری از مردم شکل گرفته است. چند 
روز پی��ش آمریکا به طور صریح اعالم کرد که از برجام 
خارج ش��ده و قصد دارد تحریم ه��ای جدیدی را علیه 
ایران وضع کند. با این وضعیت بسیاری از صنایع ایران 
با مشکالتی همراه می ش��وند که از جمله آنها صنعت 
خودروس��ازی اس��ت. در همین زمینه گاردین مطلبی 
را درج کرده اس��ت که در ادامه به بررسی آن خواهیم 
پرداخت.  طبق گفته گاردین، تعدادی از همکاری های 
مشترک ایران با خودروسازان اروپایی از جمله گروه های 
فرانسوی با مشکل همراه خواهد شد و تأثیرات مختلفی 
روی آنها گذاش��ته می شود. در ابتدا گروه خودروسازی 
رنو و PSA هس��تند که در همان روز خروج آمریکا از 
برجام سهام شان سقوط کرد و تحت تأثیر این موضوع 
قرار گرفتند.  بعد از برداش��ته شدن تحریم ها، رنو بود 
که با بس��تن قراردادی ۷۷8 میلیون دالری برای تولید 
1۵۰ هزار دس��تگاه خ��ودرو به طور س��االنه وارد بازار 
ایران ش��د. همچنین گروه خودروسازی پژو سیتروئن 
نی��ز قراردادی برای تولید صدها ه��زار خودرو در ایران 
به امضا رس��انده است. PSA  که فروش خوبی در این 
منطقه دارد اعالم کرده که امیدوار اس��ت اتحادیه اروپا 
تصمیم درستی بعد از اظهارات اخیر ترامپ بگیرد ولی 
اش��اره به موضوع دلخواه خود نکرده اس��ت.  به غیر از 
فرانسوی ها، ایران با بخش کامیون سازی مرسدس بنز 
برای تولید ماش��ین های س��نگین و تج��اری به توافق 
رس��یده بود. این بخش از مرس��دس بنز توسط دایملر 
هدایت می شود و تولیدات آنها از امسال شروع می شود. 
همچنین فولکس واگن آلمانی نی��ز به تازگی صادرات 
خود به ایران را از س��ر گرفته است و همگی این موارد 
اکنون در هاله ای از ابهام فرورفته است و معلوم نیست 

چه اتفاقی در آینده نزدیک رخ می دهد.

تشریح جزییاتی از واردات 
غیرقانونی 1000 خودرو به کشور

رئی��س کل گم��رک ای��ران در مصاحبه ای ب��ا فارس 
ب��ه تش��ریح جزییات��ی از واردات غیرقانون��ی ه��زاران 
خ��ودرو ب��ه کش��ور پرداخ��ت. در ای��ن گفت و گ��و وی 
ب��ار دیگ��ر ب��ر عملک��رد قانون��ی گم��رک در واردات 
خودروهای مذک��ور تأکید و بر تخلفات س��ازمان یافته 
 در ثبت س��فارش این خودروها صحه گذاش��ته اس��ت. 
به گزارش پدال نیوز، رئیس کل گمرک ایران در این مصاحبه 
به تشریح جزییاتی از واردات غیرقانونی هزاران خودرو به 
کشور پرداخت. وی بار دیگر بر عملکرد قانونی گمرک در 
واردات خودروهای مذکور تأکید و بر تخلفات س��ازمان 
 یافته در ثبت سفارش این خودروها صحه گذاشته است. 
 فرود عس��گری همچنین گفته است که خودرو کاالیی 
نیس��ت که به سادگی بتوان آن را قاچاق کرد چون قبل 
از آن ضواب��ط فنی خودرو باید رعایت ش��ود و کمیته ای 
در وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت وج��ود دارد که 
ب��رای واردات خ��ودرو تصمیم گی��ری می کن��د و بحث 
اس��تاندارد، میزان مصرف سوخت و موارد محیط زیستی 
و دیگر م��وارد را در نظر می  گیرند. وی با تش��ریح ورود 
غیر قانونی ۶۴۰۰ خودروی مطرح ش��ده عنوان کرده که 
واردکنن��ده، خودرو را ب��ه گمرک اظهار ک��رده و ما در 
سامانه فراخوان ثبت سفارش را انجام می دهیم و عوارض 
محاس��به ش��ده و کنترل مجدد از نظ��ر تأیید مجوزها 
صورت می گی��رد. مجددا مجوز ثبت س��فارش به صورت 
فایل اکسل به سازمان توس��عه تجارت ارسال می شود و 
آنها نیز مجددا بررس��ی و تأیی��د آن را به صورت کامنت 
در س��امانه اعالم می کنند و سیس��تم اجازه ترخیص را 
براس��اس ثبت س��فارش می دهد و این اتف��اق برای کل 
 خودروها افتاده اس��ت و از نظر ما هیچ مش��کلی ندارد. 
 وی در مورد اینکه گفته شد ثبت سفارش این خودروها 
جعلی بوده است، عنوان کرد: برای این ۶۴۰۰ خودرو در 
سامانه گمرک، ثبت سفارش وجود دارد و ما نمی توانیم 
آن را تش��خیص دهیم که جعلی هست یا نیست. فعاًل 
ادعا مبنی بر جعل مطرح شده است. اساساً متولی تأیید 
یا عدم تأیید اصالت ثبت سفارش گمرک نیست. معاون 
وزیر اقتصاد به ابعاد و جزییات ماجرای خودروها اش��اره 
کرد و افزود: س��ازمان توس��عه تج��ارت در نامه ای به ما 
اعالم کرد که ثبت س��فارش ۶۴81 دستگاه خودرو ابهام 
دارد و صراحتا اعالم کرد که صدور مجوز ثبت س��فارش 
این تعداد خودرو در این س��ازمان غیر قانونی یا شائبه دار 
بوده و از این تاریخ تا اطالع بعدی با ثبت س��فارش های 
اعالمی خودروی��ی ترخیص نش��ود. رئیس کل گمرک 
بی��ان کرد: مجبوریم طبق اطالع آنها در راس��تای ماده 
1۰۵ ام��ور گمرکی اقداماتی اعمال کنیم و به اس��تناد 
نامه آنها پیگیری هایی انجام دهیم، اما انجام تش��ریفات 
گمرکی طبق مقررات بوده اس��ت. بنابراین به گمرکات 
ابالغ کردیم از محل ثبت س��فارش هایی که مورد ادعای 
سازمان توسعه تجارت است خودرویی ترخیص نشود که 
بیش از ۴هزار خودرو وجود دارد که یا به گمرکات اظهار 
نش��ده یا اقدامی برای ترخیص نکرده ان��د و در گمرک 

متوقف هستند. 

اخبار

قراردادهای جدید شرکت های 
فرانسوی با رعایت منافع مشترک 

منعقد شده است
قراردادهای جدید با ش��رکت های فرانس��وی با رعایت 
منافع مش��ترک منعقد ش��ده و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت ضمن اع��الم پایبندی ب��ه قرارداد های همکاری 
مش��ترک، در راس��تای تأمین منافع ملی، هرگونه نقض 
تعه��دات را با دقت و به س��رعت پیگی��ری خواهد کرد.  
ب��ه گزارش عصرخ��ودرو، در پی انتش��ار یادداش��تی در 
خبرگزاری میزان با عنوان »سکوت بی ثمر وزارت صنعت 
در مقابل زیادخواهی فرانسوی ها«، مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت توضیحاتی به 
شرح زیر ارائه داد:   تمایل مشتریان داخلی به خودروهای 
فرانس��وی و حضور ش��رکت های خودروساز فرانسوی در 
ایران به دلیل کیفیت مناس��ب محصوالت فرانس��وی و 
خدمات قابل قبول این خودروس��ازان بین المللی در بازار 
ایران بوده  است و این موضوع به وضوح در گزارشات کیفی 
منتشر شده از سوی شرکت های ارزیابی کننده محصوالت 

و خدمات خودرویی در کشور مستند شده است. 
قراردادهای جدید با ش��رکت های فرانس��وی با رعایت 
اص��ول حفظ منافع مش��ترک منعقد ش��ده و در صورت 
نق��ض قرارداد از س��وی ه��ر یک از طرفی��ن موضوع در 
محاکم داخلی و بین المللی قابل پیگیری اس��ت.  وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت هم��گام با س��ایر ارکان نظام 
مقدس جمهوری اس��المی ایران ضمن اعالم پایبندی به 
قرارداد های همکاری مش��ترک با کشورهای مختلف در 
راس��تای تأمین منافع ملی هر گون��ه نقض تعهدات را با 
دقت و به سرعت پیگیری خواهد کرد.  در پایان امیدواریم 
با عزم مس��ئوالن نظام مقدس جمهوری اسالمی در کنار 
همت مردم در راستای توسعه ایران اسالمی و بهبود وضع 

اقتصادی کشور گام های مؤثری برداریم. 

نابسامانی بازار خودرو و لزوم 
اصالح قانون شورای رقابت

عضو کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس گفت 
نابس��امانی های بازار خودرو و افزای��ش تا 1۰ میلیون 
تومان��ی قیمت ان��واع خودرو توس��ط ایران خ��ودرو و 
س��ایپا و سایر شرکت های خودروس��از ایجاب می کند 
قانون ش��ورای رقابت اصالح ش��ود تا این شورا بتواند 
به مس��ئله قیمت گذاری خودروهای باالی ۵۰ میلیون 
توم��ان ورود کند.  به گزارش خبرگ��زاری خانه ملت، 
سیدمهدی مقدسی گفت: سقف اختیار شورای رقابت 
برای تعیین قیمت، ۴۵میلیون تومان اس��ت یعنی این 
ش��ورا برای خودروهایی که بیش از ۴۵ میلیون تومان 
قیمت دارند نمی تواند سیاس��ت گذاری کند.  به گفته 
نماینده مردم اراک در مجلس، حمایت از خودروسازان 
از طریق گران ک��ردن قیمت ها بدترین نوع حمایت از 
صنایع خودروسازی است.  این عضو کمیسیون صنایع 
و مع��ادن مجلس تأکید کرد: حمایت از صنایع داخلی 
باید انجام شود اما نه به شکلی که خودروسازان به جای 
کاه��ش قیمت و افزایش کیفیت با گ��ران کردن انواع 
خ��ودرو زمینه تداوم انحصار در بازار خودرویی کش��ور 
را به وجود آورند. بنده به ش��دت با این ش��یوه حمایت 
از خودروس��ازان مخالفم.  مقدسی برای به صرفه شدن 
تولی��د خودرو در کش��ور راهکارهایی را به ش��رح زیر 
پیشنهاد داد: صنایع خودروسازی با اصالح ساختارهای 
مالی و اداری باید هزینه های س��رباری تولید خودرو را 
کاهش دهند تا با کاهش قیمت هزینه تمام شده تولید 
هر دس��تگاه خودرو و افزایش تی��راژ تولید هم انگیزه 
مصرف کنندگان برای خرید خودروهای ایمن و با قیمت 
مناسب را به وجود آورند و هم قیمت محصوالت خود را 
افزایش ندهند. همچنین تقویت بخش تحقیق و توسعه 
و به اجرا درآمدن قراردادهای خارجی در بهبود وضعیت 

صنعت خودروسازی کشور تأثیر بسزایی دارد. 
نماینده مردم اراک در مجلس هشدار داد که افزایش 
قیمت خودرو در ش��رایط تورمی اصاًل به صالح نیست.  
این عضو کمیسیون صنایع و معادن همچنین از ورود 
کمیسیون متبوعش به آثار نوسانات نرخ ارز بر صنایع 

کشور به ویژه صنعت خودروسازی کشور خبر داد. 

تکذیب دریافت هزینه یک میلیونی 
از معلوالن برای ثبت نام طرح ترافیک

مدی��ر مرکز ص��دور آرم  طرح ترافیک ش��هرداری 
ته��ران ضمن تأکید ب��ر اینکه معل��والن نیز همانند 
گروه های خاص تنها 1۰۰ هزار تومان بابت خدمات 
ط��رح ترافی��ک پرداخ��ت می کنند، گف��ت دریافت 
هزینه یک میلیون��ی از معلوالن برای ثبت نام طرح 
ترافیک صحت ندارد.  به گزارش تس��نیم، مصطفی 
قنبرن��ژاد، مدی��ر مرکز ص��دور آرم  ط��رح ترافیک 
 ش��هرداری ته��ران ضمن تأکی��د بر اینکه س��امانه
 my. tehran. ir همچن��ان ب��از بوده و متقاضیان 
ورود به طرح می توانند ب��ه آن مراجعه کنند، اظهار 
کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته این سامانه 
تا پایان سال باز اس��ت و متقاضیانی که می خواهند 
وارد طرح ش��وند باید بامداد همان روز مش��خصات 
خود را ثبت و در صورتی که تعداد س��همیه ۴۰ هزار 
خودرو به محدوده طرح نرس��یده مج��از به ورود به 

محدوده طرح خواهد شد. 
وی تصری��ح ک��رد: کاربران ابتدا باید مش��خصات 
خ��ودروی خود را ثبت کنند و پس از آن مبلغ ورود 

به طرح از حساب شهروندی کسر خواهد شد. 
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ب��ه اعتقاد مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری، ایجاد 
زیس��ت بوم مس��اعد کارآفرینی و بس��تر مناس��ب جوانان خالق 
مهم ترین ضرورت توسعه صنایع خالق و فرهنگی به عنوان مزیت 

بومی کشور است. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخب��گان، س��ورنا س��تاری، معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری در آیین 
گش��ایش پارک ملی علوم و فناوری های 
ن��رم و صنای��ع فرهنگی، که ب��ا حمایت 
ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونت علمی و جهاد دانشگاهی افتتاح 
ش��د، با اش��اره به اهمیت صنایع خالق 
و فرهنگ��ی ب��ه عن��وان مزی��ت بومی و 
زمینه س��از توسعه کش��ور گفت: صنایع 
فرهنگ��ی ماحصل تاری��خ بیش از ۵هزار 
س��اله کشور ما اس��ت و اقوام گوناگون با 

تولید انواع گوناگون محصوالت فرهنگی، عشق و نوع دوستی خود 
را نش��ان داده اند، اما در سال های اخیر بخش قابل توجهی از این 
میراث ارزش��مند را به واس��طه تکیه به اقتصاد نفتی و منبع محور 

از بین برده ایم. 
ستاری با اش��اره به ضرورت ایجاد زیست بوم صنایع فرهنگی و 
خالق با حمایت زیرس��اختی و اصالح نگرش ها به س��وی اقتصاد 
دانش بنیان گفت: در این س��ال ها بیش 
از ه��ر زمان دیگ��ری در حوزه آموزش 
هزینه شده است و با بیش از ۴میلیون 
و 8۰۰هزار دانش��جو، وضعیت مناسبی 
داری��م ام��ا در پ��رورش و ش��کوفایی 
دانشمندان برجسته ای مانند ابن هیثم، 
فارابی، س��عدی و حاف��ظ و نمونه های 
موفق اینچنین��ی موفق نبودیم، چراکه 
زیس��ت بوم مس��اعد برای ب��روز چنین 
افرادی وج��ود ندارد.  وی با بیان اینکه 
زیس��ت بوم کارآفرین��ی با پ��ول دولت 
شکل نمی گیرد و سرمایه دولتی مخرب 
این زیست بوم است، افزود: اگر سرمایه 
دولتی راهکار تحقق نوآوری و ش��کوفایی بود کش��ورهای حاشیه 
خلیج ف��ارس که مبالغ هنگفتی را برای راه اندازی این زیس��ت بوم 

هزینه کردند به نتیجه می رسیدند اما چنین نشد. 

فرصت های پایدار کسب  وکار در حوزه هوایی و هوانوردی با توسعه شبکه 
هوافضای مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی فراهم می شود. 

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، یکی از اقدامات ستاد توسعه صنایع 
دانش بنی��ان هوای��ی و هوان��وردی معاون��ت 
علمی، توس��عه ش��بکه هوافضای م��دارس و 
پژوهش سراهای دانش آموزی است که در چند 

سال اخیر تعداد آنها گسترش یافته است. 
باشگاه هوافضای جوان با هدف به کارگیری 
دان��ش و فن��اوری روز ب��رای ارتقای س��طح 
علم��ی و پژوهش��ی دانش آموزان، اق��دام به 
»تجهیز پژوهش س��راها و برگزاری کارگاه ها« 
و »برگزاری هم اندیشی های علمی- تخصصی 
و دوره های آموزش��ی ب��رای فارغ التحصیالن 
و دانش��جویان رش��ته های هوافض��ا و س��ایر 

رشته های فنی و مهندسی« کرده است. 
از اهداف این طرح می توان به »تأکید بر توسعه زیرساخت های موردنیاز 
برای ترویج و نهادینه سازی فناوری های راهبردی و اولویت دار ملی مطرح 
در نقش��ه جامع علمی کشور«، »ارتقای ابزارهای آموزشی و پژوهشی در 

بین دانش آموزان در س��طح مدارس آموزش  و پ��رورش، به عنوان مرجع 
پژوهش��گران و صنعتگران آین��ده«، »به کارگیری فناوری ش��رکت های 
دانش بنیان برای ارائه محصوالت«، »انتقال فناوری« و »ایجاد فرصت های 

پایدار کسب  وکار« اشاره کرد. 
منوچهر منطقی، دبیر ستاد توسعه صنایع 
دانش بنی��ان هوای��ی و هوان��وردی معاونت 
علمی در این زمین��ه می گوید: »در صورت 
اج��رای سراس��ری این طرح و ب��ا توجه به 
ظرفیت عظیم مدارس و پژوهش س��راهای 
دانش آموزی در سراس��ر کشور، با مشارکت 
فارغ التحصیالن رشته های فنی و مهندسی 
و همچنین عالقه مندان به س��اخت و پرواز 
هواپیمای مدل، حدود 3 هزار فرصت شغلی 

پیش بینی می شود.«
وی افزود: »این امر تنها در صورتی محقق 
می شود که جوانان و نخبگان با تغییر دیدگاه 
حاکم بر جامعه مبنی بر تالش برای اس��تخدام دولتی و تبدیل ش��دن به 
کارمند، به دانش و توانمندی های خود باور داش��ته باش��ند و در راستای 

تخصص خود فعالیت کنند.«

ستاری در آیین گشایش پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی: 

زیست بوم کارآفرینی و نوآوری هموارکننده مسیر توسعه صنایع خالق و فرهنگی است
به کمک شبکه هوافضای مدارس و پژوهش سراهای دانش آموزی 

فرصت های پایدار کسب  وکار هوایی در کشور فراهم می شود

روابط و تعامالت مؤثر، نقش��ی حیاتی در پیش��رفت حرفه ای ش��ما دارند. این 
مهارت ه��ا نه با تکرار کلیش��ه ها، بلکه با تمرین های هدفمند و اصولی به دس��ت 
می آیند.  س��خنوران ماهر ش��بیه جادوگران حرفه ای هس��تند. آنها صحنه را در 
دس��ت می گیرند و نگاه همه را به خود خیره می کنن��د. 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؛ احس��اس آنها را تغییر دهند و 

الهام بخش اعمال و اقدامات دیگران شوند. 
ام��ا آنها از یک نکته مهم دیگر نی��ز باخبرند: اینکه ارتباطات مؤثر، مجموعه ای 
مهارت های قابل دس��تیابی اس��ت که هر کس��ی در طول زمان قادر به یادگیری 
 DNA آنهاست. بسیاری از مردم، به اشتباه فکر می کنند مهارت های ارتباطی روی
افراد ثبت ش��ده است. درواقع ش��اید برخی 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 رسیده اند.  اگر از هر سخنران حرفه ای سؤال کنید، به شما خواهد 
گفت که جادوی واقعی، همان تمرین و تالش جدی و سرسختانه ای است که قبل 
از جلس��ات دارند. همانطور که نویسنده و سخنران، جیمز سی 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 ش��عارهای تکراری، برای مدتی ش��ما را در ش��بکه های 
اجتماعی مطرح می کند، اما اگر به فکر تغییرات مؤثر هس��تید، این روش کمک 
زیادی به ش��ما نمی کند. واقعیت این اس��ت که مردم از شنیدن ایده های قدیمی 
بیزارند. رهبران هوش��مند می دانند که باید از خالقیت خ��ود برای ارائه پیام های 
پرمفهوم و نفوذ در صنعت استفاده کنند.  ارتباطات مؤثر در صورتی خلق می شود 
که شما به جای تصدیق وضعیت موجود، با تصمیمی آگاهانه کلیشه ها را رها کنید. 
از ایده های اصیل خودتان حرف بزنید. هر زمان که ایده ای ساختارشکن به ذهن تان 
رسید، 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 که ایده جدید و اصیلی به ذهن مان رسید، باید پیام خود را سازماندهی 
کرده و به شیوه مناسبی ارائه دهیم. چگونه می توانیم شروع و پایان خیره کننده ای 
داش��ته باش��یم؟ چگونه می توانی��م مطالب را به ص��ورت مختص��ر، به یادماندنی 
و ب��ه دور از کلیش��ه بیان کنیم؟ ب��رای متقاعد کردن دیگران ب��ه چه جزییات و 
شواهدی نیاز داریم؟ آیا داستان سرایی روش مناسبی است؟ به خاطر داشته باشید 
که ش��یوه ارسال و ارائه پیام )ش��امل واژه ها، ادبیات، ارتباطات غیرکالمی و زبان 

بدن( موفقیت کار شما را تضمین می کند. 
وینستون چرچیل، برای هر دقیقه از سخنرانی هایش، یک ساعت تمرین می کرد. 
یک ارائه تمیز، صرفاً کنار هم قرار دادن کلمات زیبا و تکرار روبات وار آنها نیست. 
همه چیز به برخورد صادقانه و اعتمادبه نفس شما برمی گردد. به میزان کافی وقت 
بگذارید و قالب پیام تان را مشخص کنید. صحبت شما در زمان ارائه پیام، باید کاماًل 
طبیعی به نظر برس��د. زمانی که سخنرانی خود را با صدای بلند تمرین می کنید، 
احتماالً درمی یابید که محتوای شما به ویرایش نیاز دارد. این بدان معنی است که 
ش��ما در مسیر درس��تی قدم برمی دارید، پس پیام تان را طوری ویرایش و تنظیم 

