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فرصت های اقتصادی برجام برای ایران و اروپا

 سازوکارهای اروپا
در تقابل با آمریکا

با خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا راه خود را از واشنگتن جدا کرد و این اتحادیه 28 عضوی در پی بررسی 
راهکارهایی با هدف تداوم اجرای برجام و تقابل با تحریم هایی است که به احتمال زیاد در ماه های آتی عملیاتی 
می شود. در تازه ترین اتفاق، کمیسیون اروپا اعالم کرده درحال ارائه پیشنهاد انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی 
ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا است. جین کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپا گفته این اقدام نیازمند پیدا 
کردن یک میان بر از سیستم مالی آمریکا است تا به شرکت های اروپایی این اجازه را بدهد که پول صادرات نفت...

بازارهای رقیب مسکن چقدر قدرت دارند؟ 

 شرط و شروط خروج سفته بازی
از بازار مسکن
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خودروسازان فرانسوی در ایران ماندنی شدند

قدم های دشوار کارآفرینان در ابتدای کار
10 مهارتی که یک متخصص سئو باید داشته باشد

3 باور اشتباه و مشکل ساز در بازاریابی
6 ابزار ضروری برای بازاریابی در کسب وکارهای کوچک

نحوه شناسایی اینفلوئنسرها
ابزار تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تیم کوک: اپل موزیک
۵0 میلیون کاربر دارد

7

از دو هفته گذشته تاکنون، بحث های گوناگونی درباره تأثیر 
نقض برجام بر قراردادهای خارجی مطرح اسـت. در این بین 

اگرچـه هنـوز امیدواری هایی در زمینـه پایبندی 
اروپایی ها به برجام و به دنبال آن تداوم این...

 قراردادهای جوینت ونچر
فرصت ماندگاری خارجی ها در ایران

یادداشت
 اقتصاد ایران

در چنبره ابرچالش ها

اقتصاد ایران در چنبره ابرچالش ها

وضعی��ت اقتصاد ای��ران بحرانی 
اس��ت ی��ا بحران��ی خوان��دن آن 
س��یاه نمایی است؟ پاس��خ به این 
س��ؤال و س��ؤاالتی از این دس��ت 
که نگاه ش��ان به اقتصاد مانند نگاه 
به ش��یئی معلوم الحال و دوبعدی 
است نه سخت، که تقریباً ناممکن 
اس��ت. در حقیق��ت ب��رای تحلیل 
اقتصاد یک کش��ور، اگ��ر بخواهیم 
تصوی��ر درس��تی از آن به دس��ت 
بدهیم، باید حوزه های مختلف این 
اقتص��اد را از هم جدا و هر حوزه را 
با شرایط خاص آن حوزه و البته به 
صورت کارشناسی تحلیل کنیم تا با 
جمع بندی همه نتایج بتوانیم تصویر 
درست و نس��بتا جامعی از کل آن 
اقتصاد ارائ��ه دهیم. ذات اقتصاد به 
گونه ای است که نمی توان برای آن 
حکم کلی ص��ادر کرد. اقتصاد یک 
کشور را می توان به یک انسان بیمار 
تش��بیه کرد که برخ��ی می گویند 
حالش خوب نیس��ت و برخی هم 
اعتقاد دارند که رو به بهبود اس��ت، 
اما تشخیص درست حال این بیمار 
منوط ب��ه بررس��ی های تخصصی 
پزش��کانی اس��ت که همه اعضای 
بیمار را بررسی و حکم نهایی درباره 
وضعیت بیمار و درمان های مفید را 

برای بهبود او صادر کنند. 
ادامه در همین صفحه

وحید شقاقی 
شهری

عضو هیأت علمی 
دانشگاه خوارزمی

ادامه از همین صفحه
در حقیقت اینکه بیماری یک انس��ان مربوط به کدام قس��مت بدن باشد و 
همچنین میزان پیشرفت این بیماری و تبعاتی که می تواند برای سایر اعضای 
بدن بیمار و زندگی او داش��ته باش��د، می تواند توصیف متخصصان از وضعیت 
بیمار و نس��خه ای را که برای بهبود او می پیچند با تغییرات جدی همراه کند.  
البته تحلیل یک اقتصاد، حتی اگر آن را به انسان تشبیه کنیم باز هم از تحلیل 
وضعیت انسان سخت تر است. با وجود این، تحلیل حوزه به حوزه کمک می کند 

تا تحلیل جامع تر و درست تری از وضعیت کل اقتصاد داشته باشیم. 
با توضیحاتی که داده شد، اگر بخواهیم وضعیت اقتصاد ایران را توصیف کنیم، 
توجه به این نکته ضروری است که این اقتصاد با چندین ابرچالش مواجه است 
که اگر نتوانیم به درستی آنها را تحلیل و رفع کنیم، در آینده می توانند وضعیت 
حوزه های مختلف را به هم بریزند و چالش های جدی ایجاد کنند؛ چالش هایی 

که در نهایت قادرند نارضایتی عمومی و تبعات غیراقتصادی به همراه بیاورند. 
 بر این اساس اگر ابرچالش های اقتصاد ایران در حوزه های بانک، صندوق های 
بازنشس��تگی، تش��دید نابرابری و فق��ر، بی��کاری جوانان تحصیلک��رده، آب، 
محیط زیس��ت و ریزگردها، بدهی  و کس��ری بودجه دول��ت و ضعف حکمرانی 
س��امان نیابد یا جلوی شدت آنها گرفته نشود، این ابرچالش ها وارد فاز بحرانی 
می ش��وند و می توانند چالش های متعددی در حوزه های اقتصادی، سیاس��ی، 
امنیتی و اجتماعی ایجاد کنند. در شرایط فعلی برخی از این ابرچالش ها قابل 
درمان هس��تند، برخی نیاز به جراحی های عمیق و اصالحات نهادی س��خت 
دارند و برخی هم کارش��ان به جایی رس��یده که احتماال دیگر نمی توانیم برای 
رفع آنها کاری کنیم و مجبور به مدارا با آنها یا تحمل آسیب های آنها هستیم. 
مثاًل وضعیت ابرچالش بیکاری جوانان تحصیلکرده به جایی رس��یده که دیگر 
نمی توانیم آن را با ایجاد شغل متناسب با تخصص برطرف کنیم، چراکه بخشی 
از دهه ش��صتی های معروف به شکم جمعیتی به دهه چهارم زندگی خود وارد 
شده اند و وضعیت اقتصاد نیز به گونه ای است که نمی توانند به شغل متناسب با 

تخصص خود دست پیدا  کنند. 
از س��وی دیگر وضعیت برخی ابرچالش ها به جایی رس��یده که اگر به خوبی 
درمان نش��وند در آینده کار را س��خت خواهند کرد. مثاًل ابرچالش بدهی های 
دولت که به حدود 700 هزار میلیارد تومان رس��یده، اگر در ش��رایط فعلی با 
درمان های س��طحی و ساده  مدیریت نش��ود، در آینده نیازمند جراحی عمیق 

خواهد بود. 
در حوزه نظام بانکی اما، واقعیت این است که ما نیازمند انجام جراحی عمیق 
هس��تیم، درحالی که شاید 10 س��ال پیش می توانستیم با درمان های سرپایی 
ای��ن ابرچالش را اصالح کنیم. همچنین در حوزه صندوق های بازنشس��تگی با 
ابرچالشی مواجه هستیم که رفع آن جراحی عمیق می طلبد و اگر دیر بجنبیم 
مانند ابرچالش اش��تغال دهه شصتی ها غیرقابل حل می شود و راهی برای رفع 

آن باقی نمی ماند. از همین دست، ابرچالش های آب، محیط زیست و ریزگردها 
نیز نیازمند انجام جراحی عمیق هستند و اگر تأخیر کنیم، امکان درمان در این 

حوزه ها را نیز از دست خواهیم داد. 
مسئله مهم دیگری که در تحلیل اقتصاد ایران با آن مواجه هستیم این است 
که در اقتصاد ایران هنوز ش��فافیت کامل آمار و اطالع��ات وجود ندارد. از این 
رو حتی با انجام تحلیل های کارشناس��ی، به یقین نمی توان گفت عمق فاجعه 
اقتصاد چقدر است. مثاًل هنوز کسی نمی داند ابرچالش یا بحران بانک های کشور 
تا چه حد شدید است، چراکه دستکاری ترازنامه و صورت سود و زیان بانک ها 
مانع آن می شود که تحلیل گران اطالعات دقیق و کاملی درباره وضعیت بانک ها 
کسب کنند و در این وضعیت برخی با اغراق از بحران بانک ها صحبت می کنند 

و در مقابل برخی با اغماض، اما هیچ کدام قادر نیستند واقعیت را بیان کنند. 
از سوی دیگر آمارهایی نیز که از شاخص های کالن اقتصادی منتشر می شوند 
و اغلب وضعیت اقتصاد را رو به بهبود نشان می دهند چندان نمی توانند مالک 
قضاوت درباره وضعیت اقتصاد باشند و اگر هرکدام از این شاخص ها را به خوبی 
تحلی��ل نکنیم، احتماال در جمع بندی خود دچار انحراف می ش��ویم. مثالً اگر 
آمارها می گویند که رش��د اقتصادی در س��ال 96 حدود 4.4 درصد است باید 
بدانیم که این میزان رش��د ماحصل فعالی��ت  در چه حوزه هایی بوده، آیا پایدار 
اس��ت یا موقتی، واقعی است یا کاذب و اشتغال زاست یا نه. در این مورد، وقتی 
رش��د 4.4 درصدی را می شکافیم متوجه می ش��ویم که بخش عمده ای از آن 
مرب��وط به فعالیت در حوزه خدمات بوده و در زیرگروه خدمات نیز بیش��ترین 
رش��د به گروه واسطه گری های مالی، بده بستان های اوراق بدهی و فعالیت های 
گاه سفته بازانه در این حوزه مربوط بوده است. همچنین بررسی رشد اقتصادی 
12.5درصدی در سال 95 نشان می دهد که 9درصد از این رشد ناشی از رشد 
بخش نفت و مرهون افزایش صادرات نفت خام بوده اس��ت. همچنین است که 
وقتی کیفیت نرخ تورم حاصل از بررسی تحوالت قیمتی یک سبد با 330 قلم 
کاال را می شکافیم مشخص می شود که گرچه نرخ تورم، تک رقمی شده اما واقعاً 
اقالم ضروری و اساسی در سبد مصرفی مردم کل این 330 قلم کاال نیست، بلکه 
تعداد محدود تری از آنهاس��ت که تورم سنگین تری دارند و مردم نیز این تورم 
را بیشتر احساس می کنند؛ پس وقتی از نرخ تورم تک رقمی صحبت می شود، 

