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گزارش نیویورکر درباره شکاف میان اروپا و آمریکا بر سر ایران

 برجام
هنوز نمرده است!

فرصت امروز: اروپایی ها چقدر در مقابل دونالد ترامپ می ایس��تند تا برجام نمیرد؟ اس��تراتژی  احتمالی سران 
سه کشور اروپایی چیست؟ مرکل، می  و مکرون چه سیاستی در برابر خروج آمریکا از برجام در پیش می گیرند؟ 
اینها نمونه س��ؤاالتی است که نیویورکر در تازه ترین گزارشش درباره خروج آمریکا از برجام مطرح کرده و معتقد 
است که این شکاف پیش آمده میان اروپا و آمریکا بر سر ایران، از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه است. 
نیویورکر در این گزارش به قلم جان کاسیدی به معمای دشوار مثلث مکرون، مرکل و می  پرداخته و گوشزد...

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در نشست خبری تأکید کرد

سهم صفر بهره وری از رشد اقتصادی
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کدام استان ها بیشترین و کمترین میزان تورم را تا پایان فروردین ماه امسال داشته اند؟ 

توزیع تورم در جغرافیای استانی

سئوی فنی در عصر جست وجوی معنایی
4 راهکار برای ایجاد انگیزه در تیم خود

حل مشکالت کسب وکار با طرز تفکر جدید
بازاریابی قطره ای چیست؟

اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟ 
21 نوع مختلف برند را بهتر بشناسیم

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

چین نخستین بانک بدون 
کارمند جهان را افتتاح کرد

7
یک کارشـناس بازار خودرو گفت قیمت خودروهای داخلی 

زیر 40میلیون تومـان در چار چوب مقررات قانونی 
شورای رقابت 9 تا 10 درصد افزایش خواهد یافت...

 خودروهای داخلی
۱۰ درصد گران می شود

یادداشت

آفت بزرگ نظام بانکی

بانک ی��ک بن��گاه اقتصادی 
پاس��خگوی  بای��د  و  اس��ت 
همین  از  باشد.  سرمایه دارانش 
رو، بای��د ن��گاه جامعی به نظام 
بانکی داش��ت و جای��گاه بانک 
در س��اختار بین الملل��ی را هم 
در نظر گرفت. انتظاراتی که به 
س��مت نظام بانکی نشانه رفته 
اس��ت با آنچه که در توان نظام 
ندارد.  بانکی اس��ت، همخوانی 
یعنی عطش نیاز به تسهیالت، 
مناب��ع بان��ک و ه��ر آنچه که 
از بان��ک حاص��ل می ش��ود با 
واقعیات همخوانی ندارد، ضمن 
بانک ها  مدیران  برداشت  اینکه 
ب��ا برداش��ت دیگران نس��بت 
ب��ه نظ��ام بانکی تف��اوت دارد؛ 
یعنی برداش��ت مش��ترکی در 
نظ��ام بانکی ما بین مس��ئوالن 
و اداره کنن��دگان بانک ه��ا ب��ا 

متوقعان وجود ندارد. 
 نکته بعدی تعارضاتی اس��ت 
ک��ه در قوانی��ن بانکی کش��ور 
وج��ود دارد؛ مثال از یک طرف 
گفته می ش��ود که بان��ک باید 
بانکداری اسالمی  در چارچوب 
عمل کند و بیش��تر به س��مت 

پرون��ده وی��ژه نظ��ام 
4بانکی و اقتصاد...

یحیی 
آل اسحاق

رئیس سابق اتاق 
بازرگانی تهران

فرصـت امـروز: س��خنگوی دول��ت در واکنش به 
هجمه هایی که به بهانه خروج آمریکا از برجام به دولت 
وارد می ش��ود، گفت: اکنون وقت آن نیس��ت که ذهن 
مس��ئوالن دیپلماسی کش��ور که درگیر سیاست های 
جهان��ی هس��تند را با بیان این مطالب مش��غول کرد. 
ما نباید جز به منافع ملی به چیز دیگری فکر کنیم. 

محمدباقر نوبخت در نشست خبری این هفته خود، 
موضوع برجام و جنایات اخیر در فلسطین را به عنوان 
دو موضوع مهم مطرح کرد و گفت: رفتار دولت ترامپ 
در خ��روج یک جانب��ه از پیمان جمع��ی و بین المللی 
برجام رفتار غیرعقالنی و سیاسی بوده است؛ مواضعی 
ک��ه بالفاصله از س��وی رئیس جمهوری کش��ورمان و 

اتحادیه اروپا موضع گیری شد. 
او به کش��ته و مجروح شدن تعدادی از فلسطینیان 
در روزهای اخیر اش��اره کرد و افزود: دولت جمهوری 
اس��المی ایران ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم 
صهیونیس��تی که با حمایت آمریکا انجام می ش��ود، از 
مجام��ع جهانی به ویژه ش��ورای امنی��ت انتظار دارد 
نسبت به این اقدامات عکس العمل مناسبی نشان دهد. 
دس��ت این دو رژیم به خون بیش از ۵۹ فلس��طینی و 

بیش از ۲۷۷۱مجروح آغشته است. 
وی همچنی��ن در واکن��ش ب��ه هجمه ها ب��ه دولت 
به بهان��ه برجام گفت: االن وقت آن نیس��ت که ذهن 
مس��ئوالن دیپلماسی کشور که درگیر سیاست جهانی 
هستند، با بیان این مطالب، مشغول شود. ما نباید جز 
منافع ملی به فکر چیز دیگری باشیم. با برجام، کشور 
از محاصره خارج ش��د. در شرایط تحریم، ملت هزینه 
سنگینی پرداخت می کرد. دولت را وادار نکنید برخی 

مسائل را بیان کند. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دول��ت، نوبخت 
ادام��ه داد: اگر منافع ما ایجاب کن��د، از برجام خارج 
می ش��ویم، بازگشت به گذشته برای ما مشکل نیست. 
در صورت خروج از برجام، غنی س��ازی را با هر عددی 
که تش��خیص دهیم انجام می دهی��م و دیگر هم نیاز 
نیست غنی س��ازی ما تحت نظارت طرف مقابل باشد. 
اگر تحریم برای عده ای منافعی دارد، برای مردم زیان 
خواهد داش��ت بنابراین ما در دول��ت تالش می کنیم 

زورگویی های آمریکا به نتیجه نرسد. 
نوبخت اظهار داشت: در سال ۹۲ اتهام واهی از سوی 
رژیم اشغالگر در خصوص ایران مطرح شد و این اتهام 
به شورای امنیت ارجاع و قطعنامه ای علیه ایران صادر 
ش��د و در ذیل فصل هفتم قرار گرفتیم. پتروش��یمی، 
نفت، کشتیرانی و بانک مرکزی در تحریم قرار گرفت. 
در این ش��رایط چ��ه انتظاری از دولتی ک��ه با اعتماد 
مردم انتخاب ش��د وجود دارد. ما ثابت کردیم فعالیت 
هسته ای مان نظامی نبود و بر این اساس تحریم ها رفع 

ش��د.  وی افزود: برجام قرارداد برد-برد بود. بارها مقام 
معظم رهبری از مذاکره کنندگان به نیکنامی یاد کرد. 
تاریخ دکتر روحانی را برای شجاعت و خدمت به مردم 

تکریم خواهد کرد. 
س��خنگوی دولت ادام��ه داد: بالفاصله بعد از خروج 
آمری��کا از برج��ام خان��م موگرین��ی اعالم ک��رد که 
اتحادی��ه اروپا به قرارداد پایبند اس��ت و مخالفت خود 
را اعالم کرد. آمریکا انتظار داش��ت ت��ا ایران بالفاصله 
از برجام خارج ش��ود و این صورت نگرفت. س��خنرانی 
رئیس جمهور فرانس��ه در مخالفت با اقدام آمریکا علیه 
برجام و حمایت انگلیس و خانم موگرینی از این توافق 
دس��تاورد اس��ت. با برجام اجماع جهانی علیه ایران از 
بین رفت. عدم همراهی اروپا با ترامپ آیا ارزش ندارد؟ 
اکنون مردم جه��ان می دانند مواضع آمریکا درس��ت 

نیست و این بزرگترین دستاورد ما است. 
نوبخ��ت همچنین گفت: اگر اروپ��ا تضمین دهد که 
ب��دون ه��راس از تحریم های ثانویه آمری��کا، از برجام 
پش��تیبانی کرده و منافع ما در برجام تأمین می شود، 
م��ا می توانیم برج��ام را ادامه دهیم، ام��ا اگر منافع ما 
تأمین نش��ود، ضرورتی نمی بینیم ک��ه برجام را ادامه 
دهیم. ما برای ش��رایط فعلی و حتی شرایط همراهی 
اروپا ب��ا آمریکا و خ��روج آنها از برجام، س��ناریوهای 
مختلف و برنامه داریم. مصارف و مخارج کش��ور، نحوه 
هزینه کردها و وظایف هر دستگاه را مشخص کردیم و 
امسال با مدیریت تخصیص بدون کسری بودجه سال 

را به پایان می بریم. 
وی در پاس��خ به س��ؤالی درباره تأثی��ر تحریم های 
احتمال��ی آمری��کا بر کش��ور گف��ت: با وض��ع مجدد 
تحریم ها، ممکن اس��ت س��ختی هایی در کشور ایجاد 
ش��ود ولی این تحریم ها موجب تس��لیم یا فلج شدن 

کشور نمی شود و دولت شرایط را مدیریت می کند. 
وی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه س��ؤالی در خص��وص 
اختص��اص ارز به فع��االن اقتصادی گفت: بر اس��اس 
گ��زارش وزارت صنعت، معدن و تج��ارت و همچنین 
بانک مرکزی بیش از ۵ میلیارد دالر تا هفته گذش��ته 
برای واردات ثبت س��فارش ش��ده اس��ت. در خصوص 
تأمی��ن کاال تقریباً مش��کلی نداریم. بخش��ی از نیازها 
که در بازارغیررس��می تأمین می شود نیز جزیی است 
و مبنای اقتصاد کش��ورمان نیس��ت. هفته گذشته ۳۳ 
م��ورد دیگر هم به لیس��ت دریاف��ت تأمین ارز ۴۲۰۰ 

تومانی اضافه شد. 
س��خنگوی دولت در خصوص کوچک سازی دولت، 
گفت: س��ال گذش��ته تع��داد بیش از ۵۳ ه��زار نفر از 
نیروه��ای دولتی را کاهش داده ای��م. ما مرتبا در حال 

کوچک سازی دولت هستیم. 
خبرنگاری از نوبخت پرس��ید که آیا رئیس جمهور به 

موگرینی برای ماندن در برجام تضمین داده است که 
سخنگوی دولت در پاسخ گفت: رئیس جمهور رسماً و 
صریحا نظر خ��ود را درباره برجام اعالم کردند. موضع 
دولت هم کاماًل مش��خص است. آمریکا می خواست ما 
بالفاصله از برجام خارج ش��ویم تا اجماع جهانی علیه 
ما ایجاد کند اما اکنون این اجماع جهانی علیه آمریکا 

ایجاد شده است. 
در ادام��ه این نشس��ت خبری خبرنگاری با اش��اره 
ب��ه تخریب هایی که علیه دولت ب��ه بهانه برجام انجام 
می ش��ود پرس��ید که آیا این مس��ائل در شورای عالی 
امنی��ت ملی مطرح می ش��ود که وی در پاس��خ گفت: 
این مس��ائل در حوزه شورای عالی امنیت ملی نیست. 
افکار عمومی ما به رغم تخریب هایی که انجام می شود 
به خوبی در انتخابات س��ال گذش��ته خادمین خود را 
تشخیص داد و مردم پشت رئیس جمهور خود هستند. 
آنقدر مش��کالت وجود دارد و ما خود را باید برای هر 
ش��رایطی آماده کنیم و دیگر وقتی نداریم از یکسو با 
دشمنان برخورد کنیم و از سویی به دوستان خود نگاه 

داشته باشیم تا از پشت به ما خنجر نزنند. 
وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که در ص��ورت لغو 
قرارداد با شرکت های خارجی از این شرکت ها غرامت 
دریافت خواهد شد، اظهار کرد: باید قرارداد به قرارداد 
و ش��رکت به شرکت بررس��ی کنیم. همه تالش ما در 
زمان عقد ای��ن قراردادها این بود که این قراردادها به 
گونه ای تنظیم شود که اگر تحریم ها بازگشت، متضرر 

نشویم. 
س��خنگوی دولت همچنین در پاس��خ به پرسش��ی 
درباره اق��دام دولت در مقابل احتم��ال تحریم نفت و 
تأثیر آن در بودجه کشور خاطرنشان کرد: ما بودجه در 
سایه و بودجه اضطراری هم داریم و اگر نیاز به مصوبه 

جدیدی باشد، از مجلس اخذ می کنیم. 
نوبخت در پاس��خ به س��ؤالی درباره مصوبه مجلس 
ب��رای جلوگیری از برگزاری افط��اری با بودجه دولتی 
گفت: این یک مصوبه قانونی است و دستگاه ها باید از 
کارهای غیرضرور که از اعتبارات دولتی انجام می شود 
جلوگیری کنند. هزین��ه افطاری های رئیس جمهور از 

منابع غیردولتی است. 
 نوبخت در خصوص گردهمایی های رئیس جمهور در 
ماه مبارک رمضان گفت: در طول سال درخواست های 
متعددی از س��وی اصناف و گروه ه��ای مختلف برای 
دیدار و دعوت از رئیس جمهور انجام می شود که دفتر 
ایشان بخشی را در قالب سفر استانی جواب می دهند 
و برخی را در م��اه مبارک رمضان که به افطار منتهی 
می ش��ود. امس��ال هم این مالقات ها انجام خواهد شد 
ول��ی از اعتبارات دولتی نخواهد بود و س��ازوکارهایی 

طراحی کرده ایم که از منابع غیر دولتی انجام شود. 

نوبخت در واکنش به هجمه ها علیه دولت به بهانه برجام: 

تاریخ روحانی را تکریم خواهد کرد
تصوی��ر  بین الملل��ی  مس��ابقات  دوره  دومی��ن 
 ۲۵ سه ش��نبه  روز   )IMIC2018( میکروس��کوپی 

اردیبهشت۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم آغاز شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این مسابقه 
با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه خاتم، 
در زمینه ه��ای تخصصی ش��امل متالوگرافی، نانومواد، 
الیاف و پلیمرها، علوم زیس��تی و بیومواد، سراموگرافی 
و مینرالوگرافی، همراه با کارگاه  های مرتبط در روزهای 
۲۵ و ۲6 اردیبهش��ت ۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم برگزار 

می شود. 
هدف اولیه مس��ابقات، فراه��م آوردن فرصتی برای 
دانش پژوه��ان و محققان عالقه من��د در زمینه خواص 
مواد و علوم زیستی، برای به اشتراک گذاشتن تصاویر 
میکروسکوپی و اطالعات ارزشمند علمی است که نظر 
عالقه مندان از سراسر دنیا را به خود جلب کرده است. 
در ای��ن مراس��م احمد محمودیان مدیریت توس��عه 
مدیریت و منابع دانشگاه خاتم ضمن ابراز خرسندی از 
استقبال پژوهش��گران و محققان برجسته از دوره های 
علمی و مس��ابقات بین المللی دانش��گاه خاتم، به ارائه 
توضیحات��ی در خص��وص فعالیت ه��ای این دانش��گاه 

پرداخت. 
دکتر نادر پروین، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در مراسم افتتاحیه مسابقه بین المللی تصویر 
میکروس��کوپی گفت: بی��ش از ۳۰۰ اثر ب��ه دبیرخانه 
مسابقات رسیده  است. ابتدا در نظر داشتیم که ۱۰۰اثر 
را ب��رای بخش نمایش��گاهی انتخاب کنیم که به دلیل 
کیفیت باالی آثار، ۱۳8 تصویر برای بخش نمایشگاهی 
و داوری انتخاب شد. داوری و ارزیابی به صورت حضور 
صاحب اثر انجام ش��ده و س��ؤاالتی در خصوص ارزش 
علمی، فنی و ابتکارات مطرح می شود. از دیگر مالک ها 

کیفیت و زیبایی شناختی اثر خواهد بود. 
وی با ارائه توضیحاتی در خصوص میکروسکوپ های 
ن��وری و الکترونی ادام��ه داد: امیدواریم همکاری بین 
دانشگاه امیرکبیر و خاتم ادامه پیدا کند و دوره بعدی 

در سال ۲۰۲۰ برگزار شود. 
دکتر پروین در پاس��خ به سؤاالت خبرنگاران افزود: 
آثار راه یافته به این دوره از مس��ابقات توسط ۲6داور 

داخلی و خارجی ارزیابی شده اند و امتیازدهی تکمیلی 
در ای��ن دو روز، توس��ط داورانی از کش��ورهای ایران، 
آلمان، ایتالیا، فرانسه، کره، اسپانیا، چین، کانادا، عراق 
و. . . انج��ام می ش��ود. همچنین دو کارگاه آموزش��ی 
 Kufa از دانشگاه Ali Sabea Hammood توسط
 Leibniz institute of از Jer-Shing Huang و
Photonic Technology آلم��ان در ای��ن دو روز 
برگزار می ش��ود. اختتامیه مس��ابقه نیز ساعت۱۵روز 
۲6اردیبهشت در محل دانشگاه خاتم صورت می گیرد 
و در نهای��ت در پن��ج بخ��ش متالوگراف��ی، نانومواد، 
الیاف و پلیمر، علوم زیس��تی و بیومواد، س��راموگرافی 
و مینرالوگراف��ی، ۵۰۰دالر به نف��ر اول و ۳۰۰دالر به 
نفر دوم اعطا خواهد ش��د. پیش بینی می ش��ود رقابت 
سازنده ای که در بین ش��رکت کنندگان به وجود آمده، 

موجب ارتقای این علم در بین پژوهشگران شود. 
خاطرنشان می سازد اولین دوره مسابقات تصویر 
میکروس��کوپی )IMIC2015(، در اردیبهش��ت 
س��ال ۱۳۹۴ و ب��ا هم��کاری دانش��گاه صنعت��ی 
امیرکبیر و دانش��گاه خاتم برگزار شده است. در آن 
دوره، بی��ش از 6۰۰ عکس به دبیرخانه مس��ابقات 
فرستاده ش��ده  که از میان آنها تعداد ۲۱۰ عکس 
ب��رای نمای��ش در نمایش��گاه انتخ��اب ش��ده بود. 
ش��رکت کنندگان بین المللی منتخب از کشور های 
مختلفی همچون آلمان، کانادا، برزیل، ژاپن و هلند 
در مس��ابقه حاضر شده  و جایزه اهدا شده برای هر 

بخش مسابقه، ۱۰۰۰ دالر بود. 
گفتنی اس��ت دانش��گاه خات��م، تاکن��ون دوره ه��ا و 
همایش ه��ای بین الملل��ی متع��ددی را ب��ا هم��کاری 
 Stanford، Oxford، MIT، دانش��گاه های 
 Cambridge، Emory، Arizona، Imperial
 College London، Uppsala University،
University of Illinois و... برگ��زار کرده  اس��ت 
ک��ه از ای��ن میان می ت��وان به م��دارس تابس��تانی و 
دوره های اقتصاد انرژی و محیط زیس��ت، طراحی بازار، 
سیس��تم های س��ایبری– فیزیکی و اقتص��اد داده های 
بزرگ و درستی س��نجی سیستم های همروند با حضور 

استادان بنام بین المللی، اشاره کرد. 

دومین دوره مسابقات بین المللی تصویر میکروسکوپی آغاز شد
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اروپایی ها  امـروز:  فرصـت 
چقدر در مقاب��ل دونالد ترامپ 
می ایس��تند ت��ا برج��ام نمیرد؟ 
اس��تراتژی  احتمالی س��ران سه 
کش��ور اروپایی چیست؟ مرکل، 
می  و مکرون چه سیاس��تی در 
برابر خ��روج آمریکا از برجام در 
پی��ش می گیرند؟ اینه��ا نمونه 
سؤاالتی اس��ت که نیویورکر در 
تازه ترین گزارشش درباره خروج 
آمریکا از برج��ام مطرح کرده و 
معتق��د اس��ت که این ش��کاف 
پیش آم��ده میان اروپا و آمریکا 
بر س��ر ای��ران، از زم��ان جنگ 
جهان��ی دوم تاکنون بی س��ابقه 

است. 
نیویورکر در ای��ن گزارش به 
قل��م جان کاس��یدی به معمای 
مرکل  مک��رون،  مثلث  دش��وار 
گوش��زد  و  پرداخت��ه  م��ی   و 
کرده است که اس��تراتژی اروپا 
می تواند خطر ایجاد یک شکاف 
عمی��ق در اتح��اد آتالنتیک را 
فراهم کند. این برای نخس��تین 
بار اس��ت که متح��دان اروپایی 
آمریکا به صورت جمعی در یک 
مسئله امنیتی با واشنگتن دچار 
شکاف شدیدی شده اند یا اینکه 
فقط این طور به نظر می رسد. در 
هفت دهه پس از شکست هیتلر 
و شکل گیری اتحاد فراآتالنتیک، 
هم  دیگری  ش��کاف های جدی 
بین طرفین وجود داشته است. 
در س��ال ۱۹۵6میالدی، دولت 
آیزنه��اور از حمای��ت عملی��ات 
نظام��ی انگلیس – فرانس��ه در 

کانال س��وئز خودداری کرد. در 
س��ال ۲۰۰۳ فرانس��ه و آلمان 
از پیوس��تن به ائت��الف اراده به 
رهب��ری آمری��کا در حمل��ه به 
عراق خودداری کردند. اما هیچ 
وق��ت تمام دولت ه��ای اروپایی 
علیه دولت آمریکا متحد نش��ده 
بودن��د و این کش��ور را تا زمان 
ترامپ متهم به نقض بین المللی 
نکرده بودند. این اتهام در بیانیه 
ماکرون،  سه شنبه  روز  مشترک 
م��رکل و ترزا م��ی  به طور مؤثر 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ه 
اس��ت. در این بیانیه ب��ر تأیید 
امنیت  ش��ورای  توس��ط  توافق 
سازمان ملل، نقض توافق توسط 
آمریکا و تعهد به پایبندی سایر 
طرفین به تضمین تداوم منافع 
اقتصادی آمری��کا تأکید کردند، 
اما رهبران اروپایی تا چه حدی 
تمایل دارند که در مقابل ترامپ 
مقاومت کنن��د؟ این مقاومت تا 

کجا ادامه دارد؟ 
به گزارش انتخاب، دولت های 
اروپای��ی ب��رای اینکه ای��ران را 
مجاب ب��ه پایبن��دی در برجام 
کنن��د ق��ول داده ان��د ک��ه اگر 
تحریم ه��ای اقتص��ادی ظالمانه 
آمری��کا ش��کل بگی��رد از آنها 
حمایت ه��ای مال��ی می کنن��د. 
اگر اروپایی به این مس��یر ادامه 
دهند قطعاً ش��کاف بین آنها با 
دولت ترامپ عمیق تر می ش��ود. 
در واق��ع، روز چهارش��نبه یک 
روز بعد از تصمیم دونالد ترامپ 
در م��ورد خروج آمریکا از توافق 

هس��ته ای بین الملل��ی، امانوئل 
ماک��رون در تم��اس تلفن��ی با 
حسن روحانی بر تمایل فرانسه 
بر ت��داوم اجرای تواف��ق تأکید 
کرد. همچنین ژان ایو لودریان، 
وزیر امور خارجه فرانسه در یک 
ش��بکه رادیویی فرانس��ه گفت: 
»برج��ام هن��وز نمرده اس��ت.« 
اروپایی،  در س��ایر کش��ورهای 
دیپلمات های  و  سیاس��تمداران 
ارش��د نیز در اظهاراتی مش��ابه 
تأکید کردند که توافق هسته ای 
ب��ا ای��ران همچن��ان ب��ا خروج 

آمریکا ادامه دارد. 
در ادام��ه گ��زارش نیویورکر 
آم��ده اس��ت: توافق هس��ته ای 
ایران موس��وم به برجام در سال 
۲۰۱۵ میالدی، زمینه گسترش 
تجارت شرکت های آمریکایی و 
اروپایی با ای��ران را فراهم کرد. 
همچنی��ن ص��ادرات نفت ایران 
دوبرابر شد و دسترسی محدود 
آنه��ا ب��ه سیس��تم بانک��داری 
بین المللی فراهم شد. اما دونالد 
ترام��پ در اظهارات خود بر این 
تأکید کرد که اگر ش��رکت های 
بزرگ رواب��ط خود را ب��ا ایران 
قط��ع نکنند با مج��ازات آمریکا 

روبه رو خواهند شد. 
در روز سه شنبه گذشته ریچارد 
گرنل، س��فیر جدی��د آمریکا در 
آلم��ان از ش��رکت های آلمان��ی 
خواس��ت که از ایران خارج شوند 
و تج��ارت ب��ا ای��ران را متوق��ف 
کنند. همانطور که در هفته های 
گذشته مطرح شد دولت آمریکا از 

ق��درت قانونی الزم برای مجازات 
ش��رکت های اروپای��ی متخل��ف 
برخوردار اس��ت. ب��رای نمونه در 
زمانی که  میالدی،  س��ال ۲۰۱۴ 
بانک BNP Paribas بزرگ ترین 
بانک فرانس��ه تحریم های آمریکا 
علیه کوبا، ایران و سودان را نقض 
کرد با جریمه ۹.۴ میلیارد دالری 
روبه رو شد. بنابراین این تحریم ها 
ش��امل ش��رکت های چندملیتی 
اروپا مانند ش��رکت تولید کننده 
هواپیما ایرباس و ش��رکت نفتی 
توتال می شود. اگر این شرکت ها 
روابط خود را با تهران قطع نکنند 
دول��ت ترامپ می تواند میلیاردها 
دالر آنه��ا را جریمه کند. آمریکا 
می تواند ه��ر بانک بزرگ اروپایی 
را که نقش تس��هیل بخش��ی به 
ص��ادرات نف��ت ای��ران را دارد با 

مجازات روبه رو کند. 
ب��ر اس��اس گ��زارش اخی��ر 
مرکزی  بانک ه��ای  بلومب��رگ، 
اروپا درصدد ایجاد یک سیستم 
ثب��ت س��فارش ب��ر پای��ه یورو 
هس��تند، ام��ا این مکانی��زم از 
با  اروپایی  معامالت شرکت های 
ایران در برابر تحریم ها حفاظت 
مورت��الک،  دیوی��د  نمی کن��د. 
ش��ورای  اقتصادی  کارش��ناس 
امنی��ت مل��ی دول��ت اوباما به 
بلومب��رگ گف��ت: »حت��ی اگر 
معام��الت نفت با دولت ایران بر 
پایه دالر انجام ش��ود بانک های 
با تحریم های واشنگتن  اروپایی 
روب��ه رو خواهند ش��د.« با این 
وج��ود ش��ک و تردیدهایی در 

محافل تجاری و دیپلماتیک در 
م��ورد تصمیم رهب��ران اروپایی 
نسبت به تصمیم دونالد ترامپ 

وجود دارد. 
آن  از  حاک��ی  گزارش��ات 
اروپایی  کش��ورهای  که  اس��ت 
خواه��ان اعط��ای معافیت هایی 
توسط  اروپایی  به ش��رکت های 
آمریکا هس��تند اما همانطور که 
به نظر می رس��د کاخ س��فید و 
وزارت خزانه داری آمریکا با این 
می کنند.  مخالفت  درخواس��ت 
در مقاب��ل، رهب��ران اروپ��ا چه 
واکنش��ی نش��ان خواهند داد؟ 
ب��ه عن��وان مثال ممکن اس��ت 
برای کاهش  اروپایی  دولت های 
مج��ازات تحریم ه��ای آمری��کا 
از موسس��ات مال��ی مانند بانک 
سرمایه گذاری اروپا برای توسعه 
اعتبار به ایران اس��تفاده کنند. 
اما اینکه چنین استراتژی عملی 
خواه��د ب��ود یا خیر مش��خص 
نیس��ت. به هر حال کاخ سفید 
تالفی جویانه  اقدامات  تشدید  با 
اروپای��ی  ش��رکت های  علی��ه 
واکنش نش��ان می دهد. در کل 
ماک��رون، مرکل و می  با معمای 
دشواری روبه رو شده اند. آیا آنها 
می توانند در برابر سیاس��ت های 
مخ��رب کاخ س��فید مقاوم��ت 
کنند؟ این اقدام خطر ایجاد یک 
شکاف عمیق در اتحاد آتالنتیک 
را فراه��م می کند. در هفته های 
آینده خواهیم دی��د که چگونه 
اروپایی ها به این چالش برخورد 

می کنند. 

گزارش نیویورکر درباره شکاف میان اروپا و آمریکا بر سر ایران

برجام هنوز نمرده است!

عض��و ات��اق بازرگان��ی ایران 
معتقد اس��ت امروز ش��رایط ما 
بدتر از سال های 8۹ تا ۹۲ باشد 
چون حداقل در آن دوران برگه 
غنی سازی را در دست داشتیم. 
به نظر می آید که آمریکا همان 
کاری را که با شوروی سابق کرد 

با ما نیز انجام خواهد داد. 
در  عدالتی��ان  جمش��ید 
گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا درخصوص 
اس��تفاده از ش��کاف تج��اری و 
دع��وای اقتصادی اروپا و آمریکا 
و نح��وه اس��تفاده از آن گفت: 
سیستم سرمایه داری جهانی به 
یکدیگر پیوس��ته است و جنگ 
تجاری امروز آمریکا با اروپا یک 
دعوای خانگی است و بیشتر بر 
مبنای سیستم چانه زنی است. 

عض��و ات��اق بازرگان��ی ایران 
ادام��ه داد: در پرون��ده ایران به 
نظ��ر می آید ترامپ نقش پلیس 
ب��د را دارد و اروپایی ه��ا نقش 

پلی��س خ��وب. رئیس جمه��ور 
آمری��کا ب��ا ای��ن تفکر ک��ه اگر 
آمری��کا در برجام بماند یا نماند 
به هر حال ایران در این قرارداد 
باق��ی خواه��د مان��د و از طرف 
دیگر به س��مت هسته ای شدن 
پیش نخواهد رفت، س��عی دارد 
از تحریم های بیشتر  با استفاده 
بیش��تری  امتیازه��ای  بتوان��د 

بگیرد. 
وی گفت: اروپایی ها نیز نقش 
پلیس خ��وب را ب��ازی کرده و 
س��عی می کنند تا م��ا از برجام 
خ��ارج نش��ویم و در آن ط��رف 
آمری��کا به م��وازات آنه��ا برای 
کسب امتیازات بیشتر در تالش 
اس��ت. پس به نظر من شکافی 
وجود ن��دارد و حت��ی می تواند 
گفت ی��ک نوع هم��کاری بین 

آنهاست. 
عدالتیان ادامه داد: اروپایی ها 
ف��ردا می گویند که بنگاه های ما 

خصوصی هس��تند و نمی توانیم 
آنه��ا را مجب��ور ب��ه حض��ور و 
کنیم  ایران  در  س��رمایه گذاری 
ولی از لحاظ سیاس��ی از برجام 
تحریم های  می کنی��م.  حمایت 
آمری��کا ب��ه نح��وی اس��ت که 
بنگاه های��ی که در این کش��ور 
فعالی��ت دارن��د و یا م��راودات 
تجاری دارند نمی توانند با ایران 
کار کنن��د پس ما نمی توانیم به 

اروپایی ها نیز اعتماد کنیم. 
او با اش��اره به سابقه تاریخی 
نظری��ه ش��کاف اروپ��ا و آمریکا 
گفت: برای اولین بار این نظریه 
را مائ��و در چین مطرح کرد که 
همان زمان نیز با شکست مواجه 
شد. بنی صدر نیز همین اعتقاد 
را داشت که بعدها ثابت شد این 
نظریه اش��تباه است. اگر اقتصاد 
م��ا امروز قوی تر ب��ود ما قدرت 
ما  داشتیم.  بیش��تری  چانه زنی 
بایس��تی اقتص��اد مقاومتی را از 

مدت ها قبل ش��روع می کردیم. 
اکنون تنها ابزار چانه زنی ها نفوذ 

در منطقه است. 
وی تصریح کرد: باز هم با این 
شرایط ممکن است شرکت های 
متوس��ط اروپایی که با آمریکا 
کار نمی کنن��د با م��ا ادامه کار 
دهن��د اما بای��د به ای��ن نکته 
آگاه باشیم که بازارهای بورس 
جهانی همگ��ی به یکدیگر گره 
باید قید حضور  خورده اند پس 
شرکت های بزرگ و چندملیتی 

را بزنیم. 
نقش  در خصوص  عدالتی��ان 
روس��یه و چی��ن در مع��ادالت 
اقتص��ادی ام��روز ای��ران گفت: 
به نظر من به روس��یه بیشتر از 
چین می ت��وان اعتماد کرد زیرا 
حجم تج��اری چین ب��ا آمریکا 
8۰۰ میلیارد دالر اس��ت و این 
کشور ساالنه ۴6۰ میلیارد دالر 
ص��ادرات به آمری��کا دارد پس 

ب��ه هیچ وجه خ��ود را در خطر 
نمی ان��دازد. اما بای��د این را در 
نظر داش��ته باش��یم که روسیه 
نیز نمی تواند تم��ام نیازهای ما 
را برط��رف کند. ما با کار کردن 
با روسیه بین المللی نمی شویم. 

او در پای��ان گف��ت: من فکر 
می کن��م امروز ش��رایط ما بدتر 
از س��ال های 8۹ ت��ا ۹۲ باش��د 
چون حداقل در آن دوران برگه 
غنی سازی را در دست داشتیم. 
به نظر می آید که آمریکا همان 
کاری را که با ش��وروی س��ابق 
کرد ب��ا ما نی��ز انج��ام خواهد 
داد. آن موقع نی��ز قراردادهای 
سایک یک و دو را که در زمینه 
کنترل موشکی بود امضا کرد و 
بعد که اقتصاد ش��وروی ضعیف 
ش��د توانست به آنها ضربه بزند. 
درواق��ع در ابتدا ب��ازی برنده را 
اجرا کرد و سپس بازی برنده - 

بازنده را رو کرد. 

جنگ تجاری آمریکا با اروپا، دعوای خانگی است

سابقه تاریخی نظریه شکاف اروپا و آمریکا

گزارش2

دریچه

استارتاپی که به شما کمک می کند 
راحت تر خانه بخرید

پول نقد در مس��کن فوق العاده رقابت��ی امروز، حکم 
پادش��اه را ب��ازی می کن��د. جایی که تقاض��ا هم برای 
سرمایه گذار و هم برای مالک به مراتب بیشتر از عرضه 
است. همیشه برای خرید خانه، گرفتن وام، جمع کردن 
پول و اقدامات دیگر، وقت گیر است و شاید هم در آخر، 
وام مسکن با مشکالتی همراه شود. حاال سی ان بی سی 
گزارشی درباره استارتاپی نوشته است که گرفتن وام و 
پول نقد و بسیاری از مسائل دیگر خرید مسکن را هموار 
می کند.  طبق این گزارش، فروش��ندگان خیلی سریع، 
قرارداد را بدون توجه به زمان و ریسک تأمین مالی وام 
خریدار منعقد می کنند، اما اص��والً خیلی از خریدارها 
پول نقد ندارند. این همان جایی که اس��تارتاپ مبتنی 

برای تکنولوژی به دنبال پول می گردد. 
ریبون، استارتاپی در داغ ترین بازار مسکن آمریکاست: 
شارلوت، کارولینای ش��مالی. این شرکت به خریداران 
و فروشندگان پیش��نهاد برگش��ت پول می دهد البته 
در صورتی که وام مس��کن فراهم نش��ود.  شایوال شاه، 
بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ ریبون می گوید: ما اولین 
پلتفرمی هستیم که به خریداران، فروشندگان و معامله 

کنندگان مسکن تضمین یک معامله را می دهیم. 
در واق��ع اس��تارتاپ ریبون، وام دهنده نیس��ت، اما با 
پلتفرمی ک��ه دارد پیش بینی می کند ک��ه آیا خریدار 
واجد ش��رایط برای دریافت وام مس��کن است و تا چه 
اندازه می تواند وام دریافت کند. این استارتاپ همچنین 
یک ارزیابی از قیمت خانه انجام می دهد که مش��خص 
شود قیمت آن با منطقه مطابقت دارد یا خیر. در عوض 
هزینه ریبون، ۱.۹۵ درصد از قیمت خرید است اگر وام 
به دس��ت آید و فروش هم انجام ش��ود.  برای مشتری 
که با وام مس��کن مشکل دارد و مثاًل به نظرش خانه به 
اندازه کافی ارزشمند نیست، ریبون اقدام دیگری انجام 
می دهد. ریبون خانه را خریداری می کند و مشتری در 
ادام��ه آن را تا زمانی که قادر به خریدش باش��د، اجاره 
می کند.  طبق آنچه در سایت این استارتاپ نوشته شده 
اس��ت: ریبون خانه را به مشتری هایی که به زمان نیاز 
دارند به همان قیمتی که خریداری کرده می فروش��د. 
این اقدام به مش��تری فرصت یک س��اله می دهد. اگر 
مش��تری به تصمیم اجاره به جای خرید برسد، هزینه 
ریبون ۲.۹۵ درصد از قیمت خرید اصلی خانه می شود. 
ب��ه گفته کارشناس��ان مس��کن، صنع��ت امالک و 
مس��تغالت در بخش داده ها از س��ال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ 
کاماًل اشباع شده است. حاال نوبت تکمیل بخشی دیگر 
از آن اس��ت. در ماه اول قبل از راه اندازی رسمی ریبون، 
آنها ۱۵ میلیون دالر معامله مس��کن انجام دادند و سه 
خانه خریداری کردند، اما بازار همیش��ه داغ نمی ماند و 
می تواند دچار رکود شود.  طبق گزارش ها قیمت خانه 
در کارولینای ش��مالی در ماه آوریل در مقایسه با سال 
گذشته بیش از 8 درصد رشد داشت، اما تعداد خانه ها 
برای فروش با کاهش ۲۳ درصدی مواجه ش��ده است. 
مس��کن به طور متوسط ۴۴ روزه فروخته می شود، پنج 
روز س��ریع تر از یک سال پیش. اما معامله گران مسکن 
می گویند اگر خانه ای ارزان تر از قیمت منطقه باش��د و 
مدرسه ای با کیفیت در نزدیکی اش باشد، در عرض چند 

ساعت، مشتری های زیادی پیدا می کند. 

خرده فروشی یا خرید آنالین، کدام موفق می شوند؟ 
هند، میدان نبرد آمازون و والمارت

آمازون با رقیب قدرتمند جدیدی در س��طح جهانی 
مواجه شده و بزرگ ترین رقیبش در آمریکا در هند هم 
حضور پیدا کرده اس��ت.  والم��ارت می گوید این هفته 
 Flipkart آنها ۱6 میلیارد دالر برای خرید ۷۷ درصد
هزینه می کنند که با ارزش ترین اس��تارتاپ هند است. 
این کار باعث می شود والمارت خود را در برابر آمازون، 
یک��ی از بزرگ ترین مارکت های خارج از کش��ور حفظ 
کند.  هند بازار مناس��ب و پرپتانسیلی است و والمارت 
و آمازون بر س��ر آن با هم می جنگند تا هر کدام سهم 
بیشتری کسب کنند. شاید تا به االن آمازون این مبارزه 
را از دس��ت داده باش��د، اما برای دهه آینده بازار خرید 
آنالین چهار برابر رشد خواهد کرد و احتماال در جنگ 
بعدی شکس��تی برای او اتفاق نمی افتد.  کارشناس��ان 
می گویند بازار هند مهم تر از این است که این دو شرکت 
آن را نادیده بگیرند. به این ترتیب در آینده رقابت بین 
غول خرده فروشی و خرید آنالین در هند تشدید خواهد 
ش��د.  آمازون ق��درت زیادی برای مب��ارزه با غول های 
دیگر دارد. جف بزوس، مدیرعامل ش��رکت عهد کرده 
حداقل ۵ میلیارد دالر برای کسب وکار آمازون در هند 
س��رمایه گذاری کند. این کمپانی، در حال حاضر بیش 
از ۳ میلی��ارد دالر به ش��عبه اصلی خود در هند تزریق 
کرده است. به گفته تحلیلگران، سرمایه گذاری های اخیر 
آمازون نش��ان دهنده تمرکز استراتژیک او در بازار هند 
است.  یک میدان مناسب برای نبرد در هند، بازار مواد 
غذایی است. آمازون هم به دنبال بازاریابی موادغذایی در 
هند است. استارتاپ Flipkart  هم به دنبال گسترش 
ارائه مواد غذایی اس��ت.  به گفته کارشناسان، والمارت 
تخص��ص الزم برای کمک به اس��تارتاپ Flipkart و 
پلتف��رم مواغذایی آنالین که هن��وز در مراحل ابتدایی 
اس��ت را دارد، با این حال آم��ازون هم موقعیت خوبی 

دارد. 
اگ��ر والمارت می خواهد با آمازون رقابت کند، ممکن 
است مجبور باشد پول بیشتری نسبت به آمازون برای 
تقوی��ت زنجیره عرضه و تدارکات به عنوان بخش��ی از 

استراتژی بلندمدت خود بپردازد. 

اقتصادجهان

سه اتفاقی که این هفته رخ می دهد
آمریکا و جنگ تجاری به روایت 

سی ان ان مانی
 دونالد ترامپ هنوز در مناقشات تجاری با چین به 
سر می برد، اما او می خواهد یک شرکت بزرگ چینی 
را از تحریم های آمریکا نجات دهد. در همین زمینه، 
سی ان ان مانی گزارشی درباره اتفاقاتی که این هفته 
درباره جنگ تجاری رخ می دهد منتشر کرده است. 
طبق این گزارش، ترامپ در توییتر نوش��ت که به 
دنبال راهی اس��ت تا شرکت ZTE به کسب وکارش 
برگردد. ZTE  گوش��ی هوشمند و سازنده تجهیزات 
مخابراتی است که در سراسر دنیا تجارت می کند. این 
ش��رکت هفته گذشته اعالم کرد عملیات اصلی خود 
را بع��د از اینکه دولت ترامپ ش��رکت های آمریکایی 
را از فروش قطع��ات اصلی به او ممنوع کرد، متوقف 
کرده اس��ت. اما توییت ترامپ، یک تغییر ناگهانی در 

موضع آمریکا در آغاز این هفته بود. 
واش��نگتن و پکن تهدید کرده اند ک��ه تعرفه هایی 
۱۰میلی��ارد دالری روی محص��والت یکدیگر اعمال 
خواهن��د کرد؛ یعن��ی دامن زدن به جن��گ تجاری 
تمام عیار.  مذاکراتی که اوایل این ماه در پکن صورت 
گرفت، هیچ پیشرفت مهمی نداشت، اما مشاور ارشد 
اقتصادی ش��ی جین پینگ هفته ج��اری برای ادامه 

مذاکرات به واشنگتن می رود. 
همچنین ش��رکت های آمریکایی یک فرصت برای 
صحبت کردن با دولت ترامپ دارند تا بگویند درباره 
تعرفه های برنامه ریزی شده برای کاالهای چینی چه 
فک��ری می کنن��د.  در این گ��زارش اتفاقاتی که این 

هفته رخ می دهد، آورده شده است: 
چه اتفاقی برای ZTE می افتد؟ 

سرنوشت ش��رکت فناوری ZTE به نقطه مهم در 
تنش تجاری ایاالت متحده و چین تبدیل شده است. 
ماه گذش��ته، وزارت بازرگانی آمریکا، شرکت های 
آمریکایی را از فروش قطعات و خدمات به ZTE که 
سازنده گوشی های هوش��مند و تجهیزات مخابراتی 

است، منع کرد. 
ZTE  تحریم ه��ای آمریکا را در مورد ایران و کره 
ش��مالی دور زده بود. به همی��ن دلیل هم آمریکا آن 

را به پرداخت ۱.۲ میلیارد دالر جریمه کرده است. 
 ZTE ۷۵  هزار نفر در سراس��ر جهان در ش��رکت
مش��غول به کارن��د، برای همین دلی��ل ماجرای این 

شرکت بحث برانگیز و جذاب است. 
ترامپ در توئیتی نوش��ت: خیلی از مشاغل چینی 
در مع��رض خطر هس��تند. ح��اال گفته می ش��ود به 
وزارت بازرگانی دس��تور داده ش��ده تا   ZTE  را به 

کسب وکارش بازگرداند. 
ترامپ اعالم کرده برای خوشامدگویی به پکن، باید 

زمینه های مثبت برای مذاکرات تجاری ایجاد کرد. 
کارشناس��ان معتقدند ترامپ موضع خود را نرم تر 
کرده و از س��الح های مخرب در مذاکرات اس��تفاده 
نمی کن��د، چراکه احتم��اال دور دوم مذاک��رات باید 

سازنده تر باشد. 
دور دوم مذاکرات تجاری

دور دوم مذاکرات تجاری آمریکا و چین این هفته 
اتفاق می افتد. 