کنید که بهتر توجه دیگران را جلب کند. 
پیشنهاد 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 

آش��نا با موضوع مورد بحث، 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 برناردش��او، نقل قول مشهوری دارد:  »بزرگ ترین و تنها مشکل در رابطه، 
این توهم اس��ت که ارتباط صورت گرفته اس��ت.« مهارت های شنیداری ضعیف، 
ارتباطات را مختل می کند. به ویژه هنگامی که هدف نهایی ذهنی س��خنران باید 
شنیده شود. سیکل »دادن و گرفتن«، یکی از الزامات هر تعامل است که اینجا به 

معنی شنیدن، یاد گرفتن و ارائه یک ارزش ملموس است. 
یک س��خنران زمانی بهترین تأثیرگذاری را خواهد داشت که به خوبی به حرف 
دیگران گوش دهد. تنها در این صورت می تواند به نیازها و خواسته های مخاطبان 
پاسخ بدهد. اگر فکر کنید تنها کسی که در میان جمع، ایده قابل تأمل و مفیدی 
دارد خود ش��ما هستید، فرصت وضوح بخش��یدن به صحبت ها و مثال آوردن را 
از دس��ت می دهید. درنتیجه نمی توانید مخاطب را به چالش بکش��ید و مفاهیم 
ارزش��مند خود را با او به اش��تراک بگذارید.  ارتباط��ات واقعی به معنی تعامالت 
متقابل بین همه طرفین است. اگر فقط خودتان حرف بزنید، شانس درک متقابل 

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

اکثر مردم می دانند چه زمانی در یک مکالمه واقعی ش��رکت دارند و چه زمانی 
فقط به عنوان هدف ش��نیداری دیده می شوند. مورد دوم، همه انگیزه آنان را نابود 
می کند. رهبرانی که به جای مونولوگ، 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، شرکت کرده ایم. این جلسات احساس ناخوشایند و خسته کننده ای در ما 
به وجود می آورند. اگر روی یک گفتمان واقعی و متقابل تمرکز نکنید، فقط زمان 

را هدر داده اید و تالش هایتان به جایی نمی رسد. 
درحالی که ارتباطات مهم ترین پایه توس��عه کس��ب 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 گذاشتن برای تعامل و معاشرت 

واقعی و معنی دار با آنهاست. 
پیگیری درک مخاطبین

در آخرین مرحله، شما باید مطمئن شوید که مردم، موضوع مطرح شده را درک 
کرده اند. اغلب کارشناسان این مرحله را مهم ترین رکن ارتباطات می دانند. شما باید 

در طول همان جلسه، از ادراک مخاطبان خود اطمینان حاصل کنید. 
یک��ی از راه ها این اس��ت که در طول س��خنرانی، چندین ب��ار روی نکات مهم 
تأکید کنید و در آخر کار، یک جمع بندی و بازنگری اس��تراتژیک داش��ته باشید. 
البت��ه به هیچ وجه نباید جمع بندی و بازنگری خود را نکت��ه به نکته، از روی یک 
فهرست بخوانید! خالق باشید. برای مثال از حضار بخواهید به صورت عملی بعضی 

موضوعات را اجرا کنند. 
یکی دیگر از روش های خوب، بازخورد گرفتن از مخاطبان است. از آنها بخواهید 
سؤاالت ش��ان را بپرسند و نظرش��ان را بیان کنند. به این ترتیب مطمئن می شوید 
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 

ناشناس جمع آوری کند. شما باید بفهمید کجا موفق عمل کرده اید و کجا نه. 
پ��س از اتمام تعامالت، نقد و نظرها را مرور و بررس��ی کنی��د. از بازخوردهای 
س��ازنده کمک بگیری��د و عملکردتان را برای س��خنرانی های بعدی بهبود دهید. 
عملکرده��ای ناکارای خود را اصالح کنید. در ط��ول زمان، آنالیزها و ارزیابی های 

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

دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر، در گردهمایی Uber Elevate از 
برنامه های آتی این شرکت در زمینه حمل و نقل گفته است. 

مدیرعامـل اوبر، در دومیـن روز از گردهمایـی Uber Elevate به 
صحنه آمـد تا در مصاحبه ای با برد اسـتون درباره مـواردی همچون 
تصـادف مرگبار خودروی خودران این شـرکت، رابطـه اوبر با گوگل و 

تحویل کاال به وسیله پهپادها صحبت کند. 
چنـدی پیش طـی حادثه ای مرگبـار، یکی از خودروهـای خودران 
اوبـر با یک عابر پیاده برخورد کرد که منجر به مرگ عابر پیاده شـد. 
خسروشاهی در پاسخ به این سوال که شرکت متبوعش از این حادثه 
چه درسـی گرفته، اظهار داشـت که »ایمنی باید اولویت اول باشد«. 
پس از اشـاره به این مسـئله که در ماه های آینده شـاهد تردد مجدد 
خودروهای اوبر در خیابان ها خواهیم بود؛ خسروشاهی به این مسئله 
اشـاره کرد که اوبر از نزدیک با سـتاد ملی ایمنـی حمل و نقل ایاالت 

متحده همکاری می کند. 
وی اعـالم کرد که تنها پس از انجام بررسـی ایمنـی دقیق و کامل، 
خودروهای خـودران اوبر به خیابان ها باز خواهند گشـت. مدیرعامل 
اوبـر هیچ جزییاتی دربـاره این حادثه و تحقیقات انجام شـده مطرح 
نکـرد؛ از جملـه گزارش هایی که نشـان می دهند عابر پیاده توسـط 
حسـگرهای موجـود در ایـن خودرو شناسـایی شـده، اما بـه دلیل 
تنظیمات نرم افزاری، به این مسـئله توجه نشـده است. خسروشاهی 
صرفا به گفتن این مسئله بسنده کرد که از »پیامدهای ناخواسته « در 

ارتباط تأثیرگذار یک مهارت اکتسابی است

خسروشاهی از همکاری با سایر شرکت ها و خودروهای خودران می گوید

گفته های تازه مدیرعامل اوبر 

دریچــه

به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، دبیر برگزاری »استارتاپ تریگر8« گفت: 
»اس��تارتاپ تریگر8« یک رویداد آموزشی -رقابتی فشرده به مدت شش روز 
با هدف ایجاد یک محیط س��ازنده برای خل��ق و پرورش ایده های کارآفرینانه 
است و در این رویداد آموزش های ضروری برای تبدیل ایده به یک استارتاپ 
در کارگاه های آموزشی به شرکت کنندگان ارائه می شود.   رکسانا معمر افزود: 
در چهار روز ابتدایی رویداد، چهار کارگاه برای ش��رکت کنندگان تدارک دیده 
شده بود و در این مدت آنها فرصت داشتند با افراد توانمند و ایده های دیگران 
آش��نا شوند و در پایان چهار روزه شرکت کنندگان همراه با متخصصان کسب 
و کار در فضایی ویژه دور هم جمع می شوند و فرصت برای مشورت بحث های 

سازنده و تیم سازی فراهم می کردند. 
 

 برگزاری »استارتاپ تریگر8 «
در دانشگاه صنعتی شریف

یکشنبه
23 اردیبهشت 1397

شماره 1063
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مدی��رکل دفتر بازرس��ی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی اس��تانداری 
ف��ارس یک��ی از موانع فراهم نش��دن زمینه رونق فضای کس��ب و کار در 
فارس را جزیره ای عمل کردن دس��تگاه های اجرایی دانست و گفت: قطعا 

اگر دس��تگاه های اجرای��ی هماهنگ تر عمل 
می کردند زمینه برای رونق فضای کس��ب و 

کار فراهم بود. 
به گزارش ایرنا، دارا کیانی، شنبه در نشست 
خبری با خبرنگاران در ش��یراز افزود: امسال 
بن��ا داریم مدیران��ی را ک��ه در زمینه فضای 
کسب و کار عملکرد خوبی داشته اند تشویق 
و با مدیرانی که مانع تراشی می کنند برخورد 

کنیم. 
وی ضمن اشاره به پیگیری عملکرد مدیران 
فارس توسط حوزه بازرسی و مدیریت عملکرد 
دفتر بازرسی استانداری گفت: سال گذشته به 
دستور رئیس جمهوری، اس��تانداران مسئول 

ارزیابی عملکرد مدیران ش��دند و 3۰درصد از نمره مدیران را استانداران 
براس��اس اطالعاتی که از ارزیابی دفتر بازرس��ی به دست می آورند لحاظ 

می کنند. 

کیانی اظهار کرد: س��ال گذشته بازرسی های انجام شده از دستگاه های 
اجرایی منجر به توبیخ و جابه جایی تعدادی از مدیران استان شد. 

کیانی ادامه داد: هدف ما در دفتر بازرس��ی رضایتمندی مردم اس��ت و 
تأکی��د داریم ک��ه در اتاق مدی��ران به روی 
تم��ام مراجعان و مردم باز باش��د و مدیران 

پاسخگوی مردم باشند. 
کیانی درباره مس��ائل مطرح شده در مورد 
دس��تگیری ش��هردار و چند عضو ش��ورای 
شهرهای مرودشت و صدرا هم گفت: منکر 
مس��ائل و اتفاقات پیش آمده در این زمینه 
نیس��تیم، اما کار هنوز در مراحل بررس��ی 
قرار دارد و پس از قطعی ش��دن تمام موارد 
مطرح شده موضوع اطالع رسانی خواهد شد. 

سامانه سامد 
مدیرکل دفتر بازرس��ی، مدیریت عملکرد 
و امور حقوقی اس��تانداری فارس همچنین 
گف��ت: فعالیت س��امانه س��امد )س��امانه الکترونیکی م��ردم و دولت( با 
ش��ماره 111 از میزان مراجعه حضوری مردم به دس��تگاه های اجرایی و 

خدمات رسان کاسته است. 

براس��اس گزارش موسس��ه IAB، درآمد حاص��ل از بازاریاب��ی دیجیتال در 
مقایس��ه با بازاریابی تلویزیونی، از سال ۲۰1۶ تا ۲۰1۷ رشد چشمگیری داشته 
اس��ت.  براس��اس آخرین گزارش  مربوط به درآمد بازاریابی دیجیتال از موسسه 

IAB، بازاریابی دیجیتال در س��ال ۲۰1۷ رش��د 
خوبی داش��ته اس��ت و ب��ا افزای��ش ۲1درصدی 
نسبت به س��ال ۲۰1۶، درآمد حاصل از بازاریابی 
دیجیتال ح��دود 88 میلی��ارد دالر تخمین زده 
 می ش��ود.  به گزارش زومیت، این گزارش توسط
PricewaterhouseCoopers و به س��فارش 
موسسه IAB تهیه ش��ده است. به نظر می رسد 
هر س��ال ش��اهد رکورد جدی��دی از درآمدهای 
مالی ناش��ی از بازاریابی دیجیتال هستیم. بعد از 
یک دهه بحران های مالی ، ظاهرا در دوران طالیی 
سرمایه گذاری در این بخش قرار داریم و بازاریابی 
دیجیتال به نقطه عطفی رس��یده است و می توان 
به عنوان بازاری تجاری و درآمد زا روی آن حساب 

کرد.   براس��اس گزارش IAB، برای اولین بار در ط��ول تاریخ، درآمد حاصل از 
بازاریابی دیجیتال از درآمد بازاریابی تلویزیونی بیشتر شده است. IAB مجموع 
هزینه های بخش بازاریابی تلویزیونی و تلویزیون کابلی را حدود ۷۰.1 میلیارد دالر 

و هزینه صرف ش��ده برای بازاریابی دیجیتال را در همین بازه زمانی 88 میلیارد 
دالر برآورد کرده اس��ت.  البته بازاریابی تلفنی همچنان مورد توجه ش��رکت ها 
و موسس��ات اس��ت. در سال ۲۰1۷ نسبت به س��ال ۲۰1۶ مجموع هزینه های 
صرف شده برای بازاریابی دیجیتال حدود ۴۹.۹ 
میلیارد دالر رشد داشت که این رقم یعنی درآمد 
حاصل از تبلیغات س��ال ۲۰1۷ نسبت به سال 
۲۰1۶، در حدود ۵۷درصد افزایش یافته است. 
هر س��اله درآمد حاص��ل از بازاریابی دیجیتال 
حدود 3۶درصد رش��د می کند که سال ۲۰1۷ 
این رش��د به ۵۷درصد رس��ید.  در عین حال، 
در آمد حاص��ل از بازاریابی دیجیتال ویدئویی با 
33درصد رش��د به 11.۹ میلی��ارد دالر، درآمد 
حاصل از بازاریابی در بخش ویدئوهای موبایل با 
۵۴درصد رشد به رقمی حدود  ۶.۲ میلیارد دالر، 
درآمد حاصل از بازاریابی شبکه های اجتماعی با 
3۶درصد رش��د به ۲۲.۲ میلی��ارد دالر و درآمد 
حاصل از بازاریابی رسانه های صوتی دیجیتال با 3۹درصد افزایش به 1.۶ میلیارد 
دالر رسید. تبلیغات حاصل از موتورهای جست وجو و نصب بنرهای تبلیغاتی در 

سایت ها هم به ترتیب با  18 و ۲3درصد افزایش روبه رو بود. 

مدیرکل بازرسی استانداری فارس: 

درآمد بازاریابی دیجیتال سال 2017 بیشتر از بازاریابی تلویزیونی بودجزیره ای کارکردن مانع کسب و کار شده 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 
تسهیلگر و هدایتگر این ایده ها را به ظرفیت های 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 رش��د کس��ب وکارهای نوپا و توجه به اس��تارتاپ ها، دولت 
باید با شناس��ایی چالش ه��ا، ابزارهای حمایت از این کس��ب و کارها 
را شناس��ایی و اجرایی کند تا فرصت اش��تغال زایی در این مشاغل به 
تهدید تبدیل نش��ود؛ در عی��ن حال انگیزه جوان��ان متقاضی ورود به 
کس��ب وکارهای نوپا با موانع پیش رو و نبود نهادهای هدایتگر فروکش 

نکند. 
با افزایش تقاضا برای ایجاد مشاغل نوپا قوه مجریه، مقننه و قضاییه 
باید به س��هم خود در جهت رفع موانع پیش روی این مش��اغل کمک 

کنند. 
نهادهای تس��هیلگر حامی صاحبان ایده یک��ی از الزامات حمایت از 

متقاضیان راه اندازی کس��ب وکارهای 
نوپا است که دولت باید در این زمینه 

ورود کند. 
 از س��وی دیگ��ر مجلس نی��ز باید 
هر چه س��ریع تر نسبت به رفع موانع 
قانون��ی حمای��ت از کس��ب وکارهای 
نوپا و به روز رس��انی قوانین مرتبط با 
با  کس��ب وکارهای س��نتی متناسب 

مشاغل جدید اقدام کند. 
در عی��ن حال صاحب��ان ایده های 
اس��تارتاپی باید با اصول توسعه بازار 
و کسب وکار خود آشنا شوند، چراکه 
توس��عه محصول و خدمات مهم ترین 
اصل در حفظ مش��اغل و رشد کسب 

و کار است. 
در همی��ن زمینه محم��د ابطحی، 
مدیر ملی رس��ته فن��اوری اطالعات 
ط��رح تکاپو )توس��عه کس��ب وکار و 

اش��تغال پایدار( با اشاره به موانع و البته الزامات توسعه کسب وکارهای 
نوپا گفت: برای توس��عه این کس��ب وکارها دو رویکرد وجود دارد؛ یک 
رویکرد رفع موانع کس��ب وکارهای ایجاد ش��ده 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 تس��هیلگر تأسیس شوند که این 

رویکرد در قالب »سیاست مداخله ای« دولت باید تعریف شود. 
 »استارتاپی«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 اصوالً 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 کشور اتخاذ نشده است، این جهت گیری کمی زمانبر 
است تا سایر مدل ها و سیاست ها از جمله نهادهای پشتیبان کسب وکار 

و توسعه مراکز هدایتگر 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 
اکوسیس��تم 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 
صندوق های س��رمایه گذاری خطر پذیر )VC(  و شتاب دهنده ها ادامه 
داد: موض��وع فعالیت ش��تاب دهنده ها و صندوق های س��رمایه گذاری 
خطرپذیر همچون پارک ها و مراکز رش��د اس��ت با ای��ن تفاوت که به 
دلیل ماهیت خصوصی به صاحبان 
ایده در کس��ب وکارهای نوپا دو نوع 
خدمات مال��ی و هدایتگ��ری ارائه 
مقابل شتاب دهنده ها  در  می دهند. 
درصدی از س��هام اس��تارتاپ را در 
اختیار می گیرند که با توسعه دامنه 
فعالیت کسب وکار، عالوه بر حمایت 
از صاح��ب مش��اغل، ارزش س��هام 
می یابد.  افزایش  نیز  ش��تاب دهنده 
در این ش��رایط یک تعهد دو طرفه 
برای توس��عه کس��ب وکارهای نوپا 

ایجاد می شود. 
سرمایه گذاری برای صاحبان 

ایده با توسعه »شتاب دهنده ها«
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تأس��یس و 
سرمایه گذاری  صندوق های  توسعه 
ب��ه  خطر پذی��ر و ش��تاب دهنده ها 
س��رمایه گذاری در ایده های جدید 
در کس��ب وکارهای نوپا کمک می کند، درباره راهکارهای توس��عه این 
مش��اغل و افزای��ش رقابت گفت: در ح��ال حاضر صاحب��ان ایده های 
کس��ب وکارهای نوپا و تیم های استارتاپی غالبا دارای ایده هستند و با 
اصول کسب و کار، حضور در بازار و توسعه دامنه فعالیت آشنا نیستند 
به همین دلیل دولت برای رش��د و ش��کل گیری کسب وکارهای نوپا از 
جنس بخش  خصوصی باید مداخله کند که این مداخله گری گاهی به 

منابع غیروامی 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. 

دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر، در گردهمایی Uber Elevate از 
برنامه های آتی این شرکت در زمینه حمل و نقل گفته است. 

مدیرعامـل اوبر، در دومیـن روز از گردهمایـی Uber Elevate به 
صحنه آمـد تا در مصاحبه ای با برد اسـتون درباره مـواردی همچون 
تصـادف مرگبار خودروی خودران این شـرکت، رابطـه اوبر با گوگل و 

تحویل کاال به وسیله پهپادها صحبت کند. 
چنـدی پیش طـی حادثه ای مرگبـار، یکی از خودروهـای خودران 
اوبـر با یک عابر پیاده برخورد کرد که منجر به مرگ عابر پیاده شـد. 
خسروشاهی در پاسخ به این سوال که شرکت متبوعش از این حادثه 
چه درسـی گرفته، اظهار داشـت که »ایمنی باید اولویت اول باشد«. 
پس از اشـاره به این مسـئله که در ماه های آینده شـاهد تردد مجدد 
خودروهای اوبر در خیابان ها خواهیم بود؛ خسروشاهی به این مسئله 
اشـاره کرد که اوبر از نزدیک با سـتاد ملی ایمنـی حمل و نقل ایاالت 

متحده همکاری می کند. 
وی اعـالم کرد که تنها پس از انجام بررسـی ایمنـی دقیق و کامل، 
خودروهای خـودران اوبر به خیابان ها باز خواهند گشـت. مدیرعامل 
اوبـر هیچ جزییاتی دربـاره این حادثه و تحقیقات انجام شـده مطرح 
نکـرد؛ از جملـه گزارش هایی که نشـان می دهند عابر پیاده توسـط 
حسـگرهای موجـود در ایـن خودرو شناسـایی شـده، اما بـه دلیل 
تنظیمات نرم افزاری، به این مسـئله توجه نشـده است. خسروشاهی 
صرفا به گفتن این مسئله بسنده کرد که از »پیامدهای ناخواسته « در 

آزمایشـات خودروهای خودران و دیگر پروژه های اوبر آگاه اسـت. به 
گفته وی، اوبر همچون پلی اسـت بین دنیای دیجیتال و دنیای واقعی؛ 
تجربه فناوری اوبر تنها به نرم افزار مربوط نمی شود، بلکه خودروهایی 
که قرار اسـت مسـافران را به مقصد برسـانند باید با مشکالت دنیای 

واقعی، همچون ترافیک دست و پنجه نرم کنند. 
عالوه بر خودروهای خودران، تاکسـی های پرنده اوبر نیز قرار است 
پروازهای آزمایشـی خود را از سال 2020 شـروع کنند. به عالوه، اوبر 
یکی از شـرکت هایی اسـت کـه در برنامه وزارت حمـل و نقل ایاالت 
متحـده برای یکپارچه سـازی اسـتفاده از پهپادها حضـور دارد؛ این 
شـرکت در حال حاضر نیز تحویل غذا با پهپادها را به طور آزمایشـی 

در شهر سن دیگو شروع کرده است. 
در مصاحبه خسروشاهی با استون، به همکاری اوبر با گوگل نیز اشاره 
شد. در این رابطه، استون به همکاری اوبر با شرکت کیتی هاوک اشاره 
کرد؛ این شـرکت که تحت حمایت لـری پیج به فعالیت می پردازد، در 
حال کار روی تاکسی های پرنده است. خسروشاهی اعالم کرد که پس 
از حل و فصل منازعات مرتبط با سـرقت اطالعات تجاری با ویمو )که 
یکی از زیرمجموعه های آلفابت اسـت(، توانسـته با سباستین ثرون، 
مدیرعامـل کیتی هاوک صحبت کند. به ادعای خسروشـاهی، این دو 
شـرکت »در ابتدای یک گفت وگو« قرار دارند، اما آینده همکاری اوبر 
و دیگر شـرکت هایی که زیر چتر آلفابت قرار دارند، بسیار متفاوت از 

گذشته خواهد بود. 