بسیاری آن را قبول ندارند. 
خالصه کالم اینکه به واسطه کاستی های موجود، قادر نیستیم اسکن دقیقی 
از وضعیت اقتصاد داشته باشیم و هیچ کسی نمی تواند تصور دقیق و شفافی از 
اقتصاد کشور به دست دهد، اما شواهد کلی حاکی از این است که ابرچالش ها به 
وضعیتی رسیده اند که نیازمند درمان هستند و در مورد برخی از آنها، اگر سریعا 
دست به کار درمان های سطحی نشویم، اوضاع وخیم می شود و چندی دیگر باید 

به درمان های سخت تن بدهیم. 
منبع: آینده نگر
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اع��الم  از  پ��س  روز   10
تصمی��م رئیس جمهوری آمریکا 
درباره خ��روج از برجام، رئیس 
کمیس��یون اتحادیه اروپا اعالم 
کرد این اتحادیه برای محافظت 
از ش��رکت های اروپایی در برابر 
ایران  علیه  آمری��کا  تحریم های 
قرار است مقررات بازدارنده را به 
اجرا درآورد. اما خبرهایی مبنی 
ش��رکت های  برخی  خ��روج  بر 
بزرگ و چندملیت��ی اروپایی از 
ایران به گوش می رس��د. خروج 
شرکت های بزرگی چون توتال، 
دنیلی،  ایرب��اس،  زیمنس،  انی، 
مرس��ک، س��اگا، آلیانت��س و... 
از ای��ران خبرهای��ی ناامیدان��ه 
اس��ت که قدرت آمری��کا را در 
تالش های سیاسی  خنثی کردن 

اروپا به رخ می کشد. 
به گزارش روزنامه »گاردین«،  
رئی��س  یونک��ر«،  کل��ود  »ژان 
اعالم  اروپا،  اتحادیه  کمیس��یون 
ک��رده ای��ن اتحادیه قص��د دارد 
مقرراتی مش��ابه قانون 1996 را 
اجرایی کند که مانع از همکاری 
شرکت های اروپایی با تحریم هایی 
که آمریکا قرار اس��ت علیه ایران 
وضع کند، شود. یونکر گفت: »ما 
به عنوان کمیس��یون اروپا وظیفه 
داری��م از ش��رکت های اروپای��ی 
محافظ��ت کنی��م. اکن��ون الزم 
است که دس��ت به اقدام بزنیم و 
به همین دلیل اس��ت که فرآیند 
فعال س��ازی »مق��ررات بازدارنده 
1996« را آغ��از می کنی��م.« او 
ک��ه در جریان نشس��ت وزیران 
ام��ور خارج��ه اتحادی��ه اروپا در 
صوفیه پایتخت بلغارستان سخن 
می گفت، در ادامه تأکید کرد که 
ای��ن قانون صب��ح روز جمعه 28 
اردیبهشت- 18 مه اجرا می شود. 
ژان کل��ود  آنچ��ه  ب��ر  بن��ا   
گفت��ه اعضای ای��ن اتحادیه در 

ح��ال وضع قانونی هس��تند که 
تحریم های ثانوی��ه آمریکا علیه 
ش��رکت های اروپایی را به دلیل 
هم��کاری با ایران به رس��میت 
هی��چ  قان��ون  ای��ن  نشناس��د. 
دادگاه��ی را در جه��ت اعمال 
جریمه که ممکن است از سوی 
کاخ س��فید علیه ش��رکت های 
اروپایی به منظ��ور انجام تجارت 
در جمه��وری اس��المی ای��ران 
وض��ع می کن��د، ب��ه رس��میت 
نوید  او  نمی شناس��د. س��خنان 
می دهد که بانک سرمایه گذاری 
اروپا، سرمایه گذاری شرکت های 
اروپایی در ایران را تسهیل بخشد 
یا شرکت های کوچک و متوسط 
تش��ویق به س��رمایه گذاری در 
ایران ش��وند. بااین حال، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه در 
سخنانی ش��رکت های فراملیتی 
را از هم��کاری در این زمینه به 
تعبیری مس��تثنا ک��رد و گفت: 
»من مدیرعامل ش��رکت توتال 
نیستم.« از س��وی دیگر وزارت 
خزان��ه داری آمریکا 180 روز به 
داده  مهلت  اقتصادی  بنگاه های 
تا ایران را ت��رک کنند، صرفاً با 
اعالم این خبر، خط کشتی رانی 
مرس��ک، بزرگ ترین س��رویس 
 CMA جه��ان،  کانتین��ری 
 CGM، Evergreen، 170
روز مانده به مهلت ترامپ ایران 

را ترک کردند. 
 توتال

ش��رکت نفت و گاز فرانسوی 
توتال با ص��دور بیانیه ای اعالم 
کرده با توجه ب��ه خروج ایاالت 
متح��ده از برج��ام و بازگش��ت 
علیه  متحده  ایاالت  تحریم های 
ای��ران، در صورت��ی ک��ه مورد 
معافی��ت ق��رار نگی��رد، مجبور 
اس��ت از پ��روژه اکتش��اف گاز 
پ��ارس جنوب��ی خ��ارج ش��ود. 

آمریکایی  سهامداران  35درصد 
این شرکت س��رمایه گذاری  در 
کرده اند؛ همچنین این ش��رکت 
در  دارای��ی  دالر  میلی��ارد   10
آمریکا دارد که ت��رس از بلوکه 
شدن این اموال از طرف آمریکا 
وج��ود دارد. وزیر نفت از امکان 
جایگزینی توتال فرانس��ه در فاز 
11 پ��ارس جنوب��ی با ش��رکت 
و  داد  خب��ر   CNPC چین��ی 
گفت: »ب��رای خ��روج توتال از 
ق��رارداد جریمه ای وجود ندارد، 
اما مبلغ��ی که توتال تاکنون در 
این قرارداد هزینه کرده اس��ت 
تا زم��ان اجرای کار، بازپرداخت 
نمی ش��ود.« بیژن زنگن��ه وزیر 
امض��ای  حاش��یه  در  نف��ت 
موافقت نامه بین المللی توس��عه 
میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم 
اس��ت  گفته  پرگس  بین المللی 
توت��ال اعالم کرده اگ��ر آمریکا 
مجوز معافیت توتال از تحریم ها 
را صادر نکند بر اساس قرارداد، 
فرآیند خروج از قرارداد توس��عه 
ف��از 11 پارس جنوب��ی را آغاز 

می کند. 
طب��ق ق��رارداد، در صورت��ی 
که توتال فرانس��ه از فعالیت در 
توس��عه فاز 11 پ��ارس جنوبی 
کن��ار برود ش��رکت س��ی. ان. 
پی. س��ی. چی��ن جایگزین آن 
می ش��ود. زنگنه با بی��ان اینکه 
س��ی. ان. پ��ی. س��ی. چین در 
توتال  سهام  جایگزینی،  صورت 
را در اختی��ار می گی��رد، گفت: 
»در صورت خروج طرف چینی 
از قرارداد نیز شرکت پتروپارس 

ایران باقی می ماند.«
 دنیلی

ایتالیای��ی،  ف��والد  ش��رکت 
تولیدکننده ف��والد ایتالیایی به 
دنبال خروج آمری��کا از برجام، 
کار ب��رای یافتن پوش��ش مالی 

ارزش  ب��ه  ایران  س��فارش های 
1.5 میلی��ارد یورو )1.8 میلیارد 
دالر( را متوقف کرد. الس��اندرو 
تریویلی��ن، مدیر ارش��د اجرایی 
این شرکت گفته است: »با توجه 
به خروج آمری��کا از این توافق، 
بانک ها ب��ه علت ترس از مواجه 
شدن با تحریم های ثانویه، دیگر 
آماده تأمین س��رمایه پروژه های 
ایران نیس��تند.« شرکت دنیلی 
در س��ال 2016، یک توافق نامه 
ای��ران به  با  چارچوب تج��اری 
ارزش ح��دود 5.7 میلیارد دالر 

امضا کرد. 
 ساگا

 ش��رکتی نروژی که در حوزه 
انرژی خورش��یدی فعال است و 
در اکتب��ر 2017 ق��راردادی به 
ارزش 2.5 میلی��ارد ی��ورو برای 
انرژی خورشیدی  ارائه خدمات 
به مدت پنج س��ال با ش��رکت 
»توسعه دهندگان انرژی امین« 
امض��اء کرده اس��ت. ام��ا بعد از 
اعالم تصمیم ترامپ برای خروج 
از برجام،  »گائوت استینکوپف« 
مدیر توس��عه شرکت »ساگا« از 
خروج این شرکت از ایران خبر 

داده است. 
ایرباس

ش��رکت اروپای��ی ایرباس در 
دس��امبر 2016 اع��الم کرد که 
ب��رای تحوی��ل 100 ج��ت به 
ایران، قرارداد امضاء کرده است 
و تاکنون تنها س��ه فروند جت 
مس��افربری را ب��ه این کش��ور 

تحویل داده است. 
انی

ش��رکت ایتالیایی انی در ژوئن 
2017 ب��رای مطالعه میدان های 
نفتی و گازی ب��ا ایران توافق نامه 
امضاء کرد. این ش��رکت تصمیم 
گرفته توافق خ��ود را با ایران لغو 
کند.  »کلودیو دسکالزی«، مدیر 

ش��رکت انی ایتالیا، در نشس��ت 
ساالنه خود به سهامدارانش گفته 
تم��ام طلب معوق خ��ود از ایران 
بابت س��رمایه گذاری های س��ال 
گذشته در این کشور را از تهران 
گرفته و قصدی برای اجرای پروژه 

جدید در ایران ندارد. 
 مرسک

مرس��ک  دانمارکی  ش��رکت 
)Maersk( بزرگ ترین شرکت 
پنجشنبه  روز  کشتیرانی جهان 
27 اردیبهش��ت اع��الم کرد که 
کلیه فعالیت ه��ای تجاری خود 
با ای��ران را متوقف خواهد کرد. 
به گفته محمدحس��ین داجمر، 
مدیرعامل اس��بق کش��تی رانی 
مانن��د  بزرگ��ی  ش��رکت های 
مرسک و مرسی به سبب اینکه 
ب��ازار بزرگی در آمری��کا دارند، 
نگ��ران هس��تند که مش��مول 

تحریم های آمریکا شوند. 
آلیانتس

 Allianz شرکت چندملیتی 
خدمات مالی اس��ت ک��ه دفتر 
مرک��زی آن در ش��هر مونی��خ 
آلمان ق��رار دارد. تمرکز اصلی 
ای��ن ش��رکت بر ارائ��ه خدمات 
بیم��ه اس��ت. در س��ال 2010 
دوازدهمین  آلیانتس،  ش��رکت 
ش��رکت بزرگ خدمات مالی در 
جهان بوده و در فهرس��ت سال 
2010 مجله فورب��س، در رتبه 
بزرگ ترین ش��رکت های  از   23
جهان قرار داشت. سهام شرکت 
بیم��ه آلیانتس در ب��ازار بورس 
فرانکفورت  ب��ورس  و  نیویورک 
این ش��رکت  معامله می ش��ود. 
به عن��وان س��ومین  هم اکن��ون 
شرکت خدمات مالی و بانکداری 
با  جهان شناخته می شود. حاال 
اع��الم خروج آمری��کا از برجام، 
آلیانتس تصمیم گرفته از ایران 

خارج شود. 