لیو هیل، معاون نخس��ت وزیر چین، از سه شنبه تا 
ش��نبه، هیأت چینی را در سفر به واشنگتن رهبری 

می کند. 
ب��ه عقیده کارشناس��ان هیل، بیش��تر ب��ا همتای 
خزان��ه داری خود، اس��تیون منوچین ارتب��اط برقرار 
خواهد کرد. به هرحال چینی ها بیشتر مایل به انجام 

معامله هستند. 
چالش ب��زرگ پیش روی مذاکره کننده با لیس��ت 
آمریکایی بیش��تر ش��ده اس��ت. هیأت آمریکایی در 
دور اول مذاک��رات، یک لیس��ت از انتظارات خود را 
به دولت چین واگذار کرد که ش��امل کاهش کسری 
تجاری آمریکا ب��ا چین و توقف یارانه دولت چین به 

صنایع پیشرفته فناوری بود. 
به گفته کارشناس��ان، لیو هیچ گونه امتیازی برای 
کس��ری تجاری به آمری��کا ارائه نمی دهد و بیش��تر 
تمرک��زش روی ب��از ک��ردن بازاره��ای چی��ن برای 

سرمایه گذاری بیشتر آمریکا خواهد بود. 
صحبت کسب و کارهای آمریکایی

درحالی که لیو در واش��نگتن اس��ت، ش��رکت های 
آمریکای��ی دیدگاه های خود را درباره طرح ترامپ در 
م��ورد مجازات برای س��رقت مالکیت فکری و اعمال 

تعرفه ها برای چین اعالم می کنند. 
در می��ان ای��ن ش��رکت ها، ش��رکت های بزرگ و 
گروه های البی گری مانند فدراس��یون خرده فروش��ی 
ملی و انجمن ملی تولیدکنندگان آمریکایی هم دیده 
می ش��ود. جلسات این گروه هم از دیروز آغاز شده و 

تا سه روز هم ادامه پیدا می کند. 
دول��ت ایاالت متح��ده فهرس��تی از ۱۳۰۰ کاالی 
صادراتی چینی منتشر کرده است که قصد دارد روی 
آنها تعرفه های ۲۵ درصدی اعمال کند؛ کاالهایی که 
بیش��تر آنها در صنایع تولیدی مانند هوافضا استفاده 

می شود. 
تعداد زیادی از کس��ب وکارهای آمریکایی و صنایع 
بزرگ ای��االت متح��ده ب��ا تعرفه ه��ای برنامه ریزی 
ش��ده مخالف هس��تند و از هزینه های بیش��تری که 

مصرف کنندگان باید بپردازنند می گویند. 
چی��ن هم در ح��ال حاضر برای انتق��ام از آمریکا، 
پیش��نهاد اعم��ال تعرفه روی کااله��ای آمریکایی با 

ارزش مشابه را داده است. 
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کرم�����انش��اه،  اس������تان  پن����ج 
چهارمحال و بختی��اری، ایالم، لرس��تان و 
خراسان ش��مالی، بیش��ترین نرخ تورم را 
در کش��ور تا پایان فروردین ماه امس��ال 
داش��ته اند. این خالصه و عصاره تازه ترین 
گزارش��ی اس��ت که مرکز آم��ار ایران از 
جغرافی��ای تورم در ایران منتش��ر کرده 
و نشان می دهد که اس��تان های غربی با 
ثب��ت تورم های باالی ۱۰درصد، باالترین 
ن��رخ تورم را تا فروردین ماه س��ال ۹۷ به 
خود اختصاص داده ان��د. در واقع، از بین 
۳۱ استان کش��ور، پنج استان کرمانشاه، 
چهارمحال و بختی��اری، ایالم، لرس��تان و 
خراسان ش��مالی تورم دو رقمی داشته اند 
و ب��ه ترتیب با نرخ ه��ای ۱۰,۹درصدی، 
۱۰.۳درص�����دی،  ۱۰.6درص������دی، 
۱۰.۲درص��دی و ۱۰درص��دی رکورددار 
بیش��ترین نرخ تورم تا پایان فروردین ماه 

گذشته بوده اند. 
اما در این جغرافیای تورم، پنج اس��تان 
کهگیلویه و بویراحمد، بوش��هر، سیستان 
و بلوچس��تان، زنج��ان و ف��ارس نی��ز به 
ترتی��ب با ثب��ت نرخ ه��ای 6,۴درصدی، 
6.۵درصدی، 6.6درص��دی، 6.۷درصدی 
و 6.۷درص��دی در مقابل کمترین میزان 
تورم را داشته اند، اما این پنج استان، تنها 
استان های دارای تورم تک رقمی در ایران 
نبوده ان��د و تازه ترین گ��زارش مرکز آمار 
ایران از تورم فروردین ماه امس��ال نشان 

می دهد که نرخ تورم ۲6 اس��تان کش��ور 
تک رقمی بوده است. 

ب��ه بی��ان بهتر، ۱8 اس��تان کش��ور در 
فروردین م��اه، تورم��ی کمتر از ن��رخ تورم 
میانگین 8,۱درصدی داش��ته اند. هش��ت 
اس��تان نیز تورمی بین ۹.۹ ت��ا 8.۱درصد 
را تجربه کرده اند و در مجموع، ۲6 اس��تان 
کش��ور دارای ت��ورم تک رقمی ت��ا انتهای 
فروردین ماه امسال بوده اند. اما اینکه چرا در 
جغرافیای تورم استانی، استان های غربی، 
باالترین میزان تورم را داش��ته اند، پرسشی 
اس��ت که ذهن را به فکر و تأمل وامی دارد، 
چراکه استان های غربی برخالف استان های 
ش��رقی کش��ور ک��ه از معض��ل کم آبی و 
خشکس��الی رنج می برند، دارای منابع آبی 
ف��راوان و بالطبع، ظرفیت بالقوه و باال برای 

کشاورزی و دامداری هستند. 
با این همه، توزیع ت��ورم در جغرافیای 
استانی کشور تا پایان فروردین ماه امسال 
نشان می دهد که استان کرمانشاه با نرخ 
تورم ۱۰.۹درصدی صاحب بیش��ترین و 
استان کهگیلویه و بویراحمد با نرخ تورم 
6.۴درص��دی دارای کمترین میزان تورم 

در ایران بوده اند. 
جغرافیای استانی تورم

تورم همواره جزء جدایی ناپذیر ساختار 
اقتص��اد ای��ران در س��ال ها و دهه ه��ای 
گذش��ته بوده، اما برای نخس��تین بار در 
۴۰س��ال اخیر، نرخ ت��ورم در ایران برای 
دو س��ال پیاپ��ی تک رقمی مانده اس��ت، 
بنابرای��ن ادامه ای��ن رون��د و حفظ این 

دستاورد ارزشمند به ثبات اقتصاد کالن 
ایران بسیار کمک می کند. 

اما ب��رای درک بهتر آنچه مرکز آمار از 
توزیع تورم در ۳۱ اس��تان  کشور گزارش 
داده اس��ت، نیاز اس��ت نگاهی به صدر تا 

ذیل این گزارش بیندازیم. 
تازه تری��ن گ��زارش مرکز آمار نش��ان 
می ده��د که نرخ ت��ورم کاالها و خدمات 
در  کش��ور  کل  در  خان��وار  مصرف��ی 
فروردین ماه امسال 8,۱درصد بوده است. 
به گ��زارش مرکز آمار ایران، ش��اخص 
کل در فروردین م��اه س��ال ۱۳۹۷ برای 
کل کشور عدد ۱۱۲,۹ را نشان می دهد. 
بیشترین عدد شاخص در این ماه مربوط 
به استان کرمانش��اه )۱۱8.۷( و کمترین 
عدد شاخص مربوط به استان سیستان و 
بلوچستان )۱۰۹.۷( است. بر این اساس، 
درصد تغییرات ش��اخص کل )نرخ تورم 
کااله��ا و خدم��ات مصرفی خان��وار( در 
۱۲ماه منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۷ 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل برای 
خانوارهای کل کش��ور 8,۱درصد اس��ت. 
همچنین نتایج نرخ تورم اس��تانی نشان 
می دهد بیش��ترین نرخ تورم ۱۲ماهه در 
این ماه ۱۰.۹درصد اس��ت که مربوط به 
اس��تان کرمانش��اه و کمترین ن��رخ تورم 
۱۲ماه��ه 6.۴درصد و مربوط به اس��تان 

کهگیلویه و بویراحمد است. 
براس��اس این گزارش، ش��اخص کل در 
فروردین ماه س��ال ۱۳۹۷ برای خانوارهای 
ش��هری ع��دد ۱۱۲,۹ را نش��ان می دهد. 

بیشترین عدد ش��اخص در این ماه مربوط 
به اس��تان کرمانش��اه )۱۱8.۴( و کمترین 
عدد ش��اخص مرب��وط به اس��تان زنجان 
)۱۰۹.۹( اس��ت. درصد تغییرات نرخ تورم 
کاالها و خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ماه 
منتهی به فروردین ماه سال ۱۳۹۷ نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل برای خانوارهای 
شهری 8درصد است. همچنین نتایج نرخ 
تورم اس��تانی نشان می دهد بیشترین نرخ 
تورم ۱۲ماهه در این ماه ۱۱.۱درصد است 
که مربوط به استان لرستان و کمترین نرخ 
تورم ۱۲ ماهه 6.۵درصد و مربوط به استان 

کهگیلویه و بویراحمد است. 
مرکز آمار همچنین اعالم کرد شاخص 
کل در فروردین م��اه س��ال ۱۳۹۷ برای 
خانواره��ای روس��تایی ع��دد ۱۱۲,۹ را 
نش��ان می دهد. بیش��ترین عدد شاخص 
در این ماه مربوط به اس��تان کرمانش��اه 
)۱۱۹.8( و کمترین عدد شاخص مربوط 
به استان سیستان و بلوچستان )۱۰6.۷( 
اس��ت. درصد تغییرات نرخ تورم کاالها و 
خدمات مصرفی خانوار در ۱۲ماه منتهی 
به فروردین ماه س��ال ۱۳۹۷ نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل برای خانوارهای 
روس��تایی 8,۳درص��د اس��ت. همچنین 
نتایج نرخ تورم اس��تانی نش��ان می دهد، 
بیش��ترین نرخ تورم ۱۲ماهه در این ماه 
۱۱.۵درصد اس��ت که مربوط به اس��تان 
کرمانش��اه و کمترین نرخ تورم ۱۲ماهه 
۴.8درصد و مربوط به اس��تان سیستان و 

بلوچستان است. 

امس��ال ماه مبارک رمض��ان در حالی 
از راه می رس��د ک��ه بازار ارز ایران س��ایر 
بازاره��ا را تح��ت تأثی��ر خود ق��رار داده 
اس��ت. افزایش یکباره ن��رخ ارز در کنار 
 بی ثباتی قیمت ه��ا و اعالم ارز تک نرخی

۴۲۰۰ تومانی از س��وی دولت، دس��ت به 
دست هم داد تا بازار ایران شرایطی متفاوت 
از گذشته را تجربه کند. هرچند بنا بر اعالم 
مقامات دولتی جریان تخصیص و تأمین ارز 
در کشور طی دو ماه اخیر نه با اختالل که 
با کندی مواجه است، اما همین نکته کافی 
بود تا برخی دست به افزایش قیمت ها زده 
و تالش کنن��د از آب گل آل��ود برای خود 

ماهی بگیرند. 
 به گزارش خبرآنالی��ن، بازار کاالهای 
مصرف��ی در ماه مبارک رمض��ان همواره 
زی��ر ذره بین قرار می گیرد چراکه افزایش 
مصرف اقالم خوراکی خاص نظیر روغن، 
ش��کر، خرما، تخم م��رغ و حتی در برخی 
م��وارد برن��ج و گوش��ت و مرغ، س��بب 
می شود مس��ئله تأمین کاال به مسئله ای 

بااهمیت بدل شود. 
حس��ن یونس س��ینکی، مع��اون امور 
اقتص��ادی و بازرگانی وزارت صمت اعالم 
کرده است در ماه رمضان اقالم پرمصرف 
خوراک��ی و کاالهای اساس��ی ب��ا قیمتی 
به میزان ۱۵درصد کمت��ر از قیمت های 
کنون��ی در بازار عرضه می ش��ود و از این 
باب��ت نگرانی وجود ندارد. بررس��ی ها اما 
نش��ان می دهد با وجود نوسان بازار ارز و 

گزارش مشکالتی در این حوزه بازار اقالم 
پرمصرف در ماه مب��ارک رمضان بازاری 

باثبات است. 
سفره افطار

بررسی ها نشان می دهد در میان اقالم 
لبن��ی ک��ه یک��ی از پرمصرف ترین اقالم 
در س��فره افطار خانوار ایرانی است، کره 
افزایش قیمت قابل توجهی را نس��بت به 
سال گذشته تجربه کرده است و هر کیلو 
از آن قیمت��ی در ح��دود ۳۵ هزار تومان 

را داراست. 
 به��ای ه��ر کیلو کره نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قب��ل افزای��ش نزدیک به 
۲۴درص��د را نش��ان می دهد، اما س��ایر 
اق��الم نظیر پنیر و ش��یر با رش��د اندکی 
روب��ه رو بودن��د. به��ای ه��ر قال��ب پنیر 
 پاستوریزه ۴۵۰ گرمی در بازار در حدود

۵۲۰۰ تومان اس��ت که نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قب��ل رش��دی نزدیک به 
6درصد را نش��ان می دهد. هر لیتر ش��یر 
نزدیک به ۲۹۵۰ تومان است، ۱,۷درصد 

افزایش را داراست. 
قیم��ت هر کیلو قند و ش��کر اما در بازار 
تغییر چندانی را در بازار نشان نمی دهد. هر 
کیلو قند قیمتی در حدود ۴ هزار تومان و 
هر کیلو شکر نیز به طور متوسط بهایی در 
ح��دود ۳۲۰۰ تومان دارد. به دلیل مصرف 
حلوا، چای ش��یرین و خوراکی هایی از این 
دست مصرف قند و شکر خانواده ها در ماه 

رمضان افزایش می یابد. 

قیم��ت هر بس��ته چ��ای ۵۰۰ گرمی 
نیز در ب��ازار به طور متوس��ط حدود ۲۵ 
هزار تومان اس��ت. برای ماه رمضان غالبا 
خانوارهای چهار نفره به یک تا دو بس��ته 
چ��ای ۵۰۰ گرمی نیاز دارند. هر بس��ته 
خرم��ا نیز بین ۵ تا 8ه��زار تومان قیمت 
داش��ته و هر کیلو س��بزی خ��وردن نیز 

حدود ۳۵۰۰ تومان به فروش می رسد. 
 این اقالم در کنار خرما، زولبیا و بامیه 
و البته خوراکی های پرمصرفی نظیر آش 
و حلی��م و س��بزی خوردن و نان س��فره 

خانوار را می سازد. 
قن��ادان  اتحادی��ه  اع��الم  براس��اس   
قیم��ت هر کیلو زولبی��ا و بامیه ۱۴ هزار 
توم��ان اس��ت درحالی ک��ه بس��یاری از 
شیرینی فروش��ی ها قیمت را به اس��تناد 
ممتازبودن این شیرینی مخصوص بیش 

از این رقم تعیین می کنند. 
 ب��ر این اس��اس قیمت ه��ر پرس آش 
و حلیم س��اده از س��وی اتحادیه کباب، 
 حلی��م،  آش و غذاه��ای س��نتی برابر با

8 هزار تومان تعیین ش��ده است. قیمت 
هر کیلو از این خوراکی نیز به حدود ۱۳ 

تا ۱۵ هزار تومان می رسد. 
برنج، گوشت و تخم مرغ

هر کیلو برنج داخلی درجه یک در بازار 
ایران در ح��دود ۱۳ تا ۱۵ ه��زار تومان 
 و ه��ر کیلو برنج خارج��ی در حدود ۹ تا

۱۰ ه��زار توم��ان قیم��ت دارد. قیم��ت 
گوش��ت گوساله و گوشت گوسفند نیز به 

ترتی��ب حدود ۴۳ هزار تومان و ۵۰ هزار 
تومان در هر کیلو است. 

 در عین ح��ال هر لیتر روغن مایع نیز 
در حدود ۵۳۰۰ تومان به فروش می رسد. 
براساس این گزارش هر کیلو مرغ نیز در 
بازار حدود 8هزار تومان فروخته می شود. 
به��ای ه��ر ش��انه تخم مرغ ک��ه افزایش 
قیمت آن در ماه های پایانی سال گذشته 
دس��تمایه انتقادات فراوانی بود، به حدود 

۱۵ هزار تومان رسیده است. 
هزینه سفره افطار

با احتس��اب ای��ن قیمت ها، ه��ر وعده 
افطار برای خانوار ایرانی قابلیت محاسبه 
می یابد. با در نظر گرفتن چهار پرس  آش 
که اگر در خانه تهیه ش��ود، بهایی کمتر 
از 8ه��زار تومان برای هر نف��ر را دارد و 
می توان قیمت تمام ش��ده آن را حدود ۵ 
ه��زار تومان در نظر گرف��ت در کنار یک 
لیتر ش��یر، یک بس��ته خرم��ا، نیم کیلو 
س��بزی خ��وردن، چای و ش��کر و قند و 
نی��م کیلو زولبیا و بامی��ه می توان قیمت 
را به طور حدودی محاس��به کرد. در عین 
ح��ال باید قیمت کره و پنیر را نیز به این 

رقم اضافه کرد. 
 در ای��ن صورت ه��ر وع��ده افطار در 
ح��دود ۴۰ ت��ا 6۰ه��زار توم��ان به طور 
متوسط تمام می شود. البته این قیمت با 
توجه به توان خانوار ایرانی و قرار گرفتن 
انواع حلوا و خوراکی ه��ای رنگارنگ این 

ماه قابل افزایش است. 

قیمت؛ مهم ترین دغدغه سفره افطار خانواده ایرانی

تغییر و تحول بازار خوراکی ها در آستانه رمضان

کدام استان ها بیشترین و کمترین میزان تورم را تا پایان فروردین ماه امسال داشته اند؟ 

توزیع تورم در جغرافیای استانی
نگاه

رئیس سازمان ملی بهره وری ایران در نشست 
خبری تأکید کرد

سهم صفر بهره وری از رشد 
اقتصادی

فرصت امـروز: اول خردادم��اه، روز ملی بهره وری 
و بهینه س��ازی مصرف اس��ت و به همین مناسبت روز 
سه شنبه نشستی خبری در سازمان ملی بهره وری ایران 
برگزار شد و علی اکبر اولیاء به کارنامه بهره وری در کشور 

پرداخت. 
رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران در این نشست، 
بهره وری را یک بحث س��هل و ممتنع دانست و گفت: 
با اینکه طبق برنامه های توسعه ای کشور باید ۳۰درصد 
رش��د اقتصادی از محل بهره وری محقق ش��ود، اما در 
سال های گذشته این سهم در حد صفر و گاهی منفی 

بوده است. 
اولیاء سپس به نقش و جایگاه بهره وری در برنامه های 
توسعه اشاره کرد و ادامه داد: از برنامه چهارم توسعه به 
بعد، توجه به بهره وری بس��یار بیشتر شده است، اما با 
این همه آمارها نش��ان می دهد که ما آنچنان که باید و 
شاید در این زمینه توفیق نداشته ایم و عملکرد بهره وری 
ما صفر و گاهی در برخی بخش ها نیز منفی بوده است. 
به گفته او، در برنامه چهارم و ششم توسعه پیش بینی 
شده اس��ت که یک سوم رش��د اقتصادی کشور باید از 
محل بهره وری باشد، اما طبق آمارهای اعالم نشده، این 

کار محقق نشده است. 
رئی��س س��ازمان ملی به��ره وری ای��ران در ادامه به 
سازوکارهای بهره وری در کشور ژاپن پرداخت و گفت: 
برخی کش��ورها همچون ژاپن با وجود منابع نامحدود، 
به بهره وری رویکرد جدی داشتند اما در ایران با وجود 
آموزه های دینی و فرهنگی در این حوزه توفیق چندانی 

نداشتیم. 
وی از تش��کیل کمیته بهره وری براس��اس نظام نامه 
به��ره وری دس��تگاه ها خب��ر داد و گف��ت: ب��ه دنبال 
فعال کردن این کمیته هستیم تا برنامه مدونی را تولید 
کنیم. در این ارتباط باید از ظرفیت قانونی شورای عالی 
و اداری اس��تفاده کنیم و دس��تگاه ها حساس تر به این 

موضوع بپردازند تا روند قبلی تکرار نشود. 
اولیاء همچنین با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: 
با توجه به حس��اس تر شدن ش��رایط و محدودیت های 
اقتصادی باید بخش خصوصی و دولتی توجه بیش��تری 
به بهره وری داشته باش��ند. با وجود برخی کم لطفی ها 
به دولت و برجام باید بگویم برجام یک دستاورد بزرگ 
دیپلماسی بود که اجماع بین المللی علیه کشور را از بین 
برد و رشد اقتصادی منفی کشور را در سال ۹۱ به رشد 

مثبت تبدیل کرد. 

وی درباره سیاس��ت های جدی��د ارزی و تأثیر آن بر 
به��ره وری نیز گفت: ثبات اقتصادی در میزان بهره وری 
نقش بس��زایی دارد و در گذشته نظام عرضه و تقاضای 
ارز در حالت عادی قرار داش��ت و مشکلی نداشتیم، اما 
پاره ای از مشکالت خارجی باعث افزایش تقاضای ارز در 
ماه های گذشته ش��د و دولت به اعمال سیاست جدید 

ارزی دست زد. 
او سپس به جذب بودجه در سازمان ها و دستگاه های 
مختلف اشاره کرد و گفت: منابع کشور محدود است و 
همه نهادها به دنبال جذب آن هس��تند و این تعارض 
س��رانجام خوبی ندارد و باید با خ��ردورزی بهره وری را 
در برنامه های کشور بگنجانیم. بهره وری امری تشریفاتی 
نبوده و یکی از نیازهای ضروری کشور است و امیدواریم 
به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه دست پیدا 

کنیم. 
رئیس س��ازمان مل��ی به��ره وری ایران با اش��اره به 
نامگذاری امسال به نام سال »حمایت از کاالی ایرانی« 
گفت: برای حمایت از تولید داخلی با ساز و کار بهره وری 
و افزایش کیفیت و قیمت پایین باید به بهره وری توجه 
جدی ش��ود و مس��ئوالن موظفند به کمک بهره وری 
رقابت پذیری کاالی داخلی را با مش��ابه خارجی فراهم 

کنند. 
اولیاء ادامه داد: در پایان س��ال ۱۳۹6 س��عی کردیم 
چارچوبی برای اجرای بهره وری تدوین کنیم و مدلی را 
به دستگاه های اجرایی ارائه و گزارشی درباره بهره وری 
در برنامه ششم توسعه برای هیأت وزیران تهیه کردیم تا 
سیاست های الزم در این زمینه اتخاذ شود.  او در پایان 
به رشد بخش های مختلف از محل بهره وری اشاره کرد و 
گفت: براساس برنامه ششم توسعه رشد بخش کشاورزی 
8درصد و رش��د آن از مح��ل بهره وری۱.8درصد، نفت 
۷درصد و از محل بهره وری ۱.8درصد، معدن 8.8درصد 
و از محل بهره وری ۲.۴درص��د، صنعت ۹.۳درصد و از 
مح��ل بهره وری ۲درصد؛ آب، ب��رق، گاز ۰.۹درصد و از 
محل بهره وری ۲درصد؛ ساختمان ۷.۵درصد و از محل 
به��ره وری ۲درصد؛ حمل و نق��ل 8.۳درصد و از محل 
به��ره وری ۲.۱درصد؛ ارتباط��ات ۱۹.۴درصد و از محل 
بهره وری 6.۵درصد و س��ایر خدمات ۵درصد و از محل 

بهره وری ۰.8درصد تعیین شده است. 

مسکن

افزایش 1۵درصدی اجاره بها در تابستان امسال
4 دلیل رشد قیمت اجاره بهای 

مسکن
فرصـت امـروز: اقتصاددانان معتقدن��د با توجه 
به رش��د بازارهای موازی در ماه ه��ای اخیر، احتمال 
افزایش نسبی اجاره در تابستان امسال حتمی است. 
آنه��ا می گویند اجاره به��ا در تهران طی اس��فندماه 
۱۰.۵درصد و در مناطق ش��هری ایران طی سه ماهه 
چهارم سال قبل ۹.۳درصد نسبت به ماه مشابه سال 
قبل رش��د داشته است. در عین حال، قیمت مسکن 
۲۹.۵درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل، قیمت 
س��که ۵۹درصد و قیمت دالر در بازارهای غیررسمی 
۵۷درصد رشد را نسبت به آذرماه سال ۱۳۹6 تجربه 
کرده ان��د، بنابراین انتظار می رود موجران نیز خود را 
با این تغییرات هماهنگ کنند. اما قطعا این رش��د به 
اندازه سه بخش رقیب نخواهد بود؛ چراکه توان تقاضا 

نیز مولفه ای اثرگذار بر رشد اجاره بها است. 
بنابرای��ن با توجه ب��ه پایین بودن ت��وان اقتصادی 
خانوارهای اجاره نشین و موجودی ۴۹۰ هزار مسکن 
خالی در تهران و ۲.6 میلیون مس��کن خالی در کل 
کش��ور احتمال پرش ناگهانی نرخ اجاره دور از ذهن 
اس��ت، اما افزایش نسبی در تابستان امسال که فصل 

جابه جایی است قطعا رخ خواهد داد. 
در همی��ن زمین��ه، نایب رئیس اتحادیه مش��اوران 
امالک گفته است: چهار عامل افزایش قیمت مسکن، 
ت��ورم، عدم توازن بین عرض��ه و تقاضا و کاهش نرخ 
س��ود بانکی در گران��ی اجاره بهای مس��کن اثرگذار 

هستند. 
حس��ام عقبائی در گفت وگ��و با ایلنا، با اش��اره به 
وضعیت بازار اجاره بهای مس��کن در تابستان امسال 
گفت: افزایش قیمت اجاره بها قطعا در بازار مس��کن 

تهران رخ خواهد داد. 
او با اش��اره ب��ه دالیل افزایش قیم��ت اجاره بها در 
تابستان امسال ادامه داد: یکی از دالیل اصلی تعیین 
نرخ اجاره بها ش��اخص قیمت مسکن است. ما شاهد 
افزایش قیمت مس��کن از زمس��تان سال گذشته در 
بازار بودی��م و اگر فرض کنی��م افزایش قیمت خانه 
در به��ار ۹۷ حباب بوده قطعا افزای��ش قیمت ها در 
زمستان سال گذشته اثر خود را در افزایش اجاره بها 

می گذارد. 

نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با اش��اره به 
یکی دیگر از عوام��ل افزایش اجاره بها گفت: از دیگر 
دالیل اصلی افزایش اجاره در بازار مسکن نبود توازن 
بین عرضه و تقاضا اس��ت، به طوری که تقاضا بیشتر 
از عرضه اس��ت و همی��ن نبود عرض��ه و محدودیت 
در فایل ه��ای اج��اره باعث افزایش قیم��ت اجاره بها 
می شود. عامل دیگر در باالرفتن قیمت اجاره مسکن 
سود بانکی اس��ت، به طوری که با کاهش سود بانکی 
انتظار مالکان افزایش اجاره بها اس��ت و همواره مالک 
اجاره را با س��ود بانکی قیاس می کن��د، بنابراین این 

عامل هم در باالرفتن اجاره ها اثرگذار خواهد بود. 
عقبائی با بیان اینکه عامل چهارم در رش��د قیمت 
اجاره بهای مسکن تورم عمومی است، گفت: احتماال 
با افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم بود که این هم در 

تعیین نرخ اجاره بهای مسکن تأثیر می گذارد. 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه 
افزایش قیمت اجاره در بازار از خردادماه رخ می دهد، 
گف��ت:  پیش بین��ی می ش��ود در ش��هرهای کوچک 
ب��ه دلیل توازن بی��ن عرضه و تقاضا ش��اهد افزایش 
قیمت ه��ا نخواهیم بود و اگر قیمت ها در ش��هرهای 

کوچک باال برود بسیار جزئی خواهد بود. 
وی اف��زود: همچنی��ن در کالنش��هرها افزای��ش 
اجاره بهای مس��کن در حد تورم عمومی خواهد بود، 
ام��ا در کالنش��هرهایی مثل تهران بی��ن عدم توازن 
بین عرضه و تقاضا قیمت اجاره بها افزایش بیش��تری 

خواهد داشت. 
نایب رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با پیش بینی 
درصد افزایش قیمت اجاره بهای مس��کن در تابستان 
امسال گفت: حداکثر افزایش اجاره مسکن ۱۵درصد 

خواهد بود. 
عقبائی اظهار داشت: برخورد قضایی و قانونی برای 
افزای��ش قیمت ها در ب��ازار مس��کن در قانون وجود 
ن��دارد، اما اگ��ر افزایش قیمت ها غیرمتعارف باش��د 
ب��ازار خودش را تنظیم می کن��د و بدترین برخورد با 
گرانفروش��ی ها این است که مردم به سمت معامله با 

این فایل های گران نروند. 

ایمان ولی پور

چهارشنبه
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آفت بزرگ نظام بانکی

بانک یک بنگاه اقتصادی اس��ت و باید پاسخگوی 
سرمایه دارانش باش��د. از همین رو، باید نگاه جامعی 
به نظ��ام بانکی داش��ت و جایگاه بانک در س��اختار 
بین الملل��ی را ه��م در نظ��ر گرف��ت. انتظاراتی که 
به س��مت نظام بانکی نشانه رفته اس��ت با آنچه که 
در ت��وان نظام بانکی اس��ت، همخوانی ن��دارد. یعنی 
عطش نیاز به تس��هیالت، منابع بانک و هر آنچه که 
از بانک حاصل می ش��ود با واقعیات همخوانی ندارد، 
ضم��ن اینکه برداش��ت مدیران بانک ها با برداش��ت 
دیگران نس��بت به نظ��ام بانکی تف��اوت دارد؛ یعنی 
برداش��ت مشترکی در نظام بانکی ما بین مسئوالن و 

اداره کنندگان بانک ها با متوقعان وجود ندارد. 
 نکته بعدی تعارضاتی است که در قوانین بانکی کشور 
وجود دارد؛ مثال از یک طرف گفته می ش��ود که بانک 
باید در چارچوب بانکداری اسالمی عمل کند و بیشتر 
به س��مت پرونده ویژه نظام بانک��ی و اقتصاد مقاومتی 
مش��ارکت گام بردارد. درحالی که وقتی مشارکت انجام 
می ش��ود، عمال بانک به یک بنگاه دار تبدیل می ش��ود. 
یعنی هم مطالبات بانک از مردم و هم قوانین و مقررات 
باعث می شود که مشارکت، از بانک یک بنگاه دار بسازد. 
مجموعه این عوامل نظام بانکی کشور را از ریل خودش 
خارج کرده اس��ت. ضمن اینکه سودآور بودن بعضی از 
فعالیت ها باعث شده تا بانک به جای حرکت در مسیر 
اصلی اهدافش که همان واس��طه گری مالی اس��ت به 
بنگاه داری روی بیاورد.   نکته بعدی، فرآیند مدیریتی، 
شکل و شمایل ساختار نظام بانکی کشور و جایگاه بانک 
مرکزی در این س��اختار اس��ت که بحث های متعددی 
پیرامون خ��ود دارد. تقریبا بعد از انقالب بانک مرکزی 

همواره به گونه ای در سایه حاکمیت بوده است. 
ب��ه عبارت دیگر اف��رادی که در بان��ک مرکزی یا 
ش��ورای پول و اعتبار هس���تند، در مس��یر همراهی 
با سیاس��ت های دولت حرکت می کنند. درواقع یکی 
از مش��کالت اقتصاد کشور در بخش نظام بانکی این 
است که سازمان نظارت ضعیف عمل کرده است. این 
اشکال صرفا به مدیریت یک سازمان مشخص مربوط 
نیس��ت، بلکه مجموعه رفتارهای حاکمیت به شکلی 
است که کار را به این مرحله می رساند. بنابراین باید 

از پایه به این ساختار نگاه شود. 
این مجموعه مشکالت نظام بانکی کشور است. اکنون 
ش��رایط به گونه ای شده اس��ت که همه به این نتیجه 
رسیده اند که باید طرحی نو درانداخته شود. با این وجود 
این نگرانی وجود دارد که مبادا در این طرح هر کسی از 
زاویه خودش عمل کند، درحالی که باید یک نگاه جامع 
به شرایط داش�ت. این موضوع یک حوزه تخصصی است 
و کسی که می خواهد وارد آن شود باید بداند که درباره 
چه چیزی صحبت می کن��د. معماران این طرح جدید 
نمی توانند جز از درون این سیس��تم باشند.  برای رفع 
مش��کالت یک شرط اساس��ی وجود دارد و آن هم این 
است که فضای سیاسی، س��یطره اش را از نظام بانکی 
بردارد. سیاسیون باید سایه مبارک شان را از نظام بانکی 
بردارند. این یک آفت بزرگ یا یک نگاه غیرمتناس��ب 
است که از ابتدا تا انتها برخوردی سیاسی با نظام بانکی 

داشته باشیم. 

ط��رح بررس��ی حس��اب های 
بانک��ی، اگرچه در ابتدا س��ر و 
کرد  ایج��اد  بس��یاری  ص��دای 
ب��ه ورود  و برخ��ی را نس��بت 
س��ازمان امور مالیاتی در حوزه 
حس��ابی  بانک��ی  حس��اب های 
نگ��ران ک��رد، اما به ه��ر حال 
دولت می گوید بای��د از افرادی 
در  ب��اال  مال��ی  گ��ردش  ک��ه 
حساب های بانکی دارند، مالیات 
دریاف��ت کند تا به نوعی عدالت 
مالیات��ی برقرار ش��ود، بنابراین 
ب��ا گردش  بانکی  حس��اب های 
ساالنه ۵ میلیارد تومان، اکنون 
زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی 
اس��ت، کار رصد حساب ها آغاز 
تراکنش های مشکوک  و  ش��ده 
بانکی به دقت دنبال می شوند. 

به گ��زارش مه��ر، در ابتدای 
کار، بس��یاری از م��ردم ع��ادی 
که ب��رای مص��ارف روزانه خود 
انج��ام  بانک��ی  تراکنش ه��ای 
می دادن��د و گ��ردش حس��اب 
باالیی نداشتند، تصور می کردند 
که س��ازمان مالیاتی می خواهد 
ب��ه همان حس��اب ب��ا گردش 
ناچیز آنها نیز س��رک بکش��د و 
تا می تواند مالیات از آن بگیرد. 
همین موضوع و این نگرانی ها 
بود که س��بب شد سازمان امور 
رس��یدگی  ش��رایط  مالیات��ی، 
بانک��ی برای  ب��ه حس��اب های 
اخ��ذ مالی��ات را اع��الم کن��د. 
آنگون��ه که در دس��تورالعمل ها 
ب��ا  مرتب��ط  بخش��نامه های  و 
این موض��وع آمده اس��ت، اخذ 
بانکی  از حس��اب های  مالی��ات 
و س��رک مالیاتی تنها در مورد 
حساب هایی صورت می گیرد که 
باالی ۵ میلیارد تومان در سال 
گردش مالی دارند. آنها هستند 
که باید حساب های شان بررسی 

شده و مالیات از آن اخذ شود. 
ماجرای بررسی حساب های 

بانکی از کجا آغاز شد؟ 
ک��ه  ب��ود  گذش��ته  س��ال 
س��ازمان امور مالیاتی با انتشار 
نحوه  درخصوص  دستورالعملی 
بانک��ی  حس��اب های  بررس��ی 
برای اخ��ذ مالی��ات، اعالم کرد 
ک��ه چنانچ��ه جمع بده��کار یا 
بس��تانکار مجموع حس��اب های 
بانکی اش��خاص حقیقی در یک 
س��ال، بیش از ۵۰ میلیارد ریال 
شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه 
ب��ا پولش��ویی و ف��رار مالیات��ی 
موظف است نسبت به استعالم، 
اطالع��ات  ارس��ال  و  دریاف��ت 
رسیده  تراکنش های مش��کوک 
ب��ه  اداره های کل ام��ور مالیاتی 

اقدام کند. 
درواقع س��ازمان امور مالیاتی 
اع��الم ک��رد ک��ه می خواهد از 
اختیار قانونی خود برای بررسی 
راستای  بانکی در  حس��اب های 
برقراری عدالت مالیاتی استفاده 
وضعی��ت  درنهای��ت،  و  ک��رده 
حس��اب های بانک��ی افرادی که 
باالی ۵ میلیارد تومان در سال 
گ��ردش مالی دارند را بررس��ی 
کن��د. در دس��تورالعملی که بر 
همین اس��اس منتش��ر شد، به 
صراحت گفته ش��ده بود که در 
مورد افرادی که سابقه و پرونده 
مالیاتی ندارند، در صورت احراز 
نش��دن کس��ب درآمد مشمول 
مالیات، به صدور برگ تشخیص 
مالیات نیازی نیست و فقط باید 
در این زمینه گزارشی تهیه و از 
طری��ق ادارات کل امور مالیاتی 

ارسال شود. 
البت��ه پی��ش از آن، دول��ت 
پ��س از تالش های ف��راوان در 
قالب اص��الح قانون مالیات های 

مستقیم در تیرماه سال ۱۳۹۴ 
توانس��ته بود تا موضوع بررسی 
حس��اب های بانکی را به قانون 
تبدی��ل کند. براس��اس تکلیف 
قانون��ی م��اده ۱6۹ مکرر قانون 
مالیات های مس��تقیم، اصالحی 
مص��وب ۳۱ تی��ر ۱۳۹۴ برای 
شفافیت فعالیت های اقتصادی و 
استقرار نظام یکپارچه اطالعات 
مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، 
عملک��ردی و دارای��ی مودی��ان 
مالیاتی ش��امل م��واردی نظیر 
اطالعات مالی، پولی و اعتباری، 
 معامالت��ی، س��رمایه ای و ملکی 
اش��خاص حقیقی و حقوقی در 
س��ازمان ام��ور مالیاتی کش��ور 

ایجاد می شود. 
م��اده  ای��ن   ۵ تبص��ره  در 
نی��ز نحوه اج��رای حک��م ماده 
درخص��وص  به خص��وص   ۱6۹
حس��اب های بانکی ب��ه تصویب 
آیین نامه اجرایی موکول ش��ده 
بود ک��ه این آیین نام��ه در دی 
سال ۹۵ برای بررسی اطالعات 
۵۰۰میلیون  بانکی  حساب های 
تومان به باال تصویب شد، اما در 
کنار مخالفت ها و مقاومت ها در 
برابر این آیین نامه اجرایی، برخی 
از بانک ها با همکاری نکردن، در 
ارائه اطالعات مشتریان خود نیز 
طفره رفتند، اما به نظر می رسد 
ب��ا تازه  ترین تغییری که در کف 
مبلغ تراکنش های مورد بررسی 
صورت گرفت��ه، دامنه انتقادات 
به این م��اده قانونی ب��ه میزان 
زیادی کاه��ش می یابد. درواقع 
مبلغ  ۱۰براب��ری  افزای��ش  ب��ا 
تراکنش ه��ا تع��داد مح��دودی 
از حس��اب های بانک��ی در قالب 
بررس��ی  اجرای��ی  آیین نام��ه 
بانکی جا می گیرند  حساب های 
و تم��ام افراد حقیق��ی عادی از 

شمول آن خارج می شوند. 
آخرین وضعیت اخذ مالیات 

از حساب های بانکی
مدی��ر  ج��وادی،  نس��رین 
سامانه های نوین مالیاتی در این 
رابطه می گوید: س��امانه بررسی 
تراکنش های مشکوک، از جمله 
سامانه هایی اس��ت که در قالب 
ط��رح جامع مالیاتی، از س��وی 
س��ازمان امور مالیاتی راه اندازی 
ش��ده و ق��رار اس��ت کار رصد 
حساب های بانکی را با همکاری 
بانک مرکزی با قوت انجام دهد. 
گذش��ته  در  می افزای��د:  وی 
روال کار ب��ه ص��ورت دس��تی 
ص��ورت می گرفت و مش��خص 
اطالع��ات  روی  ک��ه  نب��ود 
حس��اب های بانکی اف��راد، چه 
پردازش��ی صورت گرفته است، 
اما اکنون س��امانه ای برای رصد 
تراکنش ه��ای مش��کوک بانکی 
دیتاه��ای  و  ش��ده  راه ان��دازی 
مختلفی در آن به ثبت می رسد 
و درواقع، نتیجه بررسی ادارات 
نیز به صورت الکترونیکی در آن 

درج خواهد شد. 
به گفت��ه ج��وادی، اطالعات 
از س��ه منبع مختل��ف دریافت 
و روی ای��ن س��امانه ها به ثبت 
می رسد و کادر مالیاتی سازمان 
ام��ور مالیات��ی، از آن به صورت 
اس��تفاده  ش��ده  طبقه بن��دی 
امور  البته س��ازمان  می کنن��د؛ 
مالیات��ی، ای��ن مکانی��زم را در 
اختی��ار ن��دارد ک��ه اطالع��ات 
حس��اب همه را داش��ته باشد، 
بلک��ه صرف��ا براس��اس حک��م 
رسیدگی، به اطالعات دسترسی 

دارد. 
وی اظهار داش��ت: س��ازمان 
ام��ور مالیاتی با بان��ک مرکزی 
تفاهم نام��ه ای امض��ا ک��رده که 

براس��اس آن، بسترهای دریافت 
اطالع��ات حس��اب های بانک��ی 
مش��خص ش��ده اس��ت، ضمن 
اینکه قرار بر این ش��د که بانک 
مرکزی اطالع��ات را از بانک ها 
دریاف��ت ک��رده و تجمیع کند 
آیین نامه مشترک،  براس��اس  و 
نس��بت به ارائ��ه اطالع��ات به 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی اقدام 
کند. البته ما حد آس��تانه ای را 
برای بررسی و رصد حساب های 

بانکی مشخص کرده ایم. 
این مقام مس��ئول در سازمان 
امور مالیاتی گفت: برای اشخاص 
حقوقی، آس��تانه ای در بررس��ی 
حس��اب های بانکی وج��ود ندارد 
و حس��اب آنها چک می شود، اما 
در مورد اشخاص حقیقی، سقف 
گ��ردش مالی ۵ میلی��ارد تومان 
در س��ال در نظر گرفته شده که 
اطالعات حساب آنها دریافت شده 
و حتی آنهای��ی که تراکنش های 
نی��ز  دارن��د  بانک��ی  مش��کوک 

شناسایی و بررسی می شوند. 
جوادی گف��ت: بانک ها اجازه 
افرادی  حساب  اطالعات  ندارند 
ک��ه ب��االی ۵ میلی��ارد تومان 
گردش مالی در س��ال دارند را 
به سازمان امور مالیاتی ندهند، 
ضم��ن اینکه هم��ه بانک ها نیز 
تفاهم نام��ه را امض��ا کرده اند و 
بنابرای��ن هم��ه بای��د اطالعات 
بدهند، در غیر این صورت منابع 
مالی به سمت بانک هایی خواهد 
رفت که اطالعات حساب ها را به 
سازمان امور مالیاتی نمی دهد. 

وی اظهار داش��ت: البته هنوز 
در رابط��ه ب��ا مانده حس��اب ها 
مرک��زی  بان��ک  از  اطالعات��ی 
گرفته نشده، اما براساس آستانه 
حساب ها  اطالعات  تعیین شده، 

دریافت شده است. 