الزامات حمایت از ایده های استارتاپی کدامند؟ 

خسروشاهی از همکاری با سایر شرکت ها و خودروهای خودران می گوید

گفته های تازه مدیرعامل اوبر 

استارتاپ

اپ��ل در نظر دارد با هم��کاری گلدمن س��اکس، کارت اعتباری اختصاصی 
خود را بر پایه س��رویس اپل پی )Apple Pay(  ارائه کند.  براساس گزارش 
نشریه وال استریت ژورنال، اپل در نظر دارد با همکاری موسسه خدمات مالی 
و بانکداری گلدمن ساکس، ارائه کارت  اعتباری را شروع کند. همکاری اپل با 
گلدمن س��اکس به معنی پایان همکاری اهالی کوپرتینو با موسس��ه بانکداری 
Apple Pay و س��رمایه گذاری بارکلیز است. این کارت های اعتباری از برند

اس��تفاده می کنند و عرضه آنها احتماال از اوایل س��ال آینده میالدی ش��روع 
خواهد ش��د. موسس��ه مالی گلدمن س��اکس نی��ز وام های فروش��گاهی را به 

دارندگان این کارت ها اعطا خواهد کرد. 

اپل با همکاری گلدمن ساکس کارت 
اعتباری ارائه می کند
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هم��واره در اختیار داش��تن مخاطبان 
زیاد ب��رای فعاالن ش��بکه های اجتماعی 
از اهمیت بس��یاری برخوردار اس��ت. این 
ام��ر خصوصا ب��رای ش��رکت ها ضروری 
محسوب می شود. با این حال تنها برخی 
از صفح��ات موف��ق به ج��ذب مخاطبان 
حداکثری ش��ده و ش��هرت را برای خود 
ب��ه ارمغان می آورند. ریش��ه این موضوع 
را باید در نحوه عملکرد آنها دانس��ت. در 
همین راس��تا و در ادامه به بررسی برخی 
نکات مهم در راس��تای ج��ذب مخاطب 

میلیونی خواهیم پرداخت. 
1- هدفی برای خود تعیین کنید و 

فرصت ها را دریابید
در ابتدای راه الزم است هدف تان را از 
ورود به شبکه  اجتماعی نظیر اینستاگرام 
مشخص کنید. برای مثال در صورتی که 
به دنبال کسب شهرت برای خود باشید، 
اقدامات ش��ما تفاوت هایی را با فردی که 
به دنبال معرفی محصوالت خود اس��ت، 
خواهد داشت. توجه داشته باشید که هر 
ش��رکتی برای خود ه��دف منحصر به فرد 
و متفاوتی دارد ب��ه همین خاطر در این 
زمین��ه تنها توج��ه خود را ب��ه نیازهایی 
که قرار اس��ت از این طریق تأمین شود، 
متمرکز کنید. در گام بعدی الزامی است 
ت��ا فرصت های پیش روی خ��ود را جدی 
بگیری��د. برای مثال در صورتی که فردی 

ب��ه تازگی در میان جامع��ه مورد نظر به 
شهرت دس��ت پیدا کرده است، می تواند 
بهترین گزینه برای مدل تبلیغاتی ش��ما 
باش��د. نباید برای کسب موفقیت، منتظر 
رسیدن فرصت ها باشید و فراموش نکنید 
که ای��ن امر تنها با گام های اولیه هرچند 

ساده میسر خواهد بود. 
2- برای اقدامات خود برنامه ای 

مشخص داشته باشید
جالب اس��ت بدانید که قب��ل از ورد به 
عرصه مدلینگ، تمام��ی نکات جانبی در 
این رابطه نظیر عکاس��ی و گریم را مورد 
مطالع��ه خود ق��رار داده و در زمینه های 
مرتب��ط ب��ا کار م��ورد عالق��ه خ��ود به 
توانمندی هایی دس��ت پیدا کنید. درواقع 
در راستای کسب ش��هرت ضروری است 
توانمندی ه��ای الزم را در خ��ود تقویت 
کنید. در این رابط��ه تفاوتی ندارد که در 
چه حوزه ای قصد فعالیت دارید، بلکه نکته 
مهم این است که سرمایه گذاری مناسبی 
روی خود داشته باشید. همچنین توجه به 
اینکه در چه زمان و به چه نحوی مطالب 
خود را ارس��ال کنید نیز نکته ای است که 
باید م��ورد توجه قرار گی��رد. برای مثال 
حض��ور با لباس مخصوص جش��ن س��ال 
ن��و در تأثیرگذاری بیش��تر روی مخاطب 
نقش چشمگیری خواهد داشت. به همین 
خاطر ضمن تنوع دهی ب��ه اقدامات خود 
زمان ه��ای مناس��ب و مناس��بت ها را نیز 

مدنظر قرار دهید. 

3- از تجربیات دیگران استفاده 
کنید

اینکه س��ایر افراد موفق را مورد توجه 
خ��ود ق��رار دهی��د و از اقدام��ات آنه��ا 
الگوبرداری کنید، تصمیمی بدون ش��ک 
حرفه ای و سودمند خواهد بود. درواقع در 
اختیار داشتن ایده برای انجام بهتر کارها 
از جمله مواردی است که ممکن است به 
ذهن شما خطور نکند، با این حال توجه 
به اقدامات مش��ابه می تواند به چارچوب 

فکری بهتر شما کمک شایانی کند. 
4- شخصیتی محبوب داشته باشید 

اینکه جامعه ش��ما را به خوبی یاد کند 
از جمل��ه مواردی اس��ت که در کس��ب 
ش��هرت و احتمال دنبال ش��دن صفحه 
شما، تأثیر بسیاری خواهد داشت. همواره 
مشاهده ش��ده است که برخی از افراد به 
رغم ش��هرت کافی، از طرف��داران کمی 
در ش��بکه های اجتماع��ی برخودارند که 
یک��ی از مهم ترین دالیل آن عدم رضایت 
جامعه از ش��خصیت وی است. در همین 
راستا الزم اس��ت تا ابتدا محبوبیت را در 
دل جامع��ه خود به دس��ت آورید. تحت 
این ش��رایط به محض ورود به شبکه های 
اجتماع��ی ب��ا اس��تقبال خوب��ی مواجه 

خواهید شد. 
5- به طرفداران خود توجه کافی 

نشان دهید 
همواره باید دلیلی وجود داش��ته باشد 
ک��ه افراد حتی در درازمدت نیز تمایل به 

دنبال کردن مطالب ارس��الی شما داشته 
باشند. بدون شک اینکه افراد حس کنند 
چی��زی فرات��ر از یک رابطه ی��ک طرفه 
با ش��ما دارند، خ��ود در افزای��ش تعداد 
مخاطب تأثیر چشمگیری خواهد داشت. 
برای مثال می توانید چالش ها و مسابقات 
ارتب��اط  ب��رای  را  و حت��ی زمان های��ی 
مس��تقیم با افراد منتخ��ب، تعیین کنید. 
درواقع موارد ذکر ش��ده تنها چند نمونه 
رایج در این رابطه محس��وب می ش��ود و 
نباید خود را محدود به این موارد بدانید. 
در ای��ن زمین��ه خالقیت و انج��ام کاری 
منحصربه فرد در کنار موارد رایج می تواند 
بهتری��ن نتیج��ه ممکن را برای ش��ما به 

همراه داشته باشد. 
6- شرکای خوبی برای خود بیابید 

این یک واقعیت غیر قابل انکار اس��ت 
ک��ه در هی��چ عرص��ه ای نمی توانی��د به 
تنهایی موفقیت چش��مگیری به دس��ت 
آوری��د. به همین خاطر الزم اس��ت تا در 
مسیری که برای خود مشخص کرده اید، 
زمینه را برای ایجاد تیمی قوی و مناسب 
فراه��م آورید. مالک نخس��ت در انتخاب 
افراد میزان راحتی شما در کنار آنهاست. 
درواق��ع ش��ما بای��د از کاری ک��ه انجام 
می دهی��د لذت کافی ببرید تا پیش��رفت 
کنید. به همین خاطر بس��یار مهم است 
افرادی را در کنار خود داش��ته باشید که 

در انتقال این حس تأثیرگذار هستند. 
entrepreneur :منبع

چگونه به مخاطبان میلیونی در اینستاگرام دست پیدا کنیم؟ 
نحوه خلق ایده های خالقانه در 

آژانس روابط عمومی
ش��اید برخی نظرشان بر این باش��د که روابط عمومی کار 
خیلی تخصصی نیس��ت و بسیاری از افراد به صورت شخصی 
می توانند از پ��س آن برآیند و نیازی به تحصیالت، دانش یا 
پیش زمینه خاصی احساس نمی شود. شاید تعجب کنید که ما 
هم با این افراد تا حدودی اتفاق نظر داشته باشیم، بدیهی است 
درصورتی که هدف از به کارگیری رسانه مشخص باشد )اهداف 
تعیین ش��ده در مارکتینگ پلن( افراد با داشتن دو ویژگی و 
مهارت »ش��ناخت اصول کلی« و »تفکر خالق« به خوبی به 
موفقیت دست خواهند یافت.  هرچند برخی افراد از استعداد 
ذات��ی در حوزه روابط عمومی، تبلیغ��ات و حتی مارکتینگ 
برخوردار هستند، اما دیگران نیز نباید از تالش در رسیدن به 
موفقیت دست بردارند و به راحتی می توانند به خلق ایده های 
روابط عمومی موفق بپردازند. این درس��ت همان کاری است 
که یک آژانس روابط عمومی و پرسنل آن برایش برنامه ریزی 
می کنند. در ادامه به هشت مرحله خلق ایده های خالقانه در 

آژانس روابط عمومی می پردازیم.
قدم اول: مشـخص کردن مشـکل؛ ق��دم اول در حل 
مش��کل دانستن مشکل است، اما بس��یاری از مدیران روابط 
عمومی به سرعت در مسیر خود حرکت می کنند، بدون اینکه 
بدانن��د برای چه چیزی تالش می کنند و هدف اصلی ش��ان 
چیست. قبل از هر چیزی زمان مناسبی را به تعیین مشکل 
اختص��اص بدهید و س��پس اقدام به حل قضی��ه کنید. باید 
توانایی این موضوع را داشته باشید تا اهداف مارکتینگ را در 
یک جمله بیان و به بهترین ش��کل ممکن در راستای اهداف 

روابط عمومی خود یکپارچه کنید. 
قـدم دوم: قرار دادن اطالعات مرتبـط در کنار هم؛ 
متخصصان در هر زمین��ه ای از اهمیت جمع آوری اطالعات 
ویژه آگاه اند. قبل از اینکه تصمیمی برای حل مشکل بگیرید 
باید اطالعات کافی در این زمینه داشته باشید. درست مانند 
کارآگاهان جنایی که بیشترین زمان خود را صرف گردآوری 
آثار ج��رم خواهند کرد عمل کنید. پرونده س��ازمان یافته از 
مطالبی تهیه کنید ک��ه درزمینه پروژه گردآوری می کنید و 
قبل از اقدام به تنظیم راه حل خود، آن پرونده را بازبینی کنید. 
یادداشت ها را به درستی بررسی و تایپ کنید، مطالب زیاد را 
در قالب خالص��ه ای تمیز به گونه ای تدوین کنید که در یک 

نگاه تمام حقایق مشخص شود. 
قدم سوم: انجام گردآوری عمومی اطالعات؛ اطالعات 
عمومی باید مربوط به مهارت هایی باش��د که شما در زندگی 
خود به دست آورده اید و تا حد بسیاری شامل آرشیو اطالعات 
شما در ارتباط با وقایع، افراد، رسانه ها، فرهنگ، مدیریت، دانش 
و فناوری باشد. در کسب وکار حرفه ای باید اطالعات ویژه پروژه 
در دس��ترس باش��د. اطالعاتی همچون بودجه، برنامه، منابع 
قابل دس��ترس، مشخصات مش��تری، اطالعات محصول، اجزا 
و روش های تکمیل پ��روژه و... فراموش نکنید که متخصصان 

موفق به جمع آوری اطالعات بسیار عالقه مند هستند. 
قدم چهارم: ترکیبات خالقانه؛ هنگام بررسی حقایق، به 
دنبال ترکیبات هم خانواده بگردید. ببینید که چه تبلیغی در 
راستای اهداف مارکتینگ پروژه به ذهن تان خطور می کند و 
مهم تر از آن پیام تان را به روشنی و خالقانه نمایش دهد. اگر 
فک��ر می کنید چیز جدیدی در دنی��ا وجود ندارد و همه چیز 
قبال خلق شده کامال در اشتباهید. یک ایده لزوما نباید چیزی 
کامال جدید باشد. بس��یاری از ایده ها تنها ترکیبی از عناصر 
موجود هستند. با جس��ت وجو در این ترکیبات می توانید به 

روش دسترسی خاص خودتان دست  یابید. 
قـدم پنجـم: فرصتـی بـرای فکر کـردن؛ قب��ل از 
تصمیم گیری در مورد روش��ی ک��ه می خواهید به کار ببرید، 
به خودتان برای تفکر بیش��تر فرصت بدهید. درس��ت همان 
موقع که احساس می کنید استعداد خالق شما خشک شده 
است، کنار گذاشتن موضوع برای زمانی مشخص به شما در 
تجدید قوای ایده پردازی تان راهگش��ا خواهد بود. البته نباید 
بعد از پنج دقیقه آش��فتگی زود به فکر استفاده از این روش 
بیفتید. ابتدا تمام اطالعاتی را که می توانید گرد آورید، سپس 
بارها و بارها اطالعات را مرور کنید. زمان اس��تراحت درست 
زمانی اس��ت که پس  از این تالش ها به نقطه اول می رس��ید. 
مسئله را کنار بگذارید، قبل از تصمیم گیری به خود فرصتی 
برای تفکر بیش��تر بدهید و بگذارید ذهن ناخودآگاه شما کار 

را به پیش براند. 
قدم ششم: چک لیست را به کار بگیرید؛ فهرستی از 
تمام مواردی که می بایست به آنها پرداخته شود تهیه کنید. 
کاربرد این فهرس��ت ها برانگیختن تفکر خالقانه و س��کوی 
پرتابی برای آغاز ایده های جدید اس��ت. بسیاری از مشاوران 
و انجمن ها این موارد را فهرس��ت کرده اند، اما بهترین روش 
گردآوری مواردی است که در امور روزمره شما اتفاق می افتد. 
باید توجه داشت که هیچ فهرستی نمی تواند شامل ایده های 
متناسب با موقعیت های متفاوت باشد و از آنها به عنوان ابزاری 

برای تفکر خالقانه استفاده می شود. 
قدم هفتم: بازخورد بگیرید؛ برخی افراد ترجیح می دهند 
ب��ه تنهایی کار کنند و برخ��ی در یک گروه، اما اگر عضوی از 
یک گروه نیستید پرسیدن نظرات دیگران می تواند به شما در 
متمرکز کردن افکار و تولید ایده هایی که تا به  حال به ذهن تان 
خطور نکرده کمک کند. گرفتن بازخورد ارزشمند است، اگر 
احساس می کنید حق با شماست و انتقادها بی اساس است، به 
آنها توجهی نکنید، اما در اکثر مواقع اطالعات مفیدی به دست 
خواهید آورد که شما را در رسیدن به بهترین ایده های روابط 

عمومی و تبلیغات یاری خواهد کرد. 
قدم هشتم: انجام کار گروهی؛ کار را گروهی جلو ببرید، 
اما نه هر گروهی! یک گروه دو نفره ایده آل اس��ت. بیش��تر از 
این تالش تان نتیجه ای در بر نخواهد داش��ت. شخصی که با 
او تش��کیل گروه می دهید  باید واجد مهارت ها و فرآیندهای 
تفکری باشد که با تفکرات شما در تعادل باشد و آن را تکمیل 

کند. 
hormond :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )22(
دو صورت تبلیغات

زمانی ک��ه دکت��ر جکیل معجون��ش را نوش��ید، یک 
دگرگونی رخ داد: شخصی که در آینه به او نگاه می کرد، 
دکتر جکیل نبود.  کمپین های تبلیغاتی نیز به آینه نیاز 
دارند، چون به صورت ناگهانی و به دالیلی نامعلوم، چهره 
خود را تغییر می دهند. پیامی جدید صادر می شود، پیامی 
که به صورت کالمی نیست و این پیام جدید ممکن است 
با چیزی که آژانس یا مشتری در ذهن دارد کامال متفاوت 
باشد. این بخشی جذاب و هیجان انگیز از واقعیت تبلیغات 
است.  ما این پدیده را با روشی عجیب کشف کردیم. چند 
س��ال پیش ما کمپینی برای سیگار کول طراحی کردیم 

که مردم را به این کار تشویق می کرد: 
»عادت سیگار داغ را با کول بشکنید!«

ای��ن تبلیغ در ابتدای عرضه تلویزیون طراحی ش��د و 
حلقه های زنجیری آهنین و سنگین در صفحه به چشم 
می خورد. همزمان با اعالم جمله »عادت س��یگار داغ را 
بش��کنید!« زنجیر با صدایی بلند پاره و تصویر محصول 
نمایش داده می شد.  پس از گذشت مدتی از شروع تبلیغ، 
ما تیمی را برای بررسی نفوذ اعزام کردیم تا از نظر مردم 
مطلع شویم. هیچ یک از مردم منظور تبلیغ را به درستی 

متوجه نشده بودند. برداشت آنها چنین بود: 
»شما می توانید با کول سیگار را ترک کنید!«

ما در حال انجام کمپین متفاوتی بودیم. برداشت مردم 
کامال اشتباه بود. جکیل در سکوت کامل به هاید تبدیل 
ش��د و کمپین صورتی کامال عجیب و جدید را به مردم 

نشان می داد. 
این برای ما زنگ خطر بود. البته، معنا قابل تغییر است. 
یو اس پی قابل تغییر و دگرگونی اس��ت. در واقع، حتی 
ممکن اس��ت که یک یو اس پی جدید و کامال ناشناخته 
ظهور کند. ما می دانستیم که در تمام کمپین های جدید 
با پول مش��تری قمار خواهیم کرد، چ��ون میزان نفوذ و 
برداش��ت مردم تا چند ماه پس از انتشار و ارائه تبلیغات 

مشخص نخواهد شد. 
پس یک مجموعه سؤال کامال جدید به وجود آمد: 

آی��ا می ت��وان از قب��ل، برداش��ت م��ردم از تبلیغی را 
پیش بینی کرد؟ چنانچه دو تبلیغ داشته باشیم، آیا یکی 
از آنها بهتر از دیگری یو اس پی را منتش��ر می کند؟ آیا 
انواع خاصی از تبلیغات بهتر از س��ایرین هس��تند؟ پیام 
اصلی تبلیغات رقابتی چیست؟ تبلیغ، کدام نکات ثانویه 
متن را پوشش خواهد داد؟ آیا می توان از قبل میزان نفوذ 

را پیش بینی کرد؟ 
شرکت تد بیتس بالفاصله تئاتری در یکی از شلوغ ترین 
نقاط ش��هر نیویورک تأس��یس کرد. ترافیک انسانی این 
منطقه به قدری سنگین بود که ما می توانستیم به صورت 
پایدار با مخاطبانی زنده کار کنیم. تجهیزات نصب شد و 
افراد تیم تحقیق آم��وزش دیدند. تکنیکی برای نمایش 
همزمان تبلیغ و آگهی های بازرگانی، تحت شرایط کنترل 
ش��ده، بر روی صفحه پیدا شد و ما می توانستیم پیش از 

انتشار کمپین بازنواخت را ایجاد کنیم. 
ب��ه دلیل نبود اصطالح مناس��ب، ما ن��ام این محل را 

آزمایشگاه محتوا گذاشتیم. 
1۰ سال از زمان احداث آزمایشگاه گذشت و ما در طول 
این مدت نکات بسیار زیادی در مورد واقعیت تبلیغات یاد 
گرفتیم، بیشتر از چیزی که تصورش را می کردیم! اولین 
و دومین آزمایش واقعا ج��ذاب بودند و همزمان با ادامه 
یافتن تحقیقات، الگوهای جدیدی ظهور کردند و به اصل 
تبدیل شدند. این اصول در نهایت قوانین واقعیت تبلیغات 
را ش��کل دادند. این اولین اصل اس��ت: یک تبلیغ کننده 
می تواند به صورت همزمان دو کمپین متفاوت را مدیریت 

کند و از این موضوع اطالعی نداشته باشد. 
آیا شما تئوری دو صورت تبلیغات را قبول ندارید؟ 

پس به این داستان گوش کنید: 
اخیرا ما مجبور ش��دیم که مقدمه تبلی��غ یک دارو را 
تغییر دهیم. این یک تبلیغ معمولی دارو نبود و ما دارویی 
خاص، معروف و کالسیک در اختیار داشتیم. این تبلیغ 
سال ها بدون هیچ تغییری پخش شده بود و برند سازنده 
به تدریج و با پیشرفتی ممتد به یکی از پرچمداران حوزه 
کاری خ��ود تبدیل ش��د و حجم فروش��ی چند میلیون 

دالری را به خود اختصاص داد. 
این مقدمه تنها هفت ثانیه از یک تبلیغ ۶۰ثانیه ای را 
شامل می شود. هر تولیدکننده محتوایی به شما خواهد 
گف��ت که طراحی مقدمه ای جدید کاری س��اده اس��ت. 
مقدمه ای جدید؟ و تنه��ا هفت ثانیه؟ خب این کار تنها 

یک روز زمان می برد! 
واقعا؟ 

ما برای طراحی آن شش ماه وقت صرف کردیم. 
ما دریافتیم که مقدمه جدید هفت ثانیه ای یک یو اس 
پ��ی طالیی را به یک افتضاح تبدیل کرده اس��ت، گرچه 
پنجاه و سه ثانیه باقی مانده نیز به همین شکل بود و این 
تمام ماجرا نیس��ت. این مقدمه جدید، عالوه بر تغییر یو 
اس پی، ایده جدیدی نیز در رابطه با ماهیت محصول ارائه 
می کرد: مردم تصور می کردند که این دارویی جدید است 

و باید برای دردی جدید از آن استفاده کنند! 
چه درسی آموختیم؟ 

چنانچه مش��تری دارای یک کمپین یا تبلیغی س��اده 
و عالی اس��ت، تغیی��ر آن، در صورتی که یک یو اس پی 
جدید به مصرف کننده ارائه شود، نتیجه ای مهلک در پی 

خواهد داشت. 
و تغیی��ر یو اس پی، در صورتی که به اندازه یو اس پی 

قبلی تأثیرگذار نباشد، نیز کاری اشتباه است. 
ادامه دارد. . . 
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پیاده سازی  قصد  که  کس��ب وکارهایی 
اومن��ی چنل را دارن��د بای��د کانال های 
ارتباط��ی برن��د را ب��ه هم متص��ل کرده 
و س��ابقه مش��تری را در هر مرحله ثبت 

کنند. 
اومنی چنل لغتی اس��ت ک��ه در مدل 
تج��اری B2C )تجارت بین کس��ب وکار 
و مصرف کنن��ده( کارب��رد دارد و تجربه 
یکنواخت مش��تری از خری��د را توصیف 
می کند. به این ص��ورت که تجربه خرید 
مش��تری از یک کان��ال به کان��ال دیگر 
منتقل ش��ده و هیچ کاستی در مدیریت، 
پشتیبانی و نتیجه خرید مشاهده نشود. 