شرکت های بزرگ اروپایی از ایران می روند؟

تالش اروپا برای انسداد تحریم های آمریکا علیه ایران

مدیرعام��ل ش��رکت تایدواتر 
خاورمیان��ه با بی��ان اینکه فعاًل 
بن��دری  اپراتوره��ای  تحری��م 
کش��ورمان را تهدی��د نمی کند، 
گف��ت ب��ا برگش��ت تحریم ه��ا 
خطوط اصلی کشتیرانی اروپایی 

وارد بنادر ایران نمی شوند. 
اعتص��ام، مدیرعامل  مه��دی 
در  تایدواتر خاورمیانه  ش��رکت 
گفت وگ��و با ایلنا ب��ا بیان اینکه 
تهدید برگش��ت تحریم ها پیش 
روی فع��االن صنع��ت دریایی و 
بن��دری وجود دارد ام��ا به طور 
قطع به شرایط تحریم دوره های 
قب��ل برنمی گردی��م، گفت: در 
حال حاضر مواض��ع اروپا مبنی 
بر ماندن در برجام اس��ت و باید 
ببینیم چ��ه توافقی با اروپایی ها 

صورت می گیرد. 
وی ادام��ه داد: اغلب خطوط 
فرص��ت  در  ک��ه  کش��تیرانی 
ای��ران  بن��ادر  ب��ه  پس��ابرجام 
بازگش��ته بودند، از شرکت های 
اروپایی و آس��یایی هس��تند که 
مدعی اند متعهد به تعهدات شان 

خواهند ب��ود، بنابراین تمام این 
موضوعات به نحوه تعامل با این 
کش��ورهای اروپایی برای ادامه، 
حف��ظ ی��ا در نهایت خ��روج از 

برجام برمی گردد. 
مدیرعامل تایدواتر با بیان اینکه 
اگر فضا س��ختگیرانه تر باشد به 
س��ال های قبل از برج��ام و دوره 
تحریم ه��ا برمی گردی��م، اظه��ار 
داشت: بدیهی است شرکت های 
ب��زرگ اروپایی فع��ال در صنعت 
دریایی به دلیل اینکه مش��مول 
تحریم ها و جریمه ها نش��وند در 
ح��وزه همکاری با ایران بیش��تر 
احتیاط کنند و از این پس دیگر 
به صورت الینری عمل نمی کنند 
و پیش بین��ی می ش��ود خطوط 
اصلی خ��ود را وارد آب های ایران 
نخواهن��د ک��رد و کش��تی های 
کوچک تر اروپایی ها در بنادر ایران 

پهلو بگیرند. 
وی با تأکید بر اینکه در حال 
حاضر هیچ ی��ک از بنادر ایران 
تحری��م نیس��ت، بنابراین برای 
اپراتورهای ایرانی هم مش��کلی 

وجود ندارد، افزود: البته شرکت 
تایدوات��ر به بهانه ه��ای واهی و 
نادرس��ت مش��مول تحریم های 
غ��رب ق��رار دارد ب��ه همی��ن 
دلیل دیگر در بنادر کش��ورمان 
وجود خارجی نداشت.  اعتصام 
تأکید ک��رد: براس��اس اطالعات 
غلطی که علیه ش��رکت تایدواتر 
اعالم ش��ده هنوز ه��م بی دلیل 
در تحریم ق��رار داریم و به دلیل 
همی��ن تحریم ه��ای ظالمانه از 
فعالیت اپراتوری در بنادر کش��ور 
کنارگیری کردی��م، اما همچنان 
در بنادر کش��ور فعال هس��تیم. 
حتی مواردی را که مطرح ش��د 
رفع کردیم اما مش��کل تحریم ها 
علیه تایدواتر حل نش��د و باز هم 
در جری��ان اعم��ال تحریم ه��ای 
کادس��ا توجه��ی ب��ه اقدامات ما 
در جهت رف��ع موضوعات مطرح 
ش��ده نکردند و پایبن��د مقررات 
خ��ود ه��م نبودن��د.  مدیرعامل 
ش��رکت تایدواتر ادامه داد: فعاًل 
تهدی��دی در براب��ر اپراتورهای 
بندری وجود ن��دارد مگر اینکه 

ایران  علیه  تحریم های جدیدی 
اعمال و وضع شود.  وی با بیان 
اینک��ه ب��ه اس��تناد تحریم های 
بنادر کش��ور  اپراتورهای  قب��ل 
مش��مول تحریم ها نمی ش��وند، 
چ��را که هیچ اپرات��وری تحریم 
نیس��ت و اپرات��ور تحریمی که 
تایدواتر باشد در بخش اپراتوری 
فعالی��ت نمی کن��د، تأکید کرد: 
در تحریم ه��ای جدی��د طبیعی 
اس��ت که هر ش��رکتی احتمال 

مشمولیت تحریم ها را دارد. 
اعتصام گف��ت: ایران هر دوره 
تحریمی را تجربه کرده است و 
در شرایط بدتر فعالیت کرده ایم 
و روزه��ای پی��ش رو بدت��ر از 
ش��رایط تحریم ه��ای دوره های 
قبل نخواهد بود. هم آنها تجربه 
وضع تحریم های جدید را دارند 
و هم ایران تجربیات بیش��تری 
درباره دور زدن تحریم ها دارد. 

به ط��ور  ک��رد:  تأکی��د  وی 
قطع اعم��ال تحریم های جدید 
ایرانی  برای شرکت های  تبعاتی 
خواه��د داش��ت و هزینه ه��ا را 

افزایش خواهد داد. البته براورد 
هزینه های��ی که کش��ورمان در 
دوره تحریم متحمل می شود در 
هر حوزه ای بس��یار سخت است 
و بستگی به واکنش کشورهای 
اروپایی خواهد داش��ت و اینکه 
علیه  جدیدی  تحریم ه��ای  چه 
ایران وضع می شود.  مدیرعامل 
تایدواتر درباره وضعیت خطوط 
ش��رایط  در  ایرانی  کش��تیرانی 
تحریم های جدید اظهار داشت: 
دوره  در  ه��م  ای��ن  از  پی��ش 
پس��ابرجام در بن��ادر آمریکایی 
حضور نداشتیم و در حال حاضر 
هم برای تردد در بنادر اروپایی 
مش��کلی نداری��م، چراکه هنوز 
اروپا متعهد به برجام است. اگر 
قرار باشد اروپایی ها هم از برجام 
بای��د مصادیق  خ��ارج ش��وند، 

تحریمی را رعایت کنیم. 
وی افزود: واقعیت این اس��ت 
که در حال برگش��ت به فضای 
تحریم ها هس��تیم اما اینکه این 
فضا چقدر س��ختگیرانه باشد به 
نحوه تعامل با اروپا برمی گردد. 

مدیرعامل شرکت تایدواتر خاورمیانه: 

خطوط کشتیرانی اروپایی وارد بنادر ایران نمی شوند

گزارش2

اقتصادجهان

دلیل کوتاه آمدن ناگهانی دولت ها      و واگذاری شرکت ها     
ژاپن چطور نجات یافت؟ 

سیاس��ت   خصوصی س��ازی و خود   خصوصی س��ازی 
در جه��ان در دهه 80 همه گیر ش��د و اکثر کش��ورها 
ب��رای خصوصی ک��ردن اقتصاد خ��ود در تالش بودند. 
آغاز این روند نیز همراه با واقعیتی بود که کش��ورهای 
سوسیالیس��تی سابق   خصوصی س��ازی را یک سیاست 
ضروری برای دس��تیابی به »اقتصاد بازار«  می دانستند. 
عالوه بر این، نه تنها کشورهای پیشرفته )سرمایه داری(، 
بلکه کشورهای در حال توسعه نیز به عنوان یک سیاست 
مهم به طور مداوم به آن پرداخته اند. تالش نظریه پردازان 
در دوران های مختلف برای   خصوصی سازی چنین بوده 
که شیوه و سیاست های ارائه شده خود را بهترین گزینه 
برای دستیابی به اهداف اجتماعی،  اقتصادی و سیاسی 
تفسیر کنند. حاصل تالش های مختلف، عموما گرایش 
به سوی یکی از دو قطب »بازار« یا »دولت« بوده است. 
در س��ال 1983 برای اولین بار واژه   خصوصی سازی در 
دانش��گاه ثبت ش��ده و تعریف آن این گونه بوده است: 
خصوصی سازی عبارت است از »تغییر کنترل یا مالکیت 