ماجرای اخذ مالیات از حساب های بانکی به کجا رسید؟ 

سرک مالیاتی به حساب های بانکی عضو هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات 
پیشنهاد داد

تأسیس بانک ویژه ایران در اروپا 
برای دور زدن تحریم ها

عضو هیأت مدیره صن��دوق ضمانت صادرات با بیان 
اینکه بانک ه��ای مرکزی اروپایی ی��ک بانک مختص 
ایران تأس��یس کنند، گفت: اگ��ر اروپا به دنبال حفظ 
برجام باش��د باید بر ارتباطات بانکی خارج از سوئیفت 
متمرکز ش��ود.  به گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از 
صندوق ضمانت صادرات ایران، آرش شهرآئینی عضو 
هیأت مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: شاید 
برای اولین بار در طول تاریخ است که اروپا سعی دارد 
از زیر چتر آمریکا خارج ش��ده و مستقل عمل کند؛ به 
نظر می رس��د اروپا تا حد زیادی موتور محرک برجام 
است.  وی افزود: با اعالم مواضع جدید آمریکا در قبال 
برجام، س��طح ریسک کش��وری افزایش خواهد یافت؛ 
نقش س��ازمان ها و نهادهای حمایتی از جمله صندوق 
ضمانت ص��ادرات در قبال عبور کم هزینه از چالش به 

وجود آمده پررنگ و تأثیر گذار است. 
ای��ن مقام مس��ئول در صن��دوق ضمانت صادرات 
ای��ران افزود: اگر در نتیج��ه مذاکرات وزارت خارجه 
از کش��ورهای اروپایی، تضامین کافی اخذ شود، یک 
ش��رایط خواهیم داشت و در غیر این صورت شرایط 
دیگری را می توان متصور ش��د. به صورت کلی باید 
آمادگی الزم برای هر وضعیتی را داش��ته باشیم؛ در 
گذش��ته نیز کش��ور با چنین ش��رایطی مواجه بوده 
و براس��اس تجربیاتی که کس��ب ش��ده باید هرچه 
س��ریع تر متناسب با ش��رایط روز، تدابیر متناسب را 
در دس��تور کار قرار داد.  وی با بیان اینکه مس��ائل 
بانک��ی از مهم تری��ن موضوعات ای��ن جریان خواهد 
بود، گفت: عدم دسترس��ی به س��وئیفت، اخالل در 
روابط کارگزاری و چالش ه��ای پیش روی تعامالت 
بانک��ی از جمله مش��کالت احتمالی پیش روس��ت و 
بای��د برای آنها روش های جایگزین اندیش��ید.  عضو 
هیأت مدی��ره صندوق ضمانت صادرات بر نقش اروپا 
در ای��ن جریان تأکید کرد و گفت: اگر اروپا به دنبال 
حفظ برجام باش��د باید ب��ر ارتباطات بانکی خارج از 
سوئیفت متمرکز ش��ود و در صورت لزوم بانک های 
مرکزی کش��ورهای اروپایی یک بانک مختص ایران 
تأس��یس کنند که به دلیل ع��دم معامالت دالری با 
آمریکا تحریم پذیری دشواری داشته باشد؛ این بانک 
می تواند با تکیه بر حاش��یه امن س��هامداران خود، 
بدون ترس از تحریم های آمریکا موانع را دور بزند. 

شهرآئینی اذعان داشت: این وضعیت فرصت خوبی 
اس��ت تا اروپا نشان دهد که تصمیم اروپا یک تصمیم 
سیاس��ی مبتنی بر حفظ برجام است و با این حرکت 
اس��تقالل خود را از آمریکا نمای��ش خواهد داد؛ به هر 
حال نباید فراموش کرد که این اروپاس��ت که از خروج 
از برجام لطمه می بیند نه آمریکا.  به گفته وی، به دلیل 
س��هم اروپا از بازار ایران، بار بر هم زدن برجام بر دوش 
اروپاست و خروج یکی از اعضا به صورت یکطرفه اروپا 
را در موقعیتی قرار داده که باید تصمیمات حساب شده، 
مبتنی ب��ر منافع و دقیقی اتخاذ کن��د که کالن ترین 
آن، تصمیم برای تش��کیل یک بانک اختصاصی برای 
ایران اس��ت.  وی افزود: دومی��ن حرکت اروپا می تواند 
ایجاد یک مسیر دسترسی جایگزین به جای سوئیفت 
باشد؛ چراکه سوئیفت کامال قابل رصد است و به راحتی 
می تواند منجر به آسیب اعضا شود؛ در نهایت تضامین 
مکفی که باید اروپا در قبال قراردادهای منعقدشده با 

ایران ارائه کند.

آخرین آمارها نشان می دهد
برگشت 224 میلیارد تومان سفته 

و برات
در پایان س��ال گذش��ته حدود ۲۲۴ میلیارد تومان 
س��فته و برات برگشت خورده است.  به گزارش ایسنا، 
سفته و برات دو سند تجاری برای پرداخت مبلغی در 
وجه افراد است و هرچند این اسناد در مقایسه با چک 
کاربرد کمتری دارند، اما به هر حال در ش��بکه بانکی 
مورد اس��تفاده کاربران قرار می گیرن��د. آخرین آمارها 
از مبادالت س��فته و برات نش��ان می دهد که در پایان 
سال گذشته بالغ بر ۴۷.6میلیارد تومان از این دو سند 
در تهران فروخته ش��ده که در مقایسه با سال ۱۳۹۵ 

مبادالت آن حدود ۷.8درصد افزایش دارد. 
جریان مبادالت سفته و برات در سال گذشته از این 
حکایت دارد که حدود 8۹۰۰ برگ از این اسناد بانکی 
به مبلغی نزدی��ک به ۲۲۴ میلیارد تومان واخواس��ت 
ش��ده اس��ت. در این دوره تعداد سفته و برات برگشت 
خ��ورده ۷درصد کاهش و مبلغ آن حدود ۱.۴درصد در 
مقایسه با سال ۱۳۹۵ افزایش دارد. همچنین شاخص 
متوس��ط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواست شده 
حدود ۱۰۹.۱ بوده که نسبت به سال قبل از آن ۹واحد 
افزای��ش دارد.  ام��ا در رابطه با مبادالت چک به عنوان 
دیگر س��ند بانکی باید یادآور شد که آخرین آمارها به 
بهمن ماه س��ال گذش��ته برمی گردد که نشان می دهد 
حدود ۹میلیون و 6۰۰ هزار فقره چک مبادله  شده که 
نسبت به دی ماه تا ۰.۲درصد کاهش داشته است. حجم 
چک های مبادل��ه ای نیز حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان 
است که رش��د ۹.۹درصدی دارد. از مجموع چک های 
مبادله شده 8میلیون و ۲۰۰ هزار فقره )۵8 هزار میلیارد 
تومان( وصول و یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره )۱۴ هزار 

و ۹۰۰ میلیارد تومان( برگشت خورده است. 
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نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴,۲۰۰دالر آمریکا

۷,۴۰۰یورو اروپا

8,۴۰۰پوند انگلیس

۱,6۹۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

8۰۷,۰۰۰مثقال طال

۱8۲,6۲۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,8۵۳,۵۰۰سکه بهار آزادی

۱,8۷۵,۰۰۰سکه طرح جدید

۹6۱,۰۰۰نیم سکه

۵6۰,۰۰۰ربع سکه

۳۵۰,۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

یادداشت

به گفت��ه رئی��س کل بان��ک مرکزی، 
موسس��ات  س��هامداران  و  موسس��ان 
غیرمجاز با در دس��ت داشتن منابع مالی 
عظیم، فضای رس��انه ای کش��ور و افکار 
عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دادند و 
بانک مرکزی را به نقطه عطف انتقادات و 
تخریب های خود برای دستیابی به منافع 

تبدیل کردند. 
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز« و به 
نق��ل از بان��ک مرک��زی، ولی اهلل س��یف 
و  مدی��ر  ب��ا  هم اندیش��ی  نشس��ت  در 
معاون��ان روابط عموم��ی بان��ک مرکزی 
ک��ه ب��ه مناس��بت ۲۷ اردیبهش��ت روز 
جهان��ی ارتباطات تش��کیل ش��د، گفت: 
روابط عموم��ی فرات��ر از یک تخصص در 
حیطه رس��انه و ارتباطات است و فعاالن 
ای��ن حوزه بای��د در زمین��ه فعالیت ها و 
وظایف س��ازمان و دس��تگاه متبوع خود 

نیز تخصص داشته باشند. 
س��یف با اش��اره به اهمی��ت همراهی 

و مش��ارکت اف��کار عمومی در پیش��برد 
رواب��ط  نق��ش  و  س��ازمان ها  اه��داف 
عموم��ی در این حوزه عنوان کرد: روابط 
عمومی در تش��ریح اهداف، سیاست ها و 
برنامه های س��ازمان به زبان ساده و قابل 
درک برای تمام اقشار جامعه نقش مهم 
و غیرقابل انکاری دارد و از طریق برقراری 
تعامل بین س��ازمان و جامعه و تس��هیل 
رواب��ط دو طرف، کمک موثری به تأمین 

منافع هر دو گروه می کند. 
 رئیس کل بانک مرکزی افزود: روابط 
عمومی بانک مرک��زی به دلیل نوع نگاه 
جامع��ه به این نه��اد و انتظارات مردم از 
آن، در نظ��ام اقتصادی کش��ور، وظیفه 
س��نگینی برعه��ده دارد و ب��ا توج��ه به 
تنوع عملکرد و طیف متنوع فعالیت های 
س��ازمان، کار بسیار س��ختی در انتقال 
اطالعات به ذی نفعان آن در جامعه دارد 
و باید با دانش��ی بیش از تخصص حرفه 
روابط عموم��ی توانایی تبیین تصمیمات 

اقتص��ادی، نظارت��ی، ارزی و پولی بانک 
مرکزی را برای آحاد جامعه داشته باشد. 
وی تصری��ح کرد: در س��ال های اخیر، 
ن��گاه تخصصی در رواب��ط عمومی بانک 
وجود داشته و این حوزه با انسجام الزم، 
رئی��س کل و اعضای هی��أت عامل بانک 
را ب��ا نگاه کارشناس��ی و تعامل مثبت با 

رسانه ها پشتیبانی کرده است. 
به گفته سیف این همراهی و پشتیبانی 
سرمایه ای ارزش��مند است که اگر وجود 
نداشته باش��د، مدیر ارشد سازمان را در 
پیش��برد برنامه ها و سیاس��ت های خود، 

متزلزل خواهد کرد. 
 س��یف با اش��اره به بحران موسسات 
غیرمج��از در س��ال های گذش��ته و آثار 
آن ب��ر افکار عمومی گفت: موسس��ان و 
س��هامداران موسس��ات غیرمج��از با در 
دست داش��تن منابع مالی عظیم، فضای 
رس��انه ای کش��ور و افکار عمومی جامعه 
را تح��ت تأثیر قرار دادند و بانک مرکزی 

را به نقطه عطف انتقادات و تخریب های 
خ��ود برای دس��تیابی به مناف��ع تبدیل 
کردند. در ای��ن فضا روابط عمومی بانک 
مرکزی وظیفه سنگینی برای تنویر افکار 
عمومی و اتخاذ راهکارهای مناسب برای 
تش��ریح ابعاد ماجرا برعهده داش��ت که 
خوشبختانه تا حدود زیادی هم از ایفای 
این نقش خطیر و مس��ئولیت س��نگین 

برآمد. 
رئی��س کل بانک مرکزی خاطرنش��ان 
کرد: م��ا باید تمام تالش خ��ود را انجام 
خدم��ت  دوره  ط��ول  در  ک��ه  دهی��م 
بیشترین اثربخش��ی را در خدمت رسانی 
داش��ته باش��یم و بدون توجه به فشارها 
و تخریب ه��ا در راس��تای اعتالی جامعه 
و زدودن نابس��امانی هایی که به وضعیت 
اقتص��ادی مردم خدش��ه و آس��یب وارد 
می کنند، تالش کنیم و همراهی و تالش 
روابط عمومی می تواند در رسیدن به این 

هدف موثر باشد. 

رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

فضاسازی رسانه ای موسسات غیرمجاز برای تخریب بانک مرکزی

88936651

یحیی آل اسحاق
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران

چهارشنبه
26 اردیبهشت 1397

شماره 1066
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س��ه الیحه »الحاق ایران به کنوانس��یون 
مب��ارزه با تأمین مالی تروریس��م«، »اصالح 
قوانی��ن مبارزه با تأمین مالی تروریس��م« و 
»الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی« از 
اردیبهشت ماه امسال در دستور کار مجلس 
قرار گرفته است. تصویب این لوایح سه گانه 
جزو درخواس��ت های گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF(  از ای��ران اس��ت و دول��ت تالش 
می کن��د رضای��ت مجل��س را در این زمینه 
جلب کند. به همین دلیل بررسی این لوایح 
ب��ا اصرار دولت و با قید اولویت، در دس��تور 
کار ای��ن هفت��ه مجلس قرار گرفته اس��ت؛ 
زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشس��ت 
تیرم��اه FATF باقی مانده اس��ت. در نقطه 
مقاب��ل، ارز مجازی نیز موضوعی اس��ت که 
به دلیل ناش��ناس ماندن هویت افراد در آن 
می تواند به بستری برای فعالیت های مرتبط 
با پولشویی تبدیل شود؛ اتفاقی که در تضاد 
با مفاد دس��تورالعمل اجراییFATF است. 
ارتباط این دو مقوله و جوانب آن، موضوعی 
اس��ت که ایسنا س��عی کرده در گزارشی به 

چند و چون آن بپردازد. 
FATF چیست؟ 

 Financial( اق��دام مال��ی گروه وی��ژه 
 )Action Task Force – FATF
یک س��ازمان بین دولتی اس��ت که در سال 
۱۹8۹توس��ط هفت ق��درت صنعت��ی دنیا 
)کانادا، انگلس��تان، ایاالت متح��ده آمریکا، 
ژاپن، آلمان، فرانس��ه و ایتالیا( تشکیل شد 
تا بررس��ی های الزم درب��اره وضعیت مبارزه 
با پولش��ویی در بازارهای مختلف مالی را در 

سرتاسر جهان انجام دهد. 
ای��ن س��ازمان تصمی��م گرف��ت نتیج��ه 
بررس��ی های خود را هر چهار ماه یک بار در 
جلساتی ارائه کند تا کشورهای عضو ریسک 
س��رمایه گذاری در بازارهای مالی مورد نظر 
خود را بشناس��ند و درب��اره برقراری مراوده 

مالی با کشورهای پرریسک احتیاط کنند. 
FATF  در ای��ن زم��ان بر نح��وه اجرای 
قوانین مربوط به پولش��ویی کشورها نظارت 
کرده و اس��تانداردهایی را هم به این منظور 

تدوین کرد. 
طبق قوانین مبارزه با پولشویی افراد باید 
درباره نحوه کسب درآمد خودشفافیت ایجاد 
کنند. به این ترتیب پول هایی که از راه های 
قاچاق، رش��وه و فعالیت ه��ای زیرزمینی به 
دست آمده، نمی تواند به بازارهای مالی وارد 
ش��ود. البته فعالیت هایFATF  محدود به 
موضوع پولش��ویی نماند. در س��ال ۲۰۰۱ و 
پ��س از حمالت ۱۱ س��پتامبر ب��ه برج های 
دوقلو در نیویورک، تأمین مالی تروریسم نیز 

مورد بررسی FATF قرار گرفت. 
در نهای��ت FATF درب��اره تأمی��ن مالی 
تروریس��م ۹ توصی��ه و درب��اره پولش��ویی 
۴۰ توصی��ه ارائ��ه کرد که هر کش��وری که 
بیش��تر منطبق با این توصیه ها بود در روند 
بررس��ی های FATF، رتب��ه بهت��ری پیدا 

می کرد. 
از س��ال۲۰۰۰ میالدی گ��روه ویژه اقدام 
مالی، در گزارش های س��االنه  خود لیس��تی 
سیاه از کش��ورهایی که طبق استانداردهای 
ای��ن نه��اد پرریس��ک ترین کش��ورها برای 
سرمایه گذاری به حساب می آیند، در مبارزه 
با پولشویی اهتمام ندارند و در جلوگیری از 
تأمین مالی تروریسم اقدام نمی کنند معرفی 

کرد. 
در سال ۲۰۰۷ ایران به این لیست اضافه 
ش��د و با ق��رار گرفتن در کنار کش��ورهایی 
مانند پاکستان، از سوی FATF به کشورها 
توصیه می ش��د که با ایران مراوده نداش��ته 
باش��ند. درحالی که کشورهای دیگر در حال 
تالش بودند که جایگاه خود را در رده بندی 
FATF  ارتقا دهند، ایران در س��ال ۲۰۰۹ 
در لیس��ت کش��ورهایی ق��رار گرف��ت ک��ه 
FATF توصی��ه می ک��رد علیه ش��ان اقدام 

مقابله ای انجام شود. 
مهم ترین ای��راد FATF به ایران این بود 
ک��ه قوانی��ن آن برای مبارزه با پولش��ویی و 
تأمی��ن مالی تروریس��م جرم انگاری نش��ده 
اس��ت. تصوی��ب قانون��ی دقیق ک��ه در آن 
جرم انگاری ه��ای الزم صورت گرفته باش��د، 
پیش ش��رط خروج ایران از لیست و مذاکره 

با FATF بود. 
بحث عضوی��ت در FATF و تالش برای 
اتصال ب��ه بانکداری جهانی در حالی صورت 
می گیرد که تنه��ا چند روز از خروج آمریکا 
از قرارداد برجام می گذرد. در ش��رایطی که 
احتم��اال کار ای��ران برای به دس��ت آوردن 
ارزهای خارجی سخت تر شده است، به نظر 
می رسد عضویت در FATF بتواند درگاهی 
برای ورود به بانکداری جهانی و اس��تفاده از 

تبادالت مالی بین المللی باش��د. این قرارداد 
که س��ابقه مطرح ش��دن آن به دوره دولت  
دهم برمی گردد، در دولت حس��ن روحانی با 

جدیت بیشتری در حال پیگیری است. 
اتصال به بانکداری جهانی انتهای مسیر 

FATF است
در ای��ن رابطه عم��اد ایرانی، کارش��ناس 
اقتص��ادی در گفت وگ��و با ایس��نا ب��ا بیان 
اینکه یکی از مهم ترین مش��کالت غیر فنی 
در ارتب��اط ب��ا بانکداری ای��ران و اتصال آن 
ب��ه بانکداری جهانی این اس��ت ک��ه ما در 
نظام FATF ق��رار نمی گیریم، گفت: نظام 
FATF مانند یک دروازه اس��ت که اگر باز 
ش��ود، ما تازه وارد یک مس��یر می شویم که 
اتصال به سیس��تم بانکداری جهانی انتهای 
آن اس��ت. در نهایت اما این دو جناح موافق 
و مخالف این قرارداد هستند که باید در این 

رابطه به یک اجماعی برسند. 
او در ای��ن رابط��ه به دو ن��گاه متفاوت در 
رابطه با نظام FATF اشاره کرد و گفت: در 
ایران دو نگاه متفاوت به FATF وجود دارد 
که یکی نگاه مخالف بوده که معتقد اس��ت 
این قرارداد هدفش ضربه زدن به کشور است 
 FATF و مخالف��ت خود را نه با خود مقوله
بلکه به کشورهایی که در این حوزه صاحب 
 FATF اختیار هس��تند، ابراز می کنن��د و
را ی��ک دروازه برای ورود به سیس��تم مالی 
کشور می دانند. به عالوه اینکه مسائل حزبی 
و مربوط به رقابت های سیاس��ت داخلی هم 

در ابراز مخالفت ها بی تأثیر نیست. 
ایرانی با اش��اره به ن��گاه مثبت به قرارداد 
FATF که معتقد است ما باید تعامالت مان 
را ب��ا نظام مالی جهانی توس��عه دهیم، بیان 
 FATF کرد: ای��ن گروه معتقدند ما باید به
متصل شویم و از خدمات آن استفاده کنیم 
و البت��ه به نظارت ها و درخواس��ت هایی که 
دارد نیز پاس��خ دهیم تا بتوانیم از این مسیر 
ب��ه نظام جهانی بانک��ی ورود کنیم. هر چند 
ای��ن تضمین کنن��ده ارتب��اط ب��ا بانک های 
جهانی نیس��ت؛ چرا که مس��ائل سیاس��ی، 
تحریم��ی و حتی فنی نیز مطرح هس��تند و 

چه بسا تأثیر مستقیم تری هم دارند. 
وی با اش��اره به ارز مجازی ملی و ارتباط 
آن ب��ا FATF به ان��واع مختل��ف ارزهای 
مجازی اش��اره کرد و گفت: اگر ارز مجازی 
مل��ی ق��رار باش��د بر پای��ه ریال باش��د، در 
 FATF ای��ن جا می ت��وان ارتب��اط آن را با
مورد بررس��ی قرار داد، ام��ا اگر این ارزهای 
دیجیتالی با نگاه ب��ه ارزهای خارجی مانند 
بیت کوی��ن )Bit Coin(  باش��د، ذات آن 
ارزهای مجازی اساس��اً ناشناس  بودن، عدم 
کنترل و عدم ش��ناخت مالک است. تاکنون 
هیچ کشوری در سطح جهان نپذیرفته است 
که جلوی پولشویی در بیت کوین را می توان 
گرفت که همین موض��وع باعث دو واکنش 
متفاوت به این ارزها ش��ده است که یا آن را 
می پذیرند و مانند دیگ��ر ارزها به آن اجازه 
فعالی��ت می دهند یا اینکه آن را از اس��اس 
رد می کنند، چرا که تبعاتی ناشناخته برای 

نظام اقتصادی دارد. 
این کارشناس با تأکید بر غیرقابل کنترل 
بودن ارزهای مج��ازی مانند بیت کوین، در 
مورد نظرات مختلف به این ارزها اظهار کرد: 

هم��ه موافق��ان و مخالفان ای��ن ارزها قبول 
دارن��د که بیت کوین قابل کنترل نیس��ت و 
نمی ت��وان آن را در ی��ک نظ��ام مالی بزرگ 
در س��طح کش��ورهای پیش��رفته گنجاند و 
همین طور هم نمی توان از مردم خواس��ت تا 
موجودی های بیت کوینی  خود را به بانک ها 

اعالم کنند. 
ارز مجازی ملی می تواند تحت نظارت 

قرار گیرد
به گزارش ایسنا، ایرانی همچنین با اشاره 
ب��ه گمانه زنی ها در م��ورد راه اندازی یک ارز 
دیجیتال در داخل کشور گفت: اگر بخواهیم 
ی��ک ارز دیجیتال داخل��ی مانند بیت کوین 
داشته باش��یم، موضوع اتصال یا عدم اتصال 
به FATF  روی این ارزهای مجازی تأثیری 
ندارد، اما اگر قرار باش��د نوعی از ارز مجازی 
ایران��ی را تولید کنیم ک��ه اصطالحا بر پایه  
ریال باش��د )به این صورت ک��ه به ازای هر 
ارز مجازی تولید شده همان میزان نیز ریال 
در بانک ها ذخیره ش��ود( زمانی که این نوع 
ارز م��ورد مبادله قرار گی��رد، در واقع نقل و 
انتق��ال ری��ال واقعی انجام می ش��ود که آن 
گاه بان��ک مرج��ع ارز صادر ش��ده، عملیات 
Known Your Customer ی��ا همان 
KYC را انجام می ده��د. به این صورت که 
ش��خص صاح��ب ارز مجازی مل��ی به بانک 
مراجع��ه می کند و می گوید ف��الن مقدار از 
ارز مج��ازی مل��ی را دارد و به ازای آن ریال 
مطالب��ه می کند و بانک نی��ز از او اطالعات 
هویتی و مالکیتی و شناسنامه ای می خواهد 
ت��ا ریال را به او تحویل دهد. اگر نگاه مان به 
ارزهای مجازی از این نوع باشد، همانند پول 
واقعی که FATF روی آن نظارت دارد، ارز 
مجازی ملی نیز تحت نظارت قرار می گیرد. 
این کارشناس حوزه مس��ائل اقتصادی با 
بیان اینکه هنوز هی��چ مرجع بانکی جهانی 
در این مورد اظهارنظر واضحی نکرده است، 
گف��ت: همچنان برای بس��یاری از افراد این 
موضوع ناش��ناخته مانده اس��ت و نمی توان 
گفت که مث��اًل حتی بانک مرک��زی آمریکا 
چ��ه تصمیم��ی در م��ورد ارزه��ای مجازی 
گرفته اس��ت. همچنین هنوز مشخص نشده 
بانک ه��ای ب��زرگ جهانی در م��ورد رابطه 
FATF و ارزه��ای مجازی چ��ه تصمیمی 

گرفته اند. 
ایران��ی با بی��ان اینکه برج��ام به صورت 
مستقیم با FATF ارتباطی ندارد، گفت: در 
برجام قول و قرارهایی با کش��ورهای طرف 
مقابل داش��تیم تا به ما کم��ک کنند که به 
نظام بانکی جهانی متصل شویم و ارتباطات 
مالی مان را بهت��ر انجام دهیم؛ اما این اتفاق 
نیفتاده است و کش��ورهای طرف برجام در 
این زمینه عهدش��کنی کردن��د و ارتباطات 
مالی ما را تسهیل نکردند. با این حال برخی 
بانک ه��ای دیگر کش��ورها می گویند که ما 
مشکلی در ارتباط با بانک های ایرانی نداریم 
ام��ا آنها باید ابتدا نظام بانکداری ش��ان را به 
لحاظ فنی اس��تاندارد کنند تا بتوانند اجازه 

عملیات مالی مستقیم را کسب کنند. 
او ب��ا بی��ان اینکه اگر برجام ه��م نبود ما 
 FATF می توانس��تیم طی یک فرآین��د به
متص��ل ش��ویم، اظهار ک��رد: اگر م��ا مفاد 
FATF را رعای��ت می کردیم احتماال نیازی 

ب��ه برجام ب��رای ارتب��اط با س��ایر بانک ها 
نداش��تیم؛ چرا ک��ه بس��یاری از بانک ها در 
سطح جهان حاضرند در ایران کار کنند. در 
حال حاضر نی��ز مخصوصا با به وجود آمدن 
اختالف اخیر بین روس��یه، چین و اتحادیه 
اروپا با آمریکا بر س��ر خروج این کش��ور از 
برجام که عمق اختالفات را بیشتر کرد، این 
کشورها اگر قرار باش��د به عهد خود پایبند 
باش��ند، در م��ورد FATF کوت��اه نخواهند 
 FATF آم��د و حتماً از ای��ران می خواهند
را رعایت کند ت��ا از این طریق به بانک های 

دیگر کشورها متصل شویم. 
 پروتکل ها؛ الزمه حضور در

فضای باز اقتصادی
 در همین راس��تا مجلس��ی ها بررسی سه 
الیحه را در دس��تور کار دارند که از س��وی 
دولت حسن روحانی به آنها ارائه شده است. 
س��ه الیحه ای که تصویب و اج��رای آن در 
راس��تای تأمین نظر گروه وی��ژه اقدام مالی 
)FATF( تدوین ش��ده است. بر این اساس 
نماین��دگان مجلس در جلس��ه علنی اخیر 
پارلمان، بررس��ی اولین الیح��ه از این لوایح 
سه گانه را که عبارت است از »الیحه اصالح 
قوانین مبارزه با پولش��ویی«،  »الیحه الحاق 
ایران به کنوانس��یون مب��ارزه با تأمین مالی 
تروریس��م«و »الیحه اصالح قوانین مبارزه با 

تأمین مالی تروریسم« آغاز کردند. 
در این رابطه ایمان اس��المیان، کارشناس 
و  پروتکل ه��ا  ب��ه  اش��اره  ب��ا  اقتص��ادی، 
 FATF بین المللی همانند  کنوانسیون های 
اظهار کرد: ای��ن پروتکل ها الزمه حضور در 
یک محیط باز اقتصادی هستند؛ به ویژه در 
مباحث مربوط به امور بانکداری که بانک ها 
مجبورند با فضای جهانی در ارتباط باش��ند 
و به همین خاطر باید ش��رایط جهانی را نیز 
رعای��ت کنند. انواع پروتکل های ارش��ادی و 
اجباری در این حوزه وجود دارند که برخی 
اجباری و برخی ارش��ادی هس��تند. هرچند 
پروتکل های ارشادی نیز در نهایت منجر به 
ایجاد الزاماتی می ش��ود؛ چرا که کشورها اگر 
بخواهند با بانک های جهانی ارتباط داش��ته 
باش��ند، در نهای��ت باید اس��تانداردهای آن 

پروتکل ها را رعایت کنند. 
او در م��ورد مباحث پیرام��ون گروه ویژه 
اقدام مال��ی )FATF( در ای��ران نیز اظهار 
کرد: م��ا باید تصمیم بگیریم که آیا اساس��اً 
می خواهیم در حوزه مس��ائل بانکی با دیگر 
کش��ورها همکاری داش��ته باش��یم یا خیر. 
اگر می خواهیم با دنی��ا ارتباط برقرار کنیم، 
حتماً باید یکس��ری اصول را رعایت کنیم و 
اگر نمی خواهیم بای��د عطایش را به لقایش 

ببخشیم. 
ارزرمزهای ملی می توانند شفاف باشند

اس��المیان با بیان اینکه اساس��اً عضویت 
در گ��روه ویژه اقدام مالی یا FATF ارتباط 
مستقیمی با برجام ندارد، اضافه کرد: اگر به 
هم خوردن برجام باعث قطع دسترسی ما به 
بانکداری جهانی شود، اساساً منطق پذیرش 
FATF ه��م از بی��ن م��ی رود؛ در غیر این 
صورت FATF مقوله ای جدا از برجام است. 
او ب��ا بیان اینک��ه ایران به لح��اظ مبارزه 
با پولش��ویی یکی از ش��فاف ترین نظام های 
بانکی را دارد، به ارزهای مجازی اش��اره کرد 

و گف��ت: ارزهای رمزنگار در ذات خود باعث 
ی��ک انقالب علی��ه نظام بانکی بوده اس��ت؛ 
چ��را که تا پیش از ای��ن، بانک های مرکزی 
مبن��ای تنظیم نظام های پولی و ارزی بودند 
ام��ا با ظهور این ارزها تکی��ه آنها بر فناوری 
بالک چی��ن و عدالت اطالعات��ی و اعتباری 
اس��ت. به همین دلیل کش��ورهای مختلف 
راهبرده��ای مختلفی درباره ارزهای مجازی 
در پیش گرفته اند. یکسری از کشورها برای 
خ��ود ارزه��ای رمزگذاری ش��ده مخصوص 
ایجاد کرده ان��د، درحالی که برخی دیگر نیز 

همانند ایران آنها را ممنوع اعالم کرده اند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه ایج��اد ارزرمزهای 
مل��ی می توان��د بس��یاری از ممنوعیت ها و 
تحریم ه��ای آمریکا را برای م��ا بی اثر کند، 
اف��زود: با این ح��ال حضور ب��دون برنامه و 
چارچوب ه��ای مش��خص به ح��وزه ارزهای 
مج��ازی می توان��د حاکمیت ملی م��ا را در 
فض��ای ارزی دچار مش��کل کن��د؛ چرا که 
بس��یاری از ارزهای مجازی مس��تعد قاچاق 
 FATF ق��رارداد  و  پولش��ویی هس��تند  و 
صرفاً می توان��د رهنمودهایی را به صنایع و 
واحدهایی که از قوانین آن پیروی می کنند، 
ارائه دهد. این در صورتی اس��ت که ارزهایی 
مانن��د بیت کوین اساس��اً خ��ارج از کنترل 
دولت ها است. با این حال در ارزهای ملی و 
رمزپایه مانند آنچه در کشور پرو اتفاق افتاد، 

می توان شفافیت های مالی را رعایت کرد. 
به کارگیری ارزهای مجازی، ممنوع! 

»به کارگی��ری اب��زار بیت کوین و س��ایر 
ارزه��ای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی 
کش��ور ممنوع اس��ت«. این خالص��ه ای از 
آخرین اطالعیه ای اس��ت که روابط عمومی 
بانک مرکزی اخیراً )۲ اردیبهشت( در مورد 
ارزه��ای مجازی در س��ایت خود ق��رار داد. 
در ای��ن اطالعیه اما به ارزه��ای مجازی که 
قرار بود پس��ت بانک به نمایندگی از وزارت 
ارتباطات بررسی، پیاده سازی و عرضه کند، 
اشاره ای نشده و گفته نشده است که تکلیف 
بان��ک مرکزی ب��ه عنوان رگوالت��وری امور 
بانکی و پولی کش��ور با ارزهای الکترونیکی 

داخلی چه می شود. 
بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست

با ای��ن حال محمدج��واد آذری جهرمی، 
وزی��ر ارتباطات در م��ورد مصوبه اخیر بانک 
مرک��زی پیرام��ون ممنوعی��ت اس��تفاده از 
ارزه��ای دیجیت��ال گفته ک��ه مصوبه بانک 
مرکزی به عنوان سیاس��ت گذار اصلی پول و 
مالی در مورد ارزهای رمزنگاری ش��ده مثل 
بیت کوین که ب��ه بانک ها و صرافی ها اعالم 
کرده که استفاده از آنها ممنوع است، بدین 
منظور نیس��ت که به کارگیری ارز دیجیتال 
در توس��عه داخلی ممنوعی��ت یا محدودیت 

دارد. 
او همچنین با اش��اره به پروژه مشترکی 
ک��ه در ای��ن زمینه ب��ا حضور پژوهش��گاه 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات، پژوهش��گاه 
پول��ی و مالی بانک مرکزی و پس��ت بانک 
ای��ران در جریان اس��ت، افزوده اس��ت: در 
جلس��ه مش��ترک هفته گذش��ته که برای 
بررسی میزان پیش��رفت این پروژه برگزار 
ش��د، اعالم ش��د که مدل آزمایشی آماده 
ش��ده است. نتیجه تحقیق باید به سؤاالتی 
در بخش ه��ای مختلف تبدیل ش��ود تا در 
حالت های مختلف به مدل برس��یم که بعد 
از آن پیاده سازی شود. در برابر ارز دیجیتال 
برگشت به عقب معنی ندارد، چراکه پیکره 
آینده دنیا بر اس��اس تکنولوژی بالک چین 
اس��ت و به همین دلیل باید آن را پیگیری 

کنیم تا به نتیجه برسیم. 
وزی��ر ارتباطات تصریح ک��رده که نگرانی 
بانک مرکزی ناش��ی از خروج ارز و آس��یب 
دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است که 
بر همین اس��اس تصمیم گرفته ش��د خرید 
و فروش بی��ت کوین ممنوع ش��ود؛ چراکه 
بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده 
چارچ��وب و پیکره اینترن��ت دنیا مبتنی بر 

بالک چین خواهد بود. 
با این اوصاف بای��د منتظر ماند و دید که 
ارز دیجیت��ال بومی در چه ش��کل و ابعادی 
راه اندازی می شود. امری که با توجه به بازار 
آش��فته ارزهای خارجی در کش��ور اهمیت 
دارد این است که بانک مرکزی تا چه اندازه 
می توان��د این ارز جدید را به لحاظ مس��ائل 
مربوط به هوی��ت و مالکیت در کنترل خود 
درآورد، ارزی ک��ه متول��ی پیاده س��ازی آن 
هم نه بانک مرکزی بلک��ه وزارت ارتباطات 
اس��ت. در کنار این مس��ئله همچنین توان 
ارز دیجیت��ال مل��ی در اطمین��ان دادن به 
شهروندان و مسئوالن مسئله ای است که در 
موفقیت یا عدم موفقیت آن بی تأثیر نیست. 

FATF رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در لیست

 شاخص بورس به آستانه کانالدروازه  بانکداری جهانی
9۵ هزار واحدی رسید

شاخص بورس روز سه ش��نبه با ۲۰۲ واحد رشد در 
جای��گاه ۹۴ هزار و ۹۰6 پله ای و در مرز ورود به کانال 
۹۵ هزار واحدی ق��رار گرفت.  به گزارش ایرنا، در این 
معامالت ۹۰۷ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش یک ه��زار و 6۳۰ میلیارد ریال در 6۴ هزار و 
۲۲۲ نوبت داد و ستد شد.  بررسی شاخص های اصلی 
بازار س��رمایه نیز نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی 
- ارزش��ی( که در آن ارزش س��هام شرکت های بزرگ 
اثر بیش��تری بر شاخص می گذارد 6۳ واحد و شاخص 
کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های 
بزرگ و کوچک در محاس��به شاخص کل، یکسان در 
نظر گرفته می ش��ود، ۹۳ واحد رش��د کرد.  ش��اخص 
قیمت )هم وزن( نیز 6۹ واحد باال رفت؛ این ش��اخص 
بیانگر سطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته 
شده در بورس است. همچنین شاخص آزاد شناور ۲8۴ 
واحد افزایش یافت؛ این ش��اخص بخشی از سهام قابل 

معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد. 
ش��اخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر 
سرمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد شناور( ۱۵۹ واحد 
و ش��اخص بازار دوم بورس نیز ۳۴۹ واحد افزایش یافت.  
گروه خودرو در معامالت روز سه شنبه صدرنشین بورس 
ش��د؛ در این گروه ۳۳۵ میلیون س��هم ب��ه ارزش ۳۳۱ 
میلیارد ریال دادوستد شد. گروه فلزات اساسی به ارزش 
۱۴۰ میلیارد ریال و سرمایه گذاری ها به ارزش ۷۷ میلیارد 
ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.  در رده 
چهارم معامالت، گروه ش��یمیایی با دادوستدی به ارزش 
۷۳ میلیارد ریال قرار گرفت. گروه فرآورده های نفتی نیز 
با معامالتی به ارزش ۷۲ میلیارد ریال، رده پنجم را از آن 
خود کرد.  در معامالت این روز، نمادهای خساپا )سایپا(، 
کگل )صنعت��ی و معدن��ی گل گه��ر(، رانف��ور )خدمات 
انفوماتیک(، فایرا )آلومینیوم ایران( و فوالد )فوالد مبارکه( 
باالترین تأثیر مثبت را بر ش��اخص وارد کرد، اما سصفها 
)س��یمان اصفهان ( و تاپیک��و )س��رمایه گذاری نفت وگاز 
تأمین( بیشترین تأثیر منفی را داشت.  شاخص فرابورس 
نیز بیش از س��ه واحد رشد کرد و در ارتفاع باالتر از یک 
هزار و ۹۳ واحدی ایستاد.  در بازار فرابورس، بیش از ۲۷۵ 
میلیون ورقه و ارزش به بیش از یک هزار و 6۳۴ میلیارد 
ریال خرید و فروش ش��د.  نمادهای مارون )پتروشیمی 
مارون(، خراسان )پتروشیمی خراسان(، شاوان )پاالیش 
نفت الوان( و ش��پاس )نفت پاس��ارگاد( بیشترین تأثیر 
مثبت و سرچش��مه )س��رمایه گذاری مس سرچشمه( و 
اتکام )بیمه اتکایی امین( باالترین تأثیرمنفی را داشتند. 

استراتژی های بازار سرمایه ایران 
در تقویت نظام تأمین مالی

همان گون��ه ک��ه برخی س��ران کش��ورهای حاضر در 
تعه��د برجام بی��ان کرده اند خروج آمری��کا از تفاهم نامه 
برجام که مدت ها بر س��ر آن مذاکره ش��ده و مورد تأیید 
سازمان ملل متحد هم قرار گرفته، به اعتماد بین المللی 
ضربه می زند. این موضوع دارای آثار مختلفی در س��طح 
بین المللی در زمینه های مختلف از جمله مالی و اقتصادی 
خواهد بود.  موس��ی احمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
آزاد اس��المی با بیان این مطلب به س��نا گفت: مؤسسه 
گلدمن س��اچ پیش بینی کرده که قیمت نفت در نتیجه 
 اقدامات آمریکا، از میزان برآورد شده فراتر خواهد رفت و
»بنک آو« آمریکا نیز احتمال افزایش قیمت نفت به بیش 
از یکصد دالر را دور از ذهن ندانس��ته اس��ت.   وی افزود: 
این موضوعات در کنار موضع اوپک در عدم افزایش میزان 
تولید و اعالم آمادگی عربس��تان در جبران کسری تولید 
نفت از یک سو و آثار منفی کم آن بر آمریکا به دلیل تولید 
نفت ش��ل، نش��ان می دهد که افزایش قیمت نفت و آثار 
اقتصادی آتی برای عربستان و آمریکا، از جمله دالیل این 
تصمیمات بوده اس��ت.  این کارشناس بازار سرمایه ادامه 
داد: از س��وی دیگر نوس��انات قیمت ارز و التهابات ایجاد 
شده در بازارهای موازی داخلی از جمله سکه و مسکن در 
شرایط رکود کشور نشان می دهد که مسئوالن باید بیش 
از پیش نسبت به انجام اقدامات و استراتژی های عملیاتی 
در زمینه سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید 

ایرانی با در نظر گرفتن ارتقای بهره وری مبادرت ورزند. 
احمدی تأکید کرد: آنچه در بازار س��رمایه مهم است 
لزوم ایجاد شیوه ها، سازوکارها و ظرفیت های تأمین مالی 
جدید در عرصه بازار سرمایه به منظور جریان منابع مالی 
به سمت زمینه های مورد نیاز متناسب با ذائقه و سالیق 
متقاضیان است.  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
اظهار داشت: به نظر می رسد هم اکنون زمان آن رسیده که 
اقدامات الزم در خصوص تقویت فرهنگ سازی و تعریف 
روشن ادبیات بازار سرمایه و پول کشور و معرفی صنایع 
مختلف از طرق گوناگون صورت پذیرد. تهیه برنامه های 
آموزشی و فرهنگ س��ازی برای دوره های مختلف سنی 
و آشناس��ازی ش��رکت ها با ابزارهای بازار پول و سرمایه 
می تواند از جمله این برنامه ها باش��د.  به گفته احمدی، 
از بعد عرضه نیز طراحی و معرفی ابزارهای مالی اسالمی 
این زمینه را فراهم می کند تا با ایجاد ابزارهای مالی جدید 
زمین��ه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی، پروژه ها و دولت 
فراهم شود.  این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در این 
میان، اقدامات ارزنده ای در بازار سرمایه در سال های اخیر 
صورت گرفته و ابزارها و نهادهای مالی جدیدی بر اساس 
مبانی دینی ش��کل گرفته اما به نظر می رسد الزم است 
همچنان با ع��زم همگانی زمینه ایجاد ابزارها و نهادهای 
مالی جدید متناسب با زمینه های مختلف صورت پذیرد. 
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یکی از اصلی ترین اهداف ایجاد مناطق 
آزاد، تولی��د ب��ا اس��تفاده از معافیت های 
مختل��ف در ای��ن مناط��ق و ص��ادرات 
محص��والت تولیدی اس��ت، ام��ا این امر 
تاکنون محقق نش��ده است. براساس آمار 
گم��رک، ارزش واردات از مناط��ق آزاد 
فاصله فاحش��ی با میزان ارزش صادرات 

این مناطق دارد. 
به گزارش تسنیم، اشتغال به کار بیش 
از ۲6۵ هزار نف��ر در مناطق آزاد و ۱۷6 
هزار نفر در مناطق ویژه اقتصادی ش��اید 
از نگاه برخی به معنای ش��رایط مطلوب 
ش��غلی در این مناطق باش��د، اما فعاالن 
کارگری معتقدن��د قوانین کار در مناطق 
آزاد ب��ه نفع جامعه کارگری نیس��ت. به 
اعتق��اد کارگ��ران در مناط��ق آزادی که 
قان��ون کار در آن الزام��ی نیس��ت، وضع 
اش��تغال خ��وب نیس��ت زیرا مش��کالت 
اش��تغال فرات��ر از قان��ون کار اس��ت. در 
اکث��ر ای��ن مناط��ق ب��ا توجه ب��ه نبود 
بخش خصوصی مولد، نبود سرمایه گذاری 
خصوص��ی، محدودی��ت س��رمایه گذاری 
دولتی و مرزی و حاشیه نش��ین بودن این 
مناطق ش��رایط نیروی کار دشوار است و 
هیچ حمایت قانونی برای کارگران وجود 
ندارد و همین مسئله باعث افزایش سطح 
رفاه در این مناطق با س��ایر نقاط کشور 

می شود. 
از س��ال6۹ تا س��ال ۹۲ تع��داد هفت 
منطق��ه آزاد تج��اری و 6۵ منطقه وی ژه 
در کش��ور به تصویب رسید که تاکنون ۷ 
منطق��ه آزاد و ۲۳ منطقه ویژه راه اندازی 
شده اس��ت. در دوران مجلس نهم دو بار 
الیحه افزایش مناطق آزاد و ویژه تجاری 
و صنعت��ی به صحن علنی مجلس تقدیم 

شد که هر دو بار الیحه مذکور با توجه به 
شرایط موجود و کارنامه نامطلوب مناطق 
آزاد م��ورد مخالفت نماین��دگان مجلس 
قرار گرفت و از دستور کار مجلس خارج 
شد. حال دولت یازدهم درخصوص ایجاد 
هفت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه اقتصادی، 
تج��اری و صنعت��ی جدی��د در کش��ور 

الیحه ای به مجلس ارائه کرده است. 
دروازه قاچاق در مناطق آزاد باز است

بسیاری اعتقاد دارند که مناطق آزاد 
دروازه ای برای ورود کاالهای قاچاق به 
کش��ور اس��ت. این ادعا از سوی برخی 
از اعض��ای دول��ت م��ورد تأیی��د قرار 
گرفت. سال گذشته بود که محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و 
تجارت به صراحت زبان به انتقاد از این 
مناطق گشود و اعالم کرد مناطق آزاد 
کش��ور کارکرد اصلی خود را از دس��ت 
داده ان��د و به گلوگاهی ب��رای مبارزه با 
واردات بی رویه و قاچاق تبدیل شده اند. 
او ب��ر این باور اس��ت ک��ه مناطق آزاد 
کش��ور مأمنی ب��رای کاالهای قاچاق و 
قاچاقچیان شده اند، برخی افراد نیسان 
پ��ر می کنند و کاال به س��رزمین اصلی 
وارد ک��رده و جل��وی تولید ملی س��د 
می شوند. نعمت زاده البته از تریلی های 
ممل��و از کاال که روانه س��رزمین اصلی 
می ش��وند نیز به ش��دت انتق��اد کرد و 
گفت هدف از تردد ب��دون نظارت این 
خودروها، قاچاق کاال به سرزمین اصلی 
اس��ت. حال دیگر مش��خص اس��ت که 
خبری از تولید در آن مناطق نیس��ت؛ 
درحالی که هدف از ابتدا برای راه اندازی 
مناط��ق آزاد، تولید با ه��دف صادرات 

بوده است. 