به عن��وان مث��ال تصور کنید مش��تری 
کاالیی را از طریق موبایل در وب س��ایت 
برن��د مش��اهده و پس از ثبت س��فارش 
برای خرید حضوری به فروشگاه مراجعه 
می کن��د. این یعنی وب س��ایت ش��رکت 
نس��خه موبای��ل دارد و اطالع��ات کامل 
محصول مانند قیم��ت و موجودیت کاال 
را درج ک��رده اس��ت. س��پس زمانی ک��ه 
مش��تری به صورت فیزیکی به فروشگاه 
مراجعه می کند یعن��ی کانال ارتباطی از 
حالت آنالین به آفالین تغییر کرده است. 
همچنین درخواست مشتری به فروشنده 
رسیده است و نیازی به تکرار آن نیست. 
درنهایت مش��تری خرید خود را دریافت 
می کن��د و از فروش��گاه خارج می ش��ود 
یعن��ی موجودی��ت محصول به درس��تی 
در وب س��ایت ش��رکت درج و س��فارش 
مشتری به فروش��نده منتقل شده است. 
در این مثال تم��ام کانال های ارتباطی با 
هم هماهنگی داش��ته اند و تجربه خوبی 
از خری��د را در ذه��ن مش��تری ماندگار 

کرده اند. 
در ارتب��اط کس��ب وکارها با مش��تری 
سلس��له مراتبی وج��ود دارد که در ادامه 

بیشتر به توضیح آنها می پردازیم. 
 :)Multichannel( مولتی چنل   -1
ابزاره��ای  می دانی��د  ک��ه  همانط��ور 
الکترونیک مانند موبای��ل، رایانه و تبلت 
اغل��ب  پیش��رفت زی��ادی داش��ته اند و 
کس��ب وکارهای ام��روزی از این کانال ها 
ب��رای ارتب��اط ب��ا مش��تریان اس��تفاده 
می کنن��د. م��ردم نیز انتظ��ار دارند تمام 
کس��ب وکارها از طریق ایمیل با مشتری 
ارتباط برقرار کنند یا از طریق شبکه های 
اجتماعی به سؤال های شان جواب دهند. 
یا به عن��وان مثال باره��ا برای مان پیش 
آمده که ش��کایتی را از طریق وب سایت 
مطرح می کنی��م و چند روز بعد از طرف 
تیم پش��تیبانی برای رفع مش��کل تماس 

گرفته می شود. 
درواق��ع تکنولوژی امروزی ارتباط بین 
کانال ه��ای مختل��ف را امکان پذیر کرده 
اس��ت، به طوری ک��ه تیم پش��تیبانی با 
مش��اهده سابقه مشتری، از طریق ایمیل 
به ش��کایت او پاسخ می دهد. البته گاهی 
اوقات این طور نیست و با اینکه موضوعی 
را از طری��ق روبات چ��ت مطرح کرده ایم 
تلفن��ی  مجب��ور می ش��ویم در تم��اس 
دوباره همه چیز را تک��رار کنیم. درواقع 
در مولت��ی چنل، مش��تری در هر درگاه 
اینترنت��ی هویت مس��تقل و جداگانه ای 

دارد، یعنی اطالعاتش به س��ایر درگاه ها 
منتقل نمی ش��ود. اما کراس چنل به این 

مشکل رسیدگی کرده است. 
 :)Cross channel( ۲- کراس چنل
این ش��یوه ی��ک مرحل��ه از مولتی چنل 
باالتر اس��ت و مشتری هویت یکسانی در 
تمام درگاه های ارتباط��ی دارد. به عنوان 
مثال زمانی که مش��تری از طریق روبات 
چت ش��کایت خود را مط��رح می کند و 
پشتیبانی با او تماس می گیرد، نیازی به 
تعریف دوباره مش��کل نیست. به عبارتی 
کراس چنل یعنی اطالعات مش��تری به 
تمام کانال های ارتباطی منتقل می شود. 
حتی اگر در هر مرحله یک نفر به مشکل 
رس��یدگی کند، باز ه��م اطالعات به طور 
کامل منتقل می شوند و نیازی به تعریف 
دوباره مس��ئله از طرف مش��تری نیست. 
البته ناگفته نماند در این روش هر درگاه 
هویت مس��تقل دارد. به نظر می رسد این 
روش تمام مشکالت را حل کرده باشد اما 

اومنی چنل راه حل بهتری دارد. 
 :)Omnichannel( اومنی چنل  -3
در اومنی چنل مش��تری ف��ارغ از کانال 
ارتباطی در مرکز توجه قرار می گیرد. این 
یعنی سفر مشتری نباید تکرار شود یا به 
عقب پیشروی کند، بلکه باید حرکت رو 
به جلو داشته باش��د. پاسخ مشتری باید 
در لحظه داده شود یعنی سابقه خرید او 
باید به طور کامل در سیستم ذخیره شده 
باش��د. هر تعامل با کارب��ر باید او را یک 
قدم در مسیر جلوتر ببرد. به عنوان مثال 
اگر با مس��ئول پش��تیبانی چت می کند 
باید بتواند گفت وگو را از طریق اس ام اس 
ادامه دهد یا رون��د کار را از طریق تلفن 
پیگیری کن��د. در نهایت کد رهگیری یا 
هر مدرک دیگری از طریق ایمیل برایش 

ارسال می شود. 
در این روش مهم نیست مشتری سؤالی 
را از طریق ایمیل مطرح می کند یا نیاز به 
پش��تیبانی دارد، هر درخواس��ت ارتباط از 
طرف کاربر باید با بررسی سابقه گذشته او 

انجام ش��ود. درنتیجه استفاده از این روش 
نیازمند تغییرات اساس��ی در نحوه کارکرد 

سازمان و سرویس دهی آنها است. 
اومن��ی چنل از دی��دگاه تیم خدمات: 
در گذش��ته هرک��دام از کارمندان بخش 
پشتیبانی برای کار در یک کانال ارتباطی 
خاص آموزش می دیدن��د. به عنوان مثال 
برخی به تلفن ها پاس��خ می دادند، برخی 
ایمیل ه��ا را چ��ک می کردن��د و هی��چ 
ارتباط��ی می��ان آنها وجود نداش��ت. اما 
ام��روزه بای��د از روش ترکیبی اس��تفاده 
ش��ود. یعنی برندی که بخواهد سرعت و 
کارآمدی خود را باال ببرد باید طرز تفکر 
قدیمی خود را عوض کرده و اومنی چنل 

واقعی را به مشتری ها عرضه کند. 
اگر ش��ما ه��م قص��د دارید وف��اداری 
مش��تری را از طریق ایج��اد تجربه خوب 
ب��اال ببری��د یا می��زان خری��د را افزایش 
دهید باید ارس��ال تیکت و پشتیبانی به 
روش ه��ای قدیمی را فراموش و تغییرات 
اساس��ی در سیس��تم پش��تیبانی اعمال 
کنی��د. کارمن��دان تیم پش��تیبانی نباید 
تنها برای دادن پاسخ های از پیش تعیین 
ش��ده آموزش ببینند. این افراد مس��ئول 
برق��راری ارتباط با مش��تری هس��تند و 
باید تمامی اطالعات گذش��ته کاربر را در 
اختیار داش��ته باش��ند. یعنی از زمانی که 
کاربر وارد وب سایت می شود تا زمانی که 
خرید ص��ورت می گیرد هم��ه اطالعات 
بای��د ذخی��ره و در صورت نی��از بازیابی 
ش��ود. درنتیجه کارمن��دان باید به نوعی 

مشتری ها را دنبال کنند. 
البته کس��ب وکارهای زی��ادی هنوز به 
مراکز تماس وابسته هس��تند و استفاده 
از ای��ن امکان��ات جدی��د را رد می کنند. 
کارمندان ای��ن ش��رکت ها نهایتا از یک 
ی��ا دو کانال ارتباطی می توانند اس��تفاده 
کنند. درنتیجه برای اس��تفاده از ش��یوه 
اومنی چنل عالوه بر تغییرات اساسی در 
زیرساخت ها باید نحوه انجام کار جدید را 

به کارمندان توضیح دهند. 

مثال هایی از پیاده سازی اومنی چنل 
در کسب وکار

دیزنی
 دیزنی یکی از ش��رکت هایی است که 
با اس��تفاده از مفهوم اومنی چنل ارتباط 
خوبی با مش��تری ها برق��رار می کند. این 
ش��رکت براس��اس داس��تان های تخیلی 
و خالقانه س��اخته ش��ده و تعجبی ندارد 
ک��ه در دنی��ای واقع��ی نی��ز از راه های 
خالقان��ه ای برای بازاریاب��ی اومنی چنل 
اس��تفاده کن��د. ش��رکت دیزن��ی توجه 
وی��ژه ای به جزیی��ات دارد و دسترس��ی 
ب��ه تم��ام قس��مت های وب س��ایت را از 
طری��ق موبای��ل نی��ز امکان پذی��ر کرده 
اس��ت. کارب��ر بع��د از ثبت درخواس��ت 
بازدی��د می تواند برای هر دقیقه از س��فر 
از طری��ق اپلیکیش��ن برنامه ری��زی کند. 
بازدیدکنن��دگان می توانن��د داخل پارک 
از طریق اپلیکیش��ن، محل تمام مناطق 
دیدنی و م��دت زمانی را که باید در صف 
بایستند دنبال کنند. کاربران همچنین از 
طریق اپلیکیشن اتاق های خود را تحویل 
می گیرن��د و تمام خریدهایی را که انجام 
داده اند به س��رویس اتاق اضافه می کنند. 
تم��ام کانال های ارتباط��ی دیزنی به هم 
متصل هس��تند و تجربه خوب��ی را برای 

کاربر فراهم می کنند. 
استارباکس

اس��تارباکس یکی دیگ��ر از برندهایی 
اس��ت که به خوبی از مفهوم اومنی چنل 
اس��تفاده کرده است. استارباکس در اکثر 
ش��هرهای دنیا شعبه دارد و تجربه خوبی 
را برای مشتری های خود فراهم می کند. 
هر زمان کاربر حس��اب خود را از طریق 
کارت بانکی ی��ا موبایل پرداخت می کند 
امتی��از خریدی که داش��ته به حس��اب 
کاربری اش اضافه می ش��ود. اپلیکیش��ن 
نزدیک ترین شعبه  استارباکس همچنین 
را ب��ه کاربر معرفی می کن��د و با دریافت 
س��فارش کاربر تا زمان رس��یدن او قهوه 
م��ورد نظرش را آماده می کن��د. کاربران 
همچنی��ن می توانند لیس��ت قهوه جدید 
را در منو مش��اهده کرده و از آهنگی که 
در هر شعبه پخش می شود مطلع شوند. 
مطمئنا هر کارب��ری بعد از تجربه چنین 
امکانات��ی به مش��تری دائ��م برند تبدیل 

می شود. 
جمع بندی

- اومنی چن��ل به معنای اس��تفاده از 
بیش از یک کانال ارتباطی نیس��ت، بلکه 
ب��ه معنای حرکت میان کانال ها برای هر 

کاربر است. 
- پیاده س��ازی اومن��ی چن��ل نیازمند 
تغییر طرز تفکر اس��ت. خدم��ات برند و 
تجربه مشتری به عنوان یک منبع درآمد 
باید در نظر گرفته ش��وند و تمام سوابق 

مشتری باید ثبت شود. 
- کس��ب وکارهایی ک��ه از اومنی چنل 
استفاده می کنند کارمندان آموزش دیده 
دارن��د. این کارمندان باید ارتباط عمیقی 
با مش��تری برقرار کرده و با بررسی دقیق 
س��ابقه مش��تری بهترین خدمات را به او 

ارائه دهند. 
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استفاده از سیستم اطالعات خدمات اومنی چنل چیست؟
بازاریابی یا MIS چه سودی برای 

شرکت ها دارد؟
 MIS سیس��تم اطالع��ات بازاریاب��ی ی��ا هم��ان
وس��یله ای مناس��ب برای افراد حرف��ه ای در زمینه 

تحقیقات بازاریابی است.
زی��را این ابزار، امکانی را ب��رای متخصصان فراهم 
می کند ک��ه بتوانن��د مجموعه کامل��ی از اطالعات 
مربوط به وظایف خود را داش��ته باشند. این سیستم 
برای ارزیابی و تش��خیص اطالعات��ی را که می تواند 
برای اف��راد تصمیم گیرنده در ح��وزه بازاریابی مهم 
باشد شناسایی کند و به صورت اطالعات منسجم در 
اختیار آنها قرار دهد. این سیستم قادر است عالوه بر 
جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنها، به دسته 

بندی و مرتب کردن اطالعات نیز بپردازد.
ع��الوه بر این، به نظر مش��اوره بازاریابی اطالعات 
جمع آوری شده را ضبط و نگهداری می کند تا در هر 
مرحله ای از بازاریابی که به این اطالعات نیاز باش��د 
ی��ا بازاریاب دیگری به آنها احتی��اج پیدا کند بتواند 
از آنها به خوبی اس��تفاده کن��د. بنابراین، به راحتی 
می توانی��م نتیجه گیری کنیم که سیس��تم اطالعات 
بازاریاب��ی، یکی از ابزارهای مفید و الزم در بازاریابی 
اس��ت. به طور کلی اگر بخواهی��م به نیازهایی که از 
طریق سیس��تم اطالعات بازاریابی برآورده می شوند 
نام ببریم می توانیم به مواردی که در ادامه این مقاله 

می آیند اشاره کنیم.
اولین کاربرد سیستم اطالعات بازاریابی؛ مرجع 

جامع اطالعات و داده ها
این سیس��تم یک مرجع جام��ع و کامل از داده ها 
و اطالعاتی اس��ت که می توان��د به صورت یک پایگاه 
داده در اختیار ما قرار بگیرد. نقطه قوت این سیستم، 
عالوه بر جامعیت داده ها، رایگان بودن این اطالعات 
اس��ت که می تواند  در اختیار سازمان ها و شرکت ها 
قرار بگی��رد. یک مث��ال خوب می توان��د قدرت این 
سیستم را به ما نشان دهد، پایگاه اطالعاتی است که 
مربوط به دولت است و تمامی اطالعات در حوزه های 
گوناگون از اقتصاد و تجارت تا اطالعات مردم شناسی 

و جغرافیایی در این سیستم وجود دارد.

دومی��ن کارب��رد سیس��تم اطالع��ات بازاریاب��ی؛ 
داده های مربوط به درون سیستم یا شرکت ها

داده ه��ا و اطالعات��ی ک��ه از هرگون��ه فعالیتی در 
شرکت ها شامل اطالعات فروش، اطالعات بازاریابی، 
اطالعات واحده��ای مختلف کس��ب وکار، اطالعات 
کارکن��ان و س��ایر اطالعات به دس��ت می آید، ابتدا 
ب��ه این سیس��تم ارس��ال می ش��ود و س��پس مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در نهایت تفس��یر و 
نتیجه گیری می شود. اطالعات به دست آمده از این 
فرآین��د، می تواند در تولید محت��وا و ارائه گزارش ها 

بسیار مفید باشد.
عالوه بر این، داده های به دس��ت آمده و تفس��یر 
ش��ده، با س��ایر اطالعات ترکیب و مقایسه می شود. 
ب��ه این معنی که اطالعاتی که هم اکنون به دس��ت 
آمده اس��ت ب��ا اطالعاتی که در مراح��ل قبلی یا در 
بازه های زمانی گذشته به دست آمده با هم ترکیب و 
مقایس��ه می شود و دید جامعی به دست می آید. این 
دید جامع به خوبی به ما نش��ان می دهد که مسیر را 
چگونه طی کرده ای��م و آیا در هدف های خود موفق 

بوده ایم یا نه؟
سومین کاربرد سیستم اطالعات بازاریابی؛ 

سیستم بازاریابی هوشمند
سیس��تم اطالعات بازاریابی، سیس��تمی هوشمند 
اس��ت ک��ه می توان��د در وب س��ایت های مربوط به 
شرکت تان یا نش��ریات اینترنتی که مربوط به حوزه 
فعالیت و کس��ب و کار شماست به صورت هوشمند 
ق��رار بگیرد و تمامی افراد به راحتی از آن اس��تفاده 
کنن��د. همچنی��ن ش��ما می توانید وب س��ایت های 
همکاران و رقیبان خود را مشاهده کرده، با مشتریان 
خود و با شرکت های پخش و توزیع در ارتباط باشید.

چهارمی��ن کاربرد سیس��تم اطالع��ات بازاریابی ؛ 
تحقیق بازاریابی

تمامی اطالعاتی که در باال به آنها اش��اره شد که 
در یک پایگاه داده جمع آوری، دس��ته بندی و مرتب 
ش��ده اند از طریق تحقیقات بازاریابی به دست آمده 
اس��ت. این تحقیقات ش��امل تهیه گزارش از اصناف 
مربوط به ش��رکت ها و گزارش هایی است که از آنها 
تهیه ش��ده است. هر چقدر اطالعات و داده هایی که 
از طری��ق تحقیقات بازار به دس��ت می آید همراه با 
جزئیات بیش��تری باشد و تمامی اطالعات تحقیقات 
بازار در ارتباط با فعالیت ش��رکت و رقیبان به دست 
آمده باشد، پایگاه اطالعات شما و سیستم اطالعات 

بازاریابی، با ارزش تر و قابل اعتمادتر خواهد شد.
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اشتباه مشترک تمام برندها در 
بازاریابی محتوا

برندهای��ی که فقط برای کمپین ها یا رویدادهای خاص 
محتوا تولید می کنند مخاطبان زیادی ندارند. رمز موفقیت 
بازاریابی محتوا در پیوس��تگی تولید و اشتراک گذاری آن 
اس��ت.  هم��ه بازاریابان می دانند اس��تراتژی محتوا تا چه 
اندازه در موفقیت بازاریابی نقش دارد. حتی می توان گفت 
تفاوت میان شناخته شدن و نشدن برند به محتوا بستگی 
دارد. به همین دلیل 8۶درص��د بازاریابان B۲C )تجارت 
بی��ن کس��ب وکار و مصرف کننده( و ۹1درص��د بازاریابان 
B۲B )تج��ارت بین دو کس��ب وکار( از محتوا برای درگیر 
کردن مخاطبان استفاده می کنند. با وجود اینکه بازاریابی 
محتوا به ش��کلی گسترده مورد استفاده قرار می گیرد، اما 
یک مشکل مشترک میان تمام مصرف کنندگان آن وجود 
دارد. مشکل این است که کسب وکارها به طور دائم محتوا 
تولید نمی کنند. اغلب زمانی س��راغ تولید محتوا می روند 
که بخواهند برای کمپین ی��ا رویداد خاصی تبلیغ کنند. 
البته اس��تفاده از محتوا در چنین مواردی درست است اما 
اگر مستمر باشد ارتباط بیشتری با مخاطب برقرار کرده و 
نتایج بهتری دارد.  محتوا، استراتژی نیست که با یک یا دو 
بار استفاده جواب دهد. بسیاری از بازاریابان برای ماندگاری 
نام برند از محتوا استفاده می کنند. این افراد باید بدانند رمز 

موفقیت در تولید محتوای پیوسته است. 
چرا پیوستگی در بازاریابی محتوا اهمیت دارد؟ 

یک��ی از ویژگی های محتوای ارزش��مند این اس��ت که 
طبق آخرین اخبار نوش��ته ش��ده و به روز باشد. محتوای 
قدیم��ی هیچ ارزش��ی ن��دارد و هیچ مخاطب��ی را جذب 
نمی کند. شناسایی نیاز، تولید محتوای با ارزش برای رفع 
آن و اش��تراک گذاری در وب سایت و شبکه های اجتماعی 
از مراح��ل بازاریابی محتوا هس��تند. از آنجایی که هر روز 
موضوعات جدیدی نیاز به رسیدگی دارند درنتیجه تولید 
محتوا نیز باید پیوسته باشد. بازاریابان مانند موسیقیدانان 
هستند. شخصی که آهنگ پرطرفداری را می سازد نامش 
سر زبان ها می افتد و تا مدت ها با همان یک آهنگ شناخته 
می شود. اما هنرمندی که به طور دائم قطعات موسیقی زیبا 
درست می کند به مرور زمان معروف تر می شود و طرفداران 
سبک خودش را جذب می کند. تأثیر محتوای پیوسته نیز 

برای برندها به همین صورت است. 
چگونه استراتژی تولید محتوای پیوسته داشته 

باشیم؟ 
هیچ برندی دوس��ت ندارد نامش تنها یک بار سر زبان ها 
بیفت��د. تولید محتوای ارزش��مند در زمینه کاری مورد نظر 
یعنی به مخاطبان خود اهمیت می دهید. س��ه روش زیر به 
پیاده سازی استراتژی تولید محتوای پیوسته کمک می کنند. 