از سیستم دولتی به سیستم خصوصی.«
دولت ه��ا      در نیمه اول قرن بیس��تم با این توجیه که 
مکانیزم بازار و سیس��تم قیمت ه��ا      در تخصیص بهینه 
منابع و ایجاد حداکثر رفاه دچار مشکل و ناتوانی است و 
قادر نیست به نیازهای اساسی جامعه به طور مثال، تولید 
و عرضه کاالها و خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت های 
اقتص��ادی، توزیع مناس��ب درآمدها، تأمی��ن امکانات 
آموزشی و بهداشتی، سرمایه گذاری های کالن در صنایع 
استراتژیک و. . . پاسخ مثبت دهد، به اقتصاد ورود پیدا 
کردند و تصدی بس��یاری از فعالیت های اقتصادی را به 
عهده گرفتند، به طوری که در خیلی از کش��ورها اکثر 
مس��ئولیت های اقتصادی و زیرساختی در دست دولت 
بود. اما با افزایش میزان فعالیت های اقتصادی دولت ها      
در اواخر دهه 70 میالدی، کارایی فعالیت های اقتصادی 
بنگاه ها      و مؤسسات دولتی به شدت کاهش پیدا کرد و 
تبعات این اتفاق کاهش انگیزه شغلی میان کارمندان، 
ضعف مدیریت و افزایش اختالس بود. به همین ترتیب 
دولت ه��ا      آغاز به واگ��ذاری شرکت ها     یش��ان کردند. با 
این کار س��هم دولت در تولی��د ناخالص ملی کاهش و 
به تبع آن رش��د اقتصاد کش��ورها افزایش پیدا کرد. به 
همین ترتیب   خصوصی س��ازی جهانی ش��د و کشورها 
آغاز به   خصوصی س��ازی و دولت ها      شرکت های خود را 
واگذار کردند.  پس از جواب گویی   خصوصی س��ازی به 
مشکالت اقتصادی در جهان،   خصوصی سازی به عنوان 
یکی از برنامه های صن��دوق بین المللی پول برای حل 
مش��کالت اقتصادی در کش��ورها ارائه شد و تبدیل به 
یکی از اس��تراتژی ها     ی اساسی کشورهای توسعه یافته 
برای دس��تیابی به کارایی باالتر و رشد اقتصادی بیشتر 
هم زم��ان ب��ا کاهش نیاز ب��ه وام گیری بخ��ش دولتی 
شده است. بحث اصلی  خصوصی س��ازی این است که 
شرکت های خصوصی با انگیزه دستیابی به سود بیشتر ، 
با توجه به استفاده درست و بهینه از منابع ، هزینه ها را 
به صورت قابل توجهی کاهش  می دهند و از این فعالیت 
و اقدام، کارایی باالتری را به ثبت  می رس��انند. مدیران 
بنگاه های خصوصی به دلیل اهداف و انتظارات طبیعی 
س��هامداران در راستای کسب سود و ارتباط معنا داری 
که تأمین این انتظارات با حفظ شغل و مزایای جبران 
خدمت شان دارد ، به ایجاد سود حداکثری عالقه مندی 

باالیی نشان  می دهند. 

مذاکرات تجاری آمریکا و چین همچنان 
بی نتیجه ماند

چین کاالی بیشتری از آمریکا می خرد
چی��ن و آمریکا همچن��ان در حال انج��ام مذاکرات 
تجاری هس��تند تا از جنگ تج��اری جلوگیری کنند. 
هر دو کش��ور انتظاراتی دارند که احتماال طرف مقابل 
مخالف با آن اس��ت. دور دوم مذاکرات در واشنگتن هم 
رو به پایان اس��ت و توافق خاصی بین دو کشور صورت 
نگرفته است. سی ان ان مانی گزارشی دراین باره منتشر 

کرده است. 
طب��ق این گ��زارش، چی��ن و آمریکا در ح��ال ارائه 
گزارش های مختلفی هستند که در مذاکرات این هفته 
رخ داده اس��ت؛ مذاکراتی که برای جلوگیری از جنگ 

تجاری ترتیب داده شده است. 
مقامات آمریکایی به سی ان ان گفته اند: پکن پیشنهاد 
افزایش خرید کاالهای آمریکایی تا 200 میلیارد دالر را 
داده است. به این ترتیب عدم توازن تراز تجاری بین دو 

کشور هم کاهش پیدا می کند. 
اما در نشس��ت خب��ری در پکن، س��خنگوی وزارت 
خارج��ه چین، لو کانگ، چنین پیش��نهادی را تکذیب 

کرد. او گفت: این شایعات درست نیست. 
مقامات ارش��د دو کش��ور به دنبال راهی بهتر برای 
حل مش��کل تجاری شان هستند. ایاالت متحده و چین 
در ماه های اخیر تهدید کرده بودند که تعرفه های ده ها 
میلیارد دالری روی محصوالت صادراتی یکدیگر اعمال 
خواهند کرد. لو، جزییات بیشتری درباره مذاکرات نگفته 
است اما با این حال آن را »سازنده« توصیف کرده است. 
مسئوالن آمریکایی گفته اند ایده افزایش خرید کاالی 
آمریکایی توسط چین تا حدود 200 میلیارد دالر، تنها 
یک پیش��نهاد از جانب چین بوده و هیچ توافقی درباره 

آن انجام نشده است. 
یکی از درخواس��ت های آمریکا طی ماه های گذشته 
از چین این بود که مازاد تجاری اش با آمریکا را تا سال 

2020، 200 میلیارد دالر کاهش دهد. 

نگاه

طرح های عمرانی بی ضابطه به روایت فرشاد مومنی
گذار خطرناک از دولت خام فروش 

به آینده فروش
فرش��اد مومن��ی، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه عالمه 
طباطبایی پنجشنبه هفته گذش��ته در نشست »بررسی 
واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام؛ تهدیدها و فرصت ها« 
که در مؤسس��ه »مطالع��ات دین و اقتصاد« برگزار ش��د، 
گفت: بر اس��اس قانون اجازه جابه جایی 30 درصد بودجه 
به سیستم های دولتی داده شده که نشان دهنده خروج از 

ضابطه و قانون و نیز تحریک افراد به فساد است. 
به گزارش ایلنا، این اقتصاددان نهادگرا درباره مختصات 
اقتصاد ایران و ش��رایط اقتصادی حال حاضر کشور گفت: 
با توجه به ش��رایط منطقه ای و بین المللی پیش آمده، در 
معرض روبه رو ش��دن با فصل جدیدی هس��تیم که باید 
کمربنده��ا را محک��م ببندیم و مانند ه��ر زمینه دیگری 
ظرفیت های دانای��ی را ارتقاء دهیم تا این دانایی ها هویت 
جمعی پیدا کند و دس��تاوردها بیشتر و هزینه ها حداقل 

شود. 
او ادام��ه داد: یک��ی از بزرگ ترین تحلیل ها در س��طح 
توسعه، مسئله فهم صحیح توالی ها است که عبارت است 
از »ترتیب صحیح ام��ور« و از جنبه نظری هم بحث های 
زی��ادی در این مورد وجود دارد که در این میان می توانیم 
به اقتصادشناس بزرگ »گونال میردال« اشاره کنیم. وقتی 
کش��ور در معرض فرار غیرمتعارف س��رمایه های مادی و 
انسانی اس��ت، خرد توس��عه گرا اقتضا می کند که اولویت 
با حفظ دارایی های موجود باش��د تا جذب س��رمایه های 
خارجی، که این ش��رایط در مواجه��ه با وضع مالی دولت 
هم صادق اس��ت.  این استاد دانش��گاه ادامه داد: دولت به 
جای کسب درآمدهای جدید باید ساختار هزینه ای خود 
را اصالح و بهبود ببخشد، به طوری که در مطالعه سازمان 
ملل در مورد بحران آب و توس��عه انس��انی به کش��ورها 
پیش��نهاد ش��ده که به ج��ای انتقال آب بی��ن حوزه های 
مختلف، به مدیریت صحیح منابع آب بپردازند.  مومنی با 
اشاره به مشکالت ساختاری کشور گفت: در مورد توالی ها، 
یک درس بزرگ برای توس��عه مدیریت ملی در س��اختار 
رانتی وجود دارد و آن داش��تن مش��کل ساختاری مسائل 
اس��ت که با راه حل های تک ساحت نگرانه حل نمی شود و 

باید راه حل های ساختاری ارائه شود. 
وی در مورد ناکارایی منابع گفت: تداوم توسعه نیافتگی با 
فساد و ناکارایی فزاینده همراه است و برای نمونه می توان 
به کوش��ش های رفاهی حکوم��ت در قالب تخصیص های 
حکومتی اش��اره کرد که همگان ب��ر ناکارآمدی آن اذعان 
دارند. در الیح��ه بودجه 1397 ح��دود 98 هزار میلیارد 
تومان منابع در این زمینه اختصاص داده شده که 50 هزار 
میلیارد تومان آن برای تأمین  اجتماعی و 45 هزار میلیارد 

تومان برای یارانه ها در نظر گرفته شده است. 
مومنی بیان کرد: در صورتی که بودجه نهادها، بانک ها و 
صدا و س��یما را لحاظ کنیم این رقم به 250 هزار میلیارد 
تومان می رسد، این به معنای صرف ساالنه 3 میلیون تومان 
برای رفاه اجتماعی به ازای هر نفر است. با این وجود شاهد 

افزایش نارضایتی ها علی رغم وجود منابع کافی هستیم. 
وی متذکر ش��د: یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده 
فساد و ناکارآمدی تخصیص فزاینده و نابرابر منابع است که 

در کف و سقف مستمری ها می توان مشاهده کرد. 
این اقتصاددان آینده فروشی را خطرناک دانست و افزود: 
در شرایط گسترش فزاینده بحران مالی که با سهل انگاری 
روبه رو هس��تیم و تم��ام ارکان حکومت و دولت را متوجه 
آن کرده ای��م که من نام آن را  گذار خطرناک از دولت خام 

فروش به دولت آینده فروش گذاشته ام. 
وی بی��ان کرد: رفتارهای مالی دولت پس از شکس��ت 
برنامه تعدیل ساختاری، خام فروش��ی را تبدیل به رویای 
دست نیافتنی کرده درحالی که اوایل انقالب همه به دنبال 

چاره اندیشی در این مورد بوده اند. 
مومن��ی در مورد کس��ری بودجه دولت گف��ت: اگر در 
گذش��ته درآمد دولت از فروش مناب��ع نفت و گازی و نیز 
انتش��ار اوراق مش��ارکت بود، اکنون اوراق مشارکت صرفاً 
برای گذران ام��ور روزانه دولت به کار می رود. بر اس��اس 
قانون اجازه انتش��ار اوراق مشارکت منحصر به طرح های 
اس��ت که بازده اقتصادی دارن��د درحالی که این مجوز به 
طرح هایی داده می شود که فاقد بازده اقتصادی هستند و 
انتشار به شیوه کنونی رقابت مخرب علیه مولدها است که 
دسترسی به منابع را در مقابل رباخواران دشوار کرده است. 
وی تصریح کرد: پس از بحران سال 2008 از دولت هایی 
که نرخ بهره 4 درصدی داشتند با عنوان دولت های تسخیر 
ش��ده در رانت و رباخواران یاد می کردن��د، اما در ایران با 
کوچک ترین نوس��ان در نرخ ارز ناگه��ان نرخ بهره بانکی 
5 درص��د افزایش یافت.  مومنی با اش��اره به قدرت نفوذ 
شخصی در مسائل کالن اقتصادی گفت: در ساختار اقتصاد 
سیاسی ایران با ساختار مالی روبه رو هستیم که محرک آن 
اعمال صالحدیدهای شخصی است که نشان دهنده تشویق 
سیس��تم به فساد است، به طوری که در نظام بودجه ریزی 
کش��ور 57 تا 76.5 درص��د کل بودجه دولت بر اس��اس 