توسعه مناطق آزاد، تشدید برخی 
مشکالت اقتصادی کشور

فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دس��تمزد 
کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار کشور 
در گفت وگو با خبرگزاری تس��نیم، ماده ۱ 
قانون چگونگ��ی اداره مناطق آزاد تجاری-

صنعت��ی جمهوری اس��المی ایران مصوب 
۲۱ شهریور ۱۳۷۲ مجلس، اهداف تشکیل 
مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به شرح زیر 
بیان می کند: تسریع در انجام امور زیربنایی، 
عمران و آبادانی، رش��د و توسعه اقتصادی، 
س��رمایه گذاری و افزای��ش درآمد عمومی، 
ایجاد اش��تغال س��الم و مولد، تنظیم بازار 
کار و کاال، حضور فعال در بازارهای جهانی 
و منطق��ه ای، تولی��د و ص��ادرات کاالهای 
صنعت��ی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی.  
وی ادامه داد: هم اکنون کشور دارای هفت 
منطق��ه آزاد و ۲6 منطق��ه ویژه اقتصادی 
است. بررسی های انجام شده نشان می دهد 
این مناط��ق در تحقق اهدافی نظیر جذب 
س��رمایه گذاری خارجی، انتق��ال فناوری، 
افزایش صادرات، افزایش تولید و کمک به 
محرومیت زدایی توفیق چندانی نداشته اند. 

 توفیقی با بیان اینکه توس��عه مناطق 
آزاد، موج��ب تش��دید برخی مش��کالت 
اقتصادی کش��ور همچ��ون قاچاق کاال و 
فرار مالیاتی نیز شده است، گفت: توسعه 
این مناطق اث��رات منفی زیادی را به بار 

دارد. 
 وی ب��ا بی��ان اینکه واردات گس��ترده 
در مقاب��ل می��زان ص��ادرات پایین یکی 
از اث��رات منف��ی توس��عه مناط��ق آزاد 
اس��ت، گفت: یک��ی از اصلی ترین اهداف 
ایج��اد مناطق آزاد، تولید با اس��تفاده از 
معافیت ه��ای مختلف در ای��ن مناطق و 

صادرات محصوالت تولیدی است، اما این 
امر تاکنون محقق نش��ده است. براساس 
آمار گمرک، ارزش واردات از مناطق آزاد 
فاصله فاحش��ی با میزان ارزش صادرات 

این مناطق دارد. 
 وی در بیان، دومین اثر منفی توس��عه 
مناط��ق آزاد را حج��م ان��دک بنگاه های 
تولیدی در مناطق آزاد دانس��ت و اظهار 
داش��ت: یکی از علل ص��ادرات پایین از 
مناطق آزاد را می توان میزان اندک تولید 
محصول در این مناطق دانس��ت. اگرچه 
آمار دقیقی از میزان تولید مناطق آزاد در 
کشور وجود ندارد، اما با بررسی آمارهای 
رسمی و غیررسمی در این حوزه می توان 
گفت به طور معم��ول حدود ۱۰درصد از 
واردات کااله��ا در مناط��ق آزاد، ص��رف 
تهیه مواد اولیه و س��ایر م��واد مورد نیاز 
بنگاه های تولی��دی در داخل این مناطق 

می شود. 
رئیس کمیته دس��تمزد کان��ون عالی 
ش��وراهای اس��المی کار کش��ور اظه��ار 
داشت: این مسئله نشان می دهد فعالیت 
ش��رکت ها در حوزه تجارت بسیار بیشتر 
از ش��رکت  های تولیدی اس��ت. آمارهای 
منتشرشده توسط دبیرخانه شورای عالی 
مناطق آزاد نیز نش��ان می دهد بنگاه های 
فع��ال صنعتی تنه��ا بخ��ش کوچکی از 
هزاران ش��رکت ثبت شده در این مناطق 
را تش��کیل می دهن��د؛ ش��رکت هایی که 
ب��ه دلیل عدم مش��مولیت قان��ون کار بر 
آنها فعالیت ش��ان ش��فاف نبوده و بیشتر 
رو ب��ه واردات بی روی��ه و بی ضابطه کاال 
می نماین��د؛ راه��ی که منجر ب��ه نابودی 
صنع��ت تولید داخل می ش��ود و مغایرت 

اساسی با شعار سال دارد. 

نشست س��فیر و رایزن بازرگانی اتریش در ایران با 
مدیران و مسئوالن و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن و کشاورزی استان اردبیل برگزار شد. 
به گ��زارش ایس��نا،  در این نشس��ت ک��ه با هدف 
آشنایی بیشتر سفیر و رایزن اتریش با توانمندی های 
اقتصادی، گردش��گری، صنعتی و کش��اورزی استان 
اردبیل برگزار شد، اطالعات مفیدی از توانمند ی های 
اس��تان اردبیل در توس��عه روابط تجاری با اتریش و 
همچنین بس��ترهای حض��ور س��رمایه گذاران در این 

استان اعالم شد. 
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی اس��تان اردبیل در 
این نشس��ت اظهار کرد: س��طح مراودات کشورمان با 
اتریش در حد پایین اس��ت که امیدواریم این شرایط 
ارتق��ا یابد و ما نیز در اس��تان اردبیل در س��ه حوزه 
کشاورزی، گردش��گری و تجارت آماده توسعه روابط 

با این کشور هستیم. 
 هاش��م مظفری توس��عه روابط با اتریش  در حوزه 
آموزش آب درمانی و فیزیوتراپی، جذب س��رمایه گذار 
در بخ��ش زمین گرمای��ی و همچنین بخ��ش واردات 
ح��وزه دام را یادآور ش��د و خاطرنش��ان ک��رد: ما در 
همه این حوزه ه��ا می توانیم تفاهمنامه های متقابل و 

مشترک را به امضا برسانیم. 
 نایب رئیس مرکز خدمات س��رمایه گذاری خارجی 
اس��تان با اش��اره به مش��وق های در نظر گرفته شده 
ب��رای س��رمایه گذاران خارجی تصریح ک��رد: تثبیت 
۱۰۰درص��د ش��رکت به ن��ام خ��ود س��رمایه گذاران 
اتریش��ی، صدور پروانه اقامت س��ه س��اله برای کلیه 
سرمایه گذاران و وابس��تگان آنها، اعمال معافیت های 
مالیاتی و گمرکی برای تمامی سرمایه گذاران خارجی 
و س��هولت در انتقال ارز و سرمایه آنها با تضمین سود 
حاصل از این سرمایه گذاری ها از جمله این مزایاست. 
در این جلسه معاون سازمان جهاد کشاورزی استان 
اردبیل نیز به ۷8۰ هزار هکتار اراضی مستعد زراعی و 
باغی و فعالیت ۱۲۰ هزار بهره بردار با تولید ۴میلیون 
تن محصوالت متنوع کش��اورزی اش��اره و اظهار کرد: 
م��ا در بخش دام، طیور، بذور اصالح ش��ده، اس��تفاده 
از تکنولوژی ه��ا و ن��وآوری در بخش مکانیزاس��یون 
کش��اورزی و آبیاری مدرن آماده همکاری با کش��ور 

اتریش هستیم. 
 علیرض��ا خواجوی ادام��ه داد: ۷ ه��زار نفر نیروی 
تحصیلکرده دانشگاهی در بخش کشاورزی داریم که 
می توانند در قالب همکاری های مش��ترک تجربیات و 

فن��ون و دانش خود را در اختیار کش��ور اتریش قرار 
دهند. 

رئیس انجمن ملی عس��ل ایران نیز به وجود ۳ هزار 
گونه گیاه ش��فابخش در دامنه ها و ارتفاعات سبالن، 
کوه تالش و باغرو اشاره کرد و گفت: عسل تولیدشده 
سبالن برند جهانی و بین المللی دارد و ساالنه با تولید 
۷۰ هزار تن عس��ل در کش��ور که ۷ه��زار تن آن در 
دامنه های سبالن تولید می شود، ظرفیت خوبی برای 

صادرات این محصول است. 
 عبدالرضا بیگناه خاطرنشان کرد: ما آمادگی داریم 
با صادرات عسل به کش��ور اتریش با کیفیت بی نظیر 
و تولیدش��ده در دامنه های س��بالن زمینه آشناکردن 
مردم این کشور را نسبت به محصول شفابخش عسل 

فراهم کنیم. 
 در ای��ن نشس��ت تع��دادی از مدی��ران واحدهای 
تولیدی و کارخانجات در اس��تان اردبیل گزارش��ی از 
وضعیت تولید و وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی و 
تولیدی خود را در قالب گروه صنعتی آرتا و آرتاجوجه 
س��بالن اعالم ک��رده و آمادگی خود را برای توس��عه 
روابط تج��اری و صادرات محصوالت خود به کش��ور 

اتریش اعالم کردند. 

ارتقای سطح مراودات ایران با اتریش

واردات فله ای، صادرات ذره ای در مناطق آزاد

 کارگر ایرانی دیده نمی شود
اخبار

کولر آبی؛ صدرنشین افت تولیدات 
صنعتی

طی سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۵، هشت کاالی 
صنعتی و چهار کاالی معدنی در میان کاالهای منتخب 
صنعتی و معدنی با کاهش تولید روبه رو شده اند که در 
این میان کولر آبی بیشترین افت تولید را داشته است. 
به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار مربوط به تولید 
کاالهای منتخب صنعت��ی،  از مجموع ۳۱ گروه کاالی 
صنعتی، هش��ت گروه کاالیی در سال ۱۳۹6 نسبت به 
مدت مشابه س��ال ۱۳۹۵ و از میان ۱۳ گروه کاالهای 
منتخب معدن��ی و صنایع معدنی چهار گروه کاالیی با 
کاه��ش تولید همراه بوده اند.  تولید کولر آبی با رش��د 
منفی ۳۳.۵درصدی، نئوپان با رشد منفی ۱۷.۹درصدی، 
ان��واع تلویزیون با رش��د منفی ۱۵.8درص��دی، داروی 
انس��انی با رشد منفی ۴.6درصدی، وانت با رشد منفی 
۴.۴درصدی، الکتروموتور با رش��د منفی ۳.۴درصدی، 
پودر شوینده با رشد منفی ۰.6درصدی و چرم با رشد 
منفی ۰.۴درصدی بیش��ترین رش��د منفی را در میان 
کاالهای منتخب صنعتی طی یک س��اله س��ال ۱۳۹6 
نسبت به س��ال ۱۳۹۵ داشته اند.  در این بین کمباین 
با رشد مثبت 8۵.8درصدی، اتوبوس، مینی بوس و ون 
با رشد 6۰.8درصدی، انواع کاغذ با رشد ۳۱.۹درصدی، 
کارتن با رشد ۲۵.8درصدی، دوده با رشد ۲۴.۴درصدی 
و سموم دفع آفت نباتی با رشد ۱6.۱درصدی بیشترین 
رشد مثبت در میان ۳۱ گروه کاالیی منتخب صنعتی 
را به خود اختصاص دادند.  عالوه بر این درخصوص آمار 
تولید کاالهای منتخب معدنی و صنایع معدنی نیز باید 
خاطرنش��ان کرد که از ۱۳ گروه کاالی منتخب، چهار 
کاال ش��امل کاتد مس، ظروف شیشه ای، ظروف چینی 
و س��یمان به ترتیب با رشد منفی ۱۵.۲، منفی ۱۰.6، 
منفی ۲.۱، و منفی ۱.۵درصدی بیش��ترین رشد منفی 
را داش��ته اند و به ترتیب چینی بهداشتی، شیشه جام، 
کنسانتره زغال سنگ و فوالد خام با رشد مثبت ۱8.۹، 
۲۱، ۱۲.۷ و ۱۱ بیشترین رشد مثبت را در بر گرفته اند. 

قیمت موبایل 30درصد گران شد
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل گفت تا به امروز 
هیچ گونه ارز دولتی به واردکنندگان تلفن همراه، تبلت 
و لوازم جانبی اختصاص پیدا نکرده اس��ت.  به گزارش 
تسنیم، سیدمحمود صفار درباره وضعیت تخصیص ارز 
ب��ه واردکنندگان تلفن همراه گفت: ب��ا وجود وعده ها 
مبنی بر اینکه به هر نوع کاالیی برای واردات قرار است 
دالر دولتی با قیمت ۴۲۰۰ تومان تخصیص پیدا کند، 
اما تا به امروز هیچ گونه ارز دولتی به واردکنندگان تلفن 
همراه، تبل��ت و لوازم جانبی اختص��اص پیدا نکرده و 
همین مسئله باعث شده تا ثبت سفارشی انجام نشود 
که مشکالت بزرگی را در بازار ایجاد کرده است.  رئیس 
انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه 
داد: در سال ۱۳۹۷ تا به امروز هیچ گونه ثبت سفارشی 
برای واردات موبایل انجام نش��ده و همین مسئله باعث 
ش��ده تا عالوه بر واردنش��دن محصوالت جدید، میزان 
موج��ودی کاالهای فعلی در ب��ازار کاهش و در نهایت 
قیمت ها به صورت محسوس��ی افزای��ش پیدا کند که 
نگرانی ه��ای زیادی را از نظر وضعی��ت خرید مردم به 
دنبال داش��ته اس��ت.  وی تأکید کرد: در حال حاضر، 
تلفن همراه ۳۰ تا ۵۰درصد افزایش قیمت داش��ته، اما 
مردم باید بدانند ک��ه اگر وضعیت با همین روال ادامه 
پی��دا کند موبای��ل و تبلت مانند بس��یاری از کاالهای 
دیگر با افزایش قیمت  مواجه خواهد شد چراکه برخی 
مسئوالن هنوز فکر می کنند که موبایل و کاالی فناوری 
اطالع��ات یک کاالی لوکس اس��ت درحالی که در دنیا 
کاالی مصرفی محس��وب می شود.  صفار با بیان اینکه 
صنف موبایل در حال نابودی است، تصریح کرد: انجمن 
واردکنندگان، با بانک مرکزی و س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال جلساتی را داشته اما هیچ کاری به صورت اجرایی 

انجام نشده است. 

تجارت 10 میلیارد دالری ایران و 
چین در 3 ماه

مبادالت تجاری ایران و چین در سه ماهه نخست 
س��ال جاری میالدی با افزایش ۱۱درصدی نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل به مرز ۱۰ میلیارد دالر 

رسید. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، گم��رک چین اع��الم کرد 
مب��ادالت تجاری ایران و چین در س��ه ماه نخس��ت 
سال جاری میالدی با افزایش ۱۱درصدی نسبت به 
مدت مشابه س��ال قبل مواجه شده است.  مبادالت 
تج��اری ایران و چین ک��ه در ژانویه تا مارس ۲۰۱۷ 
بالغ بر 8.۹۹ میلیارد دالر اعالم ش��ده بود در ژانویه 
تا آوریل س��ال جاری به ۹.۹8 میلیارد دالر افزایش 
یافته اس��ت.  ص��ادرات چین به ای��ران در ژانویه تا 
مارس ۲۰۱8 با افزایش ۴.۵درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل مواجه شده و به ۴.۳۲ میلیارد دالر 
رس��یده اس��ت. چین در ژانویه تا مارس سال ۲۰۱۷ 
بال��غ بر ۴.۱۵میلیارد دالر کاال ب��ه ایران صادر کرده 
ب��ود.  ارزش واردات چین از ایران نیز افزایش زیادی 
داش��ته اس��ت که بخش مهمی از آن به دلیل رشد 
قیمت نفت اس��ت. چین در ژانوی��ه تا مارس ۲۰۱۷ 
بالغ ب��ر ۴.8۴ میلی��ارد دالر کاال از ایران وارد کرده 
ب��ود که این رقم با افزای��ش ۱6.6درصدی در ژانویه 
تا مارس امسال به ۵.66 میلیارد دالر رسیده است. 

تعاون

بستن قرارداد تجارت ترجیحی با 
کشورهای همسایه

معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران از برگزاری اجالس 
بین المللی آسیا � اقیانوسیه در ایران خبر داد و امضای 
موافقت نامه  تجارت ترجیحی با کش��ورهای همسایه و 

منطقه را پیشنهاد کرد. 
به گزارش ایس��نا، محمدعلی ضیغمی روز گذش��ته 
در نشس��ت فعاالن بخش تعاون و مدیران اتحادیه های 
تعاونی کش��ور با معاون اقتص��ادی وزارت امور خارجه 
اظهار کرد: امس��ال ب��رای اولین بار کش��ورمان میزبان 
برگزاری اجالس آس��یا � اقیانوس��یه خواهد بود و این 
اجالس آذرماه س��ال جاری با هم��کاری و هماهنگی 

وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد. 
وی در ادامه بخش تعاون در ایران را دارای س��ابقه ای باال 
دانست و گفت: در عرصه بین المللی نیز بیش از ۱6۰ سال 
است که اتحادیه بین المللی تعاون ایجاد شده است.  به گفته 
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران، سهم تولید ناخالص داخلی 
کشورهای سوییس و فرانسه در بخش تعاون ۱6درصد است 
که در سنگاپور به ۲۰درصد می رسد.  ضیغمی ایجاد معاونت 
اقتصادی در وزارت امور خارجه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
س��فارتخانه ها می توانند در ورود و خروج تجار و هیات های 
تجاری و مدیریت برگزاری نمایش��گاه های خارجی کمک 

کنند و مانع تداخل بخش های دیگر شوند. 
ایجاد خطوط ارتباطی میان تجار ایرانی و خارجی

وی در عین حال ایج��اد خطوط ارتباطی میان تجار 
و بازرگان��ان ایرانی و خارجی را موجب تس��هیل انجام 
فعالیت های اقتصادی و حضور بیشتر در بازارهای هدف 
دانس��ت.  معاون وزیر س��ابق بازرگانی، ع��دم مدیریت 
داخلی را یکی از مش��کالت موجود برای رقابت سالم و 
مطلوب بازرگان��ان در بازارهای رقابت ذکر کرد و گفت: 
موافقت نامه ه��ا الزاما ب��ه ایجاد حجم تج��ارت منتهی 
نمی ش��وند ولی انتظار داریم که ای��ن بحث مورد توجه 
ق��رار گیرد.  ضیغمی ایج��اد موافقت نامه های ترجیحی 
با کش��ورهای همسایه را پیش��نهاد کرد و گفت: باید با 
شرکای خود در منطقه و کشورهای همسایه موافقت  نامه  
تجارت ترجیحی منعقد کنیم تا از این طریق فعالیت های 
تجاری خود در بازارهای هدف را با س��هولت بیش��تری 
دنب��ال کنیم.  در ادامه این نشس��ت برخ��ی از مدیران 
اتحادیه های تعاونی و فع��االن بخش تعاون نیز به بیان 
دیدگاه ه��ا و مش��کالت حوزه خ��ود پرداختند.  خاطره 
اس��تادرضایی از اتحادی��ه صنایع دس��تی، با اش��اره به 
ظرفیت ها و قابلیت های باالی تعاونی های صنایع دستی 
در حوزه صادرات اظهار کرد: صنایع دستی در کشورمان 
در ۴۰۰ رش��ته ثبت شده و هم اکنون ۲6۹ رشته نیز به 
ثبت یونسکو رسیده است ولی با همه ظرفیت های باالیی 
که در این بخش وجود دارد، استفاده فنی و جدی از آن 

در حوزه اقتصادی صورت نگرفته است. 
خارج شدن صنایع دستی از قالب تشریفات

او اعزام هیات های تجاری تخصصی برای گس��ترش 
روابط میان ایران و کش��ورهای جهان را پیشنهاد کرد 
و گفت: متأس��فانه ما در کش��ورهای برزی��ل، چین و 
ایتالیا و روسیه در قالب شعاری با موضوع صنایع دستی 
برخورد می کنیم، درحالی که صنایع دستی باید از حالت 
تش��ریفات خارج و به حوزه اقتصاد وارد شود.  به گفته 
اس��تادرضایی، فرش، صنایع دس��تی و گردشگری سه 
بخش جداناپذیری است که باید در کنار همدیگر دیده 
شوند، ولی تفکیک های اتفاق افتاده در این سه بخش، 

موجب عدم تحرک و رونق آنها شده است. 
از بین رفتن سهم 96درصدی پسته ایران در 

بازارهای جهانی
محمود صادق��ی - مدیرعامل اتحادی��ه تعاونی های 
پس��ته - هم با اش��اره به جایگاه ویژه پس��ته در حوزه 
صادرات، اظهار کرد: پسته ایران مزیت ها و پتانسیل های 
باالیی دارد و ما امیدواریم با حمایت و همکاری وزارت 
امور خارجه بتوانیم به بازارهای اروپایی برگردیم.  وی با 
اش��اره به از دست دادن سهم ۹6درصدی این محصول 
در بازارهای جهانی، گفت: درحالی که مرسدس بنزهای 
آلمانی در خیابان های ته��ران جوالن می دهند، باعث 
تاس��ف اس��ت که نمی توانیم به راحت��ی وارد بازارهای 
اروپایی و آلمانی ش��ویم و م��دام امتیاز می دهیم.  این 
فعال تعاونی تأکید کرد: هیات های تجاری آمریکایی در 
قالب برنامه »مپ« تالش می کنند تا پسته ایران را فلج 
کنند و حتی برای خارج کردن پس��ته ایران از بازارهای 
جهانی بودجه ای در حدود ۳۰۰ میلیون دالر گرفته اند 

و ما امروز با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجهیم. 

تولید محصوالت صنایع معدنی 
رقابت پذیر در گرو مصرف انرژی کم است
رئیس خانه معدن ایران تعریف نیازها برای رسیدن 
به دستاوردهای نوین علمی را ضروری دانست و گفت: 
اگر بخواهیم تولید محصوالت حاصل از صنایع معدنی 
را رقابت پذی��ر کنیم باید به س��مت تکنولوژی هایی با 
مص��رف انرژی ک��م حرکت کنیم.  به گزارش ایس��نا، 
»محمدرض��ا بهرام��ن« در آیین افتتاحیه نخس��تین 
کنفرانس دستاوردهای نوین مهندسی برق در معادن و 
صنایع معدنی اظهار کرد: در هر جامعه، توسعه فناورانه 
نیازمند فراهم کردن بسترها و شرایط است و جامعه ای 
توسعه یافته تلقی می شود که بتواند ارتباط میان صنعت 
و دانش��گاه را به شکل مطلوب برقرار کند.  وی با اشاره 
به اینکه معادن در همه کش��ورها یک مزیت اقتصادی 
محسوب می ش��ود، ادامه داد: اهالی صنعت و دانشگاه 
وظیفه دارند تا از این ثروت ملی به نحو مطلوب استفاده 
و شرایط بهره مندی مناسب نسل بعد را نیز فراهم کنند. 

و  صنای��ع  برخ��ی  اع��الم  باوج��ود 
تولیدکنندگان مبنی بر وجود مشکل در 
تأمین ارز خرید م��واد اولیه، معاون وزیر 
صنعت اعالم کرد »مش��کلی درخصوص 

تخصیص و تأمین ارز وجود ندارد«. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، دولت بع��د از 
تالطم های ارزی اخیر که در فروردین ماه 
امسال ش��دت بیش��تری گرفت تصمیم 
به تک نرخی ک��ردن ارز با قیمت ۴۲۰۰ 

توم��ان ب��رای ه��ر دالر گف��ت، هرچند 
در ابت��دا اعالم ش��د ب��ه تم��ام نیازهای 
ارزی ب��ا دالر ۴۲۰۰تومانی پاس��خ داده 
می ش��ود ولی بعد از تدوین بخش��نامه و 
دس��تورالعمل های اجرایی مش��خص شد 
محدودیت های جدید دسترس��ی به دالر 
برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی 
را س��خت تر ک��رده اس��ت.  بس��یاری از 
تولیدکنندگان معتقدن��د در تأمین مواد 

اولی��ه خ��ود بالتکلی��ف هس��تند و هیچ 
مرجعی هم پاسخگوی آنها نیست همین 
ام��ر باعث ش��ده تا حجم تولی��د خود را 

کاهش داده و منتظر ثبات بازار باشند. 
در عین ح��ال معاون ام��ور اقتصادی و 
بازرگانی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
این اطمینان را به تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتص��ادی داد ک��ه مش��کلی درخصوص 
تخصیص و تأمین ارز وجود ندارد.  حس��ن 

یونس سینکی که روز گذشته به استان قم 
سفر کرده اس��ت، با تأکید بر اینکه دولت 
امنی��ت اقتصادی را با مدیری��ت دقیق ارز 
تأمین خواهد ک��رد، ادامه داد: مصداق ها و 
مش��کالت موردی در این حوزه به ما اعالم 
می ش��ود تا مورد پیگیری قرار گیرد.  وی 
از تمام��ی صنعتگران و فع��االن اقتصادی 
خواس��ت در صورت بروز مشکل، مراتب را 

جهت پیگیری منعکس کنند. 

معاون وزیر صنعت اظهارات تولیدکنندگان را رد کرد؛ »مشکلی در تأمین ارز نداریم«
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در ش��رایطی که با ی��ک لرزه 
اقتصادی به یکباره از ارزش پول 
ملی 6۰ درصد کاس��ته می شود، 
نمی توان انتظار داشت که قیمت 

خودرو ثابت بماند. 
یک کارشناس صنعت خودرو 
در گفت وگو با پرش��ین خودرو، 
با بیان این مطلب اظهار داشت: 
با توجه به نرخ تورم س��االنه در 
کش��ور در ح��وزه دس��تمزدها، 
قیم��ت مواد اولیه تولید، حمل و 
نقل، بیم��ه و مهم تر از همه نرخ 
ارز نمی توان انتظار داش��ت این 
پارامتره��ا افزایش پی��دا کند و 
 قیمت خودرو هیچ تغییری نکند. 
شهرام آزادی با اشاره به افزایش 
چن��د میلیون��ی قیم��ت برخی 
خودروه��ای داخلی، گفت: البته 

افزایش هایی ک��ه تا ۱۰ میلیون 
داخلی  برخ��ی خودروه��ای  در 
عنوان می شود به دلیل وابستگی 
ارزی این خودروهاست که عمده 
آنها خودروهای تحت لیس��انس 
هس��تند که به صورت سی. کی. 
رو  ای��ن  از  می ش��ود،  وارد  دی 
قسمت عمده بهای تمام شده این 
 خودرو از هزینه های ارزی است. 
وی اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه تورم 
ساالنه ۱۰درصدی و افزایش ۲۰ 
ت��ا ۲۵ درصد قیم��ت ارز امکان 
ن��دارد که بتوان قیمت خودرو را 
ثابت نگه داش��ت و قطعاً انتظار 
بیهوده ای است و چنانچه کسی 
نیز مدعی چنین موضوعی است 
این جریان طی چند سال، منجر 
به نابودی صنعت خودروس��ازی 

ش��د.  خواه��د  کش��ور   در 
آزادی تأکی��د ک��رد: در صورتی 
ک��ه می خواهیم قیم��ت خودرو 
ثاب��ت بمان��د یا حداقل با رش��د 
معقولی افزای��ش یابد الزمه آن 
اجرای اقتصاد مقاومتی و اصالح 
 جریان اقتصادی در کشور است. 
عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه 
با  نصیرالدین طوس��ی  خواج��ه 
توج��ه ب��ه تأثیر اختص��اص ارز 
۴۲۰۰ تومانی به خودروس��ازان 
و قطعه س��ازان در قیم��ت تمام 
ش��ده خودروها، متذکر شد: در 
 ۴۲۰۰ ارز  اختص��اص  ص��ورت 
تومانی به ش��رکت ها، باز هم به 
دلیل افزای��ش ۲۰ درصدی نرخ 
ارز ظرف این مدت و از س��ویی 
س��هم ۲۰ ت��ا ۲۵ درصدی مواد 

اولی��ه تولید و قطع��ات خارجی 
در خودروهای��ی که حتی مدعی 
درص��دی   ۱۰۰ داخلی س��ازی 
آنه��ا هس��تیم، طبع��ا نمی توان 
مان��ع از افزایش هزین��ه تولید و 
 قیمت تمام ش��ده خودرو ش��د. 
وی خ��روج از اقتص��اد لحظه ای 
را مهم تری��ن راه��کار مناس��ب 
ش��رایط  از  جلوگی��ری  ب��رای 
اظه��ار  و  دانس��ت  کنون��ی 
لحظه ای  اقتصاد  وجود  داش��ت: 
ش��رایطی روانی را در بازار ایجاد 
می کن��د و ب��ر بخش زی��ادی از 
صنای��ع تولی��دی و بنگاه ه��ای 
می گ��ذارد،  تأثی��ر  اقتص��ادی 
از ای��ن رو دول��ت نبای��د اجازه 
دهد ک��ه ش��وک های اقتصادی 
 ب��ر صنعت خ��ودرو وارد ش��ود. 

آزادی در ادام��ه ب��ا توج��ه ب��ه 
موضوع بررس��ی قیم��ت خودرو 
در مجلس، گفت: امروز به دلیل 
وجود شرایط متغیر در هزینه ها، 
دس��توری  اعم��ال  گون��ه  ه��ر 
قیمت ها ج��واب نمی دهد، بلکه 
موج��ب ض��رر و زی��ان بیش��تر 
 مشتری و خودروساز خواهد شد. 
وی در پای��ان تأکید ک��رد: باید 
جریان عرض��ه و تقاضا بر قیمت 
خ��ودرو حاک��م باش��د، ام��روز 
نمی ت��وان قیم��ت را ثاب��ت نگه 
داش��ت مگ��ر اینکه به ش��رایط 
تعادل��ی در ن��رخ تورم و س��ایر 
هزینه ها دست یابیم در غیر این 
صورت و با وجود تغییرات ماهانه 
هزینه ها، اعمال دستوری قیمت 
خودرو، قابل اعمال نخواهد بود. 

 خودروس��ازان خواهان افزایش قیمت 
خودرو هستند و با عرضه محدود خودرو 
به بازار موجب افزایش تفاوت قیمت بین 

بازار و کارخانه شده اند. 
ب��ه گزارش میزان، از چن��د ماه قبل از 
س��ال جدید خودروسازان زمزمه افزایش 
قیم��ت س��ر دادن��د و در مصاحبه ه��ای 
مختلف از ب��اال رفتن هزینه ه��ای تولید 
گالیه داشتند و به همین دلیل خواستار 
افزایش قیمت خودرو شدند اما نتیجه ای 

نگرفتند. 
پ��س از آغ��از س��ال جدی��د و پس از 
تک نرخی ش��دن ارز، خودروسازان با این 
ادعا که قیمت ارز افزایش یافته مجددا به 
صرافت افزای��ش قیمت ها افتادند؛ قیمت 
خودرو ه��ای ب��االی ۴۵ میلیون تومان را 
افزایش دادند، اما به دلیل اینکه ش��ورای 
رقابت بای��د قیمت خودرو ه��ای زیر ۴۵ 
توم��ان را تعیین کند، نتوانس��تند تغییر 
در این نوع خودرو ه��ا ایجاد کنند، اما از 

طرفی ب��ا کاهش عرضه خ��ودرو به بازار 
موج��ب افزایش تفاوت بی��ن قیمت بازار 
و کارخانه ش��دند که موج��ب نارضایتی 

خریداران و فعاالن بازار شد. 
اتحادی��ه  رئی��س  موتمن��ی،  س��عید 
فروش��ندگان اتومبیل و نمایش��گاه داران 
در گفت وگ��و با خبرگزاری میزان در این 
باره اظهار کرد: شرکت های خودروسازی 
از عرضه خودرو به بازار ممانعت می کنند 
و بازار خودرو های داخلی دچار آشفتگی 

شده است. 
وی گفت: خودروس��ازان در سال جدید 
خ��ودروی زیادی به ب��ازار عرضه نکردند و 
خودرو های موج��ود مربوط به قبل از عید 
 اس��ت که در نمایندگی ها باقی مانده بود. 
موتمنی افزود: اگر خودروس��ازان به اندازه 
کاف��ی به بازار خ��ودرو عرضه کنند به این 
شدت اختالف قیمت به وجود نخواهد آمد. 
اما، در آن س��وی میدان خودروسازان 
به ش��دت خواهان افزایش قیمت خودرو 

هس��تند، در همی��ن رابط��ه محمدرضا 
نجفی من��ش رئیس انجمن قطعه س��ازان 
گفت: امس��ال نی��ز هزینه دس��تمزد در 
ش��ورای عالی کار افزایش داش��ت و مواد 
اولیه از جمله فوالد، آلومینیوم، مس، ارز 
و... با رشد قیمت مواجه بود که براساس 
پیش بین��ی ما مواد اولیه در س��ال ۹۷ با 
افزای��ش ۴۰ درصدی قیمت نس��بت به 

سال گذشته مواجه شد. 
وی اف��زود: هزینه ه��ای س��ربار نی��ز 
متناسب با نرخ تورم افزایش ۱۰درصدی 
داش��ته که مجم��وع این م��وارد موجب 
افزای��ش ۳۰درص��دی قیم��ت قطعات و 

۱۹.۵درصدی قیمت خودرو می شود. 
محسن جهرودی، مدیرعامل سایپا نیز 
در جم��ع خبرن��گاران از افزایش قیمت 
خودرو دف��اع کرده و گفته ب��ود: قیمت 
مواد اولیه تولید خودرو از جمله فوالد در 
چند ماه اخیر حدود ۳۵ درصد و قطعات 
پلیمری ح��دود 6۰ درصد افزایش یافته 

است، بنابراین ناچار شدیم قیمت برخی 
محصوالت را افزایش دهیم. 

وی تأکی��د ک��رد: از س��ال گذش��ته 
درخواست افزایش قیمت ها را به شورای 
رقابت ارائه کردیم و منتظر تصمیم گیری 
ای��ن ش��ورا هس��تیم هرچند نس��بت به 

تصمیم این شورا انتقاد داریم. 
از طرفی نادر قاضی پور، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با اشاره به تصمیم 
خودروس��ازان برای افزایش قیمت گفت: 
خودروس��ازان در آذرماه سال گذشته با 
دالر ۳ ه��زار و ۲۰۰ تومانی خودرو های 
جدی��د تولید کردند، اما هیچ کدام از این 
خودرو ها را پیش فروش نکرده یا به روز و 

به صورت نقدی نفروختند. 
اکنون باید منتظر بود و دید آیا ش��ورای 
رقابت به درخواس��ت خودروسازان جواب 
مثب��ت می دهد ی��ا خودروس��ازان با تمام 
ترفند هایی که به کار می گیرند در رسیدن 

به خواسته خود ناموفق خواهند بود. 

لوازم  اتحادی��ه فروش��ندگان  رئی��س 
یدکی اتومبیل و ماش��ین آالت خودرو با 
اش��اره به تأثیر افزایش ن��رخ ارز بر بازار 
ل��وازم یدکی اظهار داش��ت ک��ه بحران 
ناخواس��ته افزای��ش قیمت ارز ب��ر بازار 
همچنین قیم��ت لوازم یدک��ی بی تأثیر 
نبوده اس��ت، اما در ح��ال حاضر عواملی 
مانند میزان س��رمایه، می��زان موجودی 
کاال، بدهی ه��ا و کاالهای متوقف ش��ده 
در گمرک از اهمیت بیش��تری نسبت به 
نرخ ارز در صن��ف لوازم یدکی برخوردار 
در  بخش��ی زاده  غالمرض��ا  هس��تند.  
گفت وگو با »خبر خودرو« اظهار داشت: 

در حال حاض��ر فقط فروش��ندگانی که 
بدهی دارند برای جلوگیری از برگش��ت 
چک و رف��ع نیاز مالی اق��دام به فروش 
ل��وازم خود می کنند؛ نظم بازار از کنترل 
خارج ش��ده است و بیش��تر فروشندگان 
تمایلی به فروش ندارند و به انتظار ثبات 

بازار دست نگه داشته اند. 
وی ب��ا توجه به آخری��ن وضعیت بازار 
لوازم یدکی گفت: رکود ش��دیدا بر بازار 
لوازم یدکی حاکم اس��ت و افرادی که در 
ش��رایط فعلی کاالهای خود را به فروش 
ریس��ک پذیری هستند  افراد  می رسانند 
زیرا هر چند به عل��ت اینکه قبال کاال را 

ارزان خریداری کرده اند در این ش��رایط 
س��ود می کنند، اما ممکن است در آینده 
کاالی��ی را که خریداری می کنند نتوانند 

با سود خوبی به فروش برسانند. 
وی در ادام��ه اف��زود: در ح��ال حاضر 
خری��داران نی��ز فقط ب��رای رف��ع نیاز، 
کاال خری��داری می کنن��د، چنانچه قبال 
خریداران شهرس��تانی همیشه در تعداد 
باال س��فارش می دادند اما در حال حاضر 
فقط اگر مجبور باشند و گاهی فقط یک 
ع��دد کاال س��فارش می دهن��د و منتظر 

شرایط بازار هستند. 
رئی��س اتحادی��ه صنف فروش��ندگان 

لوازم یدک��ی اتومبیل و ماش��ین آالت با 
اش��اره به ت��ک نرخی ش��دن ارز تصریح 
کرد: خوش��بختانه پس از اقدام به موقع 
دولت وضعیت کمی آرام تر ش��ده است و 
چنانچه بازار ارز ثبات پیدا کند وضعیت 

بازار بهتر هم خواهد شد. 
وی در ادامه افزود: راهی که دولت در 
پیش گرفته است راه درستی است، فقط 
باید راهکاری برای ترخیص کاالهای در 
گمرک مانده ارائه دهند تا مش��کل این 
دس��ته از افراد نیز مرتفع شود و بتوانند 
ه��ر چه زودتر کاالهای خ��ود را دریافت 

کنند. 

راهکار خودروسازان برای افزایش قیمت

 از عرضه محدود تا تالطم بازار

خریداران و فروشندگان لوازم یدکی در انتظار ثبات بازار

انتظار بیهوده مدعیان تثبیت قیمت چه بر سر صنعت خودرو می آورد؟! 
اخبار

 روند تولید خودروهای ملی
تسریع شود

دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگن قطعه س��ازی گفت 
خودروس��ازان باید خروج آمری��کا از برجام را به فال 
نیک گرفته و روند تولید خودروهای ملی را تس��ریع 
کنند.   به گزارش ایسنا، آرش محبی نژاد اظهار کرد: 
خوشبختانه در چند سال  اخیر به موازات همکاری با 
خودروس��ازان مطرح جهان، موضوع طراحی و تولید 
پلتفرم های ملی نیز از سوی صنعت خودرو پیگیری 
ش��ده اس��ت.  وی با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ 
هم اکنون مشغول طراحی و توسعه پلت فرم های ملی 
خود هستند، خاطرنشان کرد: در این شرایط با توجه 
به  آنکه آمریکا از برجام خارج ش��ده خودروس��ازان 
باید این موضوع را به فرصتی برای تس��ریع در روند 

طراحی و تولید خودروهای ملی تبدیل کنند. 
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازی ادامه داد: 
البته با توجه به تأکیدات و مواضع کشورهای اروپایی 
به همراه چین و روسیه در زمینه لزوم حفظ برجام، 
تحریم های احتمالی آمریکا در آینده مشکل خاصی 
برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد زیرا کشورهای 
اروپایی، روسیه و چین به این تحریم ها نمی پیوندند.  
وی افزود: از آن سو نیز صنعت خودروی ما ارتباطی 
با صنعت خودروی آمریکا نداش��ته است که بخواهد 
از تحریم های احتمالی آمریکا متاثر ش��ود، بنابراین 
نگرانی از این جنبه برای صنعت خودرو وجود ندارد. 
محبی ن��ژاد با بیان اینکه با این حال مواضع آمریکا 
ضرورت خودکفا ش��دن صنعت خ��ودرو را مجددا به 
م��ا ی��ادآوری کرد، تصری��ح کرد: در این ش��رایط از 
دو خودروس��از ب��زرگ انتظار م��ی رود در کنار ادامه 
همکاری ب��ا خودروس��ازان مطرح جه��ان، طراحی 
و تولی��د پلتفرم ه��ا و خودروهای ملی را با س��رعت 
بیش��تری پیگیری کنند.  وی اظهار کرد: امیدواریم 
با اقدام خودروس��ازان در یکی دو س��ال  آینده شاهد 
عرضه خودروهای جدید ملی به بازار باش��یم. در این 
زمین��ه وزارت صنعت، معدن و تج��ارت باید با ارائه 
مش��وق های الزم از جمله تخصیص ۳۲ هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت وعده داده ش��ده برای نوس��ازی و 
بهسازی واحدهای صنعتی، ش��رایط را برای ارتقای 

صنعت قطعه سازی و خودروسازی فراهم کند. 

مشکالت معاینه فنی برای 
خودروهای تیون شده

در خودروهای تیون ش��ده اگر نص��ب الصاقات روی 
خودرو وجود نداشته باش��د و بر اساس استاندارد های 
ش��رکت تولید کننده باش��د، اخذ معاینه فنی مشکلی 
ن��دارد.  به گفته مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودرو، 
با توجه به دستورالعمل مصوبه هیأت وزیران، خودرویی 
ک��ه ایمنی آن با الصاقات نصب ش��ده تحت تأثیر قرار 
گی��رد برای اخذ معاینه فنی با مش��کل مواجه خواهد 
ش��د، به طور مثال بعضی از ش��رکت های تولید کننده 
روی خ��ودرو گلگی��ر فابریک با ظاهر اس��پرت نصب 
می کنند که اینها محاسبه شده و برای اخذ معاینه فنی 
مش��کلی ندارد اما بعضی راننده ها از گلگیرهای آفرود 
ب��رای خودروی خود اس��تفاده می کنند که این گلگیر 
هنگام تصادف باعث ضرر می ش��ود و امکان آسیب به 
عابر پیاده را دارد، لیکن این گلگیرها در ش��رکت های 
تولید کننده تعریف نشده است، بنابراین به خودروهایی 
که گلگیر های س��خت یا غیر استاندارد روی آنها نصب 

شده باشد معاینه فنی داده نمی شود. 
سیدنواب حسینی منش در گفت وگو با خبر خودرو در 
مورد تیونینگ خودروها اظهار داشت: کسی خودروهای 
معمولی را تیونینگ نمی کند، اکثر خودروهای تیونینگ 
حالت اس��پرت دارند که راننده یا سرعت بیشتر یا سرو 
صدای بیشتر یا ظاهری اسپرت تر می خواهد که بعضی 
از اینها واقعاً ضرر دارند. به طور مثال کیت های اگزوزی 
با هزینه های میلیونی بر روی خودروهای گران قیمت 
نصب می شود که آلودگی صوتی بسیار باالیی را تولید 
می کند که از نظر معاینه فنی ایراد دارد و اعطای معاینه 

فنی به این خودروها ممنوع است. 
وی اف��زود: البته تیونین��گ مفید هم وج��ود دارد، 
به ط��ور مثال روی خودروهای بنز و بی. ام. و کیت های 
AMG و کیت های اسپرت نصب می کنند که شرکت 
تولید کنن��ده آن را تأیید می کند و اس��تانداردهای آن 
انجام می شود که مسلما این مفید است و چون قابلیت 
ب��از ش��دن دارد در معاینه فنی به مش��کل نمی خورد 
اما تیونینگی که حالت اس��پرت دارد و راننده ش��تاب، 
س��رعت و گشتاور بیشتر می خواهد از نظر معاینه فنی 
مضر است.  وی تأکید کرد: در تیونینگ یا پیش خوران 
خودرو کاتالیس��تی وجود ندارد که با الصاق به خودرو 
مانع از آلودگی هوا ش��ود و هر چ��ه تیونینگ افزایش 
بیش��تری داشته باش��د مس��لما در رابطه با آالیندگی 
تأثی��ر منف��ی دارد.  وی در رابطه با وضعیت تجهیزات 
و کارشناسان مراکز معاینه فنی اعالم کرد: تجهیزات و 
رویه انجام معاینه فنی در مراکز معاینه فنی بر اس��اس 
استانداردهای روز دنیا است درحالی که استاندارد تولید 
مشکل دارد و متأس��فانه خودروسازان ما از تکنولوژی 
بس��یار قدیمی برای تولید خودروهای خود اس��تفاده 
می کنند که برای به روز رس��انی نیازمند سرمایه گذاری 
عظیم و تصمیمی بزرگ هستند. به طور مثال هنوز روی 
خودروها کاتالیست فاقد الزام آالیندگی نصب می شود 
که بسیار تعجب آور است چون مربوط به یورو۲ در سال 
8۲ ب��ود که طبق آن خودروس��ازان موظف بودند این 

سیستم کاتالیست حتماً روی خودرو نصب شود. 