1- صدای خود را پیدا کنید
یکی از ویژگی های خوب محتوا این است که هر برندی 
می تواند در مورد هر موضوعی مقاله بنویسد. تنها موضوعی 
که اهمیت دارد این اس��ت که سبک نوشتن مقاله باید در 
تمام محتوا یکس��ان باش��د. مهم نیس��ت مطلب در مورد 
آخرین اخبار صنعت نوش��ته شده است یا در مورد انرژی 
س��بز صحبت می کند. مخاطب از روی س��بک مقاله باید 

متوجه شود محتوا توسط چه برندی نوشته شده است. 
مخاطب��ان و س��بکی که محت��وا را بر اس��اس آن تولید 
می کنید، صدای ش��ما هستند. زمانی که از شیوه همیشگی 
فاصله می گیرید و با سبکی متفاوت محتوا تولید می کنید، 
مخاطب متوجه این موضوع می شود و از برند فاصله می گیرد. 
لحن مطالبی که می نویسید طنز است یا جدی؟ آیا ترجیح 
می دهید مخاطبان خودشان راه حلی برای رفع مشکل ارائه 
دهند یا شما چند راه حل ارائه می دهید؟ پیش از هر چیزی 
نحوه نوشتن و نحوه شنیدن مخاطبان را مشخص و سپس از 

این اطالعات برای بازاریابی بهتر محتوا استفاده کنید. 
2- برنامه ریزی و اندازه گیری کنید

یک برند هر تعداد محتوا که بخواهد تولید کرده و با هر 
سرعتی که بخواهد منتشر می کند. اما حجم و سرعت تنها 
عوامل مهم و تأثیرگذار نیستند. زمان بندی کمک می کند 
محتوا در بهترین شرایط زمانی در اختیار کارمندان هدف 
ق��رار بگیرد. برای این منظور یک تقویم ویرایش��ی محتوا 
تهی��ه کنید. ایده ها، کمپین ها و پروژه های جدید را در آن 
یادداشت کنید، سپس بر اساس نیاز و در زمان مناسب از 
آنها استفاده کنید.  محتوا و ابزارهایی که برای ارزیابی آن 
استفاده می شود باید در جهت رسیدن به هدف اصلی برند 
باشد. جذب مخاطب، افزایش مشتری، کسب رتبه بهتر در 
موتورهای جست وجو نمونه هایی از اهداف بازاریابی محتوا 
هستند. تعیین هدف مشخص به حفظ یکپارچگی محتوا 
و تولید پیوس��ته آن کمک کرده و روند ارزیابی را تسهیل 

می کند. 
3- درخواست از دیگران برای تولید محتوای 

بیشتر
مطمئن��ا یک نفر ب��ه تنهایی دانش کاف��ی برای تولید 
محت��وای کل ش��رکت را ندارد و ای��ن کار باید به صورت 
گروهی انجام شود. از افراد متخصصی که ایده های خوبی 
دارن��د کمک بگیرید و بخواهید در م��ورد موضوعات روز 
مطلب بنویسند. رهبران و افراد با تجربه، بیشتر از دیگران 
موضوعات مهم صنعت را می شناسند. از این اطالعات برای 
تولید محتوا در مورد موضوعات مهم استفاده و مخاطبان 
بیش��تری را جذب کنید. کمک گرفت��ن از افراد با تجربه 

کیفیت و پیوستگی محتوای تولید شده را باال می برد. 
برنده��ای مختلف ب��ه اس��تراتژی های مختلفی برای 
بازاریابی محتوا احتیاج دارند. استراتژی که برای یک برند 
جواب داده است تضمین اجرایی برای سایر برندها ندارد. 
ه��ر برندی باید با توجه به هدفی که تعیین کرده اس��ت 
نسبت به چگونگی و سبک تولید محتوا تصمیم بگیرد و با 
کمک اعضای تیم و استفاده از تقویم تولید محتوا اقدام به 

پیاده سازی استراتژی خود کند.
forbes/zoomit :منبع

بازاریابیخالق

کلید بازاریابینوین

یکشنبه
23 اردیبهشت 1397
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 5روش برای کسب مزیت رقابتی
در کسب و کار

چه چیزی شما را از دیگران متمایز می کند و چرا 
مردم باید شما و شرکت تان را به رقبا ترجیح دهند؟ 
اینها س��واالتی اس��ت که باید از خودتان بپرس��ید و 
به عن��وان کارآفرین همیش��ه به دنبال راه هایی جهت 
افزایش اهرم های موثر برای تمایزتان نس��بت به رقبا 

باشید. 
انعطاف پذیری می تواند زندگی و کس��ب وکارتان را 
تغییر دهد، اما تنها در صورت استفاده کامل از آن به 
نتیجه می رسید. به دست آوردن مزیت رقابتی آسان 
نیست و هرج ومرج در آن تقریبا تضمین شده است، 
اما این س��ختی مقطعی بهتر از تجربه شکست ناشی 
از نداشتن مزیت منحصربه فرد است. در اینجا به پنج 
روش��ی اش��اره می کنیم که به کارآفرینان در کسب 

مزیت رقابتی کمک می کند: 
1- تثبیت موقعیت کنونی بهتر از جست وجو و 

اکتشافات جدید است 
و  مش��تریان  چش��م انداز،  دنب��ال  ب��ه  هم��ه 
مصرف کنندگان جدید هس��تند. این فرآیند بی وقفه 
درنهای��ت ش��ما را ضعی��ف می کن��د و به س��ختی 
مقیاس پذیر است. راه س��اده تر این است که خود را 
به عنوان متخصص یا مشاوری مورد اعتماد، در بطن 
موضوع قرار دهید. این اقدامات به صورت استراتژیک 
و عمدی انجام می ش��ود تا موج��ب تثبیت موقعیت 

کنونی تان شوند. 
هنگامی که ش��ما به عنوان متخص��ص در حوزه ای 
ش��ناخته می ش��وید، ناخودآگاه افراد از شما پیروی 
می کنند. پس سعی کنید در حوزه حرفه ای تان نخبه 
و منحصربه فرد باش��ید و از این طریق مزیت کس��ب 

کنید. 
2- به طرح های شکست خورده امیدوار نباشید 
کس��ب وکارتان را تغییر دهی��د و آن را برای همه 
جذاب کنید. ب��رای مثال والت دیزنی کمپانی مربوط 
به فیلم، کارتون یا پارک های تفریحی نیس��ت، بلکه 

این شرکت جایی برای تحقق آرزوها است. 

3- روی شانه های غول بایستید 
شما الزم نیس��ت که چرخ را بازتولید کنید و حتی 
نیازی نیس��ت که همه چیز را خودتان بسازید. چیزی 
را پیدا کنید که در حال حاضر کار می کند و می توانید 
آن را بهبود بخشید. فرد هوشمند از اشتباهات خود یاد 
می گیرد و این کاری اس��ت که همه افراد موفق انجام 
می دهن��د، اما کس��انی که خواهان نتایجی در س��طح 
جهانی هس��تند از اش��تباهات دیگران یاد می گیرند تا 
بتوانند درعین حال که منحنی یادگیری ش��ان را کوتاه 

می کنند، زمان را نیز از دست ندهند. 
4- تبدیل به فردی شوید که به رشد و 

پیشرفت دیگران کمک می کند 
یک��ی از بزرگ ترین ن��کات در منحنی یادگیری که 
البته باید مورد توجه کارآفرینان قرار گیرد، این اس��ت 
که شما نمی توانید همه کارها را به تنهایی انجام دهید. 
در واقع ش��ما نه تنها به تیمی جامع نی��از دارید، بلکه 
بای��د بدانید که چگونه تیم را توس��عه دهید و هدایت 
کنید.  به تیم های ورزش��ی و عملکردشان توجه کنید، 
موفق ترین تیم ها به خوبی با هم فعالیت کرده، یکدیگر 
را تش��ویق می کنند و مهم تر از هم��ه، روی موضوعی 
واحد یعنی برنده شدن تمرکز می کنند. همین امر برای 
کسب وکار و زندگی نیز صادق است. تیم شما، افرادی 
هستند که در دایره درونی ارتباطات تان قرار دارند.  چه 
کسی باید در تیم تان داشته باشید تا مطمین شوید که 
تیم��ی »رویایی« در اختیار دارید؟ همه افراد موفق در 
تیم هایی ساختار یافته قرارگرفته اند و افراد حمایت گری 
در اطراف آنها هس��تند که نقاط ضعف شان را پوشش 

داده و به این ترتیب موجب مزیت خواهند شد. 
5- طرفداران و حامیانی دلسوز و وفادار پیدا 

کنید 
در مدیریت کس��ب وکارتان اگر بتوانید به طور مداوم 
محصوالت موردنیاز مشتری را در زمان مناسب به بازار 
عرضه کنید و دائما مش��تری را راضی نگه  دارید، بازی 
را برده اید. باید توجه داش��ت که جذب مشتری جدید 
بسیار سخت تر و پرهزینه تر از حفظ مشتری کنونی تان 
است.  هدف نهایی از کسب وکار این است که طرفداران 
وفاداری ایجاد کنید که خودشان برای تان تبلیغ کنند. 
نه به این دلیل که از آنها خواسته اید، بلکه به این دلیل 
که آنها خودشان می خواهند دیگران نیز تجربه چنین 
خریدی را داش��ته باشند. ش��ما باید فرهنگی را ایجاد 
کنید که کارمندان تان برای خشنودس��ازی مشتریان 

پرشور باشند. 
 entrepreneur/modirinfo :منبع

یک��ی از هیجان انگیزتر کارها 
راه اندازی و طراحی وب س��ایت 
اس��ت که بع��د از چندین هفته 
طراح��ی، کدنویس��ی و تالش، 
ی��ک س��ایت را به نقط��ه آغاز 
ای��ن  زندگ��ی اش می رس��انیم. 
ک��ه  اس��ت  لحظ��ه ای  هم��ان 
باالخره همه فرزند جدیدمان را 
می بینن��د. در ادامه می خواهیم 
چک لیست سئو در مرحله قبل 
از راه اندازی و رونمایی س��ایت 
جدی��د را که ض��روری به نظر 
سئو  عالقه مندان  برای  می رسد 
و توس��عه دهندگان و طراح��ان 

سایت ارائه کنیم. 
پیش از آنکه دکمه راه اندازی 
س��ایت تان را فش��ار دهید باید 
مطمئن ش��وید که انتخاب سئو 
و بهینه س��ازی س��ایت شما در 
بهتری��ن حال��ت ممکن اس��ت. 
که  دیده ایم  را  راه اندازی های��ی 
به دلیل اشتباه های ساده طراح 
سایت، یا عجله مدیران و  سایت، 
بخشی از هزینه و وقت شان تلف 
شده اس��ت. بهینه سازی سایت 
توس��ط یک چک لیس��ت سئو 

می تواند کارها را ساده تر کند. 
در مقاله سئو چیست با بسیاری 
از مفاهی��م پایه س��ئو به صورت 
خالصه آش��نا خواهید شد. حاال 
وقت آن است که سئوی سایت را 
شروع کنیم. این فهرست بیشتر 
براس��اس ملزومات س��اده س��ئو 
ساختاری در سال ۲۰18 میالدی 
تهیه شده که بهتر است پیش از 
راه اندازی س��ایت از آنها استفاده 

کنید. 
- چک لیس��ت س��ئو عمومی 
س��ایت  وب  راه ان��دازی  ب��رای 

جدیدتان
آیا گواهینامه SSL نصب 

کرده اید؟ 
 SSL گواهینام��ه  دریاف��ت 
گام نخس��ت چک لیس��ت سئو 
در س��ال ۲۰18 اس��ت و بدون 
ش��ک باید روی وب سایت شما 
نصب ش��ود، ش��ما می توانید از 
SSL رایگان یا تجاری استفاده 
کنی��د ک��ه از نظ��ر س��ئو هیچ 
تفاوتی بی��ن گواهینامه رایگان 
و تج��اری وجود ن��دارد و تنها 
داش��تن SSL مهم است، البته 
اگر برای ت��ان اطالعات و امنیت 
وب س��ایت بس��یار اهمیت دارد 
 SSL ش��رکت های ارائه دهن��ده
به ص��ورت تج��اری، در صورت 
بروز هک یا نفوذ به وب سایت تا 
سقف مشخصی جبران خسارت 

می کنند. 
آیا سرعت سایت را چک 

کرده اید؟
 س��رعت لود وب سایت یکی 
از فاکتوره��ای تاثیرگ��ذار روی 
سئو اس��ت. ش��ما را با دو ابزار 
کارب��ردی بس��یار قدرتمن��د و 
س��رعت  تس��ت  رایگان  البت��ه 
سایت آش��نا می کنیم. با سایت 
 Gtmetrix جی تی متریکس 
و ابزار تس��ت س��رعت صفحات 
 Pageگ��وگل اینس��ایتس 
 Speed Tools Insights

س��ایت  س��رعت   Google
خ��ود را چک کنید و براس��اس 
گزارش های آنها، اصالحات الزم 

را انجام دهید. 
 Robots. دو سه بار فایل

txt را چک کنید! 
فعال��ی  س��ایت های  تع��داد 
ک��ه توس��ط توس��عه دهندگان 
و طراح��ان س��ایت در بخ��ش 
User- به صورت  robot. txt

 /  :agent: *Disallow
وج��ود دارن��د، ب��اور نکردن��ی 
اس��ت، ای��ن کدی اس��ت که از 
خ��زش روبات ه��ای موتورهای 
گ��وگل  همچ��ون  جس��ت وجو 

جلوگیری می کند. 
robots. txt چیس��ت؟ ب��ه 
زبان س��اده روبات تکست فایلی 
اس��ت که اج��ازه دسترس��ی و 
خزش در برخی مسیرها را برای 
روبات های موتورهای جست وجو 
تعیی��ن می کن��د. ح��ال تصور 
کردن  فراموش  به خاط��ر  کنید 
همین بخش س��اده ک��ه برای 
تس��ت اولیه پیش از راه اندازی 
نوشته شده اس��ت، شاید روزها 
ی��ا هفته ها از ایندکس نش��دن 
صفحات س��ایت گله مند باشید. 
هم  دیگ��ری  دالی��ل  هرچن��د 
می تواند وجود داش��ته باشد که 
سایت ش��ما در گوگل ایندکس 
نشود، با تجربه ای که داشته ایم 
مهم ترین مقصر در این مورد را 

»فراموشی« می دانیم! 
حتم��ا فایل روبات تکس��ت، 
س��ایت تان را چ��ک و س��اختار 
دسترس��ی  ب��رای  صحیح��ی 
فلدرها، مسیرها، فایل ها تعریف 

کنید. 
سرچ کنسول گوگل )گوگل 
وبمستر( و بینگ وبمستر 

برای سایت نصب شده 
است؟ 

- ح��ال نوب��ت نص��ب گوگل 
کنس��ول  س��رچ  ی��ا  وبمس��تر 
 Google Search Console
اس��ت. این س��رویس گوگل از 
مهم ترین ابزارهای سئوی سایت 
است. بهترین و ساده ترین روش 
آپلود  کنس��ول،  نص��ب س��رچ 

html ارائه ش��ده از س��رویس 
سرچ کنسول گوگل روی مسیر 
اصلی وب س��ایت اس��ت، شاید 
بگویید تگ وبمستر بهتر است، 
ولی اگر وب سایت آلوده شود یا 
از کار بیفتد، تگ س��ایت عمال 
کار نمی کند و در نتیجه به ضرر 

سایت شما تمام می شود. 
 ،www مطمئن ش��وید که -
را   HTTPS و   www ب��دون 
بررس��ی کرده ای��د. فق��ط یکی 
از این مس��یرها را برای س��ایت 
خود انتخاب کنی��د و از طریق 
تکنیک ریداریکت 3۰1 از اجازه 
دسترس��ی به مس��یرهای دیگر 
اگر محتوای  کنی��د،  جلوگیری 
 .com فارس��ی داری��د و دامنه
اس��ت، آن را روی کش��ور ایران 

تنظیم کنید. 
- یک نقشه س��ایت با فرمت 
xml تهی��ه کنی��د و آن را در 
سرچ کنس��ول گوگل وب ثبت 
 Fetch کنی��د. در نهایت دکمه

as Google را بزنید. 
- ابزار وبمس��تر سایت بینگ 
 Bing Webmaster Tools
هم روی سایت تان نصب کنید، 
این کار تنه��ا چند دقیقه زمان 
ش��ما را می گیرد، ام��ا پرکاربرد 

است. 
آیا نصب گوگل آنالیتیکس 
Google Analytics را 

انجام داده اید؟ 
- اگ��ر می خواهید از روز اول 
ب��ر ترافیک بازدید س��ایت خود 
نظارت داش��ته باش��ید و آن را 
اندازه گیری کنید، هیچ بهانه ای 
در عدم نصب گوگل آنالیتیکس

)ب��ه   Google Analytics
ن��دارد.  وج��ود   )GAاختص��ار
بعض��ی از طراح��ان س��ایت و 
توس��عه دهندگان در ای��ران ب��ا 
بهانه های گوناگون مانند کاهش 
سرعت سایت و تداخل کدها، از 
نص��ب این س��رویس خودداری 
می کنن��د، اما این تص��ورات با 
توج��ه به پای��داری س��رورها و 
س��رویس های گ��وگل غیرقابل 
باور اس��ت. تنها مش��کل گوگل 
آنالیتیکس محدودیت دسترسی 

کاربران ایرانی به این س��رویس 
اس��ت که با نرم افزارهای تغییر 
آی پی این مشکل برطرف شده 
و ام��کان اس��تفاده از آن فراهم 
می ش��ود. پس از نص��ب گوگل 
آنالیتیکس روی سایت تان حتما 
از بخ��ش Real Time چ��ک 
کنی��د ک��ه آیا به درس��تی روی 
سایت ش��ما نصب شده است یا 
خیر؟ ی��ا می توانی��د از پالگین 
گوگل کروم برای بررسی نصب 
 Tag صحیح گوگل آنالیتیکس
استفاده   Assistant Plugin

کنید. 
گ��وگل  کنی��د  چ��ک   -
آنالیتیک��س به گوگل وبمس��تر 
)سرچ کنسول گوگل( دسترسی 
دارد یا خیر و این دسترس��ی را 

فراهم کنید. 
آیا ساختار لینک داخلی را 

چک کرده اید؟ 
یکی از موارد بسیار مهم چک 
لیس��ت س��ئو ب��رای راه اندازی 
از  اس��تفاده  جدی��د،  س��ایت 
On- ابزارهای س��ئوی داخلی

Page SEO است. به طور مثال 
ابراز رایگان س��ئو اسکریمینگ 
 Screaming Frog ف��راگ 
ت��ا  بررس��ی  )محدودی��ت 
۵۰۰ لین��ک( ی��ا اب��زار تجاری 
 SEO پاورس��ویت  س��ئو 
PowerSuite ی��ا ابزار تجاری 
 MOZ PRO س��ئو موز پ��رو
اس��ت، این ابزار در س��ایت تان 
می خزن��د ی��ا ب��ه عبارت��ی به 
اطالعات  ذخیره  و  جس��ت وجو 
و  می پردازن��د  ش��ما  س��ایت 
لینک های تان را چک می کنند. 
احتماال با تع��داد زیادی لینک 
ناق��ص، شکس��ته ی��ا صفحات 
س��اختگی روبه رو می شوید که 
می توانید آنها را اصالح یا حذف 

کنید. 
آیا از Rich Snippets یا 
Schema Markup بهره 

می برید؟ 
اس��تانداردهای  از  اس��تفاده 
اسکیما برای گوگل یک ضرورت 
از مقاله،  محسوب می شود، اگر 
خبر، دستور آش��پزی، ویدئو و. 