صالحدیدهای شخصی دستکاری می شود. 
وی ادامه داد: بر اساس قانون اجازه جابه جایی 30 درصد 
بودجه به سیس��تم های دولتی داده شده که نشان دهنده 
خروج از ضابطه و قانون و نیز تحریک افراد به فساد است. 
مومنی در م��ورد طرح های عمرانی کش��ور گفت: این 
طرح ها یک��ی از کانون ه��ای بحران اس��ت، به طوری که 
فردوس��ت در کت��اب خاطرات خ��ود اذعان کرده اس��ت 
طرح ه��ای عمران��ی بی ضابطه که منابع را بدون داش��تن 
بازدهی می بلعید، پاشنه آشیل و عامل به چالش کشیدن 
مشروعیت حکومت پهلوی بود و ما در طول دو دهه اخیر 
به این نتیجه رس��یده ایم که ماج��رای طرح های عمرانی 

بحران ساز بوده با این وجود هنوز گره آن باز نشده است. 
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برخی تحلیلگران بازار مسکن معتقدند 
مسکن و پروژه های عمرانی هیچ ارتباطی 
ب��ه خروج آمریکا از برجام ندارد، بنابراین 
ب��ازار مس��کن ب��دون هیچ تغیی��ری به 
مس��یر خود ادام��ه خواه��د داد، چراکه 
فرآورده ه��ای س��اختمانی از خارج تهیه 
نمی شود که حواشی برجام بتواند تأثیری 

در قیمت مسکن داشته باشد. 
به گزارش خبرآنالین، حدود یک ماه تا 
پایان بهار و آغاز فصل تابستان باقی مانده 
اس��ت، دوره ای که به فصل نقل و انتقال 
مس��کن ش��هرت دارد. به طور معمول در 
این بازه زمانی بازار مس��کن رونق گرفته 
و حتی خیز قیمت ها نیز دیده می ش��ود، 
اما چند س��الی بود که به واسطه رکودی 
که در بازار حاکم ش��ده بود، قیمت ها نیز 
تغییر نکرده و گاه نیز کاهش قیمت ملک 

در برخی مناطق شهری دیده می شود. 
اما امسال شرایط تا حدی متفاوت است. 
شیب رشد ماهانه قیمت مسکن طی چهار 
ماه گذش��ته، دو برابر یک سال قبل از آن 
بود و پرش های پی درپی در س��طح قیمت 
آپارتمان های فروشی در تهران باعث شد 
قدرت خرید مسکن در شروع سال جاری 
دست کم 20 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افت کند. 
گ��زارش بانک مرکزی نش��ان می دهد 
قیمت مسکن در تهران طی فروردین ماه 
امس��ال در مقایس��ه ب��ا فروردین س��ال 
گذش��ته حدود 30درص��د افزایش یافته 
اس��ت. مطابق این گزارش، طی فروردین 
امس��ال متوس��ط قیمت ی��ک مترمربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از 
طری��ق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر 
ته��ران 5 میلیون و 530 هزار تومان بود 
که نسبت به اسفندماه 1396 و فروردین 
1397 به ترتیب 2درصد کاهش و 29.5 

درصد افزایش نشان می دهد. 
در ای��ن می��ان، فش��ار ط��رف تقاض��ا 
تعیین کننده ترین محرک بخش مس��کن 
اس��ت. از نیم��ه دوم س��ال گذش��ته ب��ا 
تأثیرپذیری بازار مس��کن از تس��هیالت 
بانکی و رس��یدن قیمت مس��کن به کف، 
افزای��ش تدریج��ی متقاضی��ان  ش��اهد 
این ب��ازار بودی��م. همزم��ان قیمت های 
پیش��نهادی ت��ا 41درصد رش��د یافت و 
به همین دلیل در پایان س��ال گذش��ته، 
ب��ازار مس��کن ش��اهد ریزش مش��تریان 
واقعی خود ش��د و از سوی دیگر تقاضای 

سرمایه گذاری در این بازار رشد کرد. 
همچنی��ن بررس��ی بازار مس��کن طی 
ماه های فروردین و اردیبهش��ت امس��ال 
نش��ان می دهد تقاضا برای واحدهای زیر 
15 سال سن شدت گرفته است. یکی از 
دالیل این اتفاق، وام ه��ای 160 میلیون 
تومانی بانک مس��کن ب��رای خانه اولی ها 
اس��ت ک��ه محدودیت 15 س��ال را برای 
اس��تفاده دارد. ع��دم تناس��ب تقاض��ا و 
عرضه در این بخ��ش و همچنین کمبود 
واحده��ای 50 تا 80 متری ش��رایطی را 
ب��ه وجود آورده تا عماًل بازار مس��کن در 
بخش س��اختمان های با عمر کمتر از 15 
سال دستخوش تغییرات قیمتی بیشتری 

شود. 
از س��وی دیگ��ر، روند تح��والت بازار 
مس��کن حکای��ت از آن دارد که نوس��ان 
بازاره��ای رقی��ب همچون س��که و ارز و 
نهاده های ساحتمانی، بی تأثیر در قیمت 
نهایی مسکن نبوده اس��ت. تجربه نشان 
داده تأثی��ر رش��د مصالح س��اختمانی بر 
بازار مس��کن در کوتاه مدت خود را نشان 
نمی ده��د، ام��ا در فاصله ه��ای زمانی بر 
رش��د قیمت مسکن س��رجمع می شود. 
پاییز سال 1396 میانگین قیمت مصالح 
ساختمانی شهر تهران 12 درصد نسبت 
به فصل مشابه سال قبل از آن رشد کرد. 
این در حالی است که بنا به گفته  فعاالن 
صنع��ت س��اختمان قیمت ف��والد تا 70 
درصد، ش��ن و ماس��ه 30 تا 35 درصد و 
س��یمان 15 درصد افزایش نشان داد، اما 
رشد قیمت مسکن در پایان سال گذشته 

26 درصد ثبت شد. 
چه آینده ای پیش روی بازار مسکن 

است؟ 
در این شرایط، اواس��ط اردیبهشت ماه 
امس��ال رئیس جمه��ور آمری��کا از برجام 
خارج ش��د. ای��ن تصمیم دونال��د ترامپ 
پرس��ش هایی را در خصوص چش��م انداز 
بازار مسکن به وجود آورده است. اگرچه 
صاحب نظران، کارشناس��ان و تحلیلگران 

بازار مس��کن معتقدند که تصمیم ترامپ 
روی این بازار بی اثر خواهد بود. 

عض��و  ش��هریاری،  س��یدکمال الدین 
کمیس��یون عم��ران مجلس ب��ا یادآوری 
خروج آمری��کا از برج��ام، می گوید: فکر 
نمی کنم خروج آمری��کا از برجام تأثیری 
بر مس��کن داشته باشد، اما خروج ترامپ 
یک مقدار به لحاظ روانی نوساناتی را در 
بازار ایجاد می کند که باید کنترل شود. 

او ب��ا بیان این که کس��انی ک��ه دارای 
نقدینگ��ی هس��تند، ممکن اس��ت برای 
حف��ظ ارزش نقدینگی خ��ود یک زمانی 
ب��ه س��مت دالر رفته باش��ند، می افزاید: 
در بره��ه ای که نقدینگی به س��مت دالر 
هدایت ش��ود، دولت یک سری سیاست ها 
برای مقابله با بی نظمی در بازار اتخاذ کرد 
که این سیاس��ت ها نقدینگی را به سمت 
طال س��وق داد. از این رو برای جلوگیری 
از حرکت نقدینگی به سمت مسکن باید 

مدیریت ها منسجم باشد. 
به گفت��ه ش��هریاری، اگر م��ا نتوانیم 
نقدینگ��ی را از طری��ق ایج��اد محی��ط 
کس��ب وکار و بهبود آن به سمت تولید و 
اقتص��اد پایدار و همچنی��ن تولید مولد و 
اشتغال زا سوق دهیم، این نقدینگی مانند 
سیلی است که برای جریان خود راهی را 

پیدا می کند. 
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان 
این ک��ه بیش��ترین دغدغ��ه در خصوص 
گرانی مس��کن، هدایت نقدینگی به این 
بازار اس��ت، عنوان می کند: کس��انی که 
صاحب��ان نقدینگی هس��تند، این حق را 
دارند که برای حف��ظ ارزش پول و برای 
جلوگی��ری از کاهش دارایی خود، پول را 
تبدیل به یک کاالی مبادله ای مانند طال 
و ارز کنند. از این رو مسئوالن ما باید به 
جای کاره��ای ضربتی و نقطه ای، به فکر 

حل این بحران باشند. 
شهریاری با تأکید بر اینکه تا زمانی که 
اقتصاد، تولید و اش��تغال شکل نگرفته و 
برای صاحبان سرمایه واجد سود نباشد، 
این سرمایه های س��رگردان متأسفانه به 
این ش��کل در بازار ج��والن خواهند داد، 
سرگردان  س��رمایه های  می کند:  تصریح 
عام��ل ایج��اد تن��ش در بازار هس��تند، 
بنابراین می تواند بازار مسکن هم یکی از 
بازارهایی باشد که بعد از طال و ارز مورد 

هدف نقدینگی سرگردان قرار گیرد. 
شاید قیمت ها کاهش یاید

یک صاحب نظر ارش��د ح��وزه اقتصاد 
مس��کن نیز با تأکید بر این که هم اکنون 
ارائ��ه تحلیل کامل از وضعیت پیش روی 
ب��ازار مس��کن تحت تأثیر اق��دام ترامپ 
امری دشوار اس��ت، می گوید: آینده بازار 
مسکن تحت تأثیر خروج ترامپ از برجام 
به عوام��ل مختلف سیاس��ی و اقتصادی 
بس��تگی دارد و با توجه ب��ه این که هنوز 
تصویر واضحی از فض��ای بین المللی چه 
در حوزه سیاس��ت و چه در حوزه اقتصاد 
بعد از ای��ن اقدام رئیس جمه��ور آمریکا 
مش��خص نیس��ت، نمی توان با صراحت 
اع��الم کرد که این تصمی��م چه اثری بر 

بخش مسکن خواهد داشت. 
فردی��ن یزدانی می افزای��د: با این حال 
احتماالت��ی در خص��وص وضعیت پیش 
و  کوتاه م��دت  در  مس��کن  ب��ازار  روی 
بلندم��دت می ت��وان در نظ��ر گرفت که 

می تواند اثر خود را به اشکال مختلفی بر 
بازار مسکن داشته باشد. 