اخبار

خودروهای داخلی 10 درصد گران 
می شود

یک کارش��ناس بازار خودرو گف��ت قیمت خودروهای 
داخلی زیر ۴۰میلیون تومان در چار چوب مقررات قانونی 
ش��ورای رقابت ۹ ت��ا ۱۰ درصد افزای��ش خواهد یافت.  
محمدحسن کاکایی افزود: رشد قیمت خودروهای ایرانی 
در طول دو ساله گذشته به طور متوسط تنها ۲ درصد بوده 
است.  به گزارش تجارت نیوز، وی همچنین اظهار داشت: 
قیمت خودروهای تولید داخل با توجه به تأمین ارز مورد 
نیاز به نظر می رس��د تا پایان سال جاری روی ریل ثابت 
باشد مگر اینکه اتفاقات جدی در بحث تحریم ها رخ دهد.  
این کارشناس ضمن اشاره به کمبود خودروهای خارجی 
در بازار به سبب عدم اختصاص ارز کافی به واردکنندگان 
گفت: بانک مرک��زی به اندازه کاف��ی ارز در اختیار دارد 
منتها این ارز ابتدا باید به نیازهای ضروری کشور باالخص 
تولید داخلی و س��پس به دیگر موارد و مسائل اختصاص 
پی��دا کند.  وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر بازار 
خودروهای خارجی از وضعیت باثباتی برخوردار نیس��ت، 
از ای��ن جهت به مردم توصیه ک��رد در خرید خودروهای 
مدنظر عجله نکنند.  کاکایی در مصاحبه با رادیو اقتصاد 
یادآور شد: بدون شک دولت تا چند ماه آینده تصمیمات 
جدیدی در خصوص بازار خودروهای خارجی اتخاذ و به 

تبع آن قیمت این کاالها معقول تر خواهد شد. 

اولویت نخست سیتروئن باقی 
ماندن در بازار ایران است

قائم مقام شرکت سایپا - سیتروئن گفت هدف فرانسه 
باقی ماندن در برجام و اولویت نخس��ت این ش��رکت 
حض��ور در بازار بزرگ ایران اس��ت.  به گ��زارش ایرنا،  
»یان مارتین« روز سه ش��نبه در حاش��یه برنامه تست 
رانندگی خودروی سیتروئن سی C3( ۳( افزود: شرکت 
فرانس��وی سیتروئن به تصمیمات اتحادیه اروپا احترام 
 گذاشته و بر پایه قوانین این اتحادیه عمل خواهد کرد. 
به گفته این مقام مس��ئول فرانس��وی، وقت��ی پژو به 
دلی��ل تحریم ه��ا و فش��ارهای اقتصادی و سیاس��ی 
مجب��ور به ت��رک ای��ران ش��د، فرانس��وی ها روزهای 
س��ختی را س��پری کردند، اما امروز از ارتباطات قوی 
ب��ا طرف ایران��ی برخورداریم و اولویت نخس��ت ما نیز 
 این اس��ت که برای تجارت در ب��ازار ایران باقی بمانیم. 
وی ی��ادآوری ک��رد: هن��وز پیش بینی خاص��ی برای 
موض��وع خ��روج آمریکا از برجام نداش��ته ایم و منتظر 
تصمیم اتحادیه اروپا هستیم؛ هرچند بقیه کشورها از 
جمله انگلس��تان و آلمان مواضع خود را اعالم کرده اند 
 و ه��دف فرانس��ه نی��ز باقی مان��دن در برجام اس��ت. 
مارتین تأکید کرد: »ما دست کم دو هفته زمان نیاز داریم 
 تا صبر کنیم و ببینیم در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد«. 
وی در پاس��خ به پرسش��ی درخصوص داخلی س��ازی 
تاکن��ون  ک��رد:  خاطرنش��ان   C3 خ��ودروی 
س��اعت های زی��ادی را ب��ا قطعه س��ازان ایران��ی برای 
درص��دی   ۷۰ بومی س��ازی  ه��دف  ب��ه  دس��تیابی 
 ای��ن خ��ودرو در س��ال های آین��ده ص��رف کرده ایم. 
تصری��ح  س��یتروئن   - س��ایپا  ش��رکت  قائم مق��ام 
ک��رد: ای��ن ش��رکت درصدد کم��ک به قطعه س��ازان 
ایران��ی ب��رای ارتقای س��طح کیفی کارش��ان اس��ت 
و  برخوردارن��د  باالی��ی  دان��ش  از  ایرانی ه��ا  زی��را 
 ش��رکت های با دانش باالیی در بین آنه��ا وجود دارد. 
وی گفت: س��طح تفکر باالی ایرانی ها زمینه ساز هدف 
 اصلی این شرکت یعنی »احترام به مشتری« خواهد بود. 
مارتین همچنین با اشاره به تغییرات نرخ ارز در ایران، 
تصری��ح کرد: همین موضوع عامل اصلی اس��ت که به 
دنبال حرکت سریع به سمت داخلی سازی ۷۰ درصدی 
و واردات کمتر قطعات هستیم.  وی در ادامه با اشاره به 
تاریخچه همکاری های ایران و سیتروئن، یادآوری کرد: 
سایپا و سیتروئن از دو سال پیش برای تشکیل شرکت 
همکاری های مشترک )جوینت ونچر( تعامالت خود را 
آغاز کردند و یک س��ال پیش این شرکت شکل گرفت 
و C3 نخس��تین محصول مشترک اس��ت که به بازار 
 عرضه خواهد شد.  سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون یورویی

قائم مقام ش��رکت سایپا - س��یتروئن از سرمایه گذاری 
۳۰۰ میلی��ون یوروی��ی س��یتروئن در ای��ن ش��رکت 
مش��ترک خبر داد و گف��ت: بیش از ۴۵ هزار س��اعت 
ص��رف آم��وزش نیروه��ا در این پروژه ش��ده اس��ت و 
ع��الوه بر آن بی��ش از ۴۰ کارش��ناس از کش��ورهایی 
 چون فرانس��ه و س��وئد در سایت کاش��ان حضور دارند. 
وی اظهار داشت: ظرفیت تولید خودرو در سایت کاشان 
طی سال های آینده به ۲۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد 
رس��ید، اما برای ص��ادرات محصوالت از ایران به س��ایر 
بازارها باید به سطح باالیی از کیفیت برسیم که »هرچند 

سخت است اما دور از دسترس نیست«. 
مارتی��ن بی��ان داش��ت: ۳۰ درصد از ای��ن محصول 
 تولی��دی قرار اس��ت به س��ایر کش��ورها صادر ش��ود. 
وی ادام��ه داد: خ��ودروی C3 ب��ا موت��ور EP6 دارای 
۱6۵ اس��ب بخار قدرت و حجم موتور ۱6۰۰ سی سی 
»مختص بازار ایران« تولید ش��ده اس��ت.  به گفته این 
مس��ئول فرانس��وی، عالوه بر C۳، در سال ۲۰۱۹ یک 
B- SUV )نوعی خودروی شاسی بلند( در ایران تولید 
خواهد شد و در س��ال ۲۰۲۰ یک B- Sedan )سدان 
کالس بی - خودروی سواری صندوق دار( مخصوص بازار 
ایران طراحی و س��اخته خواهد ش��د.  وی تصریح کرد: 
همچنین در س��ال ۲۰۱۹ طراحی موت��ور EC5 برای 
خودروی C3 در ایران انجام خواهد شد، این مسیر گام 
به گام ادامه خواهد یافت تا به تدریج به سطح و کیفیت 

استانداردهای اروپا نزدیک شویم. 

چهارشنبه
26 اردیبهشت 1397
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با انتقاد نسبت به سیاه نمایی و 
ارائه آمارهای نادرست از خروج نخبگان از کشور، گفت برخی ها آمارهایی 
به نقل از صندوق بین المللی پول در زمینه میزان مهاجرت اعالم کردند که 

این آمارها واقعی نیس��ت؛ ولی اذعان می کنم 
در اجرای سیاس��ت های بازگشت نخبگان به 
کش��ور ضعیف عمل شده اس��ت.  به گزارش 
ایسنا، دکتر س��ورنا س��تاری روز گذشته در 
نشس��ت تخصصی »آسیب شناسی مهاجرت 
و بازگش��ت ایرانیان مس��تعد و تحصیلکرده« 
با تأکی��د بر ضرورت اهمی��ت دادن به نیروی 
انسانی، افزود: از اقتصاد نفتی نمی توان انتظار 
داشت که وقتی معدن گچی کشف می شود، 
جشن گرفته نشود و یا مسئوالن از بازگشت 
نخبگان به کشور خوشحال شوند، چراکه این 

رویکرد، رویکرد همه کشورهای نفتی است. 
وی با بیان اینکه زمانی  که نیروی انس��انی 

پایه اقتصاد نباش��د و پژوهش به آموزش متصل نش��ود، به نیروی انسانی 
توجهی نمی ش��ود؛ از این رو باید زیس��ت بوم های کس��ب و کار و نوآوری 
در کشور را فراهم کنیم.  ستاری با اشاره به اقدامات معاونت علمی برای 

توسعه اقتصاد دانش بنیان، خاطرنشان کرد: ماحصل این فعالیت ها ایجاد 
۳ هزار و ۵۰۰ ش��رکت دانش بنیان، صدها اس��تارتاپ و توجه جامعه به 
نیروهای انسانی تحصیلکرده بوده است و در این راستا دانشگاه ها باید برای 
توجه جامعه به نیروهای انسانی اقدامات الزم 

را انجام دهند. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور با 
انتقاد نس��بت به سیاه نمایی و ارائه آمارهای 
نادرس��ت از خروج نخبگان از کشور، اظهار 
کرد: در این میان عده ای با نیروهای انسانی 
ب��ازی می کنند و ع��ده ای دیگر در مجلس، 
دول��ت و دیگر بخش ها از ای��ن آمارها برای 
کشمکش های سیاسی استفاده می کنند. از 
این رو از روز ابتدای فعالیتم در این س��مت 

نسبت به این آمارها حساس شدم. 
وی ادام��ه داد: برخی ه��ا اعالم کردند که 
براساس آمارهای صندوق بین المللی پول در 
س��ال ۲۰۰۹، ۱8۰ هزار جوان ایرانی از کش��ور خارج شدند و این آمار در 
حالی منتشر ش��د که صندوق بین المللی پول آمارهای مربوط به خروج 

نخبگان از کشورها را ارائه نمی دهد. 

مدیرعامل شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ( 
گفت ما نه تنها از نگاه ملی حتی از نگاه کسب و کار نیز معتقدیم که برای 
اینکه یک پروژه موفق اجرا شود و ادامه و توسعه پیدا کند، بهترین گزینه ها 

افراد بومی استان هستند و هدف ما استفاده 
حداکثری از نیروهای بومی است. 

ب��ه گ��زارش ایس��نا، ش��هاب جوانمردی 
در نشس��ت خبری که در حاش��یه س��ومین 
نمایشگاه الکامپ خوزستان برگزار شد، اظهار 
ک��رد: پی��رو فعالیت هایی که طی یک س��ال 
گذشته در خوزستان انجام شد تا راهکارهای 
هوشمندسازی راهبری فعالیت های استانی را 
در مجموعه اس��تانداری مستقر کنیم، با این 
امر مواجه ش��دیم که اس��تانداری خوزستان 
از ی��ک ظرفیت بس��یار باالیی برای توس��عه 
فناوری اطالعات در استانداری و حمایتگری 
از توس��عه فناوری اطالع��ات و ارتباطات در 

استان برخوردار است و به دنبال این است که ماموریت جدی را در ایجاد 
اشتغال های دانش پایه مبتنی بر ICT در کشور به عهده بگیرد. 

وی افزود: با توجه به اینکه در برنامه امس��ال نزدیک به ۹۰ هزار شغل 

بر مبنای ICT قرار است که در کشور ایجاد شود، خوزستان با انگیزه به 
دنبال تحقق این برنامه است. ما در گام اول به تعریف یک پروژه کلیدی 
برای هوشمندسازی و اتوماسیون فرآیندهای مدیریت سرمایه گذاری در 
استان رسیده ایم، اما به این امر بسنده نکرده 

و دایره فعالیت ها را گسترده کرده ایم. 
مدیرعام��ل ش��رکت فن��اپ ادام��ه داد: 
تفاهم نامه ای با اس��تانداری به امضا رس��ید 
ک��ه مجموع��ه فناپ با تم��ام ق��وا در کنار 
استانداری برای ایجاد مشاغل حوزه ICT در 
زمینه های نرم افزاری، هوشمندسازی، کسب 
و کارهای نوپا و دانش بنیان و مسائلی مانند 
داشبرد مدیریتی پروژه های استان که مورد 
نیاز اس��تانداری اس��ت مبادرت به همکاری 
جدی ت��ر و تنگاتنگ��ی کند. اگر بخش��ی از 
این پروژه ها کلید بخورد یک مرکز توس��عه 
فناوری اطالعات و ارتباطات در استان ایجاد 
خواهد ش��د که ضریب نفوذ ICT را در فعالیت های دولتی و عمومی باال 
ببریم، در ارتقای س��هم تولید ملی از این حوزه بکوشیم و به شکل گیری 

مشاغل این حوزه در استان کمک کنیم. 

ستاری مطرح کرد

استارتاپ ها بهترین زمینه برای بازگشت دانشجویان
بازارسازی برای استارتاپ ها از مراکز شتاب دهنده آنها ضروری تر است

اپل تا یک تریلیون دالری ش��دن فاصله چندان��ی ندارد، اما آمازون 
ممکن است از آن  پیشی بگیرد. 

اپل در آس��تانه کسب نشان افتخار اولین ش��رکت سهامی عام یک 
تریلی��ون دالری ایاالت  متحده اس��ت، اما حتی اگر کوپرتینونش��ین ها 
موفق به تصاحب این نش��ان بشوند، باید به شدت مراقب اوضاع باشند، 
چرا که آمازون س��ایه به س��ایه آنها را دنبال می کن��د و چندان دور از 
انتظار نیست که بتواند با پشت سر گذاشتن آنها، تبدیل به یکه تاز بازار 
ش��ود.  درآمد ساالنه اپل که س��نگ بنای آن در سال ۱۹۷6 در گاراژ 
خانگی اس��تیو جابز گذاشته ش��د به رقم حیرت آور ۲۲۹ میلیارد دالر 
رسیده؛ رقمی که از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها از جمله 

پرتغال و نیوزیلند بیشتر است. 
پنج ش��نبه گذش��ته به دنبال اع��الم برنامه کوپرتینونش��ین ها برای 
بازخری��د ۱۰۰ میلی��ارد دالر از س��هام خ��ود و افزای��ش قاب��ل  توجه 
س��رمایه گذاری برکشایر هاتاوی در این شرکت، ارزش بازار اپل رکورد 

جدیدی از خود بر جای گذاشت و به رقم ۹۳۴ میلیارد دالر رسید. 
به لطف افزایش ۱۲ درصدی س��هام اپل پس از انتش��ار گزارش های 
مالی فصلی این ش��رکت، ارزش بازار این غ��ول فناوری تنها 8 درصد 

ب��ا رقم یک تریلی��ون دالر فاصل��ه دارد.  
چهارشنبه گذش��ته، آنگلو زینو، تحلیلگر 
مؤسس��ه CFRA با اشاره به افزایش ۳۱ 
درص��دی درآم��د اپل از بخ��ش خدمات 
اس��تریمینگ  س��رویس های  )ش��امل 
موسیقی و ذخیره س��ازی آنالین( قیمت 
هدف خود را برای س��هام این ش��رکت از 
۱۹۵ دالر به ۲۱۰ دالر افزایش داد. با در 
نظر گرفتن ای��ن افزایش، ارزش بازار اپل 
به ۱.۰۳ تریلیون دالر می رس��د. عالوه بر 
زینو، ۱۲ تحلیلگر دیگر نیز بر این باورند 
ک��ه با قیمت های هدف فعلی، ارزش بازار 

اپل به زودی ۱۳رقمی خواهد شد. 
ام��ا رقبای اپل در ای��ن میان بیکار ننشس��ته اند و برخی تحلیلگران 
از بخ��ت باالی آمازون برای ربودن گوی و میدان از چنگ اپل س��خن 
گفته ان��د. آمازون در حال حاضر ب��ا ارزش بازاری برابر با ۷8۰ میلیارد 

دالر، دومین شرکت بزرگ ایاالت  متحده محسوب می شود. 
در عین حال، اپل و آمازون در رقابت برای کسب جایگاه باارزش ترین 
ش��رکت جهان، تنها نیس��تند و مقامات عربستان سعودی گفته اند که 
انتظار دارند با ورود شرکت نفتی آرامکو به تاالر بورس، این غول نفتی 

سعودی معادل با ۲ تریلیون دالر ارزش گذاری شود. 
ارزش ب��ازار آمازون در حال حاضر ۱۴8 میلی��ارد دالر از اپل کمتر 
اس��ت؛ اما قیمت س��هام س��یاتلی ها طی ماه های اخی��ر افزایش قابل  
توجه��ی یافت��ه و فروش آنها نیز س��ریع تر از اپل بوده اس��ت. در حال 
حاضر سهام آمازون ۱۰۰ برابر سود مورد انتظار هر سهم آن دادوستد 
می ش��ود؛ درحالی که سهام اپل با وجود سوددهی بیشتر، رشد کمتری 

دارد و تنها ۱۵ برابر عایدی هر سهم خرید و فروش می شود. 
س��هام اپل طی یک س��ال اخیر به دلیل خوش بینی بازار نس��بت به 
فروش آیفون ۱۰،  آخرین گوش��ی پرچم دار این ش��رکت، ۲۴ درصد 
افزایش یافته اس��ت؛ اما تقاضا برای این گوشی ۱۰۰۰ دالری نتوانسته 

آن چنان که باید و ش��اید سرمایه گذاران را راضی کند. فعاالن بازار در 
حال حاضر گوش به زنگ هستند که ببینند برنامه اپل برای اعطای سود 

بیشتر به سهامداران از چه قرار خواهد بود. 
از آن طرف، طی ۱۲ ماه اخیر، سهام آمازون افزایش خیره کننده ۷۰ 
درصدی را تجربه کرده اس��ت. اقبال روزاف��زون مردم به خرید آنالین 
و مهاجرت س��ازمان ها به س��امانه های رایانش ابری، رشد ۳۱ درصدی 
درآمد آمازون را به همراه داش��ته و این رش��د نی��ز به نوبه خود باعث 

افزایش قیمت سهام این شرکت در بورس شده است. 
آمازون عالوه بر اپل با ش��رکت مادر گوگل یعنی آلفابت نیز در حال 
رقابت اس��ت؛ چرا که عالوه بر اینکه دستی بر آتش فروش موسیقی و 
محتوای ویدئویی دارد، با فایر تی وی به جنگ اپل تی وی و کروم کست 

رفته و گجت هوشمند الکسای آن هم شهره عام و خاص است. 
آلفابت با ارزش بازاری برابر با ۷6۵ میلیارد دالر، س��ومین ش��رکت 
بزرگ وال استریت است و مایکروسافت ۷۴۹ میلیاردی، جایگاه چهارم 
را از آن خود کرده است. اما در ماه فوریه آمازون این دو غول را پشت 
س��ر گذاش��ت و پس از اپل در جایگاه دومین ش��رکت باارزش ایاالت  

متحده قرار گرفت. 
این چهار ش��رکت به همراه فیس بوک، 
پنج شرکت بزرگ ایاالت  متحده هستند 
 که نزدی��ک به ۱۵ درص��د از ارزش بازار

۲۴ تریلی��ون دالری فهرس��ت اس اندپی 
۵۰۰ را به خود اختصاص داده اند. 

بی ش��ک بازدهی س��هام در گذش��ته، 
متغی��ری قاب��ل اعتماد ب��رای پیش بینی 
عملک��رد آین��ده نیس��ت و افزایش بهای 
س��هام اپل و آمازون طی س��الیان اخیر، 
بسیار اس��تثنایی بوده است. اما اگر سهام 
اپل با روندی مش��ابه با س��ال گذشته به 
رش��د خود ادامه بده��د، ارزش بازار این 
شرکت تا ماه سپتامبر به یک تریلیون دالر خواهد رسید. آمازون نیز با 
حفظ روند کنونی رشد خود می تواند تا حوالی ماه اکتبر، یک تریلیون 

دالری شود و در ادامه حتی از اپل پیشی بگیرد. 
اما مایکروسافت با پیگیری روند عملکردی خود طی یک سال اخیر، 
تا سال ۲۰۱۹ یک تریلیون دالری نخواهد شد و آلفابت نیز باید تا سال 

۲۰۲۰ برای پیوستن به باشگاه تریلیون دالری ها صبر کند. 
 ب��ر اس��اس داده های تامس��ون رویت��رز، بس��یاری از تحلیلگ��ران

وال اس��تریت چندان با این پیش بینی ها موافق نیس��تند. قیمت هدف 
میانگین این تحلیلگران برای سهام اپل طی ۱۲ ماه آتی تنها 6 درصد 
باالتر از بهای فعلی آن اس��ت که از ارزش بازاری برابر با ۹8۳ میلیارد 

دالر خبر می دهد. 
همچنین قیمت هدف میانگین این تحلیلگران برای س��هام آمازون 
چی��زی در حدود ۱8۵۰ دالر و تنها ۱۵ درص��د باالتر از بهای کنونی 
آن اس��ت. با احتساب این قیمت، ارزش بازار آمازون در آینده به 8۹8 
میلی��ارد دالر خواهد رس��ید. این تحلیلگران پیش بین��ی می کنند که 
ارزش بازار مایکروس��افت و آلفابت نیز به ترتیب با افزایش��ی ۱۲ و ۱6 

درصدی به 8۴۵ و 88۴ میلیارد دالر خواهد رسید. 
REUTERS/zoomit :منبع

اپل یا آمازون؟ کدام یک زودتر یک تریلیون دالری می شوند؟ 

چین نخستین بانک بدون کارمند 
جهان را افتتاح کرد

یادداشت

س��ی وپنجمین کنفرانس بین المللی پارک ها و مراکز رشد )IASP 2018 (به 
میزبانی جمهوری اس��المی ایران در اصفهان برگزار می ش��ود.  به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، لوییس سنز، مدیرکل انجمن بین المللی پارک  ها 
و مراکز رش��د که به تهران س��فر کرده بود، طی مالقاتی با علی مرتضی بی رنگ، 
قائم مق��ام معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهور در امور بین الملل و رئیس مرکز 
تعامالت بین المللی علم و فناوری از برگزاری سی وپنجمین کنفرانس بین المللی 
پارک ها و مراکز رشد به میزبانی جمهوری اسالمی ایران و در شهر اصفهان خبر 
داد.  وی افزود: سی وپنجمین دوره این کنفرانس مهم بین المللی از تاریخ ۲ الی ۵ 
سپتامبر ۲۰۱8 )۱۱لغایت ۱۴شهریورماه سال جاری( به میزبانی ایران و در شهر 

اصفهان برگزار خواهد شد. 

سی وپنجمین کنفرانس بین المللی پارک ها 
و مراکز رشد برگزار می شود

 »اژد هـای کوچک« بـه عنوان جدیدتریـن عضو از ارتـش کارگران 
روباتیک چینی، قابلیت هایی نظیر چت با مشتریان و بررسی حساب های 

بانکی را دارد. 
به گـزارش دیجیاتـو، »بانک سـازندگی چین« )CCB( کـه یکی از 
بزرگ ترین موسسات مالی این کشور محسوب می شود، اخیرا شعبه ای 
جدید را در »شـانگهای« افتتاح کرده که توسـط روبات هایی مجهز به 
فناوری های شناسـایی چهره، هوش مصنوعی و واقعیـت مجازی اداره 

می شود. 
در این شعبه 16۵ متر مربعی که در منطقه »هانگپو« واقع شده چندین 
ماشـین پرداخت هوشمند به نام »اژدهای کوچک« در حال رفت و آمد 
هسـتند. این روبات ها سـرویس های مختلفی از جمله افتتاح حساب، 
انتقـال پول، تبدیل ارز، سـرمایه گذاری روی طـال و ابزارهای مدیریت 

دارایی را ارائه می کنند. 
به گفته مسـئوالن این بانک اژدهای کوچـک توانایی انجام 90درصد 
از خدمات پولی و غیرپولی بانکی را دارد. برای مشـتریان ویژه هم اتاق 
مخصوصـی برای ارتبـاط ویدئویی با بخش مدیریت مشـتریان در نظر 

گرفته شده است. 
مشتریان به محض ورود به این شعبه با روبات های خوش رویی مواجه 
می شوند که سواالت مشتری را به لطف فناوری شناسایی صدا تشخیص 
می دهند. کاربران در اولین استفاده از این روبات ها باید کارت شناسایی 
خود را اسکن کنند، اما در دفعات بعدی برای انجام عملیات بانکی تنها 

اسکن چهره کفایت می کند. 
در صورتی که روبات قادر به انجام دستورات مورد نظر نباشد مشتریان 

امکان استفاده از روبات قدرتمند تری در البی بانک را دارند. 
این بانک پکنی برای جذب مشـتریان عالقه مند به فناوری و کاهش 
هزینه های عملیاتی تاکنون 1600ماشـین هوشـمند را در 360 شعبه به 
کار گرفته اسـت. با این حال خدمات متنوع این بانک روی پلتفرم های 
موبایلی آنقدر قدرتمند اسـت که برخی مشـتریان مدعی شده اند اپ 
موبایل بـرای آنها کفایت می کند و زحمت رفتن به شـعبه مذکور برای 

مالقات با این روبات را به خود نخواهند داد. 
 

چهارشنبه
26 اردیبهشت 1397

شماره 1066
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مدیرکل کارآفرینی و تجاری سازی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: رویکرد 
این دانشگاه کارآفرینی و اشتغال است. 

حامد افشاری در مراسم افتتاح مرکز رشد دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر 
افزود: برای راه افتادن موتور کارآفرینی باید در 
هر منطقه و استانی برنامه ریزی هایی متناسب 
با ش��رایط آن منطقه داش��ت و انگیزه ای در 
استادان، دانش��جویان، اعضای هیأت علمی، 
کارمندان و جامع��ه ایجاد کرد تا محصوالتی 

براساس نیاز جامعه تولید کنند. 
وی با بیان اینکه هنوز فرهنگ کار به خوبی 
در بین جوانان ایجاد نش��ده است، اظهار کرد: 
اگر فرهن��گ کار و کارآفرینی ترویج ش��ود، 
خواهیم توانست بازارهایی را در سطح منطقه 

و بین المللی در اختیار بگیریم. 
وی گفت: توس��عه محصوالت در واحدهای 
دانشگاهی باید براساس نیاز جامعه و تقاضای 

بازار باش��د.  افش��اری افزود: ش��بکه آزمایشگاهی س��اها در دانشگاه آزاد 
اسالمی ایجاد شده که قرار است به دانشجویان و شرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فن آور خدمات ارائه کند و این دانش��گاه آمادگی دارد فضای 

فیزیکی مورد نیاز برای ایجاد کسب و کار را فراهم کند هرچند خیرین نیز 
باید به سوی رفع مشکالت حوزه اشتغال گام بردارند. 

وی اظه��ار کرد: بانک ها هم باید وام ه��ای کم بهره در اختیار واحدهای 
فن آور بگذارند و ادارات امور مالیاتی و بیمه ها 

نیز در راه تولید سنگ اندازی نکنند. 
وی گف��ت: ۵هزار هکتار زمی��ن زراعی و 
کشاورزی در اختیار دانش��گاه آزاد اسالمی 
است که بسیاری از آنها هنوز زیرکشت نرفته 
و باید آنها را در اختیار واحدهای فن آور قرار 
دهیم تا براساس نیاز صنعت و جامعه فعالیت 

کنند. 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی کاشمر نیز در 
این مراس��م گفت: تاکنون در این مجموعه 
حدود ۲۳هزار مترمربع فضا های آموزش��ی، 
فرهنگی، اداری، کارگاهی و آزمایش��گاهی 

ساخته شده است. 
محمد جعفری افزود: از سال ۹۳ رویکرد دانشگاه آزاد اسالمی به سوی 
تجاری س��ازی، کارآفرینی و ایجاد مراکز رشد و پارک های علم و فن آوری 

تغییر یافته است. 

صاحبان ایده و اس��تارتاپ در حوزه  فناوری های همگرا برای شرکت در 
طرحی فراخوانده ش��ده اند که در آن ایده ها و اس��تارتاپ ها با استفاده از 

پشتیبانی و سرمایه گذاری مراکز پشتیبان، امکان فعالیت پیدا می کنند. 
به گزارش ایسنا، از س��وی مرکز راهبردی 
فناوری های همگرای معاونت علمی  و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، فراخوان جذب و حمایت 
از ایده ها و اس��تارتاپ های حوزه  فناوری های 
همگرا منتشر شد.  در این فراخوان، صاحبان 
ایده های نو می توانند طرح های نوآورانه خود را 

در حوزه های ذیل ارائه دهند: 
حوزه سالمت )تشخیص، غربالگری، بهبود و 

درمان(
حوزه دارو و دارورس��انی )دارورسانی هدفمند 

و هوشمند(
ح��وزه  ان��رژی )انرژی ه��ای پ��اک، نی��رو و 

ذخیره سازی(
حوزه  محیط زیست و آب )آالینده ها، بازیافت و پسماند(

ح��وزه  فن��اوری اطالع��ات و ارتباطات )اینترنت اش��یا، امنیت س��ازی و 
هوشمندسازی(

فناوری زیستی
مکاترونیک
نانوجاذب ها

میکروفلئودیک
اپتیک و لیزر

تجهیزات پزشکی و توانبخشی
حسگرها )نانوحسگرها، نانوزیست حسگرها(

تحلیل داده ه��ای بزرگ )به وی��ژه داده های 
ژنتیکی(

)NGS( نسل نوین توالی یاب های ژنتیکی
علوم شناختی )رابط مغز و رایانه، دستگاه های 

واقعیت مجازی(
زمین��ه عملیاتی س��ازی ایده های ثبت نام 
در ای��ن فراخوان بع��د از طی مراحل داوری 
از طریق پش��تیبانی شتاب دهنده ها و مراکز 

سرمایه گذار فراهم خواهد شد. 
این فراخوان با حمایت س��تاد ویژه  توس��عه  فناوری  نانو، ستاد توسعه 
فناوری زیس��تی، س��تاد توس��عه  فناوری حوزه  انرژی و س��تاد توس��عه  

فناوری های مواد و ساخت پیشرفته برگزار می شود. 

مدیرکل کارآفرینی دانشگاه آزاد: 

فراخوان حمایت از استارتاپ های حوزه  فناوری  همگرارویکرد دانشگاه آزاد اسالمی کارآفرینی و اشتغال است

ارزهای رمزپایه مانند بیت کوین شاید هنوز جایگاه ارزهای رایج را به دست 
نیاورده باش��ند، ام��ا فناوری ای که بیت کوین را پش��تیبانی می کند، می تواند 
انقالبی در زمینه مالی و سایر کسب وکارها پدید آورد. این فناوری، بالک چین 
نام دارد. در حقیقت بالک چین مانند یک پایگاه داده یا دفترکل عمومی است 
و فن��اوری آن اجازه می دهد تا تم��ام تراکنش های صورت گرفته بیت کوین را 
ثبت کند. جالب این اس��ت که این فناوری اجازه نمی دهد تا یک بیت کوین 
دو بار مورد اس��تفاده قرار بگیرد و برای انجام این کار نیازمند طرف س��ومی 

مانند بانک نیست. 
افرادی مانند بیل گیتس و ریچارد برانسون این فناوری را ستایش کرده اند. 
بانک ها و بیمه ها می کوشند تا نخستین گروهی باشند که از آن بهره می گیرند. 
حاال بیایید ببینیم این بالک  چین )Blockchain(  چیست که وال استریت 

و سیلیکون َولی آنقدر به آن عالقه دارند؟ 
بالک چین چیست؟ 

در حال حاضر اغلب افراد از طرف های واس��طه ای مانند بانک ها برای انجام 
تراکنش ه��ای مالی بهره می گیرند، اما بالک چین این امکان را فراهم می کند 

که خریداران و فروشندگان به صورت مستقیم باهم تراکنش داشته باشند. 
ب��ا بهره گیری از فن��اوری رمزنگاری، امنیت این تبادل تأمین خواهد ش��د 
و بالک چی��ن نیز با ایجاد یک پای��گاه  داده غیرمتمرکز یا دفترکل دیجیتال، 
ب��ه همه اجازه می دهد تا تراکنش ها را رصد کنند. این ش��بکه، زنجیره ای از 
رایانه هاست که باید همه آنها، تراکنش ها را پیش از ذخیره سازی تأیید کنند. 
در مورد بیت کوین، بالک چین با ثبت همه جزییات یک تراکنش، از خرج شدن 

بیت کوین بیش از یک بار جلوگیری می کند. 
چرا در مبادالت مالی انقالب ایجاد کرده است؟ 

از این فناوری می توان برای هر نوع تراکنشی که در آن ارزش، پول، کاال یا 
مالکیت جابه جا  می ش��ود، بهره گرفت. کاربردهای آن تقریباً بی شمار است: از 
جمع آوری مالیات گرفته تا فرستادن پول توسط مهاجران به خانواده خود در 

کشوری دیگر که مشکالت بانکی دارد. 
بالک چی��ن همچنین می تواند به کاهش کاله ب��رداری کمک کند؛ چرا که 
تراکنش ها ذخیره ش��ده و به صورت توزیع شده در اختیار همه قرار می گیرند 

تا آن را مشاهده کنند. 
چه کسی از آن استفاده می کند؟ 

از دیدگاه نظری، چنانچه بالک چین عمومی باشد، هر کسی که به اینترنت 
دسترسی داشته باشد، می تواند تراکنش ها را رهگیری کند. 

وعده های بالک چین
حتی از همان روزهای آغازیِن پیدایش بیت کوین  نیز همه باور داشتند که 
بالک چین می تواند برای مواردی به جز ثبت تراکنش های بیت کوین به کار آید. 
کاری که بالک چین می کند این است که برخی جزییات مانند: زمان، امضای 
دیجیتاِل مرتبط با فرستنده و برخی اطالعات دیگر را ثبت می کند. در مورد 
بیت کوین، شمار بیت کوین های فرستاده شده، ثبت می شود، اما می تواند یک 
امضای رمزنگاری به نام هش )Hash(، س��ند آن باش��د.  یکی از نخس��تین 
کاربردهای بالک چین در وب سایتی به  نام )Proof of Existence(  بود که 
به کاربر اجازه می داد تا هر نوع سندی را بارگذاری کند و امضای خود را برای 
همیشه روی بالک چیِن بیت کوین ثبت کند. این اقدام ثابت می کند شخصی 
که س��ند را بارگذاری کرده اس��ت، در مقطعی از زمان مالک آن بوده اس��ت؛ 
همچنین می تواند ثابت کند که این سند از آن زمان هیچ تغییری نکرده است. 

درک کردن مفهوم بالک چین
این وب سایت فقط می خواست ظرفیت های بالقوه بالک چین را نشان بدهد، 
اما اس��تارتاپی به نام Stampery این س��رویس را به کسب وکار تبدیل کرد. 

آنها به ش��رکت ها اجازه می دادند تا با ایجاد ُمهر دیجیتال برای هر نوع س��ند 
ی��ا ایمیل��ی، بتوانند از آن برای اثبات مالکیت و اعتبار س��ند بهره بگیرند. در 
اوای��ل ژانویه ۲۰۱6، کمیس��یون اوراق بهادار آمری��کا )SEC(، به بهره گیری 
 از بالک چین به عنوان وس��یله ای برای ثبت مالکیت س��هام در خرده فروشی

Overstock. com رأی مثبت داد. Overstock  در نظر دارد با به کارگیری 
فناوری ای که وب سایت t۰. com فراهم کرده است، به کاربرانش اجازه دهد تا 
این سهام ها را خرید و فروش کنند. جذابیت این فناوری در آن است که فرآیند 
تأیید معامالت به صورت آنی بوده و به شرکت های سرمایه گذاری سنتی نیازی 
ندارد. این وب سایت برای ثبت نام سهام با گسترش بالک چیِن بیت کوین، ارزی 
به نام Colored Coin را توس��عه داده که در ابت��دا قرار بود از آن به عنوان 
قراردادهای هوشمند بیت کوین استفاده کنند. نمونه ای از کاربرد آن زمانی بود 
که فردی مثاًل می خواس��ت برای خرید خانه از بیت کوین استفاده کند و این 

پول زمانی آزاد می شد که قرارداد فروش خانه تکمیل شود. 
ریسک ها و چالش های بالک چین

درحالی که مجوز کمیس��یون اوراق بهادار آمریکا )SEC( به این وب سایت، 
به مزایای دفترکل عمومی از دیدگاه امنیتی اشاره می کند؛ در مورد ریسک ها 
 Overstock و خطرات آن نیز هش��دار می دهد. یکی از آنها این اس��ت که
اطالع��ات را روی پایگاه داده بالک چین به صورت عموم��ی قرار می دهد و در 
نتیجه هر کسی می تواند این اطالعات را مشاهده کند؛ بنابراین سرمایه گذاران 
در مورد حریم خصوصی خود نگران خواهند شد. این ریسکی است که در همه 
اپلیکیشن های بالک چین از جمله بیت کوین وجود دارد. البته نگرانی دیگر این 
است که نمی دانیم این سیستم چقدر امنیت دارد و آیا ممکن است از سوی 
هکرها به خطر بیفتد.  مش��کل احتمالی دیگر در بهره گیری از بالک چین این 
واقعیت است که در حال حاضر، روش های گوناگونی از پیاده سازی بالک چین 
بر اس��اس فناوری های مختلف وجود دارد. شرکت های IBM، اینتل و بانک 
جی. پی. مورگان از پروژه ای به نام دفترکل باز )Open Ledger( اس��تفاده 
می کنند که از بالک چین بیت کوین بهره نمی برد. معماری آن به گونه ای است 
که برای شرکت هایی که قصد دارند دسترسی را محدود کنند، بسیار مناسب 
اس��ت.  تردیدی نیست که ایده پش��ت بالک چین بسیار هوشمندانه است و 
برای ایجاد ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین ضروری است تا بتواند مانند پول 
رایج عمل کند، اما وقتی از این فناوری در سایر اپلیکیشن ها استفاده می شود، 
مشخص نیست که آیا نسبت به روش های موجود بازدهی بیشتری دارد یا نه. 

مشکالت اجتماعی پیچیده تر از مشکالت فناوری هستند
این مس��ئله فناوری نیس��ت که جلوی پذیرش این نوآوری را گرفته است، 
بلکه نهادهای قانونی و همین طور مسائل اجتماعی است که جلوی رشد آن را 
گرفته است. در هیاهوی شرکت های توسعه دهنده فناوری بالک چین، چالش 
اصلی ای که در بهره گی��ری از این محصوالت وجود دارد، اغلب نادیده گرفته 
می شود و آن اینکه با رهایی از این واسطه یا طرف سوم، آیا تمام منافعی که 
از وجود آنها نصیب جامعه می ش��ود در فناوری بالک چین نیز قابل دسترس 

خواهد بود؟ 
بی تردید فناوری بالک چین در آینده به مس��یر اصلی نوآوری تبدیل خواهد 
ش��د. سطح اش��تیاقی که به این فناوری وجود دارد، نشانگر ظرفیت باالی آن 
برای توس��عه اپلیکیشن هایی است که رفع مشکالت کسب وکارها را هدف قرار 
می دهن��د. در پایان باید گفت این چالش های اجتماعی، قانونی و مالی اس��ت 
که راه را برای پیش��رفت این فناوری کمی دش��وار می کند و سؤال اساسی این 
اس��ت که آیا دولت ها، مؤسسات مالی و نهادهای قانونی از بالک چین استقبال 
می کنند؟ و برای آنهایی که با این فناوری همگام نشوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
chetor :منبع

بالک چین چیست و فناوری آن چه کاربردی در جهان دارد؟ 

چین نخستین بانک بدون کارمند 
جهان را افتتاح کرد

نگــــاه

معاون س��اماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان گفت: یک میلیارد ریال تسهیالت 
کم بهره به تشکل های کارآفرین جوانان در کشور تعلق می گیرد.  محمدمهدی تندگویان 
در مصاحبه با خبرنگار ایرنا، در رش��ت اظهار داشت: طرح های تشکل های جوان در بخش 
کارآفرینی پس از تصویب، در کمیته تخصصی برای اخذ تس��هیالت تا سقف یک میلیارد 
ریال با سود ۴درصد به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.  وی افزود: در سال جاری 
توانستیم سه شبکه ملی تخصصی جوانان را راه اندازی کنیم و بر این اساس، سومین شبکه 
حوزه کارآفرینی با برگزاری کارگاه های آموزشی و جشنواره انتخاب جوانان برتر کارآفرین 
کشور، در گیالن راه اندازی شده است.  معاون وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: یکی 
دیگر از اهداف ما در حوزه جوانان، اختصاص اعتبارات مناسب برای ساخت خانه جوان در 

مراکز استان ها و شهرستان هاست که خانه جوان در مرکز استان گیالن افتتاح شد. 

 کارآفرینان یک میلیارد ریال
تسهیالت می گیرند
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اگر کسب وکاری دارید ممکن است به 
استفاده از انواع تبلیغات از جمله تبلیغات 
فیس بوک��ی، تبلی��غ در گ��وگل، تلگرام، 
لینکدین و... فکر کرده باش��ید. شاید هم 
یکس��ری کمپین های چریک��ی طراحی 
کرده اید یا تبلیغات تلویزیونی و رادیویی 
را ه��م امتحان کرده اید. ام��ا اگر در این 
بی��ن تبلیغ��ات در اینس��تاگرام را از قلم 
انداخته اید، ممکن است فرصت بزرگی را 
از دست داده باشید؛ اگر هم هنوز برنامه 
تبلیغات تان را کامل نکرده اید، بهتر است 
تبلیغات در اینس��تاگرام را به عنوان یک 
گزینه  با نرخ بازگشت سرمایه   باال درنظر 
بگیرید. در ش��ماره قبل به نکاتی در این 
خصوص پرداختیم و اکنون ادامه بحث. 