. . در وب س��ایت خود اس��تفاده 
متده��ای  از  حتم��ا  می کن��د، 
در   Schema ش��ده  معرف��ی 

وب سایت خود استفاده کنید. 
چک لیست سئو پیش از 

راه اندازی یک سایت جدید 
با وردپرس

1- آخری��ن ورژن وردپرس و 
تمامی پالگین ها را به روزرسانی 
کنید. به یاد داشته باشید که به 
روزرس��انی باید در طول چرخه 
توس��عه وجود داش��ته باش��د و 

حتما این مورد را چک کنید. 
۲- از نس��خه اولی��ه س��ایت 
ب��ک آپ بگیری��د. ای��ن کار این 
اطمین��ان را ب��ه ش��ما می دهد 
که نس��خه نص��ب ش��ده قابل 
اطمینان��ی داش��ته باش��ید ت��ا 
درصورت��ی ک��ه هک ش��دید یا 
آمد  به وج��ود  دیگری  مش��کل 
بتوانی��د ب��ه آن رج��وع کنید. 
گزینه مورد عالقه ما اس��تفاده 
از پالگین Duplicator است، 
هرچن��د افزونه های دیگری هم 
وج��ود دارد که می توانید آنها را 

نیز بررسی کنید. 
3- افزون��ه س��ئو وردپ��رس 
yoast soe را نصب و حتما در 

تنظیمات آن دقت کنید. 
۴- پیش��نهاد می کنی��م هیچ 
موتوره��ای  از  گزین��ه  وق��ت 
جس��ت وجو درخواس��ت کن تا 
محتوای سایت را بررسی نکنند 
 Discourage Search ی��ا 
 Engines from indexing
this site را فعال نکنید. چون 
تاثیری منفی روی س��ئو دارد، 
بهت��ر اس��ت از گزین��ه »تحت 
باش��د«  پیش فرض  تنظیم��ات 
و ب��رای جلوگی��ری از ایندکس 
 Robots. txt از  هن��گام  زود 

استفاده کنید. 
برخی نکات که زندگی را 

آسان تر می کنند
میزبان��ی  و  هاس��ت   -1
وب س��ایت خ��ود را دس��ت کم 
نگیرید. هی��چ چیزی برای مان 
عجیب ت��ر از ای��ن نیس��ت که 
افرادی را می بینیم که میلیون ها 
توم��ان خرج وب س��ایت جدید 
می کنند، اما یک هاس��ت ارزان 
تهی��ه می کنند. ای��ن مثل این 
آرزوهای تان  که خان��ه  می ماند 
را روی بات��الق بس��ازید. اگ��ر 
یک بار سایت تان هک یا آفالین 
شود، حاضرید بهای بیشتری را 
تا دوب��اره کارهای تان  بپردازید 
درست شوند؟ بنابراین حتما به 
دنبال میزبان های قابل اطمینان 

باشید. 
۲- نام های دامنه خود را روی 
تمدید خ��ودکار تنظیم کنید و 
هشداری را روی تقویم یا تلفن 
خ��ود بگذارید ت��ا از چند هفته 
قب��ل از تمدید مجدد به ش��ما 

یادآوری کند. 
 GA 3- یک زنگ هشدار در
تنظی��م کنید ک��ه در یک نقاط 
داده مشخص مثال در N درصد 
افت ترافیک، پیام ارسال کنید. 
belovedmarketing :منبع

چک لیست سئو برای راه اندازی سایت های جدید
کلید

چالش های مشترک کسب وکارهای 
کوچک و بزرگ

کس��ب وکارهای کوچ��ک معم��وال انعطاف پذیری 
باالیی دارن��د و راحت تر با مش��کالت کنار می آیند. 
درنتیج��ه هر چالش با مدیریت صحیح فرصتی برای 

رشد و موفقیت است. 
اغل��ب ای��ن تص��ور ب��ه وج��ود می آی��د ک��ه 
کس��ب وکارهای کوچ��ک دغدغه ه��ای کمت��ری 
نس��ب ب��ه کس��ب وکارهای ب��زرگ و ج��ا افتاده 
دارن��د. درصورتی که این تصور صحیح نیس��ت و 
ای��ن کس��ب وکارها از همان ابت��دای راه اندازی با 
چالش های بزرگی روبه رو می ش��وند. چالش هایی 
مانند استخدام نیروی جدید، استفاده از تکنولوژی 
و مدیریت زمان از جمله مش��کالتی هس��تند که 
تمام کسب وکارها از همان روزهای ابتدایی تجربه 
می کنند. مشکل کسب وکارهای کوچک این است 
که منابع کمتری نس��بت به کسب وکارهای بزرگ 
در اختی��ار دارن��د و این موض��وع کار را برای آنها 
دش��وارتر می کند. اما انعطاف پذیری مزیتی است 
ک��ه به آنها کم��ک می کند چالش ه��ا را راحت تر 
پشت س��ر بگذارند. این مدل کسب وکارها معموال 
ارتباطات قوی در صنعت مربوطه دارند و این یکی 
دیگر از مزایای آنها به ش��مار می آید. در ادامه این 
مقاله  به بررسی دقیق تر سه چالش بزرگ و راه حل 

رفع آن می پردازیم. 
1- چالش استخدام و نگهداری نیروی جدید

اس��تخدام و نگهداری نیروی ه��ای جدید یکی از 
بزرگ تری��ن چالش های ه��ر کارآفرینی در دنیای پر 
رقابت کس��ب وکارها است. حدود ۲۰درصد صاحبان 
کسب وکارهای جدید معتقدند عدم حضور کارمندان 
مناس��ب، یکی از اصلی ترین موانع رش��د کسب وکار 
اس��ت. همه چیز با پیدا کردن استعدادها و استخدام 
آنه��ا آغاز می ش��ود و با تالش ب��رای نگهداری ادامه 
پیدا می کند. این اف��راد نه تنها باید مهارت های الزم 
برای شغل مورد نظر را داشته باشند بلکه باید عاشق 
کارشان باشند و فرهنگ سازمانی شرکت را بپذیرند. 
درنتیجه هر کارآفرینی باید برای جذب استعدادهای 

سخت کوش و نگهداری آنها تالش کند. 
همانطور ک��ه می دانید هزینه اس��تخدام کارمند 
جدی��د و آم��وزش دادن نکات اولیه به آنها بس��یار 
زیاد اس��ت. برای کسب وکارهای کوچک بسیار مهم 
اس��ت که انرژی و زمان خ��ود را صرف امور مهم تر 
کنند. درنتیجه کارآفرین بعد از اس��تخدام نیروهای 
مورد نظر خود باید برای ماندگاری آنها تالش کند. 
دادن پاداش به کارمندان، افزایش روزهای مرخصی 
و انعطاف پذیری س��اعات کاری از جمله ش��رایطی 
اس��ت که ماندگاری کارمندان بااستعداد را افزایش 

می دهد. 
2- چالش استفاده از تکنولوژی جدید

۶۵درصد صاحبان کسب وکارهای کوچک معتقدند 
اس��تفاده از تکنولوژی های جدید و خالقانه به رشد 
کسب وکارشان کمک کرده است. البته همانطور که 
می دانید پیاده سازی یک تکنولوژی جدید برای تمام 
کس��ب وکارها در هر اندازه ای سخت است. در چنین 
شرایطی انعطاف پذیری بار دیگر معنا پیدا می کند و 
این کار برای کس��ب وکارهای کوچک راحت تر است. 
به عن��وان مثال اغلب کس��ب وکارها امروزه داده های 
خود را روی س��رورهای متمرک��ز ذخیره می کنند و 
اس��تفاده از تکنولوژی ابری برای ش��ان سخت است. 
البت��ه ای��ن موضوع ب��رای کس��ب وکارهای کوچک 
راحت ت��ر اس��ت و در درازم��دت در هزینه های آنها 
صرفه جویی خواهد کرد. پیدا کردن تکنولوژی جدید 
برای انجام کارهای روزمره و تغییر مس��یر به سمت 
آنها چالش بزرگی است، اما هرقدر زودتر انجام شود 

بهتر است. 
3- چالش مدیریت زمان

مدیری��ت زمان یکی از رایج ترین مش��کالت میان 
کس��ب وکارهای کوچک امروزی اس��ت. کارآفرینان 
تازه کار دغدغه های بس��یار زی��ادی دارند و فرصت 
کافی برای به پایان رس��اندن تم��ام کارها را ندارند. 
هیچ کارآفرینی در س��ال های اول به سبک مدیران 
کار نمی کن��د. ای��ن اف��راد از صب��ح تا ش��ب درگیر 
انج��ام کارهای مختل��ف می ش��وند و از آنجایی که 
کارمندان تجربه باالی��ی ندارند مجبورند اکثر کارها 
را خودش��ان انجام دهند. این موضوع به مرور زمان 
با آش��نایی بیش��تر کارمندان با کار از بین می رود و 
بار مسئولیت های ش��ان سبک تر می شود. اما تا پیش 
از رس��یدن ب��ه آن مرحله باید یاد بگیرن��د کارها را 
ب��ا اولویت بندی پیش ببرند. درس��ت کردن لیس��ت 
اه��داف روزان��ه، هفتگی، ماهانه و س��االنه اولویت ها 
را ب��ه کارآفرین یادآوری می کند و آنها را در مس��یر 
درس��ت پیش می برد. اهدافی که یادداش��ت نشوند 
بعد از گذش��ت مدتی در جریان سختی کار فراموش 
می شوند و دیگر هیچ فرصتی برای رسیدگی به آنها 

نمی ماند. 
کارآفرین��ان در گ��ذر زمان با چالش ه��ای زیادی 
روبه رو می ش��وند، اما ش��ناختن چالش ها در مراحل 
اولیه و تالش برای رفع آنها در همان روزهای ابتدایی 
رشد کس��ب وکار را تضمین می کند. کسب وکارهای 
کوچک در روزهای ابتدایی انعطاف پذیری بیش��تری 
دارن��د و راحت تر با ش��رایط کن��ار می آیند. پس اگر 
هر چالش��ی به عنوان یک فرصت در نظر گرفته شود 
و ب��ا تدابی��ر صحیح همراه باش��د، رش��د و موفقیت 

کسب وکار را در آینده تضمین خواهد کرد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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پیشرفت انسان در حوزه های علمی و فناوری به نحوی 
محسوس زندگی انسان را در قرن بیست ویکم دستخوش 
تغییراتی کرده اس��ت این تغیی��رات لحظه به لحظه دنیا 
را ش��گفت زده می کند و همزم��ان نگرانی هایی را نیز به 

وجود می آورد.
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری مه��ر ۲۰1۷ ب��ه »س��ال 
هوشمندس��ازی« مش��هور ب��ود. در س��ال ج��اری نیز 
پیش بینی می ش��ود تغییرات ش��گرفی در ح��وزه علم و 
فناوری ایجاد شود. یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی 
طیف وس��یعی از صنایع را دگرگ��ون می کنند و فضا را 
برای دس��تیاران مجازی باز می کنند. اینترنت اش��یا نیز 
هوش��مندتر می شود و پتانس��یل عظیمی برای خانه ها و 
ش��هرهای هوش��مند فراهم می کند. این در حالی است 
که نگران��ی در امنیت اطالعات و حمالت س��ایبری نیز 

بیشتر می شود.
آنچ��ه در زی��ر می خوانی��د برخ��ی از مه��م تری��ن و 
تاثیرگذارتری��ن روندهای علم و فناوری در س��ال جاری 

و پس از آن هستند:
خودروهای پرنده آسمان را فتح می کنند

ب��ه زودی خودروها ع��الوه بر جاده ه��ای روی زمین، 
آس��مان را نیز فتح می کنند. ش��رکت های متعددی در 
س��ال ۲۰1۷ بستر خود را برای توسعه مدل خودروهای 
پرنده فراه��م و مدل های متع��ددی را آزمایش کردند. 
پیش بینی می ش��ود این روند در س��ال ۲۰18 نیز ادامه 

یابد.
بزرگ ترین جهش در این حوزه افتتاح تاکس��ی هوایی 
در دوبی در تابستان امسال است. کارشناسان پیش بینی 
می کنند روند س��رمایه گذاری در این بخش نیز افزایش 

یابد.
دستیارهای مجازی صوتی و شنود کاربران

در حال حاضر طیف وس��یعی از دس��تیارهای صوتی 
هوش��مند )مانند الکس��ا و گوگل هوم( در خانه ها به کار 
می روند. این درحالی اس��ت که گسترش استفاده از این 
گجت های هوشمند روند بازاریابی و فروش را با توجه به 
ترجیحات مش��تریان تغییر داده و نوعی ارتباط مستقیم 

میان شرکت و مصرف کننده ایجاد می کند.
از س��وی دیگ��ر همزم��ان ب��ا افزای��ش اس��تفاده از 
دس��تگاه های خانگ��ی هوش��مند و دس��تیارهای صوتی 
مجهز به هوش مصنوعی، نگرانی ها درباره اس��تراق سمع 
ش��رکت های بزرگ فناوری از محاورات کاربران بیش��تر 

می شود.
به عقیده کارشناسان بیم آن وجود دارد که شرکت ها 
به طور غیرقانونی به محاورات مشتریان دسترسی یابند. 
در همین راس��تا بای��د منتظر نظارت دقیق تر رس��انه و 
م��ردم بر عملکرد ش��رکت های فن��اوری در این حوزه و 

البته فشارهای قانونگذاری در این حوزه بود.
یادگیری عمیق

یادگیری ماش��ینی و به طور خ��اص یادگیری عمیق 
در حال انقالب اس��ت. این فناوری های جدید در مراکز 
اطالعات به طور گسترده استفاده خواهند شد. به عنوان 
)GPU( مثال آم��ازون واحده��ای پ��ردازش گرافیکی
را ب��رای یادگیری عمیق تهیه می کند. اپلیکیش��ن های 
شناس��ایی تصاویر، ویدئو و صوت نی��ز از این فناوری ها 

استفاده می کنند.
جهش کوانتومی

مدت هاست که نظریه های مختلفی درباره حسابرسی 
کوانتوم ارائه می ش��ود و این حوزه دستمایه داستان های 
علم��ی تخیلی متعددی بوده اس��ت. اما اکن��ون به نظر 
می رس��د حسابرس��ی کوانتومی از فناوری ابررایانه های 
معمول پیش��ی می گیرد. از س��وی دیگر ش��رکت های 
مختلف و رقیب نیز سعی دارند قدرت رایانش کوانتومی 
خ��ود را در فض��ا افزایش دهند. به ای��ن ترتیب احتمال 
اش��تباهات در رایان��ش نیز کاه��ش می یاب��د و امنیت 

اطالعات بیشتر می شود.
آزمایش رایانش کوانتومی در کنار رمزگذاری و هوش 

مصنوعی در سال ۲۰18 رشد بیشتری خواهند داشت.
ارزهای دیجیتالی

پیش بینی های فناوری حاکی از آن اس��ت که در سال 
ج��اری بیت کوین، اتریوم یا ه��ر ارز دیجیتالی دیگر به 
شدت محبوب خواهد شد و به طور گسترده از آنها برای 
تجارت استفاده می شود. همزمان با باال رفتن ارزش این 
نوع دارایی، ریس��ک انجام کسب وکار با آن نیز باالتر می 
رود. بنابرای��ن تالش برای ایج��اد محیطی ایمن نیز باید 

گسترش یابد.
فناوری بالک چین

ب��الک چین در حقیق��ت زنجیره ای از بلوک هاس��ت. 
ب��ه طور کلی بالک چین یک سیس��تم ثب��ت اطالعات 
و گ��زارش توزیع ش��ده و به صورت غیرمتمرکز اس��ت. 
بیت کوی��ن اولی��ن کاربرد از این فن��اوری بود و از بالک 
چین برای ذخی��ره اطالعات دارایی کارب��ران بهره برد. 
اگ��ر بالک چین یک سیس��تم عامل باش��د، بیت کوین 
نرم افزاری روی این سیس��تم عامل اس��ت. کارشناسان 
پی��ش بینی می کنند در س��ال جاری ش��رکت هایی که 
محص��والت بالک چین را عرضه می کنند، بیش از پیش 
گسترش یابند و حتی شرکت های بزرگ فناوری نیز وارد 

این بازار شوند و محصوالت را تثبیت کنند.
روبات ها حامی سالمندان و معلوالن

هرچن��د تحقیق��ات روباتیک مدت هاس��ت که انجام 
می ش��ود، ب��ه کارگی��ری آن هنوز به مرحله ش��کوفایی 
نرس��یده است. با این وجود سال های اخیر بازار روبات ها 
به ش��دت گس��ترده ش��ده اس��ت. همزمان روبات های 
پیچی��ده نظامی و صنعت��ی نیز به کار گرفته ش��ده اند. 

درهمین راستا پیش بینی می ش��ود روبات های بیشتری 
در حوزه پزشکی و برای خدمات و نگهداری از سالمندان 
و معل��والن و... ب��ه کار گرفته ش��وند. روبات ها همراه با 
یادگیری عمیق و هوش مصنوعی در س��ال جاری بیش 

از پیش رشد می کنند.
حمل و نقل بهتر با دستیارهای هوشمند

هرچند پیش��رفت خودروهای کامال خودران به دلیل 
موانع متعدد کند ش��ده است اما استفاده از دستیارهای 
خودران همچنان درحال افزایش اس��ت. مانند دس��تیار 
پارک، شناس��ایی ویدئو و زنگ هش��دار ب��رای خروج از 
الین ها یا شناسایی موانع. پیش بینی می شود دستیارهای 
خودرو همراه فرآیند اتوماس��یون و ماشین یادگیری در 

صنعت خودروسازی به کار گرفته شوند.
استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

گجت ه��ای بازی و واقعیت مج��ازی و واقعیت افزوده 
در سال گذشته بسیار رش��د کردند. پیش بینی می شود 

اس��تفاده از این گجت ها در س��ال ج��اری نیز همچنان 
رش��د کن��د. همچنی��ن این فن��اوری ه��ا در حوزه های 
مختلف از پزشکی و درمانی و سرگرمی گرفته تا تسهیل 
فرآیندهای صنعتی و روانپزشکی و جنگ افزارهای نوین 

به کار گرفته خواهد شد.
فناوری اصالح ژن یا زیست فناوری

فناوری ه��ای  در  و س��رمایه گذاری  توج��ه  افزای��ش 
مهندس��ی ژنتیک به گروه های تحقیقاتی پزشکی کمک 
م��ی کند تا دی ان ای تقریبا تمام ارگانیس��م های زنده 
 Future of ۲۰1۷ را تغیی��ر دهند. طبق نتایج تحقیق
CRISPR Research، 8۷ درص��د کارب��ران جدی��د 
فن��اوری اصالح ژن تازه با این روند آش��نا ش��ده اند. این 
موضوع نش��ان می دهد س��ادگی این فناوری سبب شده 
اس��تفاده از آن فراگیرتر ش��ود. درهمین راس��تا ش��اهد 
افزای��ش اس��تفاده از فناوری اصالح ژن ب��رای مبارزه با 

بیماری ها و قحطی در جهان هستیم.

گوشت بدون گوشت
تا همی��ن اواخر گزینه های جایگزین گیاهی گوش��ت 
بس��یار مح��دود بودند. برای اف��راد گیاه خ��وار نیز توفو 
بهترین منبع دریافت پروتئین به ش��مار می آمد. اکنون 
موج جدیدی از تولیدکنندگان مواد غذایی مشغول تولید 

جایگزینی برای گوشت هستند که ظاهر 
و بو و طعم مش��ابهی دارد. ش��رکت هایی 
مانن��د »ممفیس میت« توجهات بس��یار 
و البته س��رمایه گذاران بزرگی مانند بیل 
گیت��س و ریچ��ارد برانس��ون را به خود 
جل��ب کرده ان��د. ش��رکت های پ��رورش 
گوش��ت بدون گوش��ت به نوعی نشانگر 
نگرانی ها درباره مصرف گوش��ت هستند. 
این ش��رکت ها در ۲۰18 و سال های آتی 
فعالیت های خود را گس��ترش می دهند و 

جایگزینی برای گوشت تولید می کنند.

امنیت سایبری و هوش مصنوعی
امنیت سایبری به امری حیاتی در زندگی و کسب وکار 
تبدیل شده با این وجود مدیریت آن بسیار سخت است. 
سوءاس��تفاده از امنیت س��ایبری بس��یار پیچیده است. 
اتوماس��یون خال��ص به تنهای��ی کافی نیس��ت و هوش 
مصنوع��ی ب��رای تحلیل بهت��ر اطالع��ات و فرآیندهای 
اتوماتیک الزم است. کارشناس��ان پیش بینی می کنند 
در س��ال های آتی روند استفاده از هوش مصنوعی برای 

حفظ امنیت گسترده تر شود.
اینترنت اشیا در خانه و شهر

یک��ی از مهم تری��ن رونده��ای فناوری در س��ال های 
اخیر اینترنت اش��یا بوده است. اتصال تمام دستگاه های 
هوشمند خانه به یکدیگر، زندگی کاربر را ساده تر می کند 
و عالوه برآن به او قدرت کنترل بیش��تری می دهد. این 
درحالی است که اکنون فناوری اینترنت اشیا از خانه به 
داخل ش��هرها نیز نفوذ کرده است. شهرهای مختلف در 
سراسر جهان مشغول اجرای پروژه آزمایشی مختلفی در 
این زمینه هستند. شهرهای مختلف قصد دارند با کمک 
اینترنت اش��یا بخش های مختلفی مانند سیستم کنترل 

ترافیک و چراغ های روشنایی شهری را رصد کنند.
اخالق، قانون و سیاست گذاری برای فناوری های 

آینده
ب��ا گس��ترش پیش��رفت یادگی��ری عمی��ق، روبات ها، 
دستیارهای هوشمند و به کارگیری هوش مصنوعی جامعه 
به س��ختی می تواند روند فناوری نوی��ن را کنترل کند. تا 
به حال دس��تورات و راهنماهایی ب��رای کنترل و قانونمند 
کردن فناوری در حوزه های حفظ حریم خصوصی و امنیت 
تحلیل و ارائه ش��ده اند و در برخی وجوه نیز اجرا ش��ده اند. 
این راهنماها و قوانین بیش از پیش در حوزه سیستم های 
هوشمند و خودکار و در بخش امنیت سایبری به کار گرفته 
خواهند شد. چرا که با پیشرفت روزافزون فناوری نگرانی ها 
از بابت نحوه استفاده و سوءاستفاده از آنها در راستای منافع 
گروه های خ��اص افزایش می یاب��د. همچنین دغدغه های 
اخالق زیستی درباره کارکرد فناوری های زیستی همچنان 

برطرف نشده است.
روبات ه��ا نی��ز اگرچ��ه در ه��ر عرصه ای که باش��ند 
تسهیالت زیادی را برای بشر فراهم می کنند، اما همواره 
بیم گس��ترش بی رویه آنها وج��ود دارد، به طوری که در 
بسیاری از نقاط دنیا روبات ها زنگ خطری برای بیکاری 

صاحبان مشاغل شده اند.