وی توضیح می دهد: در کوتاه مدت این 
احتمال وج��ود دارد که تحت تأثیر ایجاد 
نااطمینانی در بازارها، بخشی از تقاضای 
سرمایه ای از بازار مسکن خارج شود؛ هر 
چند تقاضای مصرف��ی همچنان در بازار 
حضور دارد، اما خروج تقاضای سفته بازی 
و سوداگرانه از بازار مسکن احتماال سطح 
قیمت ها در این بازار را به صورت نس��بی 
تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به کاهش 

یا دست کم ثبات قیمت ها می شود. 
ب��ه اعتقاد وی، با ای��ن حال در صورت 
تغیی��ر ش��رایط موجود مبنی ب��ر اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران این احتمال 
نی��ز وج��ود دارد که ب��ا تنگ تر ش��دن 
مجرای مبادالت اقتصادی ایران با فضای 
بین المللی بخشی از نقدینگی موجود در 

جامعه وارد بازار مس��کن ش��ود و تقاضا 
برای خری��د ملک به عنوان بازار با درجه 

ریسک کمتر، افزایش یابد. 
یزدان��ی عنوان می کند: در صورت عدم 
اندیش��یدن تمهیدات م��ورد نیاز ممکن 
اس��ت رکود تورمی در بازار مسکن ایجاد 
ش��ود. هرچند پیش بینی دقیق ش��رایط 

پیش رو فعاًل میسر نیست. 
 تقاضای سفته بازی از بازار

خارج می شود
در همی��ن ح��ال، غالمرضا س��المی، 
تحلیلگر ارش��د اقتصاد مس��کن با تأکید 
بر اینکه فع��اًل نمی ت��وان تصویر دقیقی 
از آین��ده پیش روی بازار مس��کن تحت 
تأثیر تصمیم جدی��د ترامپ برای خروج 
از برجام متصور شد، می گوید: احتماالت 
حاکی از آن اس��ت که تحت تأثیر خروج 
آمری��کا از برج��ام، در کوتاه مدت حجم 
تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن کاهش 
می یابد و بخشی از سرمایه گذاران ملکی 
تا زمان روش��ن شدن شرایط اقتصادی و 
سیاس��ی پیش رو فع��اًل از ورود به بازار 

مسکن خودداری خواهند کرد. 
تقاض��ای  خ��روج  می افزای��د:  وی 
س��فته بازی از بازار مسکن در کوتاه مدت 
را  قیمت ه��ا  فعل��ی  س��طح  می توان��د 

تحت تأثیر قرار دهد. 
حواشی برجام تأثیری در قیمت 

مسکن ندارد
محمدرض��ا رضایی، رئیس کمیس��یون 
عمران مجلس نیز معتقد است بازار مسکن 
بدون هیچ تغییری به مس��یر خ��ود ادامه 
خواهد داد، زیرا فرآورده های س��اختمانی 
از خارج تهیه نمی ش��ود که حواشی برجام 
بتواند تأثیری در قیمت مسکن داشته باشد. 
وی با بیان اینکه مس��کن و پروژه های 
عمرانی هیچ ارتباطی به خروج آمریکا از 
برجام ندارد، تأکی��د می کند: با توجه به 
پایبندی سایر کشورهای طرف برجام به 
این توافق خللی در روند مراودات ایران با 

کشورهای دیگر صورت نمی گیرد. 

بازارهای رقیب مسکن چقدر قدرت دارند؟ 

شرط و شروط خروج سفته بازی از بازار مسکن
دریچه

برتری مردان بر زنان در استخدام های دولتی
دولت بیش از 2 میلیون کارمند دارد

دول��ت چه تعداد کارمن��د دارد؟ مرکز آم��ار ایران در 
پاسخ به این س��وال و در تازه ترین گزارش خود با اعالم 
اینکه شمار کارمندان دولت در 15 سال گذشته تغییری 
 نداش��ته اس��ت، تعداد آنها را طبق سرشماری سال 95، 
2 میلیون و 341 هزار نفر اعالم کرده است. همچنین بنا 
به آنچه مرکز آمار ایران اعالم کرده است، در سال 1380، 
69 درص��د کارمندان دولت مرد و 31 درصد زن بوده اند 
که این نس��بت در س��ال 1395 به 59 درصد مرد و 41 

درصد زن تغییر یافته است.
به گزارش »فرصت امروز«، مرکز آمار ایران اعالم کرد: 
براساس سالنامه آماری سال 1395، کارمندان دولت تابع 
قانون خدمات کشوری و قانون کار، در مجموع 2 میلیون 
و 341 هزار و 726 نفر در سال 1395 بوده اند، که نسبت 
به سال 1380، 6 در هزار رشد داشته که می توان گفت 
تغییر محسوسی نس��بت به تعداد کارکنان سال 1380 

)2میلیون و 328هزار و 635 نفر( نداشته است.
 در س��ال 1380، 69 درص��د کارمن��دان دول��ت مرد

و 31 درصد زن بوده اند که این نسبت در سال 1395 به 
59 درصد مرد و 41 درصد زن تغییر یافته است.

در س��ال 1395، 43درص��د از کارمن��دان دول��ت در 
آموزش و پرورش، 18درصد در وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی، فعالیت می کردند، یعنی 61 درصد 
کارمن��دان دولت در ای��ن دو وزارتخان��ه و 39درصد در 
مابقی دس��تگاه های دولتی مش��غول فعالیت بوده اند. در 
س��ال 1380، کارکن��ان تابع قانون خدمات کش��وری و 
س��ایر مقررات اس��تخدامی، از نظر تحصیالت 20درصد 
پایین تر از دیپلم،  29درصد دیپلم، 21درصد فوق دیپلم، 
27درصد لیس��انس، 2درصد فوق لیسانس و 1.6درصد 
دکترا بوده اند که در س��ال 1395، به 5درصد زیر دیپلم، 
17درص��د دیپل��م، 15درصد ف��وق دیپل��م، 50 درصد 
لیسانس، حدود 10درصد فوق لیسانس و 4درصد دکترا، 
تغییر یافته اس��ت. در سال 1395، تحصیالت کارمندان 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، 26درصد لیس��انس، 
19درصد فوق لیسانس، 26درصد دکترا و وزارت بهداشت 
44درصد لیس��انس، 38درصد فوق لیسانس و 12درصد 
دکترا و تحصیالت کارمن��دان وزارت خارجه 33 درصد 
لیسانس، 36درصد فوق لیس��انس و 3.6 درصد دکترا و 
تحصیالت کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت 30 
درصد لیس��انس، 6درصد فوق لیسانس، 7در هزار دکترا 
و تحصی��الت کارمن��دان وزارت دادگس��تری 55 درصد 
لیس��انس، 10درصد فوق لیس��انس، 1.6درصد دکترا و 
تحصیالت کارمندان وزارت اقتصاد، 48 درصد لیسانس، 

8درصد فوق لیسانس و 3 درهزار دکترا بوده است.

استارتاپ

نگاهی به استارتاپ های میلیارد دالری
یونیکورن های ایرانی

شاید خیلی ها با ش��نیدن کلمه »یونیکرون« یاد اسب 
تک ش��اخ کارتون های کودکی ش��ان بیفتند، اما این کلمه 
در دنی��ای اس��تارتاپ ها و تج��ارت الکترونی��ک معنایی 
ویژه ای ب��رای صاحبان اس��تارتاپ ها دارد، اصطالحی که 
برای اس��تارتاپ هایی استفاده می ش��ود که ارزش آنها به 
بیش از یک میلیارد دالر رس��یده اس��ت؛ اتفاقی که هفته 
گذش��ته در فضای اس��تارتاپی کش��ورمان ه��م رخ داد و 
بنیانگذار یکی از اس��تارتاپ های ایرانی از یونیکورن شدن، 
این شرکت استارتاپی گفت. شهرام شاهکار که حاال مدیر 
اجرایی اس��نپ است در نشس��تی از تولد اولین یونیکورن 
اس��تارتاپی ایران خبر داد و گفت: »ارزش اسنپ بین 1.4 
ت��ا 1.7 میلیارد دالر اس��ت.« او اعالم کرد: »بیش از 350 
هزار نفر از مجموع 700 هزار راننده اسنپ، فعال هستند 
و آمار س��فرهای روزانه ثبت ش��ده در اسنپ بیش از یک 
میلیون اس��ت.« اما مسئوالن شرکت اسنپ درشرایطی از 
یونیکورن شدن شرکت ش��ان خبر دادند که سال گذشته 
)96( برادران محمدی بنیانگذاران شرکت دیجی کاال هم 
از یونیکورن شدن شرکت شان در سال 97 خبر دادند. آنها 
در جری��ان بازدید گروهی از رس��انه ها از مجموعه دیجی 
کاال بعد از گذش��ت 11 سال از تشکیل این استارتاپ که 
هم اکنون مهم ترین س��ایت خرید آنالین فارسی محسوب 
می ش��ود، اعالم کردند که به زودی دیجی کاال وارد بورس 
اوراق بهادار می شود و سال آینده )97( تبدیل به نخستین 
یونیکورن ایران می ش��ود. البته با گذش��ت دو ماه از سال 
هنوز ب��رادران محمدی همچون ش��هرام ش��اهکار اعالم 
نکرده اند که شرکت ش��ان به جرگه شرکت های یونیکورن 
پیوس��ته است و با این حس��اب به نظر می رسد دیگر این 
اسنپ است که جایگاه نخستین شرکت یونیکورن ایرانی 
را به دست آورده است و حاال باید در ماه های دیگر منتظر 
خبر برادران محمدی برای یونیکورن شدن، دیجی کاال بود. 
اما به جز دو استارتاپ اسنپ و دیجی کاال، کارشناسان 
و مسئوالن دولتی امیدوار هستند در سال های آینده چند 
استارتاپ دیگر ایرانی هم بتوانند به جمع یونیکورن های 
ایران اضافه شوند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
س��ورنا س��تاری اواخر سال گذش��ته در همایشی اعالم 
کرد به  زودی ش��اهد اس��تارتاپ های 5 میلی��ارد دالری 
ایران��ی خواهیم ب��ود. او گفت: »صاحبان ش��رکت های 
ب��زرگ دنیا »بچه  پولدار« نبودند و در ابتدای کار با پول 
توجیبی خانواده ها و از زیرزمین و زیر پله ش��روع کردند 
و ظرف دو الی س��ه س��ال به این جایگاه رسیدند. آنان 
اعتماد به نفس، ایده و انتخاب خوبی داشتند و حتی یک 
ریال هم وام نگرفتند. واقعیت این است که برای کشوری 
که 100 س��ال اقتصاد نفتی را تجربه کرده، سخت است 
جهت  گیری اقتصاد خود را عوض کرده و با اس��تفاده از 
نیروی انس��انی جوان ثروت  آفرینی کند. استارتاپ هایی 
داریم ک��ه در مرز یک میلی��ارد دالر بوده و اکثرش��ان 
هفت��ه ای بیش از 10 درصد رش��د می کنن��د، این بدان 
معنی است که هیچ چیزی اقتصادی تر از سرمایه گذاری 
 روی جوانان توانمندمان نیست.« به اعتقاد کارشناسان 
اس��تارتاپ هایی مانند آپارات، فیلیمو، زودفود، نت برگ 
و... اس��تارتاپ های بااستعدادی هستند که در سال های 
آینده و بعد از اس��نپ و دیج��ی کاال می توانند به جمع 

یونیکورن ها اضافه شوند. 