4. چه مواردی را هنگام مذاکره 
درنظر بگیریم؟ 

بعد از اینک��ه فیلتر نیمه نهایی را انجام 
دادید، هنگام مذاکره برای درج تبلیغات 
فرا می رسد. عالوه بر استعالم قیمت، موارد 

زیر را بررسی کنید: 
- تع��داد محتواها: تع��داد محتواهایی 
را که به ص��ورت متوس��ط در روز در آن 
صفحه قرار داده می ش��ود، بررسی کنید. 
اگر تعداد این محتواها خیلی زیاد باشند، 
احتمال دیده شدن پُس��ت تبلیغاتی شما 

کاهش می یابد. 
- زم��ان قرارگی��ری تبلیغات: پس��ت 
تبلیغاتی ش��ما چه ساعتی در روز در آن 
صفحه ق��رار می گیرد؟ با توج��ه به بازار 
هدف تان بهترین ساعت را انتخاب کنید. 
اگر بخش زیادی از بازار هدف تان درطول 
روز مش��غول به درس و کار هستند، بهتر 
است در س��اعات اداری تبلیغات خود را 

درج نکنید. 
- م��دت قرارگی��ری تبلیغات: پس��ت 
تبلیغات��ی ش��ما چه م��دت در آن صفحه 
ق��رار می گیرد؟ برخ��ی از صفحات زمان 
بس��یار مح��دودی تبلیغات ش��ما را در 
صفحه خود قرار می دهند و پس از پایان 
آن زمان پس��ت تبلیغاتی ش��ما را حذف 
می کنن��د. اطمینان حاص��ل کنید زمان 
بهینه ای برای ارتباط با مش��تریان هدف 
خود در اختیار دارید. اگر زمان قرارگیری 
محدود است بر س��ر قرارگیری دوباره یا 
با  ریُپس��ت کردن )Repost(  تبلیغ تان 
صاحب آن صفحه مذاکره کنید. به عنوان 
مثال اگر تبلیغ شما تنها چهار ساعت در 
آن صفح��ه قرار می گی��رد، از او بخواهید 
بع��د از هر یک س��اعت پس��ت ش��ما را 
پ��اک کند و مج��ددا در صفحه قرار دهد 
تا به عن��وان یک پس��ت جدی��د فرصت 
دیده شدن داشته باشد. اطمینان حاصل 

کنی��د قبل از هر بار پاک ش��دن پس��ت 
تبلیغاتی تمام نتایج را ثبت کرده اید و به 

تمامی سؤاالت پاسخ داده اید. 
- امکان قرارگیری لینک: اینس��تاگرام 
ام��کان درج لینک در زیر پس��ت ها را به 
کارب��ران نمی دهد، اگ��ر برای تان اهمیت 
دارد که کاربران برای ورود به وب سایت، 
عضویت خبرنامه، دانلود اپلیکیش��ن و یا 
هر مورد دیگ��ری از طریق لینک خاصی 
اقدام کنند، بهتر اس��ت ب��رای این کار با 
صاحب آن صفح��ه مذاکره کنید. ممکن 
اس��ت با پرداخت مبلغ بیشتری، موافقت 
کن��د ک��ه لینک م��ورد نظر ش��ما را در 
قس��مت معرف��ی صفح��ه اش )Bio(  به 
ص��ورت موقت قرار دهد یا در اس��توری 
)Story(  خود به نمایش بگذارد. برخی 
صفحات تبلیغاتی این امکان را دارند که 

می توانند در استوری لینک بگذارند. 
- جزیی��ات مذاک��ره: اطمینان حاصل 
کنید تا مدتی آگهی ش��ما در کنار آگهی 
رقیبان تان قرار نمی گی��رد. همچنین در 
م��ورد طرح های هم��کاری بلندمدت نیز 
س��ؤال بپرسید و اگر تبلیغات تان بازدهی 
خوبی داش��ت، می توانی��د از این طرح ها 

استفاده کنید. 
۵. به کارگیری روبات ها

در  تبلیغ��ات  روش ه��ای  از  یک��ی 
اینس��تاگرام اس��تفاده از روبات هاس��ت. 
اینس��تاگرام  در  فع��ال  روبات ه��ای 
قابلیت های زیادی دارن��د، اما مانند یک 
شمش��یر دو لب��ه  عم��ل می کنن��د. آنها 
می توانند به جای شما قسمتی از کارهای 
مهم را انجام دهند و موجب صرفه جویی 
در زم��ان ش��وند. روبات ه��ا می توانند به 
صفحات مرتبط بروند و دنبال ش��وندگان 
آنه��ا را دنبال کنند و ب��رای آنها الیک و 
کامنت بگذارن��د. فعالیت این روبات ها را 
می ت��وان با روش ه��ای گوناگونی تنظیم 
کرد و حتی از فعالیت آنها گزارش گرفت. 
شاید فکر کنید این کار اخالقی نیست و 
ممکن اس��ت پرستیژ برند شما را کاهش 
دهد؛ تاحدی درس��ت فکر می کنید. این 
کار در بلندم��دت ب��ه برند ش��ما صدمه 
می زن��د. اینکه کاربران تبلیغات ش��ما را 
ببینند و به شما بپیوندند، بسیار متفاوت 
اس��ت از حالتی که ش��ما را در لیس��ت 

کسانی ببینند که درخواست داده اند.
 اما قس��مت بد داس��تان مانده اس��ت. 
توس��عه دهندگان اینس��تاگرام فک��ر این 
م��وارد را کرده اند و اگ��ر زیاد از روبات ها 
اس��تفاده کنید اینس��تاگرام متوجه این 
موضوع می شود و ش��ما را کمتر نمایش 
می ده��د )Shadowban(. در ص��ورت 

بروز ای��ن اتفاق هش��تگ های ش��ما در 
نتایج اینستاگرام نمایش داده نمی شوند. 
پس در به کارگیری این روبات ها بس��یار 
محت��اط عمل کنی��د و اگر ه��م مجبور 
ش��دید با فاصل��ه زمانی زی��اد و به مدت 

خیلی محدود از آنها استفاده کنید.
6. تبلیغات اسپانسری اینستاگرام

این تبلیغات معموال هزینه های زیادی 
دارند و مناسب برندهای بزرگ تر هستند. 
متأس��فانه در ایران امکان استفاده از این 
سرویس به صورت مستقیم وجود ندارد. 
پس اگر تمایل به اس��تفاده از این روش 
برای تبلیغات در اینس��تاگرام دارید باید 
یا از واس��طه های خود در خارج از ایران 
یا از آژانس های واس��طه معتبر در ایران 
کمک بگیرید. اگر س��راغ ای��ن آژانس ها 
می روی��د حتم��ا با افرادی ک��ه همکاری 
کرده ان��د صحب��ت کنید ت��ا از کیفیت و 
نتایج تبلیغات اطمینان پیدا کنید. بسیار 
مراقب باش��ید چرا که انج��ام این نوع از 
تبلیغات در ایران ریس��ک زی��ادی دارد. 
اگر اینستاگرام متوجه این موضوع بشود، 
نه تنه��ا هزینه پرداختی ش��ما س��وخت 
می شود، بلکه به علت عدم رعایت قوانین 
ب��ه ش��ما امتیاز منف��ی خواه��د داد! در 
صورتی هم که نمی توانید یا نمی خواهید 
این ریسک را بپذیرید دانستن کلیت این 

فرآیند خالی از لطف نیست. 
در این نوع از تبلیغات در اینس��تاگرام 
کلمه حمایت ش��ده یا اسپانس��ر ش��ده 
پُس��ت  ب��االی  در    )Sponsored(
تبلیغاتی نمایش داده می ش��ود و باتوجه 
به انتخاب ش��ما امکان��ات دیگری هم در 
این پُس��ت تبلیغاتی ممکن اس��ت وجود 
داشته باش��د. در این روش، کسب وکارها 
می توانن��د براس��اس م��کان، جنس��یت، 
رده س��نی، زب��ان، عالی��ق و... مخاطبان 
هدف خود را مش��خص کنن��د. تبلیغات 
اسپانسری اینس��تاگرام، مطابق شکل در 
چند دسته انجام می گیرند. اینستاگرام از 
ش��ما می خواهد هدف خود را از تبلیغات 

مشخص کنید. 
)Awareness( آگاهی بخشی )الف

اگر س��راغ این بخش بروید با دو گزینه 
روبه رو می ش��وید. گزین��ه اول آگاهی از 
برند )Brand Awareness(  است که 
اینستاگرام تالش می کند پست تبلیغاتی 
شما تاحدامکان به بیش��تر تعداد ممکن 
افراد مورد نظر نش��ان ده��د. نگران این 
الگوریتم های  اینستاگرام  نباشید  قسمت 
خاصی دارد که این تبلیغات را به بهترین 

شکل ممکن انجام خواهد داد. 
  )Reach( گزینه دوم میزان دستیابی

اس��ت. در این حال��ت می توانید یک حد 
برای می��زان بازدید مش��خص کنید. به 
عن��وان مثال اگر تبلیغات ش��ما توس��ط 
۵میلیون نفر دیده شود، این کمپین شما 

متوقف خواهد شود. 
)Consideration( سنجش )ب

اگ��ر بخواهید ترافیک س��ایت تان را باال 
ببرید یا افراد زیادی را به س��مت اپ استور 
یا پلی استور هدایت کنید تا اپلیکیشن شما 
را دانل��ود کنند، گزینه Traffic این کار را 
برای تان انجام می دهد. اگر هم می خواهید 
مخاطب��ان بتوانن��د به صورت مس��تقیم 
اپلیکیشن شما را دانلود کنند سراغ گزینه 
App installs  بروی��د. در صورتی که در 
نظر دارید مخاطبان اقدامات کوچکی نظیر 
الیک و کامنت و به اش��تراک گذاری انجام 
دهند گزین��ه Engagement را انتخاب 
کنی��د. گزینه Video views  این امکان 
را فراهم می کند تا ویدئ��وی فوق العاده ای 
که ساخته اید، به بهترین شکل به نمایش 
بگذاری��د. اگر هم به دنبال س��رنخ هایی از 
مشتریان بالقوه تان می گردید، حتماً گزینه 
Lead Generation  را مدنظ��ر ق��رار 
دهید. سرنخ هایی که اینستاگرام می تواند 
برای ش��ما جمع آوری کند عبارتند از: نام، 

ایمیل، شماره تلفن و جنسیت. 
)Conversions( تبدیل )ج

اگ��ر می خواهید یک ق��دم فراتر بروید 
و از س��رنخ های خ��ود اس��تفاده کنی��د، 
به طوری که س��رنخ ها منجر به اس��تفاده 
مخاطبان از وب س��ایت یا اپلیکشن شما 

شود، این گزینه مناسب شماست. 
سخن آخر

اگ��ر می خواهید به خوب��ی از تبلیغات 
در اینس��تاگرام نتیجه بگیری��د، عالوه بر 
اج��رای درس��ت تبلیغات بای��د محتوای 
خوبی آماده کنید. محتوای تبلیغاتی شما 
ممکن اس��ت گرافیکی، موشن گرافیک یا 
حتی یک عکس و ویدئوی س��اده باشد. 
اینستاگرام درست برعکس تلگرام است. 
در اینس��تاگرام اول محت��وای تصوی��ری 
جلب توجه می کند و بعد محتوای متنی 
زیر عک��س کار را تم��ام می کند. قبل از 
هر چیز خودتان را جای مخاطبان هدف 
بگذارید و مطمئن ش��وید ک��ه اگر آنها با 
این پس��ت تبلیغاتی مواجه ش��وند به آن 
توج��ه می کنند و س��راغ خوان��دن متن 
  )Caption( زیر آن به اصطالح َکپِش��ن
می روند. در این مرحله هم س��عی کنید 
متن تان گویا، واضح باشد و در کوتاه ترین 
حالت ممکن از مخاط��ب بخواهید اقدام 

مورد نظرتان را انجام دهد. 
chetor :منبع

انواع تبلیغات در اینستاگرام و نکات مهم در به کارگیری آنها )2(
معرفی انواع برند: 21 نوع مختلف 

برند را بهتر بشناسیم )1(
اغلب به گون��ه ای در مورد برن��د صحبت می کنیم 
که ان��گار فقط یک نوع برند وجود دارد، اما این گونه 
نیست، در حقیقت معنا و مفهوم این واژه با توجه به 
زمین��ه ای که در آن فعالیت می کنید، تغییر می یابد. 
طبقه بندی ه��ای مختلفی برای برند معرفی ش��ده 
اس��ت، در این مقاله سعی ش��ده شناخته شده ترین 

انواع برند تاکنون، معرفی شود. 
از ضروری��ات ه��ر  برندس��ازی  آنجای��ی ک��ه  از 
کس��ب و کاری محسوب می شود الزم است انواع برند 
را به خوبی بشناس��ید تا نوعی از برن��د را برگزینید 
که بیش��ترین هماهنگ��ی را با اس��تراتژی بازاریابی 

شرکت تان داشته باشد. 
)Product Brand( برند محصول

کارب��رد برند محصول در بهب��ود ادراک و دیدگاه 
نسبت به محصوالت و کاالها است، به گونه ای که در 
ارتباط با ایده ها و عواطفی باشند که فراتر از ظرفیت 
کارکردی آنها اس��ت. برندهای کاالهای مصرفی که 
از طرفی به عنوان برندهای کاالهای مصرفی بی دوام 
هم ش��ناخته می شوند، در زمره برندهای محصوالت 
قرار می گیرند. ش��اید این نوع برند معمول ترین نوع 
برند باش��د که روی هر کاالی��ی می بینید. همچنین 
بیش��تر کسب و کارهای B۲C عموما از برند محصول 

استفاده می کنند. 
)Service Brand( برند خدمات

شبیه به برند محصوالت اند، اما ارزش ادراک شده 
از خدم��ات هم به آن اضافه می ش��ود. توس��عه برند 
خدم��ات از چندین لحاظ س��خت تر از توس��عه برند 
محصوالت اس��ت، چرا که خود خدم��ات به تنهایی 
به اندازه محصوالت ملموس نیس��ت و بیش��تر برای 
خدمات حرفه ای مناسب است. نام تجاری بازاریابان 
را قادر می س��ازد تا از رقابت بر سر مهارت جلوگیری 
کنن��د )چراک��ه در ح��وزه خدمات اثب��ات برتری و 
بحث بر س��ر قیمت کار دش��واری است( و برند خود 

را به صورت حس��ی توس��عه دهند. وفاداری به برند 
و انتظ��ارات مربوط به تکنول��وژی مدل های آنالین 
جدی��د، مانن��د برندهای حق اش��تراکی- ک��ه افراد 
مبلغی را به صورت ماهانه یا ساالنه برای دسترسی به 
خدمات / کاال و محتوا پرداخت می کنند- به سرعت 
در ح��ال تغیی��ر هس��تند. به عنوان مث��ال کاالهای 
بسیاری با نرم افزارهایی به بازار می آیند که با تجربه 
و ارزش ادراک ش��ده اف��راد از برند ادغام می ش��وند 
)مانند مش��اهده داخل یخچال از طریق گوشی تلفن 

در جایی خارج از منزل(
)Personal Brand( برند شخصی

به عن��وان برند فردی هم ش��ناخته می ش��ود. برند 
ش��خصی نوع��ی از برند اس��ت که افراد ب��رای خود 
می س��ازند، تا از این طریق قادر باش��ند فرصت های 
ش��غلی خود را افزای��ش دهند. برند ف��ردی یا برند 
شخصی اغلب با توجه به آنکه افراد چگونه توانایی ها 
و محاسن خود را به معرض نمایش می گذارند و خود 
را در شبکه های اجتماعی بازاریابی می کنند )درست 
خواندی��د »بازاریابی«، خوب اس��ت بدانید بازاریابی 
فقط مختص کاال و خدمات نیس��ت هر فردی روزانه 
با ارتباط��ات، رفتارها و کارهایی ک��ه انجام می دهد 
خود را در جامعه بازاریابی می کند(، شکل می گیرد. 
کارشناسان در معرفی آن به عنوان یکی از انواع برند 
ش��ک دارند، چون با اینکه روشی برای ایجاد ارزش 
افزوده محس��وب می ش��ود، اما فاقد مدل کسب و کار 
برای اجرا و تجاری س��ازی اس��تراتژی است. تفاوت 
برند ش��خصی با برند س��لبریتی در فردی است که 
برند برایش ساخته می ش��ود، در برند شخصی افراد 
غالب��ا معروف نیس��تند و با برندس��ازی ب��رای خود 
توانایی و مهارت های ش��ان را معرفی می کنند و خود 
را بازاریابی می کنند تا بتوانند از این طریق مش��تری 
جذب کنن��د. به عنوان مثال وکال یا گرافیس��ت ها و 
هنرمندانی که به واس��طه مهارت و نام خود معروف 

شده اند از برندسازی شخصی بهره می برند. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

مدرسهتبلیغات

واقعیت تبلیغات )2۵(
ادعای خون آشام

در اینجا دوباره با دوستی قدیمی، یعنی »اصل تمرکز 
محتوا«، در شکل و ظاهری جدید مواجه می شویم که 
زیر لنز آزمایشگاه ما واضح تر، کامل تر و معنادارتر شده 
است.  پیش تر مش��اهده کردیم که کمپین های دارای 
باالترین نفوذ، کمپین هایی هستند که ادعا یا مفهومی 
جذاب به مش��تری ارائه می کنند، ادعایی که به راحتی 
در ذهن مش��تری ثبت خواهد شد. البته این به معنای 
تک وجهی ب��ودن کمپین نیس��ت و همانطور که قبال 
اشاره شد، ممکن است در طی تبلیغ سایر ویژگی های 
محصول نیز ارائه ش��ود؛ ادعاهای ثانویه می توانند به یو 

اس پی رنگ، عمق و زیبایی خاصی ببخشند. 
اکن��ون توفان نزدیک اس��ت. چراغ قرمز ش��روع به 
چشمک زدن می کند. تابلوی »هشداری« نحوه صحیح 

انجام کار را به ما نشان می دهد. 
هش��دار به این ش��رح اس��ت:  در حین اضافه کردن 
ادعاهای ثانویه بس��یار احتیاط کنید؛ احتیاط کنید که 
ناگهان ادعایی گمراه کننده ظاهر نش��ود و قدرت را از 

دست یو اس پی شما خارج نکند. 
برای مث��ال، دریافتیم که چنانچه تبلیغی به صورت 
کامل در ذهن 6۰ تا ۷۰درصد از کارمندان شرکت ثبت 
ش��ود، می توان به موفقیت آن امید داشت. با این حال، 
اگر این میزان به ۲۵ یا ۳۰درصد کاهش پیدا کند، ادعا 
تحت شرایط عادی پخش به درستی درک نخواهد شد. 
گاه��ی ادعای ثانویه ناگهان ب��ه ادعایی گمراه کننده 
تبدیل می ش��ود و درس��ت مثل یک خون آشام، خون 
محتوای اصلی را می نوش��د و آن را کامال از مرکز توجه 
خ��ارج می کند.  یک تبلیغ کننده ب��زرگ برای یکی از 
مش��تریان ما دردس��رهای زیادی ایجاد کرده بود. این 
تبلیغ کننده یک یو اس پی قدرتمند در اختیار داشت و 
طبق نتایج تحقیقات، تبلیغاتش نیز به همان اندازه مؤثر 
بود. یو اس پی این تبلیغ توجه 6۹درصد افرادی را که 
در آزمایش��گاه آن را مشاهده کرده بودند به خود جلب 
کرده بود که درصدی بسیار قابل توجه است.  با گذشت 
چند سال، نفوذ ملی شرکت در بازار به ۳8درصد رسید.  
س��پس آژانس تصمیم ب��ه تقویت تبلی��غ گرفت. آنها 
داس��تانی ثانویه اضافه کردند. بدون شک پس از انجام 
ای��ن کار چنین تصور می کردن��د: »خب، اکنون تبلیغ 
ما قدرت بیش��تری خواهد داش��ت.« این تبلیغ جدید 
در آزمایش��گاه توجه ۳۵درصد از مردم را به خود جلب 
کرد. قدرت تبلیغ قدیمی نیز از 6۹درصد به ۴۰درصد 
کاهش یافت.  این میزان کاهش بسیار چشمگیر است. 
هر دو تبلیغ پایین تر از نقطه ای که ما آن را قابل قبول 
می دانیم قرار گرفتند.  چه اتفاقی در بازار رخ داد؟ یک 
سال بعد، پس از بررسی نفوذ ملی تبلیغ قدیمی، قدرت 
از ۳8درصد به ۲6درصد کاهش یافته بود. در عین حال، 
تبلیغ جدید در ذهن هیچ یک از بینندگان ثبت نشده 

بود و درصد فاجعه بار ۳,8 را کسب کرد. 
این خون آشام ها، یا به زبان دیگر این ادعاهای گمراه 
کننده، از خ��ون محتوای اصلی تغذیه و آن را تضعیف 
می کنن��د. ب��ا این حال، ب��ه قدرت کامل دس��ت پیدا 
نخواهن��د کرد.  دوباره باید آهس��ته حرکت کنیم. این 
مبحث از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت.  تصویری که 
ترس��یم کردیم کامال شفاف و واضح است، چون در آن 
دو ادعا برای کسب تسلط دچار مشکل شده اند. گاهی 
س��ه، چهار یا پن��ج ادعا، که هی��چ ارتباطی با یکدیگر 

ندارند، در یک تبلیغ ارائه خواهند شد. 
این داستان را در نظر بگیرید:  اخیرا یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان کاالی بس��ته بندی ش��ده در آمریکا، که 
س��ال ها تنها از یک یو اس پی استفاده می کرد، تصمیم 
گرفت تمام ادعاهای رقبایش را در یک کمپین ارائه کند. 
ب��ه این ترتیب، این تولیدکننده نه یک، که هفت ادعای 
بی ارتباط را مطرح کرد. یک ادعا به تعریف از مواد اولیه 
اختصاص داش��ت؛ دیگری به طرز استفاده از محصول؛ 
ادعای س��وم اس��تفاده ای دیگر را توضیح می داد؛ ادعای 
چهارم یک خاصیت ضد باکتری که هیچ ارتباطی با سه 
ادعای قبلی نداش��ت را معرفی می کرد؛ ادعای پنجم بر 
مزه تأکید داش��ت؛ ادعای ششم به تعریف از بسته بندی 
می پرداخ��ت؛ و تمام این موارد در »ادعای« هفتم که به 

محبوبیت محصول اشاره داشت، خالصه شده بود. 
در نتیجه، تبلیغی شفاف و کامل قربانی یک مجموعه 
صدای گمراه کننده که ه��ر کدام پیامی متفاوت را فریاد 
می زدند ش��ده بود. تبلیغ شکسته و خرد شده بود و هیچ 
یک از این ادعاها موفق به کس��ب درصدی بیشتر از ۱۷ 
نشدند و اکثرا درصدهایی مثل ۴، ۷ و ۹ به دست آوردند.  
فرضیه مهم این اس��ت که هفت ادعا، ی��ا حتی ۱۷ ادعا، 
چنانچه ادعاهای خون آش��ام نباشند، قابل ادغام خواهند 
بود و قدرت بسیار زیادی نیز خواهند داشت. با این حال، 
در چنین ترکیبی هر ادعا باید بخشی ساختاری از یو اس 
پی باش��د. هر ادعا، درست مانند ستونی محکم و استوار، 
باید در خدمت معماری تبلیغ باشد. حفظ خلوص محتوا 
و تبلیغ به مهارتی باال و توان مدیریت عناصر تبلیغاتی نیاز 
خواهد داشت؛ چنین خلوصی را تقریبا در تمامی تبلیغات 
کالسیک مشاهده خواهید کرد.  ادعای خون آشام به هیچ 
عنوان خوب نیس��ت، ولی اکنون با پس��رعموی بدترش 
یعنی »ویدئوی خون آشام« آشنا می شوید.  زمانی که هر 
دو در یک تبلیغ قرار می گیرند، مخاطبان به بهترین شکل 
ممکن گمراه می شوند. اکنون ویدئوی خون آشام را بررسی 
خواهیم کرد، یکی از رایج ترین و ناشناخته ترین خطاهایی 

که در تبلیغات مدرن رخ می دهد. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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  Drip Marketing بازاریابی قطره ای
ای��ن ام��کان را ب��ه برندها می ده��د که با 
مخاطبان خود در تعامل باش��ند و به این 
صورت همواره در ذهن مشتریان شان تازه 
می مانند، با این امید که روزی مشتریان در 

هنگام خرید نام آنها را به یادآورد. 
بازاریاب��ی قط��ره ای برگرفت��ه از روش 
کش��اورزی شناخته شده آبیاری قطره ای 
اس��ت. در آبی��اری قط��ره ای، گیاهان با 
مقدار اندک آبی ک��ه به صورت قطره ای 
در ط��ول زمان دریافت می کنند، رش��د 
می کنند.  بازاریابی قطره ای براساس ایده 
قطره چکانی اطالعات مرتبط به مشتریان 
در زمان های مناسب توصیف و مشخص 
می شود. منظور از قطرات معموال »نقاط 
دسترس��ی« به مخاطبان است، منظور از 
دسترسی، زمان های برنامه ریزی شده ای 
است که کسب وکارها با مشتریان شان در 
تماس هستند که معموال از طریق ایمیل 

و پلتفرم های آنالین صورت می پذیرد. 
کمپین ه��ای بازاریابی قط��ره ای برای 
دسترس��ی ب��ه مخاطبان ه��دف خیلی 
خ��اص و فرس��تادن پیام ه��ای بازاریابی 
مشخص مورد اس��تفاده قرار می گیرد. با 
اس��تفاده از بازاریابی قط��ره ای می توانید 
آگاه��ی از محص��والت و خدمات خود را 
افزای��ش دهی��د. کمپین ه��ای بازاریابی 
قطره ای در صورتی که به درس��تی اجرا 

شوند می توانند بسیار مؤثر باشند. 
البت��ه کمپین ه��ای بازاریاب��ی ان��واع 
مختلف��ی دارد ک��ه هریک ب��ه نوبه خود 
می تواند تأثیرگذاری باالیی داشته باشند، 
به عنوان مثال امروزه کمپین ۳6۰ درجه 
جزو مواردی اس��ت که بسیار مورد توجه 
بازاریابان قرار گرفته است. مدنظر داشته 
باش��ید که کارآمدترین کمپین بازاریابی، 
کمپینی است که با توجه به نیازمندی ها، 
اهداف کس��ب و کار و دارایی های برندتان 

طراحی و به درستی اجرا شود. 
انواع کمپین های قطره ای

هر کسب وکاری، مشتری و برنامه های 
بازاریاب��ی منحصر به فرد خ��ود را دارد، 
همچنین کمپین ه��ای بازاریابی قطره ای 
متفاوت��ی وج��ود دارد ک��ه می توانی��د 

براس��اس ویژگی ه��ای کس��ب وکار، نیاز 
خود، مشتریان و همچنین اهدافی را که 
م��د نظر دارید از ان��واع مختلف آن بهره 

برداری کنید. 
کمپین بازاریابی قطره ای اصلی 

)Top Of Mind(
منظ��ور از ای��ن کمپی��ن، کمپین های 
مهمی اس��ت ک��ه باید م��ورد توجه قرار 
گیرن��د. هدف ای��ن کمپین ه��ا تعامل با 
مش��تریان اصلی و تأثیرگذاران در نقاط 

اصلی در طول فرآیند فروش است. 
کمپین بازاریابی قطره ای دانشی 

)Educational(
در این کمپین برای مخاطبان اطالعات 
و محتوای مفید و مرتبط فراهم می شود 
و ب��ه منظور متقاعدس��ازی برای فروش 

نیست. 
کمپین قطره ای برقراری تعامل مجدد 

)Re-engagement(  با مخاطبان
زمانی استفاده می شود که می خواهید 
ب��ا مخاطبانی که مدتی با برند ش��ما در 
تم��اس بوده اند اما پ��س از مدتی ارتباط 
خود را قطع کرده اند مجددا ارتباط برقرار 

کنید. 
برای مثال، مش��تریانی که کارت خرید 
الکترونیکی، یا بن تخفیف را پر می کنند 
ام��ا هیچگاه ب��رای چک کردن حس��اب 
کاربری خود بازنمی گردند و با یک خرید 

ارتباط شان با برند به پایان می رسد. 
کمپین بازاریابی قطره ای رقابتی

در این نوع کمپین س��عی بر آن است 
ک��ه مخاطب��ان رقبای تان را به س��مت 

محصوالت و خدمات خود جذب کنید. 
کمپین بازاریابی قطره ای ترفیعی

به منظ��ور ترفیع یک��ی از محصوالت 
یا خدمات مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 
معم��وال با اع��الم تخفیف یا ب��ازه زمانی 
ب��رای خری��د پیش��نهاد داده  مح��دود 

می شود. 
کمپین بازاریابی آموزشی 

)Training(
این مورد کمتر استفاده می شود، اما در 
برخی از کس��ب وکارها بسیار مورد توجه 
مخاطبان اس��ت. در این ن��وع کمپین ها 

برنامه های آموزش��ی جهت اس��تفاده از 
محصول، برنام��ه یا خدمات به مخاطبان 
ب��رای  توضیحات��ی  ی��ا  می ش��ود،  داده 

مشتریان جدید قرار داده می شود. 
کمپین ه��ای  ان��واع  بی��ن  نمی ت��وان 
بازاریاب��ی- تبلیغاتی بهتری��ن یا بدترین 
م��دل را مش��خص ک��رد، نی��از و اهداف 
کدام  می کند  مش��خص  کس��ب وکارتان 
مدل برای برند شما بهتر است، که ممکن 
اس��ت ایمیل، پست مس��تقیم یا حتی از 
طریق بس��ترهای ش��بکه های اجتماعی 

صورت بپذیرد. 
اصول برای اثربخشی باال کمپین های 

بازاریابی قطره ای
همچنین ب��رای فهمیدن انواع مختلف 
کمپین های بازاریابی قطره ای و این مورد 
ک��ه چگونه این کمپین ها به کس��ب و کار 
شما سود می رس��انند، همچنین اهمیت 
دارد ت��ا ب��ا اصولی که ای��ن کمپین ها را 

اثرگذارتر می کنند آشنا شوید. 
مهمتری��ن ج��زء کمپی��ن بازاریاب��ی 
قط��ره ای تعیی��ن مخاطب هدف اس��ت. 
هرچقدر مخاطبان مش��خص تر باش��ند، 

کمپین اثرگذارتر خواهد بود. 
ش��ما می توانید مخاطب��ان هدف خود 
را از طری��ق روش های��ی مانن��د منطقه 
جغرافیای��ی بخش بندی کنی��د، مناطق 
جغرافیای��ی ب��ه جای��ی گفته می ش��ود 
که مش��تریان در چرخه خرید هس��تند 
)آم��اده برای خرید هس��تند، مش��تریان 
رقب��ا در آن حضور دارن��د، خروج از بازار 
به راحتی امکان پذیر اس��ت(، یا هر رفتار 
دموگرافیک یا جمعیت ش��ناختی دیگری 

که به کسب وکار شما مرتبط است. 
بخش دوم ایجاد و توسعه یک کمپین 
موفق آن اس��ت که پیام هدف درس��تی 
ایجاد کنی��د. وقتی مخاطبان هدف خود 
را شناس��ایی کردی��د، زمان آن رس��یده 
اس��ت که در مورد پیام��ی که میخواهید 
به مشتریان تان برسانید به نتیجه برسید. 
در ط��ول ای��ن مرحله، مهم اس��ت که 
مشخص کنید از کدام نوع کمپین بازاریابی 
قط��ره ای می خواهید اس��تفاده کنید. اگر 
افرادی را که در ش��ش ماه گذشته از شما 

خرید کرده اند به عن��وان مخاطبان هدف 
خ��ود شناس��ایی کرده اید، کمپین ش��ما 
کمپین قطره ای دانش��ی خواهد بود. پیام 
هدف باید اطالعاتی را در خصوص محصول 
جدید به مش��تریان برس��اند و این روند را 
حداقل هر سه ماه یک بار انجام دهید. البته 
به یاد داشته باشید بازاریابی قطره ای به این 
معنا نیس��ت که هر روز برای مخاطبان تان 
پیام بفرستید، بلکه باید این کار را به صورت 
حساب شده جلو ببرید.  زمانی که تصمیم 
خ��ود را در م��ورد پیام کمپی��ن گرفتید، 
محتوای پیام خود را ایجاد کنید. بر اساس 
بستر انتشار پیام )ایمیل، شبکه اجتماعی 

یا...(، ممکن است نوع محتوا تغییر یابد. 
ص��رف نظ��ر از قالب��ی ک��ه اس��تفاده 
می کنید، حتما در نظر داش��ته باشید که 
از تصاوی��ر و گرافیک ه��ای زیبا و جذاب 
استفاده کنید. نکات دستوری و نوشتاری 
را چ��ک و س��عی کنید تا ج��ای ممکن 

متنی تعاملی بنویسید. 
نهایتا الزم است برای ارزیابی اثربخشی 
کمپی��ن خ��ود آن را تس��ت کنی��د. اگر 
کمپی��ن بازاریاب��ی قط��ره ای آنق��در که 
انتظارش را داش��تید مطلوب نبود، آن را 
مستند کنید، استراتژی های تان را تغییر 

دهید و دوباره امتحان کنید. 
چه کسب و کارهایی به کمپین 
بازاریابی قطره ای نیاز دارند؟ 

ه��ر ن��وع کس��ب وکاری می توان��د از 
بازاریاب��ی قطره ای منفعت کس��ب کند. 
هرچند آنهایی که به طور ویژه به آن نیاز 
 B۲B دارن��د، بازاریابان کس��ب وکارهای
و ش��رکت های فع��ال در ح��وزه تجارت 
الکترونیک هس��تند. حف��ظ رابطه و در 
تماس بودن با مشتریان بالقوه و همیشگی 
در طول زمان، بس��یار اهمیت دارد. این 
کار می تواند یک��ی از اثربخش ترین راه ها 
برای یادآوری به مشتریان و ارباب رجوع 
باش��د، که کسب وکار شما همواره حضور 
دارد و آماده ارائه محصوالت و خدمات به 
مشتریان است و همچنان متعهد می شود 
ک��ه بهترین تجرب��ه ممک��ن از خدمات 

مشتریان را خلق کند. 
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اینفلوئنسر مارکتینگ چیست؟ بازاریابی قطره ای چیست؟ 

  )Influencer Marketing( اینفلوئنسر مارکتینگ
روی اش��خاص یا س��بک خاص��ی از جامعه متمرکز 
می ش��ود. ای��ن روش، اش��خاصی را ک��ه ب��ر روی 
خری��داران بالقوه تأثی��ر می گذارند تش��خیص و به 
فعالیت های مارکتین��گ جهت می دهد. ایده جریان 
ارتب��اط دو گام��ی در کتاب انتخاب م��ردم »پائول 
الزارسفلد، برنارد برلسون و هازل گاودت« بر اساس 
مطالعات��ی که بر روند تصمیم گی��ری رأی دهندگان 
انجام گرفت، پدیدار شد. هنگامی که یک اینفلوئنسر 
محتوایی تولید می کند خود را به عنوان یک خریدار 
بالقوه یا ش��خص ثالث نش��ان می دهد و محصول را 
گواه��ی می کند.  در تعریف اینفلوئنس��ر تفاوت های 
قابل توجه��ی وج��ود دارد. برخ��ی اینفلوئنس��رها را 
مجموع��ه ای از اش��خاص ثالث��ی که بر س��ازمان و 
مشتریان بالقوه خود تأثیر می گذارد تعریف می کنند 
و برخی نیز اینفلوئنس��ر را ش��خص ثالثی که به طور 
قابل توجهی تصمیم گیری خرید مش��تری را ش��کل 
می دهد، اما هرگز نمی تواند برای آن پاس��خگو باشد 

تعریف می کند. 
چی��زی که اینفلوئنس��ر مارکتینگ را ش��امل 
می ش��ود بستگی به محتوا و متوسط انتقال نفوذ 
دارد، اما به طور فزاینده ای پذیرفته شده است که 
ش��رکت ها عالقه مند به شناسایی و درگیر شدن 
با اینفلوئنس��رها هس��تند. کس��ب وکارها خیلی 
س��خت در حال پیشرفت هستند و برای متقاعد 
کردن مردمی که ب��ه پیام های آنها کمتر گوش 
می دهند یا کمتر نگاه می کنند، توجه بیش��تری 
دارند. ه��دف قرار دادن اینفلوئنس��رها به عنوان 
وس��یله ای برای تقوی��ت پیام ه��ای مارکتینگ، 
به منظور مقابله با گرایش رو به رش��د مشتریان، 
برای نادیده گرفتن مارکتینگ استفاده می شود. 
بیش��تر مباحث در موض��وع تأثیر اجتماعی بر 
محور مقبولی��ت و اطمینان در محیط اجتماعی 
ق��رار دارد؛ تأثیرگ��ذاری یعن��ی عل��م و تمرین. 
درزمینه اینفلوئنس��ر مارکتینگ، تأثیر کمتر در 
مورد اس��تدالل یا اجبار به ی��ک دیدگاه خاص 
اس��ت و بیش��تر در مورد ظهور تعامل های بین 
احزاب مختلف جامعه هست. تأثیر اغلب معادل 
دفاع اس��ت، اما ممکن است گاهی منفی باشد و 
به همین ترتیب به مفاهی��م رقیبان و متفکران 

نیز مرتبط می شود. 
پرداخت ه��ا در اینفلوئنس��ر مارکتین��گ ب��ه 
دو بخ��ش تقس��یم می ش��ود: درآم��د حاصل از 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ و هزینه. در اینفلوئنس��ر 
مارکتینگ درآمد حاصل از مارکتینگ ناش��ی از 
ع��دم پرداخت یا روابط موجود با اینفلوئنس��رها 
ی��ا محت��وای ش��خص ثالث ک��ه توس��ط تبلیغ 
اینفلوئنس��ر رش��د اجتماعی داشته است هست. 
پرداخ��ت در کمپین ه��ای مارکتیم��گ مؤث��ر 
می تواند به صورت حمای��ت، تبلیغات ابتدایی یا 
پیام ه��ای رضایتمندی باش��د و می تواند در هر 

نقطه از محتوا ظاهر شود. 
برخ��ی مارکتره��ا از اینفلوئنس��ر مارکتینگ 
به منظور ایجاد اعتبار در کسب وکار، برخی برای 
ایج��اد گفت وگوهای اجتماعی حول برند خود و 
ع��ده ای دیگر برای فروش آنالی��ن یا فروش در 
فروشگاه ها برای محصوالت خود هستند. مارکتر 
تأثیرگ��ذار همچنی��ن می توان��د ب��ه مارکتینگ 
محص��والت و خدمات متنوع مارکتینگ بپردازد 
که ب��ر اعتبار کسب ش��ده در طول زم��ان تأثیر 
می گذارد؛ بنابراین، ارزش اینفلوئنسر مارکتینگ 
را می توان با روش های مختلف اندازه گیری کرد. 
بعضی از مارکترها ارزش رس��انه های تولیدشده 
)EMV(  را اندازه گی��ری می کنند، برخی دیگر 
نرخ تأثیرگذاری را دنبال می کنند و برخی هزینه 

بابت اقدام )CPA( را دنبال می کنند. 
اینفلوئنسر مارکتینگ معموالً از سه روش زیر 

کارکرد خود را بروز می دهد؛ 
- دس��تاورد اجتماعی: اینفلوئنسرها می توانند 
از طری��ق کانال ه��ای اجتماع��ی و وبالگ ها به 

میلیون ها مشتری دسترسی پیدا کنند. 
- محتوا اصلی: اینفلوئنس��رها محتوای اصلی و 
اغلب مؤثر مارکتینگ را برای برند تولید می کند. 
- اعتم��اد مصرف کننده: اینفلوئنس��رها روابط 
قوی با مخاطبان خود برقرار می کنند که اعتماد 

خاصی نسبت به نظرات متفکرانه دارند. 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ، به طور فزاینده بخشی 
از یک محتوای تجاری اس��ت که ش��امل چهار 

فعالیت اصلی می شود: 
- شناس��ایی اینفلوئنسرها و رتبه بندی آنها به 

ترتیب اهمیت. 
- ارجاع به اینفلوئنس��رها برای افزایش آگاهی 

از شرکت در جامعه تأثیرگذار
- استفاده از اینفلوئنسرها برای افزایش آگاهی 

بازار از شرکت در میان بازارهای هدف
- مارکتین��گ ب��رای اینفلوئنس��رها و تبدیل 

اینفلوئنسرها به طرفداران شرکت
اینفلوئنسر مارکتینگ یا استفاده از تأثیرگذاران 
 )WOM( در مارکتینگ با مارکتینگ ش��فاهی
مترادف نیس��ت، اما ممکن اس��ت نتیجه اش به 
این شیوه منتقل شود، بنابراین WOM بخش 

مهمی از مکانیسم اینفلوئنسر مارکتینگ است
hormond :منبع

۵ ترفند کاربردی برای مدیرانی که 
از شبکه  های اجتماعی متنفرند

شبکه های اجتماعی را می توان به عنوان یک پیش 
شرط برای ساخت یک برند تجاری حرفه ای در نظر 
داشت و حقیقت این است که اگر می خواهید زندگی 
حرفه ای خ��ود را ارتقا دهید، چاره ای جز پیوس��تن 
به ش��بکه های اجتماعی ندارید. اما اگر ش��بکه های 
اجتماع��ی برای ش��ما چن��دان در اولویت نیس��ت، 
روش هایی برای پیدا کردن تعادل بین آفالین ماندن 

و حفظ برند وجود دارد. 
ص��رف زم��ان روی ش��بکه های اجتماع��ی مانند 
لینکدین واقعا ارزش��ش را دارد. این شبکه اجتماعی 
به دلیل ماهیت خود فرصت های رش��د بس��یاری را 
ب��رای اعضایش فراهم می کند. اما س��اخت یک برند 
آنالی��ن نباید تمام وق��ت و زندگی ش��ما را به خود 
اختصاص ده��د. در این مطلب پنج ترفند برای بهره 
ب��ردن حداکثری از شبکه س��ازی اجتماع��ی آورده 
ش��ده است. اگر می خواهید که بیش��ترین بهره را از 
ش��بکه های اجتماعی ببرید، پیش��نهاد می کنیم این 

مطلب را از دست ندهید. 
1- استراتژیک باشید

ب��ه عنوان ی��ک مدیر، الزم نیس��ت ک��ه در تمام 
ش��بکه های اجتماع��ی حضور داش��ته باش��ید. فقط 
ش��بکه هایی را ک��ه می دانید مخاطبان ت��ان در آنجا 
حضور دارند شناس��ایی کنی��د و تمرکز خود را روی 
این ش��بکه ها قرار دهید. برای مث��ال، اگر مخاطبان 
ش��ما در لینکدین و اینس��تاگرام حضور دارند، الزم 
نیست که وقت خود را در توییتر یا فیس بوک صرف 
کنید.  برای اینکه بدانید بهتر است در کدام شبکه ها 
فعالی��ت کنید، نگاهی به رویکرده��ای دیگر مدیران 
بیندازی��د و ببینید که آنها از چه طریقی با مخاطبان 

خود ارتباط برقرار می کنند. 
2- بدانید که چه می خواهید

برای حضور در ش��بکه های اجتماع��ی باید هدف 
داشته باشید و بدانید که می خواهید با حضور در این 
ش��بکه ها چه چیزی به دس��ت آورید. آیا می خواهید 
طی��ف مخاطبان ت��ان را باال ببرید؟ با مش��تریان تان 
تعامل برقرار کنید؟ یا با س��ایر رهبران صنعتی برای 

ایجاد فرصت های شبکه سازی وارد ارتباط شوید؟ 
به فرصت حض��ور در ش��بکه های اجتماعی مانند 
حضور در یک کنفرانس مجازی نگاه کنید. شما این 
قدرت را دارید که تصمیم بگیرید با چه کسانی وارد 
ارتباط و تعامل ش��وید. اگر دقیقا بدانید که با حضور 
در ش��بکه های اجتماعی می خواهی��د چه چیزی به 
دس��ت آورید، متمرکز کردن تالش های تان آسان تر 
خواهد بود و مطمئن می ش��وید که زمان و انرژی تان 

را هدر نمی دهید. 
3- کیفیت را در اولویت قرار دهید

مدیران باید ه��م در فضای آنالین و هم در فضای 
آفالین، کیفیت را ب��ر کمیت ترجیح دهند. اگر مثال 
دنبال کنندگان توییتر ش��ما از فیس بوک تان بیش��تر 
هس��تند ولی کاربران فیس بوک با شما تعامل بهتری 
دارند، بهتر اس��ت که تمرکز خود را روی فیس بوک 
ق��رار دهید. همیش��ه تعداد دنبال کنن��دگان در یک 
شبکه اجتماعی مهم نیست و این سطح تعامل است 
که ارزش ماندن یا نماندن در یک شبکه اجتماعی را 
مشخص می کند.  تمرکز روی کیفیت همچنین شما 
را معتبر و قابل اعتماد نشان می دهید و این عنصری 
ض��روری برای س��اخت یک برند ش��خصی اس��ت. 
یک حض��ور مؤثر، حرفه ای و جذاب در ش��بکه های 
اجتماعی می تواند نسبت به کسی که فقط به صورت 
روزانه مطالبی را برای هدف بازاریابی در ش��بکه های 
اجتماعی پست می کند، یک دایره ارتباطی قوی تر را 