این فناوری ها امسال دنیا را تکان می دهند!
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اخبار

تبریز - اسـد فالح- عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: 
بخش عمده ای از مشکالت فرهنگی به مهندسی فرهنگی کشور برمی 
گردد، وظایف دستگاه ها باید مشخص شود و باید بدانیم دستگاه های 
مختل��ف چه کارهایی را باید انجام دهن��د. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، محمد اس��ماعیل س��عیدی افزود: یکی از موضوعاتی که در 
دستورکار کمیسیون فرهنگی و اصل نود مجلس شورای اسالمی قرار 
گرفته رس��یدگی به گزارشات و ش��کایات و نظارت بر اجرای قوانین 
اس��ت. وی افزود: ما در دو س��ال گذش��ته در بین اقشار و گروه های 
مختلف مردم و با تشکیل جلس��ات در سطح کشور این موضوعات 
را از نزدیک بررس��ی کردیم که آیا کم کاری در این حوزه می شود و 
یا خالء های قانونی و یا مش��کل در اجرای قانون وجود دارد. سعیدی 
تصریح کرد: طبق بررسی ها و گزارشات،  بخشی از این مشکالت به 

قوه مجریه و نهادهایی که خارج از قوه مجریه اس��ت اما آن ها را به 
عنوان دستگاه اجرایی مانند صدا و سیما می شناسیم و بخش دیگر 

به قوه مقننه و مجموعه مجلس و بخشی هم به شورای عالی انقالب 
فرهنگی بر می گردد. عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گفت: قرار 
بر این شده است که ما جلسه ای را با شورای عالی انقالب فرهنگی 
برگزار کنیم تا در این رابطه شفاف سازی شود. وی تصریح کرد: بخش 
عمده ای از مشکالت فرهنگی به مهندسی فرهنگی کشور برمی گردد 
وظایف دس��تگاه ها باید مشخص ش��ود و  باید بدانیم دستگاه های 
مختلف چه کارهایی راباید انجام دهند. این مقام مسئول خاطرنشان 
کرد: وزرای فرهنگی و مسئوالن مرتبط با فرهنگ را دعوت خواهیم 
کرد چرا که بخشی از ماموریت کمیسیون فرهنگی ارزیابی اقدامات 
وزرای دولت است، لذا باید بررسی کنیم که در طول این مدت وعده 
هایی که داده ش��ده به کجا رس��یده و در ح��وزه هنر و فرهنگ چه 

اقداماتی را انجام داده اند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز- استاندار البرز گفت نزدیکی به 
کالنشهرهای کرج و تهران، قیمت باالی زمین در استان و تقاضای 
زیادی که برای تبدیل اراضی کشاورزی به سایر فعالیتهای اقتصادی 
در استان وجود دارد؛ تهدیدی برای تبدیل اراضی کشاورزی استان 
اس��ت. به گ��زارش فرصت ام��روز، محمدعلی نجف��ی در همایش 
کنفرانس دوساالنه اقتصاد کشاورزی کشور که با حضور معاون اول 
رییس جمهوری در سالن پردیس کشاورزی در کرج برگزار شد، اظهار 
داش��ت: امید اس��ت در دو روز برگزاری این کنفرانس به عنوان یک 
رویداد بزرگ علمی کشور شاهد نتایج ارزشمندی برای حل مشکالت 
پیش روی بخش کش��اورزی و تولید کش��ور باشیم.   استاندار البرز 
افزود: برآوردها حاکی از آن اس��ت تا سال ۲۰۵۰ جمعیت زمین به 
۹ میلیارد نفر خواهد رسید بنابراین با در پیش بودن بحران غذایی 
در جهان استفاده از روش های نوین تولید مواد غذایی باید به صورت 
ویژه در دستور کار محققین داخلی قرار گیرد.  نجفی با بیان اینکه 
البرز از س��الیان دور به عنوان قطب کشاورزی علمی ایران مطرح و 
به ویژه در حوزه محصوالت باغی یکی از مراکز اصلی تولید و توزیع 
بذر و نهال های اصالح شده در سطح کشور است، ادامه داد: استقرار 
قدیمی ترین مراکز علمی، آموزش��ی و پژوهشی حوزه کشاورزی از 
حدود یکصد سال پیش در این استان حکایت از ظرفیتهای اقلیمی، 
جغرافیایی، آب و خاکی، نیروی انس��انی و موقعیت ویژه اس��تان در 

حوزه کش��اورزی داشته اس��ت. وی با اشاره به اینکه بهره وری باالتر 
کار و محصول در این بخش نسبت به متوسط کشوری اهمیت دارد، 
تصریح کرد: اقلیم مستعد کشاورزی بکارگیری شیوه های علمی در 
تولید و نزدیکی به ب��ازار بزرگ مصرف، رکوردهای قابل توجهی در 
میانگین عملکرد و تولید در کشور عاید تولیدکنندگان استان کرده 
است. اس��تاندار البرز با بیان اینکه عملکرد گندم در بعضی از نقاط 
اس��تان توس��ط تولید کنندگان نمونه با بیش ار 11 تن در هکتار و 
عملک��رد باالی بس��یاری از محصوالت باغ��ی و فرآورده های دامی، 
استان را در رتبه های نخست کش��وری قرار داده است، عنوان کرد: 
استقرار راه های ترانزیتی مهم کشور و وجود فرودگاه پیام در استان 
و دسترس��ی مناسب تولیدکنندگان به این کریدور صادراتی میوه و 

تره بار و فرآورده های کشاورزی به اقصی نقاط دنیا فرصت مناسبی 
برای اقتصادی تر شدن فعالیت های کشاورزی منطقه را فراهم کرده 
اس��ت. وی افزود: با حل مش��کل تعرفه سوخت هواپیماهای باری و 
تسریع در ساخت و تکمیل بزرگراه ها و آزادراههای موجود می توان 
از این ظرفیت به نحو مطلوب تری برای کش��ور در س��ال حمایت از 
کاالی ایرانی بهره برداری کرد. اس��تاندار الب��رز ادامه داد: نزدیکی به 
کالنشهرهای کرج و تهران، قیمت باالی زمین در استان و تقاضای 
زیادی که برای تبدیل اراضی کشاورزی به سایر فعالیتهای اقتصادی 
در استان وجود دارد؛ تهدیدی برای تبدیل اراضی کشاورزی استان 
است. وی افزود: کمک به خروج کمتر آب از حوزه استان و تصفیه و 
استفاده مجدد از فاضالب های موجود، کنترل و هدایت روان آب ها 
و برگرداندن فاضالب های تصفیه ش��ده استان تهران به البرز از این 
نگرانی ها تا حدودی خواهد کاست.   وی با بیان اینکه امید است با 
توسعه شرکت های دانش بنیان و حضور فارغ التحصیالن دانشگاهی 
به این عرصه ش��اهد رس��یدن به رکوردهای باالتری در عرصه های 
تولیدات محصوالت کش��اورزی و دامی در استان باشیم عنوان کرد: 
انتظار می رود در طول مدت برگزاری این کنفرانس مسائل ویژه ای که 
بصورت ریشه ای در اقتصاد کشاورزی ایران می تواند تاثیرگذار باشد 
مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مناسب حاصل و پیشنهادات 

اجرایی آماده و ارائه شود.

اهواز- شبنم قجاوند- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: برای عبور از شرایط ناخواسته تابستان پیش رو باید خوش خلقی 
مصرف را از خودمان شروع کنیم و آن را در جامعه ترویج دهیم.  محمود 
دشت بزرگ در مراسم تجلیل از کارگران شرکت به مناسبت روز جهانی 
کارگ��ر و روز صنع��ت برق، اظهار کرد: پویایی و نش��اطی که امروز در 
بدنه ش��رکت حاکم است و باعث شده ش��اخص های رشد و توانایی 
نمایان ش��ود مرهون تالش ها و همدلی پرس��نل شرکت به خصوص 
شما کارگران اس��ت. وی موفقیت های امروز شرکت را مرهون تالش 
های کارگران و هماهنگی آنها با مدیریت شرکت در دوره های مختلف 
دانست و افزود: شرکت برق منطقه ای خوزستان در حال حاضر پیشرو 
ترین در ش��رکت های برق منطقه ای کشور است و بر اساس ارزیابی 
های صورت گرفته رتبه اول جش��نواره رجایی در سطح استان و یکی 
از 1۰ ش��رکت برتر کش��وری در پیاده س��ازی دولت الکترونیک شده 
است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: اگر منابع 
مالی محقق ش��ود در سه سال آینده در گستره دو استان خوزستان و 
کهگیلویه و بویراحمد حداقل ۴۵۰۰ مگاوات آمپر و حداکثر تا 8 هزار 
به ظرفیت موجود شبکه و ۲۵۰۰ کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال 
اضافه می شود که یک جهش قابل توجه در مسیر حرکت شرکت است. 

دشت بزرگ با اشاره به اینکه پرسنل شرکت در رسیدن به این اهداف 
نقش تعیین کننده دارند، اضافه کرد: برای عملیاتی کردن این پروژه ها، 
در سه سال آینده سالی هزار میلیارد تومان و در سه سال 3 هزار میلیارد 
تومان در شرکت سرمایه گذاری صورت می گیرد. وی با اشاره به شرایط 
خاص کشور و وجود برخی نامالیمتی ها در حوزه اقتصاد گفت: ممکن 
اس��ت که این نامالیمتی های اقتصادی در صنعت برق هم پیدا شود 
مانند پرداخت حقوق فروردین ماه که در دو مرحله صورت گرفت، در 
تالش هستیم تا حداقل تاثیر را در معیشت همکاران داشته باشد و خود 
را موظف به پیگیری مشکالت پرسنل در سطوح عالی وزارت می دانیم. 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در بخشی دیگر از صحبت 

های خود به چالش های تابس��تان پیش رو و کمبود 33۰۰ مگاواتی 
تولید برق نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکسالی پرداخت و تصریح 
کرد: همه پروژه های الزم برای مقابله با این ش��رایط را عملیاتی کرده 
و قبل از تابستان ۹۷ به نتیجه می رسند، در صورتی که مگاوات مورد 
نیاز تامین شود آماده مدیریت شبکه هستیم و این آمادگی نیز وجود 
دارد تا از همه ظرفیت های بخش خصوصی و دولتی، ظرفیت تبادلی و 
محدود کردن خروج انرژی از استان و حتی تغییر الگوریتم شبکه برای 
عبور از تابستان ۹۷ استفاده کنیم. دشت بزرگ با بیان اینکه نیازمند 
همکاری همه مسئوالن سیاسی و سازمان ها برای عبور از این شرایط 
هستیم، بیان کرد: ناحیه شمال یکی از نواحی مشکل دار شرکت است 
که با پیگیری های صورت گرفته س��ه نیروگاه ۲۵ مگاواتی در شوش، 
هفت تپه و اندیمشک نصب و راه اندازی می شود. وی گفت: سال ۹۷ 
س��ال ویژه ای اس��ت و الزمه گذر آن خاص و ویژه رفتار کردن است و 
باید در این سال الگوی مصرف را اصالح کنیم و خوش خلقی مصرف را 
اجرایی و تبلیغ کنیم، در این شرایط وات به وات مصرف انرژی و قطره 
به قطره مصرف آب مهم و تاثیر گذار است. در پایان این آیین تجلیل، 
از کارگران نمونه شرکت برق منطقه ای خوزستان با اهدای لوح تقدیر 

و هدیه تقدیر و تشکر شد.

تبریز - فالح- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد ارس به مناس��بت هفته گرامیداشت مقام معلم از حوزه علمیه 
خواهران فاطمیه بازدید کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محسن 
نریمان در این بازدید، گفت: اساتید حوزه های علمیه مروجین اخالق 
اس��المی هس��تند که آموزه های این معلم��ان در تمام ابعاد جامعه 
اسالمی نمود پیدا می کند. وی خاطرنشان کرد: در تاریخ نیز مشاهده 
م��ی کنیم که قبل از به وجود آمدن مدارس کنونی، مدارس و حوزه 
های علمیه، عامل نشر علم در تمام جهان بودند. نریمان افزود: بیشتر 
داش��مندان اس��المی حوزه های نجوم، شیمی و سایر علوم در طول 
تاریخ، دانش آموخته حوزه های علمیه هس��تند و حتی دانشمندی 
مانند جابرابن حیان در محضر امام صادق )ع( تلمذ کرده است. وی 
ادامه داد: موفقیت در حوزه های کاری مرتبط با مسائل کالن کشور 
مرتبط با فعالیت معلمان و مدرسان است و این افراد هستند که می 
توانند با فعالیت خود کش��ور را آماده تصمیمات مهم و توسعه کالن 

کنند. وی اضافه کرد: آرزوی همه ما داش��تن جامعه پاک و اسالمی 
اس��ت که با تالش مدرسان حوزه های علمیه می تواند محقق شود. 
نریمان تصریح کرد: معلمی ش��غل انبیاست و امام علی )ع( نیز با در 
نظر گرفتن مقام باالی معلمی می فرمایند که هر کس کلمه ای به من 
بیاموزد، مرا بنده خویش کرده است. وی ادامه داد: کسانی که در حوزه 

های علمیه فعالیت می کنند به معنای واقعی کلمه جهاد می کنند و 
کاری ارزشمند انجام می دهند که فقط با داشتن عشق و عالقه این 
کار ممکن می ش��ود. امام جمعه هادیشهر نیز در این بازدید ضمن 
اشاره به اینکه طلبه هایی از شهرهای مختلف استان در حوزه علمیه 
خواهران فاطمیه مشغول به تحصیل هستند، گفت: شبانه روزی بودن 
حوزه علمیه فاطمیه از مزایای این حوزه است و احداث مهد کودک 
حوزه در فاز توس��عه آن قرار دارد تا خواهران بتوانند با خیالی آسوده 
به تحصیل علم بپردازند. حجت االس��الم و المسلمین علی انتظاری 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به وجود تعدد فرهنگی دراین منطقه، نیاز 
به این حوزه بیش از پیش احساس شد و حوزه علمیه فاطمیه جلفا 
بر اس��اس نیازهای منطقه آزاد ارس احداث ش��ده اس��ت. وی افزود: 
تمرکز اصلی این مرکز فرامرزی است و آموزش خواهران عالقمند از 
کشورهای همسایه در برنامه های آتی حوزه علمیه خواهران فاطمیه 

قرار دارد. 

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روستایی لرستان گفت: در روستاهای استان 
از آب شرب برای آبیاری باغات استفاده می شود. به گزارش 
روابط عمومی ابفار استان لرستان مهندس علیرضا کاکاوند 
اظه��ار کرد: خیلی از باغات و مزارع اس��تان در فصل گرما 
از آب ش��رب آبیاری می ش��وند. وی ادامه داد: سال گذشته 
نزدیک به ۵۰۰۰ انش��عاب غیرمجاز شناسایی شد که 1۰۲ 
مورد آن اس��تفاده از آب شرب برای باغات بود و متخلفین 
ب��ه مراجع قضایی معرفی ش��دند. کاکاوند اضافه کرد: روند 
بررس��ی ای��ن پرونده ها در محاک��م قضایی ش��تاب ندارد 

به طوری ک��ه از حدود ۲۲۰۰ پرونده که س��ال پیش ارجاع 
شده، حدود ۹۲ مورد منجر به صدور رأی شده و نیاز است 

که این روند سرعت بگیرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
روستایی لرستان تأکید کرد: باید با متخلفانی که آب شرب 
را برای مصارف غیرشرب استفاده می کنند، برخورد شود و 
در این صورت می توانیم ت��ا حدودی جلوگیری کنیم. وی 
گف��ت: در خیلی از مناطق مش��کل کمب��ود آب نداریم اما 
معض��ل ما نح��وه و مدیریت مصرف اس��ت و همین کار را 
دشوار می کند. کاکاوند یادآور شد: تالش ما برای آب رسانی 
به روس��تاها ادام��ه دارد و در مجموع پروژه آب  رس��انی به 
حدود 1۷3 روس��تا که سال گذشته شروع شد، 1۰3 مورد 

آن به پایان رسیده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

 باید بررسی و پیگیری کنیم که متولیان فرهنگی چه اقداماتی 
در حوزه هنر و فرهنگ انجام داده اند

استاندار البرز:

قیمت باالی زمین در البرز تهدیدی برای تبدیل اراضی کشاورزی به فعالیت های اقتصادی است

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

خوش خلقی مصرف الزمه عبور از تابستان پیش رو

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

کسانی که در حوزه های علمیه فعالیت دارند به معنای واقعی کلمه جهاد می کنند

شناسـایی نزدیک به 5000 انشـعاب غیرمجاز درآبفار لرسـتان

در کمیته توسعه زیرساخت و خدمات گردشگری مطرح شد
هدف گذاری جذب 500 هزار گردشگر چینی در سال  برای اصفهان

اصفهان - قاسم اسد- کمیته توسعه زیرساخت و خدمات گردشگری با حضور 
رییس کمیس��یون گردشگری ،رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه و جمعی از 
آژانس های مس��افرتی استان در تاالر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار 
شد. محمدرضا رجالی رییس کمیسیون گردشگری و برندشهری اصفهان در این جلسه 
گفت:کمیته های تخصصی کمیسیون گردشگری با حضور فعاالن این بخش تالش 
می کنند مسایل و مشکالت پیش روی این صنعت را برطرف و با همراهی بخش دولتی 
زمینه جذب گردشگران خارجی رو داخلی را به اصفهان فراهم می کنند.  محسن یارمحمدیان معاون گردشگری اداره کل میراث 
فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در این جلسه گفت:همراهی بخش خصوصی با بخش دولتی در توسعه صنعت 
گردشگری اصفهان  نقش بسیار اثرگذار و تسهیل کننده ای دارد. مسوول کمیته  توسعه زیرساخت و خدمات گردشگری  کمیسیون  
از راه اندازی میز چین در سازمان میراث فرهنگی با هدف جذب گردشگران چینی به اصفهان خبر داد و گفت:کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی با همکاری میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه می تواند زمینه جذب گردش��گران خارجی را فراهم س��ازد. علیرضا 
ساالریان رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه استان اصفهان در این جلسه با تشریح جذابیت اصفهان برای گردشگران خارجی 
گفت:جذب گردشگران خارجی  و توسعه روابط اقتصادی استان با سایر کشور ها در اولویت  فعالیت های دفتر نمایندگی  وزارت امور 
خارجه در استان است. وی با اشاره به ظرفیت جذب گردشگر چینی برای اصفهان گفت:ساالنه 1۰۰ میلیون چینی سفر خارجی دارند 
که ۵۰ میلیون آنان به سمت غرب آسیا ،اروپا و آمریکا سفر می کنند و اصفهان می تواند بخش از این ظرفیت بالفعل را به خود جذب 
کند.وی خواستار برنامه ریزی استان اصفهان در جذب ۵۰۰ هزار گردشگر چینی در سال شدو گفت:چین بازار جدید گردشگری جهان 
به شمار می آید و به دلیل حجم باالی گردشگر می تواند یکی از مهمترین هدف های گردشگری استان اصفهان باشد. ساالریان هفته 
فرهنگی اصفهان را فرصتی بدیل برای جذب گردشگران خارجی بویژه چینی ها برشمرد و گفت:امیدواریم که شهرداری با هماهنگی 
س��ایر س��ازمان ها و ارگان ها برنامه مدونی برای جذب گردشگران خارجی در این هفته فرهنگی ایجاد کند. وی راه اندازی خطوط 
هوایی را عامل الزم نه کافی برای جذب گردشگر عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم گردشگر را جذب کنیم ایرالین ها خطوط هوایی را 
راه اندازی می کنند و نباید راه اندازی ایرالین را مهمترین عامل در نظر گرفت. وی مهمترین اقدام برای جذب گردشگران خارجی 
بویژه چین ها را بازاریابی و تبلیغات دانست و گفت:ترکیه ساالنه ۲۰۰ میلیون دالر برای معرفی کشورش در رسانه های گروهی و 
نمایشگاه ها هزینه می کند و استان اصفهان برای جذب گردشگر خارجی بایستی عمده بودجه خود را در بخش بازاریابی هزینه کند.

خراسان رضوی رکورددار گازرسانی روستایی در کشور
مشهد - صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به 
طرح های اجرایی گازرس��انی طی دو سال گذشته در خراسان رضوی گفت: 
این استان رکورد دار اجرای طرح های گازرسانی روستایی کشور است. حمید 
رضا عراقی گفت: شرکت گاز خراسان رضوی طی یک حرکت خالقانه موفق 
شده در سال ۹۵ هر ۲ روز یک روستا را گازرسانی کرده و این رقم را با افزایش 
۴ برابری ظرفیت کاری به هر 1۲ ساعت یک روستا در سال گذشته برساند. 
وی افزود: آمار گازرسانی روستایی استان خراسان رضوی تا قبل از آغاز به کار دولت تدبیر و امید ۵۶ درصد بوده که در 
حال حاضر به 83 ارتقا یافته است. معاون وزیرنفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اضافه کرد: در سال ۹۷ هر روز 
یک روستا و ۲ مورد صنعت در خراسان رضوی گازرسانی می شود. صنعت هایی همانند گلخانه، مرغداری و در مجموع 
صنایع کوچک و بزرگ در این طرح قرار دارند. وی در ادامه به عملکرد گازرس��انی دولت یازدهم و دوازدهم در کش��ور 
پرداخت و گفت: با توجه به بسترهایی که در دولت تدبیر و امید فراهم شده تا کنون 11۵۰۰ روستا طی ۵ سال گذشته 
گازرس��انی شده اند. به تعبیری ۹هزار روس��تا در دولت یازدهم و ۲۵۰۰ روستا نیز در مدت زمان یک ساله اول دولت 
دوازدهم گازرسانی شد. عراقی اظهار امیدواری کرد: با توجه به منابع حاصل از محل صرفه جویی سوختهایمیان تقطیر 
که به عنوان )بند ق( مطرح است بتوانیم با تامین منابع مالی مورد نیاز، ۶۰۰۰ هزار روستا را که در حال حاضر طراحی 
شده و مقداری از آن نیز در حال اجراست به اتمام برسانیم. در حال حاضر ۲۵۰۰۰ روستا در سطح کشور گازرسانی شده 

و 8۰۰۰ روستا واجد شرایط گازرسانی نیز وجود دارد که امیدواریم در سال آتی گازرسانی به آنها تمام شود.

مدیرعامل آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی :
حضور آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی در سومین جشنواره و 
نمایشگاه توانمندیهای بهره برداری و نگهداری صنعت آب و فاضالب 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس رس��ول اکبری رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل آب و فاضالب ش��هری استان اظهار کرد: آب و فاضالب  شهری آذربایجان 
غربی  در سومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت 
آب و فاضالب کشور حضور فعال دارد. وی با اشاره به اینکه این جشنواره و نمایشگاه با 
حضور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و میهمانان خارجی  
در مورخ 1۵ اردیبهشت ماه سالجاری  در تهران افتتاح شده است، افزود: هدف از برپایی 
این جشنواره و نمایشگاه توانمندی ها و تولیدات داخل و تبادل دستاوردهای علمی و فنی است. وی خاطرنشان کرد: این جشنواره 
در ۶ محور با رویکرد ارتقای تاب آوری در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران در حال برگزاری است. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب  شهری آذربایجان غربی  یادآور شد: محورهای جشنواره و کارگاه های آموزشی شامل مدیریت شرایط اضطراری، مدیریت 
تقاضا و مصرف، کیفیت آب و فاضالب، مدیریت هوشمند تأسیسات و شبکه توزیع آب و سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های فیزیکی 
است. مهندس اکبری  بیان کرد: آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی با ۲۵ اثر  در حوزه بهره برداری  ، 3 فیلم مستند و یک فیلم  
موشن گرافی در این حوزه در غرفه مختص به خود حضور دارد. وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان غربی  

با ارائه آثار خود در قالب این شش محور امید دارد بتواند حضوری پررنگ و مؤثر را در صنعت آب و فاضالب کشور داشته باشد.
 