خرم آبادی: 
 فعالیت صنفی در بستر تلگرام

ممنوع است
معاون قضایی دادس��تان کل کشور می گوید در جلسه ای 
که در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور برگزار 
شده، مقرر شده است اگر واحدهای صنفی به فعالیت صنفی یا 
تبلیغاتی در تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت و مراجع صنفی 
اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند.  به گزارش خبرگزاری ها، 
عبدالصمد خرم آبادی در پیامی که در کانال خود در پیام رسان 
سروش منتشر کرده، آورده است: فعالیت صنفی در بستر تلگرام 
ممنوع است. واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی باید 
فعالیت های خود را به ش��بکه های اجتماعی داخلی منتقل 
کنند.  هفته گذشته جلسه ای با حضور نمایندگان مرکز ملی 
فضای مج��ازی، مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت، مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیکی، اتاق 
اصناف ایران، پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کس��ب و کارهای 
فضای مجازی در معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل 
 کشور برگزار شد.  در این جلسه نحوه اجرای بخشنامه مورخه
22 اس��فند 1396 نیروی انتظامی در خصوص »ممنوعیت 
فعالیت واحدهای صنفی و تجاری کشور در بستر شبکه های 

اجتماعی بیگانه« مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در جلسه مذکور با تأکید بر اینکه فعالیت واحدهای صنفی 
در بس��تر تلگرام موجب ذخیره بخش عمده ای از داده های 
عظیم )big data( کش��ور در سامانه های رایانه ای خارجی 
و سوءاس��تفاده بیگانگان از این داده ها خواهد شد و با توجه 
به مجرمانه بودن اقداماتی که موجب دسترسی بیگانگان به 

داده های عظیم کشور می شوند، مقرر گردید: 
1 - مسئوالن ذی ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
اتاق اصناف ایران و اتحادیه های امور صنفی به کلیه واحدهای 
صنفی اعم از کسب و کارهای اینترنتی و غیراینترنتی سراسر 
کش��ور اعالم و اب��الغ نمایند از هرگون��ه فعالیت تبلیغاتی و 
خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام اکیداً خودداری کنند و 
فعالیت های خود را به شبکه های اجتماعی بومی منتقل نمایند. 
2 - در صورتی که واحدهای صنفی پس از اطالع رسانی به 
فعالیت صنفی یا تبلیغاتی خود در بستر شبکه اجتماعی تلگرام 
ادامه دهند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع صنفی 

اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند. 
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با خ��روج آمری��کا از برج��ام، اتحادیه 
اروپا راه خود را از واش��نگتن جدا کرد و 
ای��ن اتحادیه 28 عضوی در پی بررس��ی 
راهکارهایی با هدف تداوم اجرای برجام و 
تقابل با تحریم هایی است که به احتمال 
زی��اد در ماه های آتی عملیاتی می ش��ود. 
در تازه تری��ن اتف��اق، کمیس��یون اروپ��ا 
اعالم کرده درحال ارائه پیش��نهاد انتقال 
مس��تقیم پول ب��ه بانک مرک��زی ایران 
برای دور زدن تحریم های آمریکا اس��ت. 
جین کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپا 
گفته این اق��دام نیازمند پیدا کردن یک 
میان بر از سیس��تم مالی آمریکا اس��ت تا 
به شرکت های اروپایی این اجازه را بدهد 
که پول صادرات نفت ایران را بازپرداخت 
و نی��ز دارایی ه��ای ایران را ک��ه در اروپا 

هستند به ایران انتقال دهد. 
به گزارش ایرنا، با این همه، متأس��فانه 
پ��س از خروج آمریکا از برجام بس��یاری 
از عوام��ل خارجی و داخلی تالش کردند 
ت��ا فضای داخل ایران را نامناس��ب جلوه 
دهند. این رفتارها همیش��ه وجود داشته 
ام��ا واقعی��ت این اس��ت ک��ه اقتصاد و 
سرمایه گذاری خارجی در ایران کمترین 
تأثیر را از این موضوع گرفته و مش��کلی 
وجود ندارد. طرف آمریکایی پس از توافق 
هسته ای مشکالتی را در این زمینه ایجاد 
کرد و رفتارهای بس��یاری را مرتکب شد 
ت��ا ایران را در این زمینه با چالش روبه رو 
کند. خوش��بختانه تا کنون موفق به انجام 

چنین کاری نشده است. 
ب��ا اینکه در جریان مذاکرات تس��هیل 
امور سرمایه گذاری طرف های خارجی در 
ایران و انجام امور بانکی از مواردی بودند 
که بر سر آنها توافق شده بود، اما آمریکا 
در این زمینه س��نگ هایی را جلوی پای 
ایران قرار داد. ایران به دلیل دسترس��ی 
به آب ه��ای آزاد و اتصال به کش��ورهای 
محاص��ره در خش��کی به ب��ازاری 400 
میلیون نفری دسترس��ی دارد. همچنین 
مناب��ع بی ش��مار نف��ت و گاز و مع��ادن 
بس��یاری در ایران وج��ود دارد که همه 
اینها زمینه س��رمایه گذاری کش��ورهای 
خارجی اس��ت. بر این اساس، کشورهای 
دیگر حاضر نمی ش��وند به سادگی دست 
از مناف��ع اقتصادی خ��ود در همکاری با 

ایران بردارند. 
استدالل اصلی آن دسته از کسانی که 
معتقدند ایس��تادگی اروپا در برابر آمریکا 
به لحاظ اقتصادی، س��رابی بیش نیست، 
به ت��راز تجاری اتحادیه با واش��نگتن در 
قی��اس با ته��ران بر می گردد. براس��اس 
آمار سال 2017، حجم تجارت کاال بین 
آمریکا و اتحادی��ه اروپا، رقمی در حدود 
718 میلی��ارد و 450 میلیون دالر بوده 
است. حال آنکه رقم تجارت بین اتحادیه 
اروپ��ا و ای��ران در س��ال 2017، نزدیک 
به 21 میلیارد دالر بوده اس��ت. بنابراین 
براس��اس مولفه تراز تجاری، پاس��خ این 
پرسش بی درنگ منفی است و هیچ عقل 

متعارفی نمی پذیرد ک��ه اروپا این حجم 
از تجارت را فدای تقابل با آمریکا کند. 

در مقاب��ل اما ای��ن مس��ئله مولفه های 
تعیین کنن��ده دیگری ه��م دارد که طیف 
پاسخ ها را از دوگانه  مثبت و منفی خارج و 
احتمال وقوع سناریوهای بینابینی را تقویت 
می کند. این مولفه ها در ماه های اخیر پس 
از خ��روج ایاالت متح��ده از چن��د پیمان 
بین المللی مهم و ورودش به نزاع تجاری و 
اقتصادی با اتحادیه اروپا و چین برجسته تر 
شده ، مورد توجه بس��یاری از تحلیلگران، 
تصمیم س��ازان و سیاس��تمداران در اروپا و 

آسیا قرار گرفته  است. 
رضا نص��ری حقوق��دان بین المللی به 
س��ه ابتکار اروپا پرداخته و نوشته است: 
»یکی از راهکارهای س��ه گانه پیشنهادی 
- که وزیر اقتصاد فرانس��ه به آن اش��اره 
کرد - احی��ای »قانون مس��دودکننده« 
اس��ت که اتباع اروپایی را از گزند قوانین 
آمریکا تا حدودی مصون می دارد؛ راهکار 
پیش��نهادی دوم، تأسیس س��ازوکارهای 
مالی و بانکی )احیانا با تضمین بانک های 
مرکزی اروپا( برای خ��روج از دایره نفوذ 
آمری��کا اس��ت و راهکار س��وم تأس��یس 
یک نهاد براس��اس الگوی »دفتر کنترل 
دارایی های خارج��ی« وزارت خزانه داری 
آمریکا است که بر مراودات مالی و بانکی 
- با معیارهای »اروپایی« - نظارت کند.« 
ریچارد نفیو، معمار ش��بکه تحریم های 
ای��ران در دول��ت اوباما نی��ز درباره نقش 
تأثی��ر  از  ممانع��ت  در  اروپ��ا  اتحادی��ه 
تحریم های ثانوی��ه آمریکا بر منافع ایران 
می گوی��د: »اروپا به طور بالق��وه می تواند 
ای��ن کار را انجام دهد، ام��ا اگر بخواهد 
هم جلوی فشار تحریم های ایاالت متحده 
بر ش��رکت های اروپایی را بگیرد و هم به 
ش��رکت های اروپایی اطمینان دهد، باید 

سریعا و با شدت عمل کند.« 
روابط نزدیک اقتص��ادی ایران با اروپا 
در س��ال های اخیر به س��ود هر دو طرف 
تمام ش��ده اس��ت. اروپایی ها ب��ا امضای 
برج��ام حجم روابط اقتص��ادی خود را با 
ایران به س��رعت افزایش دادن��د و اقدام 
به س��رمایه گذاری گس��ترده در کش��ور 
نخس��ت وزیر  بیل��ت«  »کارل  کردن��د. 
پیشین سوئد که هم اکنون معاون شورای 
رواب��ط خارج��ی اتحادیه اروپاس��ت، در 
این خص��وص گفت »تحریم ه��ای آمریکا 
مسلما ش��رکت های آمریکایی را محدود 
خواه��د ک��رد، اما اگ��ر به س��طح روابط 
تجاری با دقت توجه کنیم، پیداس��ت که 
هدف اصل��ی این تحریم ها ش��رکت های 