برای تان بسازد. 
4- روی نقاط قوت خود تمرکز کنید

اگر شخصی هس��تید که تعامالت اجتماعی بسیار 
خوبی دارد، بهتر اس��ت زمان خود را روی ارتباطات 
چهره به چهره صرف کنید. از همین طریق می توانید 
مطمئن ش��وید که ش��بکه آنالین تان با حضور افراد 
باکیفی��ت و مؤث��ر پ��ر ش��ده اس��ت. از مهارت های 
شبکه سازی خود در رویدادها و جلسات بهره بگیرید 
و از ش��بکه های اجتماع��ی برای تحکی��م این روابط 
ایجاد شده استفاده کنید.  برخی از کارشناسان بر این 
عقیده هس��تند که صرف زمان برای ایجاد و برقراری 
ارتباط با افراد در دنیای واقعی از انجام همین کار در 
دنیای مجازی با ارزش تر است. درحالی که شبکه های 
اجتماعی می توانند از یک برند ش��خصی پش��تیبانی 
کنن��د، اما این ش��بکه ها نمی توانن��د جایگزین نحوه 

تعامل افراد در زندگی واقعی و روزمره باشند. 
۵-  شبکه های اجتماعی را برون سپاری کنید

اگر زمان ت��ان به قدری پر اس��ت ک��ه نمی توانید 
حس��اب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی را 
مدیریت کنید، می توانید این کار را به یک متخصص 
شبکه های اجتماعی بسپارید. بسیاری از متخصصان 
وجود دارن��د که می دانند باید چگون��ه پروفایل های 
آنالین را مدیریت کنید. این متخصصان ممکن است 
به صورت فریلنس��ری پارت تایم یا فول تایم فعالیت 
کنند.  هر ش��بکه اجتماعی زبان خاص خود را دارد 
و برخی از افراد کامال به این زبان مس��لط هس��تند. 
هرچند اس��تفاده از شبکه های اجتماعی ممکن است 
آس��ان به نظر برس��د، اما اس��تفاده از یک متخصص 
ش��بکه های اجتماعی ع��الوه بر باال ب��ردن احتمال 
موفقیت می تواند در زمان شما نیز صرفه جویی کند. 
daartagency :منبع

بازاریابیخالق
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حل مشکالت کسب وکار با طرز 
تفکر جدید

 »چ��ه کاری باید انج��ام داد« و »چه کاری می توان 
انجام داد« دو پرسشی هستند که هنگام بروز مشکالت 
مطرح می ش��وند، اما ک��دام  یک راه ح��ل بهتری پیدا 

می کنند؟ 
زمانی که مش��کلی پیش می آید، دو راه برای رفع آن 
وجود دارد. اولین راه حل با پاس��خ به سؤال »چه کاری 
باید انجام شود« ارائه می شود و دومین راه حل، جواب 
پرس��ش »چ��ه کاری می توان انجام داد« اس��ت. همه 
ما به طور ناخودآگاه در چنین ش��رایطی به س��ؤال اول 
فکر می کنیم و بهترین راهی که به این پرس��ش پاسخ 

می دهد را انتخاب می کنیم. 
فرانچس��کا جینو، دانش��مند و اس��تاد رفتارشناسی 
دانش��کده کس��ب وکار هاروارد، آزمایش جالبی انجام 
داده اس��ت. او برای شرکت کنندگان این آزمایش چند 
موقعی��ت چالش برانگیز اخالقی تعریف و س��پس آنها 
را به دو دس��ته تقسیم کرده اس��ت. دسته اول باید به 
سؤال »چه کاری باید انجام شود« و دسته دوم باید به 
س��ؤال »چه کاری می توان انجام داد« پاسخ می دادند. 
او بعد از بررسی نتیجه آزمایش متوجه شد دسته دوم 
راه حل های خالقانه ت��ری ارائه داده ان��د. تمرکز کردن 
روی کلمه »باید« ذهن انس��ان را محدود می کند. فرد 
در چنین ش��رایطی تنها به راه حل فکر می کند و هیچ 
خالقیتی برای پیدا کردن بهترین پاسخ نشان نمی دهد. 
اما زمانی که کلمه »توانس��تن« مطرح می ش��ود، ذهن 
فعال می ش��ود و راه حل های خالقانه تری برای از بین 
بردن مشکل ارائه می دهد. مثال زیر به درک بهتر این 

موضوع کمک می کند. 
پدر و م��ادری تصمی��م گرفتند به همراه دو پس��ر 
کوچک خود، ش��ام را در یک رس��توران سه ستاره در 
ایتالیا صرف کنند. هنگام س��فارش غ��ذا پدر خانواده 
بهترین غذاهای رس��توران از جمله س��وپ حلزون را 
س��فارش داد. اما مسئول سفارش متوجه نگاه ناراحت 
بچه ها ش��د و زمانی که از آنها پرس��ید چه غذایی میل 
می کنند، بچه ها بدون تأمل پاس��خ دادن��د: »پیتزا« و 
این غذا در منوی رس��توران وجود نداشت. با این حال 
مسئول رس��یدگی به سفارش مشتری  بدون لحظه ای 
تأمل با یکی از بهترین پیتزا فروش��ی ها تماس گرفت و 
مدتی بعد غذای مورد عالقه بچه ها س��ر میزشان سرو 
شد. بسیاری از رستوران های ممتاز چنین کاری انجام 
نمی دهند، اما مطمئنا این خانواده هرگز تا آخر عمرشان 

این لطف رستوران را فراموش نخواهند کرد. 
مطمئن��ا هیچ ک��دام از ما دوس��ت نداریم ب��ا افراد 
قانون ش��کنی که روند انجام کار را برای دیگران سخت 
می کنند همکاری داش��ته باش��یم؛ افرادی که فقط به 
فکر منافع خودشان هس��تند و بدون توجه به دیگران 
هر کاری دلش��ان بخواهد انجام می دهن��د. اما در این 
میان کارمندانی مانند مس��ئول سفارش رستوران نیز 
پیدا می ش��وند که از قانون ش��کنی برای حفظ شهرت 
برند اس��تفاده می کنند. افرادی که هن��گام مواجهه با 
یک مش��کل بهترین راه حل را ارائ��ه می دهند و الیق 
احترام و قدردانی هس��تند. افرادی که روی »چه کاری 
می ت��وان انجام داد« تمرک��ز می کنند معموال به عنوان 
کسانی شناخته می ش��وند که سرعت تصمیم گیری را 
پایین می آورند. این افراد معموال از عباراتی مانند: »اگر 
ای��ن کار را انجام دهی��م. . .« و »نظ��رت در مورد این 
راه چیس��ت. . .« برای بررس��ی دقیق تر موضوع و ارائه 
راه حل اس��تفاده می کنند. این افراد می دانند لحظه ای 

تأمل کمک می کند راه حل بهتری ارائه دهند. 
افراد سرکش همان کسانی هستند که روی کارهایی 
ک��ه می توانند انجام دهند تمرک��ز می کنند و معموال 
دچار ناسازگاری با دیگران می شوند. این افراد همیشه 
مخالفت می کنند، اما کمی تنش نتایج خوبی به همراه 
دارد. زمانی ک��ه می��ان افراد تیم ناس��ازگاری به وجود 
می آید راه حل های بهتری نسبت به زمانی که همه چیز 
آرام باش��د، از س��وی کارمندان ارائه می شود. زمانی که 
تنش ایجاد می ش��ود، هر فردی مسئله را به طور دقیق 
موشکافی می  کند و به راه حل های جایگزین می اندیشد 
ک��ه در نتیجه یک راه جدید و خالقانه ارائه می ش��ود. 
استفاده از این روش به بسیاری از شرکت های خرید و 
فروش سهام کمک کرده است تا دوران بحران اقتصادی 
را راحت تر س��پری کنند. به این صورت که هر کارمند 
سهام مورد نظرش را انتخاب می کند و دلیل فروش یا 
نگهداری آن را توضیح می دهد. سپس دیگران نیز نظر 

خود را مطرح و بهترین تصمیم را اتخاذ می کنند. 
جینو در رابطه با برخوردها و ناسازگاری های محیط 
کار می گوید: »من در تحقیقاتی که داش��ته ام متوجه 
ش��دم زمانی که مردم کاری را به منظور رس��یدن به دو 
هدف عجیب انجام می دهند، ایده های خالقانه تری ارائه 
می دهند. به عنوان مثال م��ن و یکی از همکارانم برای 
یک تحقیق از شرکت کنندگان درخواست کردیم با مواد 
اولیه محدود نمونه های اولیه ای را در آزمایشگاه تولید 
کنند. از گروه اول خواس��تیم محصوالت جدید تولید 
کنند. از گروه دوم خواس��تیم محصوالت ارزان بسازند 
و از گروه سوم خواس��تیم محصوالت جدیدی بسازند 
که قیمت پایینی داش��ته باشند. س��پس از یک گروه 
دیگر خواستیم محصوالت س��ه گروه را ارزیابی کنند. 
بهترین محص��والت برای گروهی بود که اهداف آنها با 
هم تناقض داشت. یعنی گروهی که قرار بود محصوالت 
ارزان و خالقانه تولید کنند. درست است که ناسازگاری 
و مخالفت با دیگران ممکن است کار را سخت کند اما 

معموال نتایج بهتری به همراه دارد.«
HBR/zoomit :منبع

معنایی  مفهوم جس��ت وجوی 
و گام ه��ای رتبه بن��دی گوگل از 
طریق جست وجوی معنایی را در 
مقاالت گذشته بررسی کردیم. در 
اینجا قصد داریم به نقش سئوی 
فنی در ارتباط با جس��ت وجوی 
معنایی بپردازیم که از مهم ترین 

مباحث آموزش سئو است. 
از  بس��یاری  نظ��ر  طب��ق 
متخصصان س��ئو، امروزه نفش 
س��ئو س��ایت از هر زمان دیگر 
مهم ت��ر اس��ت، اما ب��رای حفظ 
رتب��ه در طوالنی م��دت، درک 
به  پ��ردازش داده ها  چگونگ��ی 
وس��یله گوگل، کلی��د موفقیت 

است. 
آیا هنوز هم سئو فنی اهمیت 

دارد؟
اگر محتوای زیادی بنویس��م، 
ترافی��ک خوبی ه��م می گیرم، 

درسته؟
آیا جست وجوی کلمه کلیدی 

ارزش سرمایه گذاری را دارد؟
اینها س��ؤاالت متداولی است 
که مدام از من پرسیده می شود 
و می بین��م که در سراس��ر وب 
نیز این س��ؤاالت برای بسیاری 
از افراد وج��ود دارد. در دوره ای 
ک��ه هر س��ال ب��ه مرگ س��ئو 
نزدی��ک می ش��ویم و هر س��ال 
بیش از پیش ب��ه ما می گویند: 
محتوا حرف اول را می زند، اصل 
اساس��ی نباید فراموش شود. به 
نظر من، هنوز ه��م باید درباره 

سئو حرف بزنیم. 
ب��ا اینک��ه گ��وگل تغیی��رات 
اساس��ی در نحوه درک مطالب 
و نمای��ش نتای��ج ایج��اد کرده 
اس��ت، اما ای��ن ایده ک��ه دیگر 
وب س��ایت ها ب��ه س��ئوی فنی 
احتیاج��ی ندارن��د، بی اس��اس 
اس��ت. هدف من این اس��ت که 
به ش��ما کمک کنم بفهمید که 
چگون��ه جس��ت وجوی معنایی 
و ه��وش مصنوع��ی به س��ئوی 
فنی نیاز دارن��د تا بتوانند نتایج 
بهت��ری را به کارب��ران نمایش 

دهند. 
Hummingbird الگوریتم

وقتی گوگل در س��ال ۲۰۱۳ 
از الگوریت��م م��رغ مگس خ��وار 
  )H u m m i n g b i r d (
پرده برداری کرد، جس��ت وجوی 
ه��م  را  وب  در  معنای��ی 
هم��راه ب��ا آن راه ان��دازی کرد. 
Hummingbird، تنه��ا یک 
نبود،  الگوریتم س��اده  آپدی��ت 
بلک��ه در واقع تغییری اساس��ی 
در نحوه نمایش نتایج گوگل به 

وجود آورد. 
الگوریت��م م��رغ مگس خ��وار 
 )Hummingbird( گ��وگل 
س��ال   ۱۵ از  بی��ش  نتیج��ه 
تحلیل داده ها و کاربران اس��ت. 
ای��ن الگوریت��م در ت��الش بود 
ت��ا کارب��ران تجربه بهت��ری از 
داش��ته  گوگل  در  جس��ت وجو 
باش��ند. بع��د از ای��ن آپدی��ت 
دیگ��ر تولیدکننده های محتوا و 

کاربران به صورت چش��م بسته 
قادر به ح��دس کلمات کلیدی 

یکدیگر نبودند. 
هدف جس��ت وجوی معنایی، 
استفاده از حجم باالی داده های 
جمع آوری شده به دست گوگل، 
در مس��یر نمای��ش پاس��خ های 
مناس��ب در جواب سؤاالت بود. 
در اینجا سه عامل اساسی را که 
این تغیی��رات را منحصر به فرد 

کرده است نام می برم: 
الگوریت��م  ب��رای   -
تم��ام   ،Hummingbird
اهمیت  عبارت جست وجو شده 
دارد، ن��ه فقط کلم��ات کلیدی 

آن. 
- ای��ن الگوریتم کاربر، الگوی 
تاریخچ��ه  او،  جس��ت وجوی 
جس��ت وجوهایش و متغیرهای 

دیگری را در نظر می گیرد. 
- این الگوریتم نوع دستگاهی 
که کاربر از آن استفاده می کند، 
ساعت، روز و مکانی را که کاربر 
در آن قرار گرفته اس��ت در نظر 

می گیرد. 
ب��ه منظ��ور نمایش  گ��وگل 
نتای��ج صحیح در کمترین زمان 
ممکن، جست وجوی معنایی در 
وب را راه ان��دازی کرد. در واقع، 
معنایی،  جس��ت وجوی  ه��دف 
ایجاد پیوند ارتباطی با ارس��ال 

محتوای مرتبط است. 
تأثیر جست وجوی معنایی بر 

روی سئو
با اینکه در نحوه نمایش نتایج 
اعمال  چش��مگیری  تغیی��رات 
ش��ده، اما هنوز هم اصول اولیه 
سئو اعمال می ش��وند. لینک ها 
هنوز هم اهمیت دارند، کلمات 
کلیدی هن��وز هم اهمیت دارند 
صفح��ه  درون  بهینه س��ازی  و 
همچنان ضروری اس��ت. وقتی 
همه چیز تغیی��ر می کند، دیگر 
مس��ائل قدیمی اهمیتی ندارند. 
تغییر مهمی که جس��ت وجوی 
معنای��ی ایجاد کرده این اس��ت 
که رنک گرفتن را برای کسانی 
که از فنون غیر اخالقی استفاده 

می کردند، سخت کرده است. 
را  معنای��ی  کلم��ه  وقت��ی 
می شنویم، به سادگی می توانیم 

آن را به زبان شناسی ربط دهیم. 
اما چنین برداشتی زیاد صحیح 
نیست. بله، محتوا نقش پررنگی 
را بازی می کند، اما بقیه عناصر 
صفحه ش��ما که روب��ات گوگل 
آنها را بررسی می کند نیز نقش 

پررنگی دارند. 
من همیش��ه چنین چیزی را 
در فض��ای بازاریاب��ی دیجیتال 
می بین��م. بازاریاب ها و صاحبان 
س��ایت فک��ر می کنند ک��ه اگر 
بنویسند،  آراسته  محتوای  کلی 
رن��ک خواهند گرفت و ثروتمند 
خواهند ش��د. متأس��فانه چنین 

چیزی اصاًل اهمیت ندارد. 
ب��ا  می خواه��د  گ��وگل 
ارتباطات  معنایی،  جست وجوی 
اما مشکل  طبیعی تری بس��ازد. 
الگوریت��م  ای��ن  اینجاس��ت؛ 
نمی تواند خ��ودش درک و فهم 
گوناگ��ون  معان��ی  از  درس��تی 

داشته باشد. 
بزرگ تری��ن  می کن��م  فک��ر 
مش��کل ای��ن روزهای م��ا این 
است که فکر می کنیم الگوریتم 
بیش��تر از م��ا می دان��د. به نظر 
که  کرده ایم  فراموش  می رس��د 
این فقط یک الگوریتم اس��ت و 
انسان نیست. مانند هر برنامه ای 
که با داده و هوش مصنوعی کار 
می کند، این الگوریتم هم برای 
آموخت��ن هرچیزی به داده های 

ساختار یافته احتیاج دارد. 
وقت��ی عبارات��ی مانند هوش 
 artificial( مصنوع��ی 
یادگی��ری  و   )intelligence
 machine( ماش��ین 
می ش��نویم،  را    )learning
ب��ه  س��ادگی  ب��ه  می توانی��م 
روبات ه��ای خودآم��وزی فک��ر 
کنیم ک��ه خودش��ان اطالعات 
می کنن��د.  اس��تخراج  را 
الگوریتم  معنایی،  جست وجوی 
ی��ا هر  RankBrain گ��وگل 
الگوریتم دیگری به این ش��کل 
کار نمی کنن��د. اینها برای آنکه 
هوشمند ش��وند نیاز به آموزش 

دارند. 
گ��وگل  جس��ت وجوی 
وس��یع ترین ابزاری است که در 
دنی��ا از داده اس��تفاده می کند. 

ب��رای بهینه کردن س��ایت باید 
از موجودیت  پای��ه ای  اطالعات 

داده ها داشته باشیم. 
موجودیت داده نش��ان دهنده 
داده ه��ای ش��خص، محی��ط یا 
هر چیز دیگر و ی��ا طبقه بندی 
داده هایی اس��ت ک��ه در ارتباط 
ب��ا طبقه بندی داده ه��ای دیگر 
داده ها،  موجودی��ت  با  باش��ند. 
متوجه ش��ود  گ��وگل می تواند 
مفاهیم و اطالعات چه ارتباطی 
با یکدیگر دارند. زمانی که گوگل 
ایندکس  را  س��ایتی  می خواهد 
کن��د، ب��ه ش��خص، محی��ط یا 
اش��یائی که س��ایت درباره آن 
اس��ت نگاه می کند و این موارد 
را ب��ه محتوا ی��ا موجودیت های 
مرتبط، ربط می دهد تا معانی را 

متوجه شود. 
وقتی گوگل می خواهد معنی 
س��ایت و محتوای شما را بیابد، 
روی  موجودیت ه��ای  نه تنه��ا 
س��ایت ش��ما را با هم مقایس��ه 
می کند، بلکه س��ایت شما را با 
سایت های معتبر و قابل اعتماد 
درون وب ک��ه موجودیت ه��ای 
مش��ابهی دارن��د، نیز مقایس��ه 
پروس��ه  این  می کن��د. می دانم 
کمی س��خت و پیچیده به نظر 
می رسد، اما الزم است نسبت به 
فرآیندهای گوگل آگاه باشید تا 
بدانید برای معتبر و قابل اعتماد 
کردن سایت خود باید چه کاری 

انجام بدهید. 
سئوی فنی چگونه به شما 

کمک می کند
در عصر جست وجوی معنایی، 
س��ئوی فن��ی ب��ه ش��کل های 
گوناگون می تواند به شما کمک 

کند: 
- عن��وان و متا: عنوان صفحه 
یک��ی از اولی��ن مواردی اس��ت 
که در صفحات ش��ما بررس��ی 
می ش��ود. س��اخت ی��ک عنوان 
واض��ح و مش��خص ب��ه رب��ات 
موتور جست وجو کمک می کند 
بهتر محت��وای صفحه را متوجه 
ش��ود. پروسه تش��خیص روابط 
موجودیت ه��ا، ب��ا عناوین آغاز 
 Meta( می شود. توضیحات متا
descriptions(، فاکتوری در 

الگوریتم گوگل نیستند، اما من 
معتق��دم که در جس��ت وجوی 
معنای��ی مؤث��ر هس��تند. ربات 
موتوره��ای جس��ت وجو، ت��گ 
بررس��ی  را   description
ایندک��س می کنن��د.  ک��رده و 
دیسکریپش��ن های خوب نه تنها 
 )CTR( افزایش نرخ کلیک به 
کم��ک می کنن��د، بلک��ه ربات 
می توان��د دیدگاه��ی اجمال��ی 
نس��بت به محتوای صفحه پیدا 
کند. این داده ها زمانی که موتور 
جس��ت وجو می خواه��د معنا و 
مفه��وم صفحه ش��ما را متوجه 
شود، بسیار کارآمد خواهند بود. 
- س��اختار س��ایت: داش��تن 
مش��خصی  و  منطقی  س��اختار 
از س��ایت، اهمیت زیادی دارد. 
این س��اختار به کاربران کمک 
می کن��د محت��وای م��ورد نیاز 
خود را س��ریع تر پی��دا کنند و 
همچنی��ن، ب��ه روبات ها کمک 
محتواه��ای  ارتب��اط  می کن��د 
گوناگون درون س��ایت ش��ما را 
بهت��ر متوجه ش��وند. ب��ا صرف 
زم��ان و تهیه س��اختار س��ایت 
خ��وب، اطمینان پی��دا خواهید 
ک��رد که س��ایت تان ب��ه خوبی 
ایندک��س ش��ده و موتوره��ای 
جس��ت وجو، موضوعات س��ایت 

شما را به خوبی می دانند. 
- داده های ساختار یافته: داده 
 Structured( یافته  س��اختار 
data(، متادیتایی اس��ت که به 
روبات موتور جس��ت وجو کمک 
می کند بهتر محتوا و معنی سایت 
ش��ما را بفهمن��د. متداول ترین 
راه تهی��ه داده س��اختار یافت��ه، 
پیاده س��ازی Schema اس��ت. 
جس��ت وجوی معنای��ی کام��ال 
ب��ه داده س��اختاریافته مرتب��ط 
اس��ت؛ کل ایده ایندکس کردن 
داده های  پیرامون  موجودیت ها، 
 Schema و  س��اختاریافته 
می  ش��ود. در عصر جست وجوی 
معنایی، بخش��یدن س��اختار به 
داده های س��ایت، الزمه موفقیت 

است. 
با اینکه خیلی از افراد معتقد 
هستند که جست وجوی معنایی 
به دنبال محتوای بهتر و بیشتر 
اس��ت، اما اینگونه نیس��ت. بله، 
محت��وا اهمی��ت دارد، ولی من 
می توان��م به ش��ما ثاب��ت کنم 
که س��ئوی فن��ی از ه��ر زمان 
دارد.  بیش��تری  اهمی��ت  دیگر 
بازاریاب ه��ا، صاحبان س��ایت و 
س��ئوکاران حرفه ای باید زمانی 
را ص��رف این کنن��د که گوگل 
پ��ردازش  را  داده ه��ا  چگون��ه 
می کند و همچنی��ن باید راهی 
پیدا کنند که با آن به موتورهای 
جست وجو کمک کنند محتوای 
سایت و مزیت آن برای کاربران 

را تشخیص دهند. 
کس��انی که زمان��ی را صرف 
انجام این کار ها می کنند، قطعا 
از مزیت ه��ا و منفعت های انجام 
این کار، طی س��ال ها بهره مند 

خواهند شد. 
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سئوی فنی در عصر جست وجوی معنایی
کلید

 4 راهکار برای ایجاد انگیزه
در تیم خود

همواره مشاهده شده است که برخی از مدیران در زمینه 
توانایی های شخصی در سطح بسیار مطلوبی قرار دارند، با 
این حال مدیریت یک شرکت به چیزی فراتر از مجموعه ای 
از توانایی های فردی نیاز دارد. به همین دلیل آن دسته از 
مدیرانی که در ارتباط با تیم خود ناموفق عمل کنند، بدون 
شک مدیریت ناموفقی را تجربه خواهند کرد. با این حال 
ای��ن امر به معنای عدم توجه به مهارت های فردی نبوده، 
بلکه اشاره به این واقعیت دارد که الزم است به عنوان مدیر 
و رهبر شرکت خود، مهارت های جمعی را نیز یاد بگیرید. 
از جمل��ه نیازهای یک تیم کاری وجود انگیزه کافی برای 
افزایش راندمان کار و حفظ روحیه بوده که در این مسیر 
نقش مدیریت کامال محسوس و حیاتی محسوب می شود. 
در رابطه با ایجاد انگیزه معموال افراد خود را درگیر اقدامات 
دش��وار و متعددی می دانند. با این حال واقعیت این است 
که این امر به س��ادگی قابل انجام اس��ت و الزاما نیازی به 
انجام کارهای دشوار در این رابطه نیست. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی اقداماتی ضروری و در عین حال ساده 

در این رابطه خواهیم پرداخت. 
1- در ابتدا خود از انگیزه کافی برخوردار باشید

با نگاهی به زندگی و نحوه عملکرد مدیران موفق، به 
این نکته مهم پی خواهید برد که تمامی آنها در زمینه 
کنترل اس��ترس های خود کامال موفق عمل می کنند. 
درواق��ع آنها فش��ار روانی زیادی در رابط��ه با آینده بر 
خود وارد نکرده و همین امر باعث می ش��ود تا بتوانند 
تمرکز اصلی خود را بر روی اقدامات بعدی خود حفظ 
کنند. اینکه آرامش الزم را داشته باشید، خود از جمله 
عواملی اس��ت که باعث می شود رویکرد شما به سمت 
خوش بینی نگه داشته شود و این امر به سادگی انگیزه 
را در شما تقویت خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری 
اس��ت که در ش��رکت تقریبا تمامی افراد نگاه خود را 
متوجه ش��ما خواهند کرد. به همین خاطر در صورتی 
که ش��ما انگیزه کافی را در اختیار نداش��ته باشید، در 
نهایت این روحیه به تمامی تیم شرکت منتقل خواهد 
ش��د. با این حال درست عکس قضیه نیز اتفاق خواهد 
افتاد. درواقع با وجود انگیزه کافی در شما به عنوان قلب 
تپنده ش��رکت، در نهایت کل تیم نیز از روحیه بهتری 
برخوردار خواهند بود. با این حال توجه داشته باشید که 
این موضوع باید در تمامی اقدامات ش��ما وجود داشته 
باشد تا بیشترین تأثیرگذاری را به همراه داشته باشد. 

2- راهنمایی های خود را با ارائه مثال های 
مرتبط همراه سازید

بدون ش��ک همه افراد در رابطه با نصیحت واکنش��ی 
منفی  خواهند داش��ت. درواقع این امر به معنای ضعف و 
نیاز به دیگران تلقی می شود. اگرچه این طرز تفکر کامال 
غلط محسوب می شود، با این حال به عنوان مدیر شرکت 
و فردی که باید در زمینه نصیحت سایرین پیشگام باشد، 
الزم است شرایط مطلوب این امر را مهیا سازید. درواقع 
افراد زمانی به گفته های ش��ما بیش��ترین توجه را نشان 
خواهند داد که عملی بودن گفته های شما را حس کنند. 
درواقع این امر که نصیحت ش��ما حالتی کامال آرمانی به 
خود گیرد، باعث می ش��ود تا در نهایت فرد به علت عدم 
توجه به گفته های ش��ما در نهایت با ماندن در مش��کل 
خود انگیزه  الزم جهت فعالیت مطلوب را از دست بدهد. 
با این حال ش��ما با ارائ��ه مثال هایی مرتبط با گفته های 
خ��ود قادر خواهید بود به کارمند اطمینان الزم را جهت 
عملی بودن آن بدهی��د. در این رابطه مثال زدن از خود 
بهترین روش محس��وب می ش��ود. بدون شک شما نیز 
در مقطعی تنها ی��ک کارمند بوده اید و همین امر باعث 
می شود تا با مشکالت کارمندان به خوبی آشنا باشید. به 
همین خاطر در صورتی که بگویید خود شما نیز با راهکار 
معرفی شده توانستید مشکل را برطرف کنید، بدون شک 
احتمال توجه و انج��ام آن افزایش خواهد یافت. در این 
رابطه توصیه می شود ارتباط خود را با تمامی افراد حاضر 
در شرکت تقویت کنید و با این اقدام احتمال واکنش های 

منفی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 
3- موارد انگیزشی را به اشتراک بگذارید

امروزه با رش��د فضای اینترنت امکان دسترسی به 
اطالعات بسیاری فراهم است. درواقع اگر در گذشته 
ب��رای افزایش روحیه تی��م خود مجبور ب��ه آوردن 
سخنران به ساختمان شرکت بوده اید، در حال حاضر 
این امر با س��هولت بسیاری همراه است. درواقع شما 
می توانید س��خنرانی ها و کلیپ های موجود را که به 
اصطالح انگیزش��ی معرفی می ش��وند تهی��ه کنید و 
در زمان های مناس��ب برای تمام��ی افراد به نمایش 
درآوری��د. با این حال در صورتی ک��ه فرد خاصی را 
برای این منظور مدنظر دارید، توصیه می  شود تا این 
اقدام را از طریق تماس های تصویری صورت دهید. 

4- تشویق را جدی بگیرید
این امر یک واقعیت غیرقابل انکار است که شما باید 
برای اقدامات مؤثر و مفید افراد ارزش کافی قائل شوید. 
درواقع ریش��ه بسیاری از نارضایتی های شغلی در عدم 
توجه کافی مدیریت نسبت به اقدامات افراد است. این 
امر انگیزه بهبود و انجام فعالیت های بیشتر و با کیفیت 
باالتر را در افراد از بین خواهد برد. با این حال تش��ویق 
تنه��ا نباید از جانب ش��ما صورت بگیرد و الزم اس��ت 
ش��رایطی را فراهم آورید که تمامی افراد در این زمینه 
فعال باش��ند. در واقع هیچ دلی��ل منطقی وجود ندارد 
که کارمندان نتوانند خود به عنوان مش��وق سایر افراد 
اقداماتی را صورت دهند. در نهایت این اقدامات جوی 

فوق العاده را بر شرکت حکمفرما خواهد کرد. 
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احساسی را که به هنگام از دست دادن اولین مشتری ام 
داشتم هیچوقت فراموش نمی کنم. 

۲۴ ساله بودم، به تازگی به کار بازاریابی وارد شده بودم و 
احساسی که به من دست داد مثل این بود که با سر به دیوار 
خ��ورده ام. من از نقطه کور ضربه خورده بودم و احس��اس 

کردم که باعث شکست کل برنامه بازاریابی شده ام. 
این احس��اس را هیچوقت فراموش نمی کنم - اما درسی 

که آموختم را هم فراموش نمی کنم. 
گرچ��ه من هر هفته با مش��تریانم صحبت می کردم، اما 
واقعا به حرف مش��تری گوش نمی دادم. من به نگرانی های 
مش��تری در مورد برنامه بازاریابی ما یا تحت فشار بودن از 

طرف مافوقش توجهی نکردم. 
همانط��ور که اغلب صاحب��ان کس��ب وکار می دانند، به 
دست آوردن یک مشتری جدید، شش برابر حفظ مشتری 
هزینه بر است. پس باید دانست که چطور می توان مشتریان 
را حفظ کرد؟ در این نوش��ته من به چند مورد از تجربیات 

خودم در این زمینه اشاره می کنم. 
از مشتریان فعلی و قبلی بازخورد بگیرید 

صحب��ت ک��ردن ب��ا مش��تریان کار خیلی س��اده ای به 
نظر می رس��د، ولی همین کار س��اده را هم خیلی ها انجام 
نمی دهن��د! بگذارید این نکته را روش��ن کنم که بازخورد 
گرفت��ن از مش��تری لزوما به معنی ش��نیدن تحس��ین و 
تمجید نیست. ممکن اس��ت انتقادات سختی بشنوید، اما 
مطمئن باشید که چیزهای جدیدی می آموزید و می توانید 
عملکردتان را بهبود ببخشید.  حال بهترین راه های دریافت 
بازخورد مشتریان کدامند؟ و شما چطور می توانید احتمال 

دریافت پاسخ از مشتریان قدیمی را افزایش دهید؟ 
به دنبال بازخورد مشتری باشید 

یک پرسش نامه برای مشتری ارسال کنید تا از دلیل صرف 
نظر مشتری از خرید مطلع شوید. برای این کار حتی نیاز به 
استفاده از نرم افزارهای نظرسنجی نیست. تنها کافی است 
یک ایمیل حاوی چند سؤال ساده برای مشتریان بفرستید.  
  )Groove( این دقیقا همان کاری اس��ت که شرکت گروو
انجام داد. این شرکت قبال از طریق نرم افزارهای نظرسنجی، 
لینکی را برای مشتریان ارسال می کرد اما تنها ۱.۳ درصد از 
مشتریان در این نظرسنجی شرکت می کردند. پس آنها در 

رویکردشان تجدیدنظر کردند. 
 Alex( مدیرعامل و مؤس��س این شرکت، الکس ترنبول
Turnbull( می گوی��د: »بعد از فکر کردن به اینکه چطور 

می توانیم بازخورد بهتری از نظرس��نجی هایمان کس��ب 
کنیم، ما تصمیم گرفتیم که از دریافت اطالعات طبقه بندی 
ش��ده و منظم صرف نظر و در عوض به این توجه کنیم که 
مش��تریان قبلی ما چه حرفی برای گفتن دارند و به جای 
ارائه گزینه های از پیش طراحی ش��ده، به آنها اجازه دهیم 
که آزادانه و خارج از هر چارچوبی به سؤاالت ما پاسخ دهند. 
بنابراین به سادگی یک ایمیل حاوی تعدادی پرسش به آنها 
ارس��ال کردیم.«  این شرکت ایمیل حاوی پرسش نامه را 
چندین بار با گروه های آزمایشی امتحان کرد تا از کارآمدی 

آن مطمئن شود. 
نتیجه این بود که بعد از تغییرات جزئی در نوع س��ؤاالت 
و به عنوان مثال پرس��یدن اینکه »چه چیزی باعث شد از 
خریدتان منصرف ش��وید«؟ به ج��ای اینکه »چرا از خرید 
منصرف ش��دید؟«  این ش��رکت توانست نرخ مشارکت در 

نظرسنجی را تا ۱۹درصد افزایش دهد. 
مصاحبه ها را ضبط کنید 

ب��ه جای )ی��ا عالوه بر( ارس��ال ایمیل، طرح��ی بریزید 
که بر اس��اس آن، به صورت مس��تمر و مرتب با مشتریان 
مصاحبه کنید و این مصاحبه ها را ضبط کنید. به این طریق 
احتمال سوءبرداش��ت یا اش��تباه در نقل قول کمتر شده و 
بازخوردهای دقیق تری به دست می آورید.  شما می توانید 
این مصاحبه های ضبط شده را به فردی در شرکت تحویل 
دهید که آنها را به صورت دقیق بررسی و پیاده سازی کند.  
 NoNotes یک ابزار مناسب برای انجام این کار، نرم افزار
اس��ت که هم امکان ضبط تماس ها را در اختیار شما قرار 
می ده��د و هم مکالم��ات را پیاده س��ازی می کند و به این 
ترتیب به ش��ما اجازه می دهد که در زمان مکالمه، به جای 
خالصه برداری از گفته های مش��تری، با خیال راحت روی 
مکالمه تمرکز کنید و در مصرف زمان و انرژی صرفه جویی 
می کند.  البته نکته مهم آن اس��ت که همیشه باید ضبط 

مکالمات را با اطالع و رضایت مشتری انجام دهید. 
  )Live Chat( از نرم افزارهای گفت وگوی برخط

استفاده کنید
مصرف کننده ها هر روز بیشتر به استفاده از نرم افزارهای 
گفت وگوی آنالین در وب سایت ها عادت می کنند و در عمل 
این نرم افزارها به یکی از لوازم موفقیت کسب وکارها تبدیل 
شده اس��ت. طبق نظرسنجی های انجام ش��ده، ۵۱درصد 
مصرف کننده ه��ا بر ای��ن عقیده اند که باید ام��کان ارتباط 

مشتری با فروشنده به صورت ۲۴ ساعته فراهم باشد. 
دقت کنید که توصیه من، نصب یک نرم افزار گفت وگوی 
آنالین اس��ت و نه یک روبات گفت وگو. گرچه اس��تفاده از 
روبات های گفت وگو می تواند خوب باش��د، اما گفت وگوی 
زنده با یک ش��خص حقیقی به ش��ما اجازه می دهد که به 

مش��تری نزدیک و ب��ا او وارد تعامل ش��وید.  نرم افزارهای 
پیام رس��ان ه��ات اس��پات )HutSpot Messages(  و 
دریفت )Drift(  هر دو برای این کار بس��یار مناسب است. 
با این نرم افزارها می توانید صفحات خاصی از وب س��ایت را 
برای نمایش پنجره گفت وگ��وی زنده انتخاب کنید. مثال 
می توانید صفحات کاربری مشتریان یا صفحه پشتیبانی و 
خدمات را برای نمایش این گزینه انتخاب کنید تا بتوانید 
به نحو بهتری به نیازهای آنی مش��تری رسیدگی کنید. به 
همین دالیل اس��ت که ۷۹درصد مشتری ها اعالم کرده اند 

امکان گفت وگوی زنده را به گفت وگو با روبات های راهنما 
ترجیح می دهند. 

در بسترهای پرسش و پاسخ شرکت، مشتریان را به 
تعامل و اظهار نظر تشویق کنید 

بسترهای پرسش و پاسخ هنوز هم کارآمدند. گرچه این 
بس��ترها یکی از قدیمی ترین راهکارهای تعامل با مشتری 
هس��تند، اما هنوز هم با اس��تفاده از آنها می توان ایده های 
جدیدی برای ارتقای محصوالت یا خدمات به دست آورد. 

ب��رای مث��ال، آیا می دانس��تید ک��ه برنام��ه امتیازدهی 
اس��تارباکس )Starbucks(  بر اس��اس نظری که یکی از 

مشتریان مطرح کرده بود شروع به کار کرد؟ 
ای��ن غ��ول صنع��ت کاف��ه داری، مانند اکث��ر کافه های 

زنجیره ای به مشتریانش کارت عضویت ارائه می داد، اما نظر 
یکی از مش��تریان باعث جرقه زدن ایده ای جدید در ذهن 
مدیران این شرکت شد. نظر مشتری این بود که این شرکت 
باید با ایجاد یک سیستم امتیازدهی بر اساس میزان خرید 
مشتریان به آنها جایزه دهد.  هاب اسپات هم کاری شبیه به 
این را انجام می دهد. در سامانه پرسش و پاسخ هاب اسپات، 
مشتریان می توانند پیشنهاداتشان را برای ارتقای خدمات 
شرکت ثبت کنند. سپس سایر مشتریان می توانند به این 
نظرات رأی دهند و هر قدر یک پیش��نهاد رأی بیش��تری 
بیاورد، احتمال عملی شدن آن بیشتر می شود.  این راهکار 
هم مثال دیگری در مورد اهمیت شنیدن نظرات مشتریان 

است. 
میزان رضایت مشتریان را اندازه گیری کنید 

در ش��رکت ایمپک��ت )IMPACT(، ما ه��ر دو هفته 
یک بار، ش��اخص خالص مروجان را در مورد هر مش��تری 
اندازه گی��ری می کنیم. در ابتدا ای��ن کار مثل یک وظیفه 
تحمیلی به نظر می رس��ید، اما به مرور زمان به بخش��ی از 
روند عادی کاری ما تبدیل ش��د، تا حدی که حتی بحث و 
تبادل نظر درباره این شاخص به بخش جدایی ناپذیری از 

جلسات هفتگی ما تبدیل شد. 
این ش��اخص یک معیار کمی است که از ۰ تا ۱۰ متغیر 
است. بر اساس این شاخص می توان پاسخ سؤاالت بسیاری 
را پیدا کرد. سؤاالتی نظیر اینکه چقدر ممکن است مشتری، 
کسب و کار ما را به دوست یا همکاری معرفی کند؟ مشتری 

چقدر از عملکرد کنونی ما رضایت دارد؟ 
بعد از رسیدن به یک عدد مشخص، ما به دنبال رسیدن 
به اطالعات کیفی هستیم: چطور می توان نرخ این شاخص 
را به ۱۰ رس��اند؟ مهم ترین بخش��ی که باید ب��ر روی آن 
کار شود کدام اس��ت؟ چطور می توانیم به موفقیت شغلی 

مشتری کمک کنیم؟ 
نرخ این ش��اخص، به ویژه برای مسئوالنی که هر روز با 
مشتریان در ارتباط نیستند، مثل مدیرعامل یا مدیر بخش 
خدمات، برای تعیین موقعیت کنونی کس��ب و کار بسیار 
مهم است. اما ادامه ارتباط با مشتری کلید موفقیت است. 
بر اساس بازخوردهای دریافتی، خدمات یا محصول 

خود را ارتقا دهید 
بازخوردهای دریافتی ش��ما، چه پاسخی به یک ایمیل 
باش��د، چه نکته ای باش��د که در یک مکالمه ضبط شده 
مطرح ش��ده، چه س��ؤالی باش��د که در یک گفت وگوی 
آنالین پرس��یده ش��ده یا نق��د صادقانه ای باش��د که در 
بسترهای پرسش و پاسخ وب سایت شرکت نوشته شده، 
بانکی از اطالعات ارزش��مند را ب��رای ارتقای کارتان در 

اختیار شما قرار می دهند. 

وبینارهای مشتری-محور
پیشتر گفتیم که مشتریان به دنبال یافتن پاسخی برای 
سؤاالت شان هستند. اما شاید بتوانید این سؤاالت را حتی 

قبل از آنکه پرسیده شوند، پاسخ دهید! 
با برگزاری وبینارهای مش��تری-محور می توانید به این 
هدف دس��ت پیدا کنی��د. رایج ترین س��ؤاالت دریافتی را 
جمع آوری کرده و طی وبینارهایی که در طول سال برگزار 
می کنید به آنها پاس��خ دهی��د.  حتی می توانید وبینارهای 
برگزار شده را ضبط کنید تا مشتری های بعدی نیز بتوانند 

اطالعات مورد نظرشان را بدون طرح سؤال، پیدا کنند. 
ویدئوهای آموزشی

ساخت ویدئوهای آموزشی روش دیگری برای پاسخگویی 
به سؤاالت مشتریان است. نرم افزارهایی نظیر سوپ باکس 
)Soapbox(  یا لوم )Loom(  س��ه شما اجازه می دهند 
که از صفح��ه رایانه تا فیلمبرداری ک��رده و بدین ترتیب، 
ویدئوهای آموزش��ی بس��ازید. برای این کار ب��ه هیچ ابزار 

پیشرفته ای برای فیلمبرداری هم احتیاج نیست. 
TRUPOINT Par - )���رکت ش��رکای تروپوینت 
ners( ک��ه یک��ی از مش��تریان ایمپک��ت اس��ت، بعد از 
دریافت س��ؤاالت از طریق گفت وگوی زن��ده، از این روش 
برای پاس��خگویی به سؤاالت مش��تریان استفاده می کند. 
کارشناس��ان فروش ویدئوهای کوتاه یک ت��ا دو دقیقه ای 
تهیه کرده و از طریق آنها به سؤاالت مطرح شده در ایمیل 
یا گفت وگوی زنده پاس��خ می دهند تا مشتری دقیقا بتواند 

مراحل حل مشکل را دیده و دنبال کند. 
البته ممکن اس��ت این نکته بدیهی به نظر برس��د، ولی 
بس��یاری از شرکت ها از هیچ برنامه یا نرم افزار خاصی برای 
پاسخگویی به سؤاالت مشتریان استفاده نمی کنند. در واقع 
66درصد کسب و کارهای کوچک، هیچ برنامه ای برای حفظ 
مشتریان ندارند.  اگر شما به دنبال حفظ مشتری هستید 
)که باید باش��ید(، با وفادارترین و قدیمی ترین مش��تری ها 
ش��روع کنید. تمام مراحل دریافت بازخورد مشتری را که 
پیشتر توضیح داده ش��د دنبال کنید تا بفهمید مشتریان 
وفادار به چه دلیل به معامله با ش��ما ادامه می دهند و چه 
چیزهایی آنها را جذب می کند.  برای حفظ مشتریان وفادار، 
تخفیف های س��االنه برای آنها در نظر بگیرید. مش��تری ها 

اغلب از مشوق های مالی به خوبی استقبال می کنند. 
البته برنامه های حفظ مش��تری لزوما به مس��ائل مالی 
محدود نمی ش��ود. یکی دیگر از راه های حفظ مش��تریان، 
بها دادن ب��ه ارزش ها و اعتقادات آنهاس��ت. در واقع طبق 
 ،)CeB( نظرس��نجی انجام ش��ده توس��ط مؤسسه ِس��ب

مشتریان بیشتر به ارزش ها وفادار هستند یا به شرکت ها. 
impactbnd :منبع

چگونگی طراحی برنامه ای موفق برای حفظ مشتریان
نوشته جان بونینی

مدیر بازاریابی شرکت ایمپکت 
مترجم: صهبا صمدی
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اخبار

تبریز – لیال پاشائی: فرماندار تبریز در دیدار با اعضای هیات 
مدیره و بازرســان خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی با اشاره 
به نقش مهم اصحاب رســانه درآگاهی مــردم جامعه، اظهار کرد: 
مطبوعات رکن اصلی دموکراسی محسوب می شوند و خبرنگاران 
بعنوان رابط بین مردم و مسئولین می باشند که  با حفظ منافع ملی 
در جوامع بدنبال آگاه سازی مردم از عملکرد مسئولین ودستگاههای 
اجرائی هســتند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیار راستگو قلم 
خبرنگاران را عامل مهم جذب مخاطبان عنوان کرد و افزود: آموزش 
صحیح خبرنویسی اســاس کار خبرنگاری اســت و دراین راستا 
فرمانداری تبریز آماده همکاری با خانه مطبوعات استان آذربایجان 
شرقی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران با 
حضور اســاتید مجرب از سراسر کشور می باشد. فرماندار تبریز با 
اشاره به اینکه، آگاه سازی واطالع رسانی در جامعه هزینه دارد، افزود: 
ارتباط  صمیمی و مســتمر اصحاب رسانه با مدیران دستگاههای 

اجرائی  و نیروهای امنیتی باعث انعکاس شفاف و دقیق عملکردها  و 
نحوه خدمات رسانی مسئولین خواهد بود. وی در خصوص جایگاه 
و مشــکالت خانه مطبوعات نیز گفت: حرفه خبرنگاری یک شغل 
فرهنگی اســت و فعاالن فرهیخته این حرفه، نقش خطیر اطالع 
رسانی و آگاه سازی جامعه را برعهده دارند که باید مشکالت آنان نیز 

بطور جد پیگیری و برطرف شود. فرماندار تبریز اضافه کرد: بدنبال 
ارتباط مستمر و صمیمی با تمامی خبرنگاران می باشیم و در این 
خصوص نیز از کلیه مدیران شهرســتان خواهم خواست تا با ایجاد 
بستری مناسب برای انعکاس و شفاف سازی عملکرد و خدمات خود 

بدنبال ارتباط بیشتر با اصحاب رسانه باشند.