برگزاری مراسم گرامیداشت روز استاد در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ساری - دهقان - دکتر سید عباس موسوی، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران در مراس��م بزرگداشت روز استاد که با حضور پر شور اعضای هیات 
علمی این دانش��گاه در بادله ساري برگزار شد به جایگاه و نقش ویژه اساتید 
در توسعه کشور اشاره کرد وگفت: معلمان و اساتید درس هاي زیادي را به ما 
اموختند و ما نیز به عنوان اساتید امروز باید آن را به نسل آینده انتقال دهیم. 
وي اساتید را سرمایه بزرگ� دانشگاه علوم پزشکي مازندران دانست و افزود: اگر 
دانشگاه علوم پزشکي مازندران توانسته به عنوان یکي از دانشگاه هاي برتر در کشور مطرح باشد به دلیل توان و همت 
بلند شما اساتید ارزشمند است. رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به رشد و توسعه علم در دنیا اشاره کرد و ادامه داد: 
در عصر حاضر تولید علم با سرعت بسیار زیادی در حرکت است که ما نیز همگام با آن باید دانش خود را ارتقا دهیم که 
این مسئله با کمک اساتید در دانشگاه ها اتفاق مي افتد. دکتر غالمعلي گدازنده، معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران نیز ضمن تشکر و قدرداني از اساتید دانشگاه ، گفت: رشد و پیشرفت دانشگاه علوم پزشکي مازندران مرهون 
این اساتید بزرگوار است. معاون آموزشي بیان کرد: طي چند ماه اخیر از جمع اعضاي هیات علمي دانشگاه علوم پزشکي 
مازندران ۷ نفر به درجه استادي و 1۲ نفر به درجه دانشیاري ارتقا پیدا کردند. دکتر گدازنده به نحوه انتخاب اساتید نمونه 
اشاره کرد و ادامه داد: فرم هایي جهت انتخاب اساتید نمونه در اختیار دانشگاه قرار گرفت که براساس آن اساتید نمونه 
انتخاب شدند. در پایان این مراسم از اساتید نمونه تقدیر به عمل آمد و همچنین از اساتیدي که اندیشمنداني را در حوزه 

هاي مختلف علوم پزشکي تربیت کردند که امروزه از اساتید بزرگ دانشگاه هستند تقدیر شد.

مدیرساخت و توسعه راه های استان مرکزی : 
عملیات اجرایی انفجار تراشه سنگی در پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح سنجان

اراک- مینو رستمی - احمد مرزبان گفت : پروژه تقاطع غیرهمسطح سنجان با هدف رفع یکی دیگر از نقاط پرحادثه استان 
مرکزی از سال ۹3 با قراردادی بالغ بر 1۰۰ میلیارد ریال آغاز شده که در تقاطع مذکور 1۵ دهانه شامل 13 دهانه ۲۴ متری و ۲ دهانه 
۴۰ متری جهت دوربرگردانها در نظر گرفته شده است و طول کل پل ۵۷۶ متر ، طول عرشه 3۹۴ متر میباشد . مرزبان بیان کرد: 
تاکنون ۲1۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری سنگی انجام شده و در حال حاضر اجرای عملیات فونداسیون و آرماتوربندی و بتن ریزی ۵ 
پایه اول به پایان رسیده است . همچنین خاکبرداری کنارگذر سنجان و عملیات آرماتوربندی کوله پل فیجان در حال انجام می باشد 
و اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه 1۴۰ میلیارد ریال برآورد میگردد.  وی گفت : به منظور هدایت ترافیکی نیاز به احداث واریانت 
در محدوده پروژه می باشد که عملیات انفجار ترانشه واریانت مذکور راس ساعت 1۰ صبح روز پنج شنبه ۹۷/۰۲/۰۶ انجام خواهد 
پذیرفت .  مرزبان اعالم کرد : الزم است کلیه کسبه و کارکنان کارگاهی در روز انفجار در محدوده انفجاری حضور نداشته باشند . از 
ورود افراد متفرقه بشدت ممانعت میگردد.ساکنین و اهالی محترم محدوده عملیات انفجار می بایست نسبت به تخلیه منازل مسکونی 
خود در ابتدای صبح اقدام نمایند . وی همچنین اعالم کرد: هماهنگی های الزم با صدا و سیمای استان مرکزی جهت اطالع رسانی 
، شهرداری ، مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی و جمعیت هالل احمر، پلیس نیروی انتظامی ، اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای ، پلیس راه و سایر ارگانهای ذیربط صورت پذیرفته است . 
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مارِکِترها چه مس��تقیم و چه غیرمس��تقیم، تحت 
تأثیر فعالیت های شبکه های اجتماعی قرار می گیرند. 
دلی��ل ای��ن امر، وجود سیس��تم اقتصادی اس��ت که 
باعث می ش��ود فعالیت های افراد، روی کل سیس��تم 
تأثیرگذار باشد. خلق محتوا، باعث افزایش دسترسی 
به کانال های اجتماعی و انجمن ها، نرم افزار اجتماعی 
و دس��تگاه های دیجیتال می ش��ود. با توجه به اینکه 
یک برند کجا فعال باش��د، این محتوا تولید شده و در 
دس��ترس موتورهای جست وجوگر قرار می گیرد. مثال 
مطالعه ای روی سایت یلپ نشان داد که ۴۰۰۰ شرکت 
کس��ب وکار کوچکی که مورد بررس��ی قرارگرفته اند، 
هیچ کدام تبلیغات پولی در این س��ایت نداش��تند، اما 
از این جریان سودمند ش��دند. این مطالعه نشان داد 
این مرورهای ناخواسته و اصلی، باعث افزایش 8۰۰۰ 

دالری جریان درآمدی یلپ شده است.
وقتی محتوای تولیدش��ده توس��ط کاربر که مربوط 
به خرید اجتماعی اس��ت پخش ش��ود، تأثیر احساس 
می تواند به ش��کل های گوناگون��ی صورت گیرد. یکی 
از شکل های اصلی آن، مرورها هستند، اما رتبه دهی، 
پیش��نهاد و ارج��اع یک مطل��ب هم رایج هس��تند. 

پیشنهادها می تواند شامل محتوای تولیدشده توسط 
کاربر در انواع فهرس��ت خرید، صفحات پینترس��ت، 

عکس های اینستاگرام و... باشد.
هرچند مرور و رتبه دهی، برای هرکس��ی که دنبال 
این اطالعات اس��ت، قابل دیدن است، اما توصیه ها و 
ارجاع به برن��د یا محصول از نم��ودار اجتماعی افراد 
ناش��ی می ش��ود. این باعث می ش��ود که توصیه ها و 
ارجاع ها، از مرور و رتبه دهی مؤثرتر باش��ند، زیرا آنها 
باعث افزایش سرمایه اجتماعی کسی می شوند که به 
آنها ارجاع ش��ده اس��ت. در حقیقت، مطالعه ای بیان 
داش��ت که ۷1درص��د از آزمودنی های پژوهش اظهار 
داشتند توصیه هایی که از دوستان و خانواده دریافت 
می کنند، تأثیر پایدارت��ری روی تصمیم گیری خرید 
دارد. همچنی��ن ب��ه مرورها و نظراتی که دوس��تان و 
آش��نایان مان بیان می کنند، اعتماد بیش��تری داریم 
تا نظرات غریبه ه��ا. ۹۰درصد افراد این پژوهش بیان 
کردن��د که ب��ه توصیه های آنالین دوس��تان خود در 

شبکه های اجتماعی، اعتماد بیشتری می کنند.
توصیه هایی را که دوستان و خانواده می کنند همیشه 
می ش��نویم. امکان��ات ش��بکه های اجتماعی هم کمک 

می کند تا این توصیه ها راحت تر و بیشتر در معرض دید 
ما قرار گیرند. مارکتینگ شفاهی باعث می شود که افراد 
در گفت وگوهای دوس��تانه، ن��ام یک برند را حتی بیش 
از ۹۰ ب��ار در هفته ذکر کنن��د. فقط تصور کنید وقتی 
احساس��ات روی ش��بکه های اجتماعی اشتراک گذاری 
شود، چه تأثیر باالیی خواهد داشت. این تأثیر می تواند 
به تعداد آدم هایی که از ش��بکه های اجتماعی استفاده 
می کنن��د، افزایش یابد. پژوهش��ی در ایالت پِن آمریکا 
نشان داد که ۲۰درصد پست های توئیتر، پرسش درباره 
مشخصات و اطالعات محصول است. توصیه ها و ارجاع ها 
می تواند خیلی س��اده باشد یا در س��ایت های مختلف 
به ص��ورت یکپارچه ق��رار گیرد. مثال دکم��ه »الیک« 
فیس بوک، روی میلیون ها سایت دیگر هم در دسترس 
است، مانند یک استاندارد پیشنهاد به دیگران. وقتی شما 
روی آن کلی��ک کنید، به طور عمومی اعالم کرده اید که 
محتوای آن صفحه را تأیید و پیش��نهاد می کنید. وقتی 
دیگران تع��داد »الیک«های یک صفح��ه را ببینند، یا 
وقتی یکی از دوس��تان وارد صفحه شخصی شما شود، 

این »الیک«ها مانند یک پیشنهاد عمل می کنند. 
hormond :منبع

ارزش شبکه های اجتماعی در کسب وکار

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 965 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: مس��ئله تخصیص پاداش بین 
افراد سازمان به نحوی که هم عادالنه بوده و هم جنبه 
انگیزش��ی داش��ته باش��د، همواره یکی از دغدغه های 
اصلی مدیران س��ازمان ها بوده اس��ت. پرداخت پاداش 
در س��ازمان ها را می ت��وان به عنوان یک��ی از اهرم های 
مدیران س��ازمان به منظور افزایش به��ره وری نیروی 

کار و همچنین به منظ��ور تاثیرگذاری و کنترل رفتار 
و عملکرد زیرمجموعه دانست. با وجود تالش دائم در 
طراحی سیستم های بهینه و موثر برای پرداخت پاداش 
به کارکنان، شواهد نشان می دهد در بسیاری از موارد، 
کارکنان، پرداخت های صورت گرفته را تبعیض آمیز، به 
دور از عدالت و نامتناس��ب با کارکردشان می دانند که 
در نتیجه این نارضایتی ممکن اس��ت در بعضی موارد 
حت��ی نتیجه عکس داده و از انگی��زه کارکنان بکاهد.  
سیس��تم توزیع پ��اداش در س��ازمان بای��د به گونه ای 
طراح��ی ش��ود که متناس��ب ب��ا فرهنگ و س��اختار 

س��ازمان بوده و طرح های تشخیص، انگیزش، تشویق 
و پاداش دهی باید عملکردگرا باش��د. نخستین گام در 
طراحی چنین سیستمی، شناخت درست کارمندان و 
ارتباط برقرار کردن با آنها اس��ت. نگاه از باال به پایین، 
باعث می ش��ود کارکنان شما احس��اس کنند کار آنها 
مرتبا زیر ذره بین قرار گرفته و ش��ما به دنبال بهانه ای 
برای توبیخ شان هستید. به دنبال تغییر ساختار روابط 
و فرهنگ س��ازمانی تان باشید تا افراد، تالش های خود 
را در دستیابی سازمان به اهدافش موثر دانسته و خود 

را بخشی از سازمان بدانند. 

کنجکاوی کارمندان 
درباره دستمزدها

پرسـش: کسـب و کاری را با حدود 30 کارمند مدیریت می کنم. اغلب کارمندان من نسبت به حقوق دریافتی دیگر 
کارکنـان سـازمان، کنجکاو بوده و دائـم میزان حقوق و کارکرد خود را با دیگران مقایسـه می کنند. برای رفع این 

مشکل چه کاری می توانم انجام دهم؟ 
کلینیک کسب و کار

 5 قانون اساسی برای حفظ دوستی
در محیط کار

پیش از این روان شناسان اثبات کرده اند که تعامالت 
اجتماعی زیاد می تواند تاثیرات بسیار مطلوبی بر نحوه  
زندگی، س��المت روان و عملک��رد  کاری بگذارد. البته 
نگرانی ها و سوءتفاهم های زیادی میان همکاران پیش 
می آید که می تواند ایجاد و حفظ دوس��تی در محیط 

کار را سخت کند.
ایجاد ش��دن صمیمی��ت و همدلی می��ان همکار ها 
کاری س��خت و حتی در برخی مواق��ع ناراحت کننده 
اس��ت، چراکه بس��یاری از ش��رکت ها باور دارند تنها 
بهره وری و موفقیت افراد باید بیشتر شود و نباید رفتار 
غیر مناس��بی از برخی کارکنان سر بزند. برخی رؤسا 
حتی نمی گذارن��د ارتباط اجتماعی می��ان دو همکار 
شکل بگیرد تا از وقوع چنین مسائلی جلوگیری کنند.

گاه��ی اوق��ات می بینید ک��ه برخی سرپرس��تان از 
موقعی��ت کاری خ��ود سوءاس��تفاده ک��رده و بعضی 
کارکنان را اذیت کرده یا لطف و تبعیض ویژه ای برای 
افراد به خصوص در نظر می گیرند. این مسئله موجب 
می شود که برخی شرکت های بزرگ دنیا مجبور شوند 
ایج��اد ارتباط اجتماعی کارمندان را با یکدیگر ممنوع 

کنند.
ب��ا این حال در روزگاری که امنیت ش��غلی و حفظ 
تندرس��تی روانی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت، 
بس��یار مهم است که بتوان تعادل سالمی میان روابط 
در کار ایجاد کرد. در واقع روان شناسان باور دارند که 
حفظ دوستی در محیط کار می تواند تاثیر شگرفی در 

نحوه  فعالیت افراد، سالمتی و تندرستی شان بگذارد.
ایجاد و حفظ دوستی در محیط کار، محبث آسانی 
نیس��ت و با ارتباط اجتماعی در فضاهای دیگر قدری 
تفاوت دارد، چراکه ش��ما باید میان نیاز خود و باید و 
نباید های محل کارتان تع��ادل ایجاد کنید و نگذارید 
هیچک��دام بر دیگری تاثیر بگذارند. کارشناس��ان پنج 
روش اساسی برای حفظ این تعادل عنوان کرده اند که 
می توان با استفاده از آنها، از ایجاد و حفظ دوستی در 

محیط کار مطمئن شد؛
1- حد و حدود را رعایت کنید

تحقیقات نش��ان داده که حتی صحبت ه��ای کوتاه با 
هم��کاران می تواند در بهره وری ش��ما تاثی��ر بگذارد، اما 
نباید تم��ام وقت کاری خود را تلف کنی��د. باید در نظر 
داش��ته باش��ید که در برخی مواقع ایج��اد ارتباط بیش 
از ح��د می تواند حواس پرتی بیافریند و نگذارد ش��ما به 

اهداف روزانه  خود دست پیدا کنید.
بهتر است زمان مناسبی نظیر زنگ تفریح یا وقت ناهار 
را برای ایجاد ارتباط اجتماعی انتخاب و س��عی کنید در 
یک مدت محدود با دوس��تان تان مراوده ای مثبت برقرار 

کنید.
2- سعی کنید با همکاران دیگر نیز وقت بگذرانید

مس��لما شما عالقه دارید با دوستان تان کار کنید و 
از وقت گذران��دن با آنها لذت می برید، اما باید توجه 
داش��ته باش��ید که همکاران دیگر نی��ز در این جمع 
حض��ور دارن��د و می توانید با افرادی که دوس��ت تان 
نیستند هم فعالیت کرده و وقت بگذرانید. این مطلب 
موجب می شود که تعادل مطلوبی در روابط کاری تان 

به وجود آید.
3- پشت سر کسی غیبت نکنید

یکی از بزرگ ترین نگرانی های موجود در زمینه  حفظ 
دوس��تی در محیط کار، همین مس��ئله است. اگر در دام 
این بحث ها بیفتید مس��لما روابط ش��ما به خطر خواهد 

افتاد.
اگر فردی عادت داش��ته باش��د که پش��ت سر دیگران 
س��خن بگوید پس مطمئن باشید این روند را ادامه داده 
و حتی پشت سر ش��ما نیز حرف خواهد زد. سعی کنید 
ت��ا حد ممکن از ب��ه وجود آمدن چنی��ن موقعیت هایی 
جلوگیری کرده و تا حد امکان نگذارید اطالعات شخصی 

یک نفر لو برود.
حتی اگر می بینید ش��خصی بدی ه��ای یک همکار را 
حتی برای تفریح به میان میاورد، سعی کنید خصوصیات 
مثبت��ش را نی��ز بگویید تا در ح��ق وی انصاف را رعایت 
کرده باشید. حتی االمکان تالش کنید این صحبت ها را با 
دوستانی انجام بدهید که در محل کارتان حضور ندارند.
4- با تک تک همکاران تان رفتار مشابهی در پیش 

بگیرید
بهتری��ن راه برای از بین رفتن تعصب، این اس��ت 
که ب��ا تک تک همکاران تان رفتار مش��ابهی در پیش 
بگیرید. موقعیت ها و نیاز های ش��ان را در نظر بگیرید 
و به آنها احترام بگذارید. س��عی کنید حرف دوستان 
و همکاران ت��ان را به طور کامل بش��نوید و تبعیضی 
میان شان ایجاد نکنید. بس��یار مهم است که بتوانید 
ب��ه تمامی آنه��ا اهمیت داده و توجه خ��ود را از آنها 

نگیرید.
5- نیاز های خود را از این رابطه دوستی مشخص 

کنید
ش��اید این مس��ئله بی اهمیت یا حت��ی ناراحت کننده 
به نظر برس��د، اما مش��خص کردن نیاز های تان از ارتباط 
دوستی در کار مطلب مهمی است و می تواند از به وجود 

آمدن سوءتفاهمات جدی جلوگیری کند.
اگر تمامی نقاط تاریک در ارتباط روش��ن شود و افراد 
نیازها و اخالق های متفاوت یکدیگر را درک کنند اتفاق 
خوبی خواهد افتاد. بدین ش��کل شما می توانید احساس 
امنیت کنید و بدانید برای حفظ دوس��تی در محیط کار 
چه مسئولیت هایی دارید. دوستان تان نیز درک می کنند 
ک��ه برای ایجاد یک ارتباط دو طرفه س��الم چه وظایفی 

بر عهده دارند.
ب��ه طور کل��ی ارتباط متعادل و به دور از س��وءتفاهم، 
روحیه همکاری را در یک تیم کاری باال می برد و موجب 
می ش��ود که همین تیم به دس��تاورد های شگرفی دست 

یابند.
thebalancecareers/digiato:منبع
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با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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از سال 2020 هر خانه جدید در 
کالیفرنیا باید به پنل های خورشیدی 

مجهز باشد
ایال��ت کالیفرنیا به عنوان نخس��تین ایال��ت در آمریکا 
قانون��ی را ب��ه تصویب رس��انده ک��ه طی آن و از س��ال 
۲۰۲۰ هر خانه جدید باید به پنل های خورش��یدی روی 
سقف خود مجهز باش��د. تصویب قانون مذکور بخشی از 
برنامه ه��ای مقامات این ایالت ب��رای کاهش روند تولید 

گازهای گلخانه ای است. 

به گزارش ورج، البته این قانون برخی از کارشناس��ان 
حوزه مس��کن را نگران س��اخته، چراک��ه چنین اجباری 
س��بب افزایش قیمت تمام ش��ده س��اخت مس��کن در 
کالیفرنیا خواهد شد و این در حالی است که همین حاال 
نیز هزینه های ساخت خانه در این ناحیه باال بوده و حتی 
در برخی بخش ها منجر به رکود در این حوزه شده است. 
شایان ذکر است که اجبار به نصب پنل های خورشیدی 
بر روی سقف خانه های جدید تنها شامل ساختمان هایی 

خواهد شد که تعداد طبقات آنها سه یا بیشتر باشد. 
مقامات ایالت��ی امیدوارند که با اج��رای طرح های در 
دست اجرای خود بتوانند تا سال ۲۰3۰ به هدف تأمین 
نیم��ی از برق م��ورد نیاز کالیفرنی��ا از منابع تجدید پذیر 
دس��ت پیدا کنن��د. در حال حاضر این س��هم چیزی در 

حدود 1۶درصد است. 
طبق ادعای نش��ریه نیوی��ورک تایمز، قان��ون مذکور 
چیزی در حدود 8 تا 1۲هزار دالر به هزینه های س��اخت 
واحدهای مسکونی خواهد افزود، آن هم در شرایطی که 
به طور متوسط ساخت یک خانه برای یک خانوار چیزی 

در حدود ۵۶۵هزار دالز هزینه در بر دارد. 
البته مقامات مس��ئول معتقدند ک��ه چنین اقدامی در 
نهایت به نفع اقتصاد خانوارها تمام خواهد ش��د. اگرچه 
با اجرای این قانون هزینه های آنها برای خرید یک خانه 
افزای��ش می یابد، اما از آن ط��رف مبالغی که باید ماهانه 
ب��رای قب��وض برق پرداخ��ت نمایند نیز به ش��کل قابل 
توجه��ی کاهش می یابد. طبق بررس��ی ها چنین طرحی 
صرفه جویی 1۹هزار دالری را در طی یک دوره 3۰ساله 

برای خانواده ها به ارمغان خواهد آورد. 
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