قــم - خبرنگار فرصت امروز- مدیرروابــط عمومی و امور بین 
الملل شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور »کمبود آب« را مشکل 
همگانی دانست و گفت: مصرف بی رویه حاصل »توهم فراوانی آب« و 
بازگشت از آموزه های دینی و باورهای قدیمی است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم، محمد خلیلی پیر در سلسله 
نشست های طلیعه رمضان که با موضوع »بحران آب« ویژه مبلغان ماه 
مبارک رمضان در سالن همایش های بین المللی دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم برگزار شد به تشریح وضعیت منابع آبی کشور پرداخت و 
گفت: در حال عبور از کم بارش ترین سال طی 50 سال گذشته هستیم. 

کاهش 40 میلیمتری باران در 10 سال اخیر 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور با بیان اینکه کشور ما هیچ گاه سرزمین پر آب و پربارانی نبوده 
است، خاطرنشــان کرد: بر اساس آمارهایی که 10 سال پیش ثبت 
شــده میانگین بارش ساالنه در کشور حدود 250 میلی متر بوده که 
این میزان در سال های اخیر با 40 میلی متر کاهش به 210 میلی متر 
رسیده است. خلیلی پیر با بیان اینکه بر اساس الگوهای جهانی ما تنها 
مجاز به اســتفاده از 40 درصد از آب موجود برای شرب، کشاورزی و 
صنعت هســتیم و مابقی را باید برای حفظ محیط زیست رها کنیم 
ابراز  داشــت: متأسفانه در کشور ما 80 درصد منابع آبی را استفاده 
کردیم و تنها 20 درصد آن را برای حفظ محیط زیست رها کرده ایم 
که این موضوع مشکالتی از جمله خشک شدن تاالب ها، دریاچه ها، 

فرونشست دشت ها و ایجاد ریز گردها را به دنبال داشته است. 
دچار توهم فراوانی آب شده ایم

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آبفای کشور با بیان اینکه در 
طول سه دهه گذشته دچار »توهم فراوانی آب« شدیم، اذعان داشت: 
پمپاژ بی حدوحصر آب از سفرهای زیرزمینی و احداث سدهای فراوان، 
این تصور را ایجاد کرد که آب همیشه به راحتی قابل دسترس است. 
وی با اشــاره به اینکه توهم فراوانی آب باورها و الگوهای قدیمی را از 
بین برد، گفت: مصرف بی رویه و سخاوتمندانه از آب نتیجه این توهم 
بود به گونه ای که بالیی که امروز بر سر سفره های زیرزمینی آمده 10 

برابر فاجعه بار تر از اتفاقی است که در دریاچه ارومیه رخ داده است. 
آب یک پدیده دائمی و سهل الوصل نیست

وی نقــش مبلغان دینــی را در تغییر باورهای مردم بر اســاس 

معیارهای دینی و اعتقادی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه 
به آیات و روایاتی که در خصــوص اهمیت و جایگاه آب وجود دارد 
باید مردم به این باور برسند که آب یک پدیده دائمی و سهل الوصول 
نیست. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل آبفای کشور با بیان اینکه 
ما بر اســاس وظیفه سازمانی خود تدابیر الزم و هزینه های زیادی را 
برای حل مشکل آب انجام می دهیم تاکید کرد: هم زمان با این تدابیر، 
باید با فرهنگ ســازی، مردم را به این باور برســند که آب را درست 
مصرف کنند در غیر ایــن صورت دیگر راهی برای تأمین آب وجود 
نخواهد داشــت. وی الگوی مصرف آب در کشــور را به ازای هر نفر 
160 لیتر اعالم کرد و با بیان اینکه این الگو در جهان 110 لیتر است 
ابراز داشت: برای رسیدن به این الگوها هیچ راه مهندسی وجود ندارد 
و تنها چاره آن کار فرهنگی اســت که این موضوع نیز در تخصص 

مبلغان دینی است. 
قیمت پایین آب بازدارنده نیست

وی با اشــاره به اینکه آب ارزان اســت و بــه همین دلیل »قدر« 
ندارد، گفت: قیمت آب بازدارنده نیست به همین علت مردم تمایلی 
به استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف ندارند. مدیر روابط عمومی و 
امور بین المللی آبفای کشور تاکید کرد: اگر هر شهروند این احساس 
مسئولیت اجتماعی را داشته باشد برای اینکه آب کمتری مصرف کند 
تجهیزاتی را مورد استفاده قرار می دهد که در کنار تأمین نیازهایش، 

50 درصد نیز میزان مصرف را کاهش دهد. 

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در نشستی با مدیران، معاونان مالی و پشتیبانی و مسئوالن 
روابط عمومی مدیران نواحی آموزش و پرورش اســتان بر فرهنگ 
ســازی مصرف بهینه آب تأکید کرد و گفت: در سال آبی جاری که 
47 درصد کاهش بارش داشتیم باید تک تک افراد جامعه آب را بهینه 
مصرف کنند تا در این شرایط خشکسالی مسئولیت اجتماعی خود 
را در مقابله با تبعات ناشی از خشکسالی به خوبی انجام داده باشیم 
که در این زمینه آمــوزش و پرورش بهترین نهاد برای مهیا نمودن 
فرهنگ صحیح مصرف در جامعه هســتند. مهندس هاشم امینی 
اعالم کرد: آموزگاران قشری بسیار اثرگذار در جامعه هستند که می 
تواند مردم را به این باور برسانند که آب با تغییر اقلیم در کشور کم 
شده است و باید مصرف را متناسب با منابع تطبیق دهیم. مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان در این نشست بر خرد جمعی تأکید کرد 
و خاطر نشان ساخت: انتظار می رود تمام مسئوالن امر با یک خرد 
جمعی راهکارهای گذر از بحران کم آبی را در استان عنوان نمایند تا 
در دسترســی مردم به خدمات شرکت آبفا وقفه ای به وجود نیاید. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان مدیریت مصرف آب از 
سوی تمام مردم را بسیار مهم خواند و اعالم کرد: متأسفانه با اینکه در 

چندسال اخیر اقلیم آب و هوایی کشور تغییر کرده است و اقلیم برخی 
از نقاط کشــور از نیمه خشک به خشک تبدیل شده است اما هنوز 
بعضی از مردم آب را درست مصرف نمی کنند و بدمصرفی هنوز در 
میان برخی از مردم رواج دارد در حالیکه باید مردم به این باور برسند 
که پایداری رفاه و آرامش آنها در گرو اعمال مدیریت مصرف آب است. 
مهندس  هاشم امینی در جلسه مشترک مدیران آموزش و پرورش و 
مدیران آب و فاضالب اصفهان با بیان اینکه مردم اگر می خواهند در 
نیم فصل اول سال جاری با چالش جدی در دسترسی پایدار به آب 
شرب مواجه نشوند باید مصرف شان را مدیریت کنند اظهار داشت: هم 
اکنون بیش از 4 میلیون و 70 هزارنفر در 56 شهر و ۳00 روستا تحت 

پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند، بنابراین اگر این تعداد 
مصرف روزانه خود را مدیریت کنند به  گونه ای که آب کمتری نسبت 
به گذشــته مصرف کنند مسلما با مشکل کم آبی در فصل تابستان 
مواجه نمی شوند اما اگر بخواهندهمان شیوه مصرف را که در سنوات 
گذشته داشتند دنبال کنند قطعا با مشکل کم  آبی در فصل تابستان 
روبرو می شــوند. مهندس امینی به انعقاد تفاهم نامه همکاری میان 
شرکت آبفا استان اصفهان با اداره کل آموزش و پرورش اشاره کرد و 
گفت: شرکت آبفا استان اصفهان طی تفاهم نامه ای که با اداره آموزش 
و پرورش منعقد کرده  مقرر شده اداره آموزش و پرورش با استفاده از 
ظرفیت خانه فرهنگ آب راه های مصرف بهینه آب را به دانش آموزان 
در مقاطع مختلف آموزش دهد.  وی نصب شیرهای فشارشکن را در 
اصفهان یکی از راههای توزیع عادالنه آب برشمرد و خاطرنشان کرد: 
شرکت آبفا استان به منظور توزیع عادالنه آب در اصفهان اقدام به نصب 
شیرهای فشار شــکن در مناطق مختلف کرده تا آب شرب با فشار 
یکسان در میان مشترکین توزیع شود. همچنین  شرکت آبفا استان 
اصفهان با توجه به اینکه نصب شیرآالت کاهنده می تواند حداقل ۳0 
درصد مصرف آب را کاهش دهد در صدد توزیع انبوه شــیرآالت کم 

مصرف میان مردم است. 

تبریز - ماهان فالح- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
با اهدای لوح سپاس از تالش های ارزنده و پیگیری مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی جهت اقدامات موثر 
در مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تقدیر و تشکر کرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی، رحیم شهرتی فرمعاون سیاسی، امنیتی  
و اجتماعی استاندار با اهدای لوح سپاس از تالش های ارزنده  و پیگیری 
ابوالفضل روح اللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 

آذربایجان شــرقی و کارکنان در راستای اقدامات موثر در مبارزه با امر 
قاچاق کاال و ارز و ارتقای کمی و کیفی فعالیت های کمیسیون برنامه 
ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کاال و ارز استان تقدیر و تشکر کرد. 
این گزارش حاکی است؛ کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه 
خارج از شبکه فرآورده های نفتی با هماهنگی و برنامه ریزی مدیریت و 
مسئولین منطقه 4 جلسه برگزار کرد که یک مورد آن با حضور اعضای 
کارگروه استانهای آذربایجان شرقی و غربی در ستاد این منطقه برگزار 
شــد. الزم به ذکر است اجرای گشت های مشترک هفتگی و بازدید از 

مصرف کنندگان سوخت، پیگیری اتصال 
سیستم مصرف کنندگان نفتگاز به گاز 
طبیعــی و برنامه ریــزی جهت اجرای 
عملیاتی طرح بارنامه برخط نفتکشها و 
طرح توزیع الکترونیکی فرآورده از طریق 
زیرساخت بانکی از جمله اقداماتی است 
که در تعامل با سازمانها و نهادی مرتبط 

در حال پیگیری و اجرا می باشد.

در دیدار با اعضای هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات آذربایجان شرقی:

فرماندار تبریز: رسانه ها رکن اصلی دموکراسی هستند 
مدیران برای انعکاس و شفاف سازی عملکرد و خدمات خود بدنبال ارتباط بیشتر با اصحاب رسانه باشند

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل آبفای کشور:

نقش موثر مبلغان دینی در تغییر باورهای غلط مردم

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در جمع مدیران آموزش و پرورش :

سازگار نمودن مردم با کم آبی تنها مختص یک دستگاه نیست

درراستای اقدامات موثر در مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی لوح سپاس دریافت کرد

شــهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار قدس ضمن 
تاکید بر ادامه همکاری شهرداری با هیئت رزمندگان اسالم پیشنهاد 
تشــکیل چهار کمیته تخصصی را مطرح و تبیین کرد. به گزارش 
روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری قدس، مسعود مختاری در 
جمع اعضای هیئت رزمندگان اسالم شهرستان قدس ضمن تبریک 
اعیاد شعبانیه با اشاره به انگیزه شکل گیری این هیئت اظهار داشت 
: هدف اصلی از تشکیل هیئت رزمندگان این بود که همه عزیزانی 
که جبهه و جنگ را درک کرده بودند، تجربیات خودشان را منتقل 
کنند. البته در این زمینه اقدامات متعدد و موثری هم صورت گرفت 
و آثار قابل توجهی نیز ارائه و منتشر شد؛ در واقع یک نیاز فرهنگی 
میان رزمندگان وجود داشــت باعث می شــد آنها از نظر علمی و 

فرهنگی وارد عرصه پشتیبانی هم بشوند و جزوات علمی تحت عنوان 
رزمندگان منتشر شود. وی افزود: از آن زمان تا کنون شاهد تغییرات  
زیادی بوده ایم. باید بپذیریم که فضای کشور تغییر کرده است. روز 

به روز مشکالت فرهنگی، پیچیده تر می شود و ما هر روز با پدیده 
های تازه ای روبرو می شــویم. بنابراین ضرورت دارد که همه ما که 
قصد انجام کار فرهنگی داریم به شــاخص و معیار اصلی که بیانات 
مقام معظم رهبری مدظله العالــی در راس آنها قرار دارد  مراجعه  
کنیم. باید توجه داشــته باشیم که اقدامات ما به طور کلی باید در 
سایه فرامین و انتظارات ایشان صورت بگیرد و تنها در این صورت می 
توانیم به خودمان و کارمان ببالیم. شهردار قدس گفت : این انقالب 
بر پایه مکتب اسالم به رهبري امام خمیني)ره( و با همراهي همدالنه 
مردم ایران شکل گرفت؛ این همدلي در پیروزي انقالب اسالمي و در 
دوران هشت سال دفاع مقدس با حضور پرشور مردمي تحقق یافت 

که سرافرازي وصف نشدني را براي ما در پي داشت.

شهردار قدس :

انجام فعالیت های فرهنگی نیازمند عزم جدی و همدلی مردم و مسئوالن است

مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی صنعت نفت: 
هدف از بازرسی، صیانت و حفاظت از خدمات ارزنده تالشگران صنعت نفت است 

رشت- زینب قلیپور - روز شنبه 22 اردیبهشت ماه مهندس حسینی مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی صنعت نفت و هیات همراه 
در راستای بازرسی های دوره ای از شرکت های تابعه وزارت نفت، از شرکت گاز استان گیالن بازدید کردند.در این دیدار مهندس 
حسینی با برشمردن بندهایی از سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اداری اظهار داشت: به فرموده 
رهبر معظم انقالب مبارزه با فساد اداری سرمایه گذاری را تضعیف نمی کند. ایشان همچنین می فرمایند نباید با مدیران صالح و 
سالم با سوءظن برخورد شود که این مهم باید سرلوحه کار همه ما قرار گیرد.مشاور وزیر نفت با اشاره به رتبه 120 تا 1۳4 ایران در 
میان 177 کشور دنیا در زمینه مبارزه با فساد اداری در سالهای2011 تا 2014 اظهار داشت: این مسئله برازنده کشور ما که یک 
کشور اسالمی است نمی باشد و باید با تالش مستمر در جهت بهبود این وضعیت قدم های موثری برداریم.مهندس حسینی گفت: 
شرکت ملی گاز و شرکت گاز استان گیالن جزء شرکت هایی هستند که سبب رضایتمندی مردم شده اند و هدف از بازرسی، صیانت 
و حفاظت از خدمات ارزنده تالشگران صنعت نفت است.مدیرکل بازرسی صنعت نفت فساد را قدرت بعالوه اختیار منهای پاسخگویی 
تعریف نمود و اظهار داشت: برای مبارزه با فساد بجای گشتن بدنبال متخلف باید به دنبال بستن راه های فساد در سازمان باشیم.وی 
در پایان ضمن تشکر از مدیرعامل و پرسنل شرکت گاز استان گیالن گفت: شرکت گاز استان گیالن یکی از مجموعه هایی است که 

کمترین شکایت را دارد از این رو تصمیم گرفتیم این جلسه با حضور روسا و مسئولین واحدها بصورت عمومی برگزار شود.

شرکت آب فاضالب روستایی مازندران با کسب باالترین امتیاز حائز رتبه اول شد
ساری – دهقان : در ششمین همایش استانی تجلیل از واحدهای اقتصادی و دستگاههای 
اجرایی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان، شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران با کسب 
باالترین امتیاز در بین تمامی دستگاههای اجرایی استان به عنوان نخستین دستگاه اجرایی 
حامی حقوق مصرف کنندگان شناخته شــد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل اداره 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران؛ ششمین همایش استانی تجلیل از 
واحدهای اقتصادی و دستگاههای اجرایی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان  با همکاری 
استانداری مازندران، سازمان صنعت-معدن و تجارت استان و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با حضور شهرام میرآخورلو 
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مهندس محمد اسالمی استاندار و رییس 
شورای ارزیابی ماده 6 قانون حمایت از مصرف کنندگان استان مازندران،مهندس نبیان معاون عمرانی استانداری ،مهندس خیریانپور 
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همچنین  مهدی گلچوب مدیر کل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری، 
دکتر محمد پور عمران رییس سازمان صنعت-معدن و تجارت  و علی رضایی رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان 
و جمع کثیری از مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران واحدهای تولیدی برتر در سالن اجتماعات سرپرستی شعب بانک صادرات 
مازندران-ساری برگزار شد. در این مراسم میرآخور لو با اشاره به آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: 
امسال بر اساس این مصوبه عالوه بر واحدهای اقتصادی، دستگاههای اجرایی حامی حقوق مصرف کنندگان برتر هم ارزیابی  و تجلیل 
می شوند لذا پیرو دستور ریاست جمهوری مقرر شده دستگاههای اجرایی یک میز خدمت داشته باشند و مردم با مراجعه به این میزها 

بدون دغدغه خدمات دریافت کنند و بر این اساس عملکرد دستگاهها نیز مورد ممیزی قرار می گیرد.

صلح و سازش 7 پرونده کیفری و حقوقی توسط اعضاء شورای حل اختالف هویزه
اهواز - خبرنگارفرصت امروز- اعضاء شورای حل اختالف هویزه با تالش و کوشش فراوان در یک روز کاری توانستند 7 فقره 
پرونده کیفری و حقوقی را منتهی به صلح و سازش کنند. به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختالف استان خوزستان اعضاء 
شورای حل اختالف شهرستان هویزه بار دیگر با تالش و کوشش فراوان و انجام وظیفه ذاتی خود توانستند 7 پرونده کیفری و حقوقی 
)۳ پرونده کیفری و 4 پرونده حقوقی( با موضوعات 1- ضرب و جرح 2- اهانت و فحاشی ۳- مطالبه چک به مبلغ ۳80 میلیون ریال 

4- تخلیه 2 باب مغازه و دامداری 5- مطالبه وجه و غیره در یک روز کاری این پرونده ها را با صلح وسازش مختومه کنند.
برگزاری دوره آموزشی ثبت آمار شوراهای حل اختالف خوزستان

دوره آموزشــی ویژه متصدیان آمار شوراهای حل اختالف سراسر خوزستان در دادگستری کل استان برگزار شد . به گزارش روابط 
عمومی شوراهای حل اختالف استان خوزستان در راستای ارتقاء سطح معلومات و نحوه تنظیم فرم های آماری و موارد مربوطه دوره 
آموزشی ثبت آمار شوراهای حل اختالف،ویژه متصدیان آمار شوراهای حل اختالف سراسراستان در دادگستری کل خوزستان برگزارشد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان:
مراسم اختتامیه سومین المپیاد ورزشی گلستان 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل ورزش و جوانان گلســتان گفت: مراســم اختتامیه سومین المپیاد ورزشی استان 
گلستان سه شنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان گلستان ، بهمن طیبی مدیرکل ورزش 
و جوانان استان گلستان اظهار داشت اختتامیه سومین دوره المپیاد ورزشی گلستان با عنوان گرامیداشت شهدای مدافع حرم در روز 
سه شنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار می شود.مدیر کل ورزش و جوانان گلستان با اشاره به شرکت حدود 4 هزار ورزشکار دختر و 
پسر از شهرستان های استان در این المپیاد ، گفت: این مسابقات در رشته های والیبال، بسکتبال، دو و میدانی، ژیمناستیک، کشتی 
آزاد، تکواندو، کاراته، تنیس روی میز، فوتبال )پسران( و فوتسال )دختران( برگزار شد.وی گفت: برگزاری المپیاد سبب توسعه کمی و 
کیفی ورزش استان می شود و نخبه های ورزشی پس از شناسایی و معرفی، می توانند به تیم های ملی راه پیدا کنند.مدیرکل ورزش و 
جوانان گلستان تصریح کرد: در این مراسم کاپ های قهرمانی، تندیس و جوایز تیم های برتر مسابقات و همچنین سه شهرستان برتر 
در مجموع مدال ها اهدا خواهد شد.شایان ذکر است مهمان ویژه این مراسم محمد رضا طالقانی پیشکسوت کشتی ایران خواهد بود.

جلسه بررسی مشکالت طرح برقی سازی و ارتقاء مسیر راه آهن اینچه 
برون گرمسار برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه بررسی مشکالت طرح برقی سازی و ارتقاء مسیر راه آهن اینچه برون گرمسار با حضور 
آقای غراوی معاون امور عمرانی ، پیشقدم رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، حسام مدیر کل دفتر فنی استانداری ، نصیری 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان، قربانی مدیر کل راه آهن شمال شرق2 و مدیران طرح های برقی سازی را ه آهن کشور 
درمحل سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی استانداری گلستان ، این پروژه بزرگ ملی با اعتباری بالغ 
بر 2/1میلیارد یورویی و سرمایه گذاری کشور روسیه اجرا خواهد شد طراحی مهندسی طرح توسط شرکت روسی) RZDI(وابسته 
به راه آهن ملی روسیه انجام شده و بزودی کلنگ زنی خواهد گردید.مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان در حاشیه این جلسه از آمادگی این شرکت جهت تحقق این مهم براساس قوانین و در صورت تامین اعتبارات الزم خبرداد.
این پروژه بخش مهمی از طرح کالن توســعه کریدور شمال جنوب در کشور است.با اجرای این طرح با طول مسیر 495 کیلومتر 
ظرفیت بار ساالنه مسیر به 9 الی 10 میلیون تن در سال و سرعت قطار ها به 120 الی 160 کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:
تکمیل اورژانس هسته ای بوشهر نیازمند ۳00 میلیارد ریال است

بوشــهر- خبرنگارفرصت امروز   : رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تکمیل 
اورژانس هســته ای بوشهر نیازمند ۳00 میلیارد ریال است. دکتر سعید کشمیری در حاشیه 
بازدید معاون رییس جمهور از مراحل ساخت اورژانس عمومی و هسته ای بوشهر اظهار داشت: در 
راستای توسعه زیرساخت های سالمت در استان بوشهر تالش گسترده ای صورت گرفته است. 
وی اضافه کرد: تکمیل پروژه های آموزشی، بهداشتی و درمانی در بوشهر با جدیت دنبال می شود 
و انتظار داریم با تأمین اعتبارات موردنیاز شاهد تسریع در تکمیل این پروژه ها و زیرساخت ها 
باشیم. رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: اورژانس عمومی و هسته ای بوشهر با زیربنای هشت هزار مترمربع در دست 
احداث است که در حال حاضر دارای 40 درصد پیشرفت فیزیکی است. وی با اشاره به اینکه تاکنون 90 میلیارد ریال برای ساخت 

این مرکز هزینه شده است، ادامه داد: تاکنون 60 میلیارد ریال برای این مرکز پرداخت شده است.

مدیرعامل برق باختر عنوان کرد:
پیش بینی کاهش ۳000 تا ۳500 مگاواتی تولید برق در کشور

اراک- مینو رستمی- مدیرعامل شرکت منطقه ای برق باختر گفت: در تابستان حجم مصرف برق در جنوب کشور بسیار زیاد 
اســت، از ســویی آمارهای کلی کشور می گوید در سال جاری 48 درصد مخازن آبی تکمیل شده و بر این اساس به نظر می رسد 
با نزدیک به ۳ تا ۳500 مگاوات کاهش تولید در کشور روبرو باشیم که در این شرایط برق مورد نیاز باید از طریق مدیریت مصرف 
توسط مردم، دستگاه ها و صنایع، تامین شود.  فرهاد شبیهی در حاشیه همایش سالیانه مدیریت مصرف که در سطح صنایع بزرگ 
استان های مرکزی، همدان و لرستان در شرکت برق منطقه ای باختر برگزار شد، افزود: این همایش با مشارکت صنایع بزرگ استان، 
استانداری مرکزی، سازمان مدیریت، شرکت مدیریت شبکه و شرکت برق منطقه ای باختر برگزار شده و هدف آن آگاه سازی و جلب 
مشارکت مشترکین و ارائه برنامه های تشویقی است تا در زمان پیک مصرف برق در راستای مدیریت بار و تامین نیاز مصرف مشترکین 
حرکت مناسبی داشته و استمرار خدمات را شاهد باشیم. وی با بیان اینکه در تابستان بیش از 15 تا 20 هزار مگاوات بار سرمایشی 
در ایران وجود دارد گفت: با توجه به اینکه بد مصرفی در کشور مشاهده می شود یکی از راهکارهایی که می تواند مصرف انرژیی را 

در کشور کنترل کند جلب مشارکت جدی مصرف کنندگان است که در سال گذشته اقدامات خوبی در این خصوص انجام شد. 
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انتق��ال مفاهیم اقتص��ادی به ک��ودکان از اهمیت 
فوق الع��اده ای برخ��وردار اس��ت، در س��نین پایین تر 
شرایط برای بسترس��ازی و شکل دهی آنچنان فراهم 
اس��ت که می توانید اولین ساختارهای اقتصادی ذهن 

فرزندان خود را طراحی و ایجاد کنید. 
با توجه به آنکه مفاهی��م اقتصادی در تمام مراحل 
زندگی همراه انس��ان هس��تند پس توصیه ما چندان 
عجیب هم نیس��ت. اگر فرزندان مان در همان سنین 
کودکی اهمیت پول و ش��رایط نگهداری و افزایش آن 
را بیاموزند بی شک در آینده رویکردی تخصصی تر به 
مقوله اقتصاد از شکل س��اده تا پیشرفته آن خواهند 

داشت. 
متأس��فانه به دلیل ع��دم آموزش ی��ا آموزش های 
نادرس��ت، برداش��ت فرزندان م��ا از مفه��وم اقتصاد 
ب��ه ش��کل کالن آن ب��از می گ��ردد. درحالی که اکثر 
کشورهای پیشرفته دنیا در پایه های آغازین تحصیلی 
س��عی در آم��وزش مفاهیم جزئی و س��اده اقتصادی 
ب��ه گروه های س��نی پایین ت��ر دارند. ب��رای مثال در 
دبس��تان ها هر هفته یک��ی از دانش آموزان مس��ئول 
جمع آوری مبلغ مش��خصی پول از سایرین شده و در 
نهای��ت ماموریت می یابد تا برای مث��ال دو روز تغذیه 
زنگ تفریح همکالس��ی های خود را خریداری کند و 

در اختیار آنها قرار دهد. این تمرین جذاب و در عین 
حال بس��یار مفید، یک کودک را در شرایط محاسبه 
)حتی اگر به کمک والدین یا معلمش باشد( قرار داده 
و همچنین وی را با انواع اس��کناس ها و ارزش��مندی 
آنها در برابر کاال آش��نا می کند. تداوم این روش برای 
یک سال تحصیلی قطعا نتایج مثبتی به دنبال خواهد 

داشت. 
در ای��ن میان ل��زوم همراهی والدی��ن نیز اهمیت 
وی��ژه ای دارد. به عبارت دیگر در کن��ار آموزش های 
مدرس��ه، الزم اس��ت تا والدین نیز آم��وزش مفاهیم 
اقتص��ادی به ک��ودکان را در برنام��ه روزانه خود قرار 
دهند. واگذاری بخشی از هزینه های منزل به فرزندان 

می تواند شروع خوبی در مسیر مذکور باشد. 
برای مث��ال هزینه الزم برای خری��د نان مورد نیاز 
یک هفته را در اختی��ار فرزندتان قرار دهید و از وی 
بخواهی��د طی م��دت مذکور این پ��ول را مدیریت و 
خری��د نان را انج��ام دهد. یا در م��ورد دیگر اقدام به 
تأس��یس بانک های خانوادگی کرده و شرایط دریافت 
و پرداخت وام با پ��ول توجیبی را برای فرزندان مهیا 
کنی��د. می توانی��د تهیه برخی از وس��ایل مورد عالقه 
فرزن��دان مانند بازی ه��ای ویدئویی را ب��ه عهده این 

وام ها بگذارید. 

یکی دیگر از اقدامات ارزش��مند در راستای آموزش 
مفاهیم اقتصادی به کودکان، استفاده از وسایل کمک 
آموزش��ی و بازی های گروهی با تم اقتصادی اس��ت. 
س��رگرمی هایی مانند روپولی و عمو پولدار می توانند 
جذاب و بس��یار مفید باش��ند. در اینگونه بازی ها که 
دارای اس��کناس های کاغذی با ارزش متفاوت، بانک، 
جریمه مالی و. . . هس��تند، یک نفر به عنوان بانکدار 
انتخاب ش��ده و خزانه را به دس��ت می گیرد، س��ایر 
شرکت کنندگان نیز هر کدام مقداری پول در ابتدای 
ب��ازی دریافت می کنند و س��پس در مراحل بازی به 
تجارت پرداخته و س��عی در افزایش دارایی های خود 
دارن��د. در برخی مراحل از بانک وام دریافت و پس از 
کسب درآمد تعهدات خود را پرداخت می کنند. از این 
رو آموزش��گاهی کوچک در چارچ��وب بازی را مقابل 

فرزندان تان قرار خواهید داد. 
ه��ر چه تالش والدین در افزای��ش دانش اقتصادی 
فرزندان ش��ان بیش��تر باش��د به همان می��زان آینده 
اقتص��ادی روش��ن تری در برابر ایش��ان ق��رار خواهد 
داش��ت. کودکی که ارزش پ��ول و مدیریت آن را در 
س��نین پایه درک کرده باش��د در آین��ده دیدگاهی 
وسیع تر نسبت به فرصت های اقتصادی خواهد داشت. 
sena :منبع

کارآفرینی کودکان؛ کودکان تان را هر چه زودتر با مفاهیم اقتصادی آشنا کنید! 

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 968 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشناس: ابتدا از اعضای تیم فروش تان 
بخواهید در جلسات با اعتماد به نفس صحبت کنند. 
جلساتی که به صورت هفتگی یا ماهانه میان اعضای 
تیم فروش برگزار می شود، فرصت بسیار خوبی برای 
افزایش اعتم��اد به نفس ویزیتورها و فروش��ندگان 
تازه کار اس��ت. در آن جلس��ات با صدایی رسا باید 
در مورد مس��ائلی که مطرح می شود صحبت کنند. 

صحبت کردن عالوه بر اینکه به آنها اعتماد به نفس 
می ده��د، آنها را ب��ا واژگان و اصطالحات رایج بازار 
آشنا می کند. همچنین قبل از صحبت کردن باید در 
مورد صنعت خود مطالعه کرده و با چهره ها و مسائل 
متعارف در آن زمینه آش��نا باشند.  در کنار صحبت 
کردن، گوش دادن هم یکی از مهارت های مهم برای 
موفقیت در فروش است. فروشندگان در ویزیت های 
خود نباید مش��تری را با سواالت و صحبت های شان 
بمباران کنند، بلکه باید سواالتی بپرسند که او وادار 

به صحبت کردن ش��ود. عالوه ب��ر این موارد یکی از 
اشتباهات جبران ناپذیری که بسیاری از ویزیتورهای 
جوان مرتکب می شوند این است که جلوی مشتری، 
محصول یا ش��رکت خود را زیر سوال می برند. اگر از 
مدیر یا حقوق پایین خود ناراضی هستند، هیچ کدام 
این مس��ائل نباید باعث ش��ود که جلوی مشتری از 
محصول یا ش��رکت خود بدگویی کنند. فروشندگان 
حرف��ه ای مش��کالت ش��خصی و کاری خ��ود را در 

مذاکره با مشتری مطرح نمی کنند. 

حرفه ای شدن نیروهای تازه کار

پرسـش: یک تیم فروش را مدیریت می کنم و به خاطر کمبود بودجه ناچار به اسـتخدام نیروهای تازه کار شده ام. 
چطور می توانم به اعضای گروه کمک کنم تا در جلسات فروش حرفه ای تر به نظر برسند؟  کلینیک کسب و کار

آیا فضای کار اشتراکی برای شما 
مناسب است

تصور کنید ای��ده جالبی برای راه اندازی کس��ب وکار به 
ذهن تان رس��یده است و بعد از بررس��ی زوایای مختلف و 
مش��ورت با چند نفر، تصمیم گرفته اید آن را پیاده س��ازی 
کنید. مطمئنا یکی از دغدغه های بزرگ تان این اس��ت که 
مکانی را برای کار کردن در نظر بگیرید. از آنجایی که هزینه 
اجاره دفتر کار بسیار باال است، بهتر است این کار به زمان 
دیگری موکول ش��ود. از طرفی شرایط کار کردن در منزل 
و اختصاص فضایی به اتاق کار برای همه وجود ندارد، پس 
راه حل چیست؟ در چنین ش��رایطی یکی از بهترین راه ها 
پیدا کردن فضای کار اش��تراکی اس��ت. هر تیم استارتاپی 
می تواند ب��ا ارائه ایده و معرفی تیم خود برای اس��تفاده از 
ای��ن فضا درخواس��ت دهد و طی یک جلس��ه ایده خود را 
برای کارشناسان توضیح دهد. تیم کارشناسی بعد از ارزیابی 
اس��تارتاپ نظر خود را اعالم می کند و چنانچه پاس��خ آنها 
مثبت باش��د، اس��تارتاپ می تواند با پرداخ��ت هزینه کم 
از امکانات فضای کار اش��تراکی اس��تفاده کند. البته برخی 
فضاهای اش��تراکی نیز قانون خاص یا اجباری به استارتاپ  
بودن ش��ما ندارند و صرف رعایت قوانی��ن کلی، فضا را در 

اختیار شما می گذارند. 
محل اس��تقرار، میز، صندلی، اینترن��ت، اتاق کنفرانس، 
اتاق بازی، دستگاه فکس و پرینتر و محلی برای صرف غذا 
نمونه ای از امکاناتی است که این مراکز در اختیار تیم ها قرار 
می دهند. تیم های مستقر در فضای کار اشتراکی با هزینه ای 
بسیار کمتر نسبت به اجاره دفتر کار از این امکانات استفاده 
می کنن��د، ام��ا در عوض باید به قوانی��ن آن محیط پایبند 
باش��ند. در چنین فضایی معموال چندی��ن تیم با ایده های 
مختلف در زمینه کاری مختلف مش��غول به کار هستند و 
شاید کار کردن در این شرایط برای همه آسان نباشد. پس 
قبل از هر کاری ببینید فضای کار اشتراکی برای تان مناسب 
است یا خیر. چهار پرسش زیر کمک می کنند دید بهتری 

نسبت به این موضوع پیدا کنید. 
1- آیا با سایر تیم ها نقطه مشترک دارید؟ 

همانطور ک��ه می دانید، محیط کار نق��ش پررنگی در 
روحیه و انگیزه دارد. افرادی که در فضای کار اش��تراکی 
فعالیت می کنند در طول هفته چند بار با یکدیگر مالقات 
و در م��ورد موضوع��ات مختلف صحب��ت می کنند. حال 
تص��ور کنید افرادی که هر روز می بینید و با آنها صحبت 
می کنید هیچ وجه اش��تراکی با ش��ما نداش��ته باش��ند. 
صحبت کردن با چنین افرادی نه تنها مفید نیست، بلکه 
اثرات منفی نیز دارد. بنابراین پیش از ثبت درخواست با 
تیم های مس��تقر در فضای کار اشتراکی آشنا شوید و در 
مورد زمینه کاری شان سؤال کنید. اگر احساس می کنید 
نمی توانی��د با چنین افرادی در یک محیط باش��ید بهتر 

است به محل دیگری برای کار فکر کنید. 
2- چند تیم در فضای اشتراکی مشغول به کار 

هستند؟ 
در برخ��ی فضاهای کار اش��تراکی تعهدی برای حضور 
دائ��م تیم ها وجود ندارد. همچنین ممکن اس��ت نظارت 
دقیقی روی فعالیت تیم ها انجام نش��ود. پس شاید نظم 
باالیی در محیط برقرار نباشد. همانطور که در مورد قبلی 
اش��اره کردیم، محیط کار تأثیر زیادی روی روحیه افراد 
می گذارد. تصور کنید پروژه مهمی را باید تحویل دهید و 
نیاز به تفکر دارید، اما سایر تیم ها کار خاصی برای انجام 
ندارن��د و در مورد تعطیالت آخر هفته صحبت می کنند. 
کار کردن در چنین محیطی به هیچ عنوان آسان نیست 
و ش��اید بازدهی باالیی نداش��ته باشد. حال برعکس این 
موض��وع را تصور کنید. مطمئن��ا کار کردن در محیطی 
که همه با انگیزه زیادی مش��غول به کار هس��تند بسیار 
دلپذیر و خوب اس��ت. حتما قبل از بس��تن قرارداد چند 
ب��ار محیط را بازدید کنید و نحوه کار س��ایر تیم ها و جو 

محیط را بسنجید. 
3- آیا شرایط محیط جدید را دوست دارید؟ 

بسیاری از افرادی که وارد فضای کار اشتراکی می شوند 
تا پیش از آن کارهای خود را از خانه انجام می دادند. در 
محیط خانه همه ش��رایط مطابق میل است و فرد در هر 
ساعت از شبانه روز و تحت هر شرایطی که دلش بخواهد 
کار می کن��د. به عنوان مثال نیازی به آرام صحبت کردن 
و داش��تن پوشش کامل نیست، اما شرایط در فضای کار 
اشتراکی فرق می کند. به عنوان مثال اغلب تیم ها نیاز به 
تمرکز ب��اال دارند و همه باید تا جای ممکن س��کوت را 
رعایت کنند. نوع قهوه یا چایی که استفاده می شود برای 
همه مش��ترک است و ش��خص نمی تواند به سلیقه خود 
چیزی را تغییر ده��د. عده ای ترجیح می دهند در هوای 
تازه کار کنند، اما باز گذاش��تن پنجره برای عده ای دیگر 
ناخوش��ایند است. به طور کلی در هر فضای کار اشتراکی 
قوانین عمومی وجود دارد که باید از س��وی همه رعایت 
شود. اگر فکر می کنید رعایت این قوانین روی بهره وری 
کارتان تأثیر می گذارد بهتر اس��ت در انتخاب فضای کار 

اشتراکی تجدید نظر کنید. 
4- آیا از تمام امکانات استفاده می کنید؟ 

همانط��ور ک��ه در موارد قبلی اش��اره کردی��م قوانین 
عمومی فضای کار اش��تراکی باید از س��وی اعضای تمام 
تیم ها رعایت ش��وند. قوانینی که ش��اید از س��وی همه 
پذیرفتنی نباش��د. به عنوان مثال عده ای ش��ب ها بهتر از 
روزه��ا کار می کنند در صورتی که فضای کار اش��تراکی 
س��اعات کاری محدود دارد. یا ع��ده ای ترجیح می دهند 
روزه��ای تعطیل نیز روی پروژه خود کار کنند اما فضای 
کار اش��تراکی آخر هفته ها تعطیل اس��ت. این موارد نیز 
بای��د پیش از ثبت  ن��ام در نظر گرفته ش��ود.  درنهایت 
همه چیز به تصمیم خودتان بستگی دارد. مزایا و معایب 
محیط را به طور کامل بس��نجید و چند بار از مکان مورد 
نظ��ر بازدید کنی��د. گاهی اوقات مزای��ای کار در چنین 
فضایی به اندازه ای زیاد اس��ت ک��ه می توان برخی موارد 
را نادی��ده گرفت. همچنین برخی از فضاها مدت زمانی را 
به عنوان دوره آزمایشی در نظر می گیرند که می توانید از 

امکانات آنها نیز بهره مند شوید. 
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استارتاپی می خواهد جادوانگی را 
برای انسان به ارمغان آورد

اخیرا یک اس��تارتاپی متش��کل از دانشجویان دانشگاه 
ه��اروارد آمری��کا، تحقیقاتی در زمین��ه جاودانگی بافت 
زن��ده انجام داده  و اکنون مدعی ش��ده  که قادر اس��ت با 
دستکاری دی ان ای بدن جانوران، کاری کند که آنها پیر 

نشده و حتی از سال های عمرشان کم بشود. 
به گزارش دیجیاتو، این ش��رکت باور دارد با پیشرفت 
آزمایش��ات این چنین��ی، باالخره خواهند توانس��ت این 
تغیی��ر را در افراد نیز پیاده ک��رده و رویای جادوانگی را 

برای انسان به ارمغان آورد. 

این استارتاپ که Rejuvenate Bio نام دارد توسط 
»جورج چرچ« پیش از این توانسته به همین روش، عمر 
ارگانیس��م  جانوری ساده ای نظیر کرم  و مگس  را دو برابر 

کرده و طول زندگی شان را پیشرفت دهد. 
در پژوهش های قبلی این کمپانی نیز مشخص شده که 
ترزیق خون دس��تکاری ژنتیکی شده می تواند موش ها را 

جوان تر از قبل کند. 
چ��رچ در این باره و هدف کمپانی خود می گوید: »ما تا 
به حال آزمایش های زیادی روی موش ها انجام داده ایم و 
پس از این نیز روی سگ ها نیز کار خود را ادامه خواهیم 
داد تا در صورت موفقیت سراغ انسان برویم. هدف ما این 
است که بدن و مغز یک جوان ۲۲ ساله داشته باشیم، اما 
۱۳۰ سال سن داشته و از یک قرن تجربه بهره ببریم.«

تمامی اس��ناد و مدارک اس��تارتاپ اشاره شده مخفی 
ب��وده و به صورت محرمانه طبقه بندی ش��ده اس��ت، اما 
نوش��ته های به دست آمده نشان می دهد که این شرکت، 
در دانش��گاه دامپزشکی اقدام به دستکاری ژنتیکی روی 
چهار س��گ ک��رده تا تحقیقات خود را به یک س��رانجام 

واحد برساند. 

چرچ معتقد اس��ت حتی اگر دس��تکاری ژنتیکی برای 
جوان س��ازی س��لول های بدن انس��ان عملی نباش��د باز 
می تواند کمک خوبی در پرورش حیوانات دیگر به شمار 
 Rejuvenate Bio رود. باید گفت که به تازگی شرکت
یک کمک هزینه نقدی از ستاد فرماندهی عملیات ویژه 
ای��االت متحده آمریکا دریافت کرده ت��ا بتواند در زمینه 
پرورش و ارتقای س��طح سگ های ارتشی فعالیت کرده و 

عملکرد مناسبی از خود به جای گذارد. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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