اروپایی هستند.«
یک شرکت سرمایه گذاری در لندن نیز 
خودروس��ازان را به ادامه سرمایه گذاری 
در ایران تشویق کرده است. کارشناسان 
این ش��رکت عقیده دارند خودروس��ازان 
اروپایی آنقدر بزرگ هس��تند که بتوانند 
چنی��ن ریس��کی را متحمل ش��وند. این 
ش��رکت ها اگر بازار 80 میلیونی ایران را 

به چش��م فرصتی برای توسعه می نگرند، 
باید با اطمینان به روند همکاری با ایران 
ادامه دهند و این موضوع را در قالب یک 
اس��تراتژی بلند مدت ببینن��د و مطمئن 
باش��ند که اروپایی ها با ترامپ یا بدون او 

به همکاری با ایران ادامه خواهند داد. 
سیاس��ی  کارشناس��ان  از  بس��یاری 
و اقتص��ادی ب��ر ای��ن باورند ک��ه اقدام 
آمریکا حداقل این حس��ن را داش��ت که 
اقتصاد ای��ران را از حالت بالتکلیفی بعد 
از انتخ��اب ترام��پ خ��ارج ک��رد. گرچه 
باتوجه ب��ه ضرب االجل 180 روزه وزارت 
خزانه داری آمریکا به شرکت های خارجی 
برای پای��ان دادن به مراودات نفتی خود 
با ای��ران، احتم��ال کاه��ش درآمدهای 
نفتی دولت ایران ط��ی ماه های آتی دور 
از انتظ��ار نخواهد بود. ول��ی بعید به نظر 
می رس��د که این بار کاهش صادرات نفت 
ایران به اندازه میزان کاهش آن در دوران 
تحریم های قبلی )پیش از برجام( باشد. 

از ی��اد ب��رد ک��ه در لیس��ت  نبای��د 
بزرگ ترین کشورهای واردکننده نفت از 
ایران، کش��ور چین در صدر قرار دارد که 
خود از بزرگ تری��ن مخالفان تحریم های 

ثانویه آمریکا علیه ایران اس��ت. همچنین 
نبای��د از یاد ب��رد که تنها ف��روش نفت 
دغدغه دولتمردان ایران نیس��ت، چراکه 
بازگش��ت مبالغ حاصل از فروش نفت از 
درجه اهمیتی به مرات��ب باالتر از فروش 
آن برخوردار اس��ت. تحریم ه��ای بانکی 
مانع بزرگی ب��رای وصول مطالبات نفتی 

ایران به حساب می آید. 
گرچه ایران از ماه گذشته انجام معامالت 
نفتی بر پایه ارزهایی جز دالر آمریکا را آغاز 
و اعالم کرده اس��ت ک��ه ارز مرجع خود را 
به یورو تغیی��ر خواه��د داد، ولی به گفته 
اقتصاددانان و کارشناس��انی که در زمینه 
تحریم ه��ا مطالعه می کنن��د، روی آوردن 
ایران فقط به یورو نمی تواند نقش زیادی در 
محافظت از شرکت های اروپایی که شدیدا 
به نظام بانکی بین المللی وابسته اند، داشته 
باش��د. اگر ایران بتواند ب��رای تحریم های 
بانکی نیز چاره ای بیندیشد ضربه به اقتصاد 
ایران از تیر رها ش��ده چل��ه دیوانه ترامپ 
کاهش چش��مگیری خواهد داش��ت. اگر 
اتحادیه اروپا به حفظ ش��رایط حاضر ادامه 
دهد صادرات نفت خام ایران به هند تداوم 

خواهد داشت. 

فرصت های اقتصادی برجام برای ایران و اروپا

سازوکارهای اروپا در تقابل با آمریکا مسافران جام جهانی چقدر و با چه 
قیمتی ارز می گیرند؟ 

ب��ه فاصله کمتر از یک م��اه مانده تا ش��روع جام جهانی 
2018 روسیه، مسافران عازم برای تماشای مسابقات فوتبال، 
می توانند هر کدام فقط تا 500 یورو، از بانک ها ارز مسافرتی 

تهیه کنند. 
به گزارش ایسنا، با رویه جدیدی که بر بازار ارز ایران حاکم 
شده و بیش از یک ماه از آن می گذرد دیگر خبری از خرید و 
فروش رسمی ارز در بازار آزاد و صرافی ها نیست و متقاضیان 
باید ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک ها یا سامانه یکپارچه 
ارزی )نیما( تهیه کنند. در روال اخیر اجرایی ش��ده در بازار 
ارز، بانک مرکزی تنها یک نرخ را برای ارزها تعیین کرد و در 
معامالت ارزی در محدوده تعیین ش��ده با نرخ مشخصی که 

ممکن است روزانه تغییر کند انجام می شود. 
در سیاست جدید ارزی مسافران نیز با تغییر شرایط مواجه 
ش��ده اند به طوری که دیگر نمی توانن��د با مراجعه به صرافی 
بانک ه��ا و ارائه بلیت یا ویزا ارز مورد نیاز را دریافت کنند. تا 
پیش از این هر مس��افر می توانست تا 5000 دالر به صورت 
ساالنه از صرافی بانک ها ارز تهیه کند که با قیمتی حدود 20 
تا 30 تومان ارزان تر از س��ایر صرافی ه��ا بود. اما در وضعیت 
موجود و تغییر روش قبلی هر مس��افر حداکثر 1000 یورو و 
ی��ا معادل آن در ارزهای دیگر امکان دریافت ارز از بانک ها را 
دارد. همچنین ارز مسافرتی پرداختی به مسافران کشورهای 
هم مرز و مشترک المنافع به غیر از عراق 500 یورو یا معادل 
به س��ایر ارزها است. کش��ورهای هم مرز و مشترک المنافع 
یعنی آنهایی که برای سفر فقط 500 یورو به مسافر در ازای 
ارائه اس��ناد اختصاص پیدا می کند، عبارتند از: ارمنس��تان، 
آذربایجان، بالروس، اس��تونی، لتونی، لیتوانی، گرجس��تان، 
قزاقس��تان، قرقیزس��تان، مولداوی، روس��یه، تاجیکستان، 
ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، بحرین، کویت، قطر، 

پاکستان، عمان، امارات و قبرس. 
در روزهای نزدیک به ش��روع جام جهانی مسافران ایرانی 
که قصد س��فر به روس��یه و تماشای مس��ابقات را دارند، در 
تکاپو برای تهیه ارز مورد نیاز هستند. آنها در هر صورت فقط 
می توانند در چارچوب تعیین شده ارز پرداختی بانک مرکزی 
را دریافت کنند. با توجه به اینکه روس��یه جزو کش��ورهای 
هم مرز و مش��ترک المنافع تقس��یم بندی می شود در نهایت 
مس��افران جام جهانی فقط 500 یورو یا مع��ادل آن امکان 

دریافت از شعب بانک های عامل را دارند. 
مراجعه به شعب ارزی بانک های عامل )تجارت، ملت، ملی 
و سامان( از این حکایت دارد که مسافران می توانند در فاصله 
حداکثر هفت روز مانده به س��فر خ��ود با ارائه اصل گذرنامه 
و اصل شناس��نامه و کارت ملی و همچنین اصل بلیت سفر 
فرآین��د دریاف��ت بلیت را انجام دهند. ارز فق��ط به یورو و یا 
معادل سایر ارزها خواهد بود، ولی در نهایت بستگی به ارزی 
که در آن زمان در اختیار بانک است، دارد. یعنی ممکن است 
یورو و یا معادل آن روبل به متقاضی سفر به روسیه پرداخت 
شود، اما مش��خص آن است که اصال دالر در این سبد ارزی 
قرار ندارد. در حال حاضر قیمت هر یورو با نرخ مرجع حدود 
5000 تومان اس��ت که برای 500 یورو هزینه ای نزدیک به 
دو میلی��ون و 500 هزار تومان برای متقاضی به همراه دارد. 
تأکید بانک بر این است که طبق بخشنامه بانک مرکزی افراد 
زیر 12 سال امکان دریافت ارز مسافرتی ندارند. در صورتی که 
قرار باشد مسافر جام جهانی روبل دریافت کند، اکنون قیمت 

اعالمی بانک مرکزی حدود 68 تومان است. 
 با ای��ن که در اطالعیه بانک مرکزی اعالم ش��ده بود که 
متقاضیان ارز مسافرتی موظف هستند گذرنامه معتبر، بلیت 
هواپیما، ویزای کشور مقصد )کشورهایی که نیاز به ویزا دارند( 
و رس��یدپرداخت عوارض خروج از کشور را به بانک پرداخت 
کنند، گفت وگو با ش��عب ارزی از این حکایت دارد که نیازی 
به ارائه رسید پرداخت عوارض برای انجام فرآیند دریافت ارز 
سفر نیست. ارز خریداری شده از بانک عامل، در هنگام خروج 
از کشور و در فرودگاه از طریق شعب مستقر بانک به مسافر 
تحویل می شود.  اما اینکه مسافر بخواهد بالغ بر 500 یورو و 
یا 1000 یوروی اختصاص یافته بر اساس تقسیم بندی محل 
سفر، ارز تهیه کند موضوعی است که بانک ها عنوان می کنند 
ام��کان پرداخت بیش از این برای آنها وجود ندارد و مس��افر 
باید به بازار آزاد و صرافی هایی که به طریقی ارز می فروشند 

مراجعه و مازاد مورد نیاز خود را تهیه کنند. 

اروپا به دنبال انتقال مستقیم پول 
به بانک مرکزی ایران

رئیس کمیس��یون اروپ��ا گفت: کمیس��یون اروپا درحال 
ارائه پیش��نهاد انتقال مستقیم پول به بانک مرکزی ایران به 
دولت ه��ای اتحادیه اروپا ب��رای دور زدن تحریم های آمریکا 
اس��ت.  به گزارش میدل ایست آی، جین کلود جانکر افزود: 
ای��ن اقدام نیازمند پیدا کردن یک میان بر از سیس��تم مالی 
آمریکا اس��ت تا به شرکت های اروپایی این اجازه را بدهد که 
پول صادرات نفت ایران را بازپرداخت و نیز دارایی های ایران 
را که در اروپا هس��تند به ایران انتقال دهد. این مقام ارش��د 
اتحادیه اروپا گفت که جزییات بیشتر در حال بررسی است. 

در حال حاضر اتحادیه اروپا یکی از بزرگ ترین مش��تریان 
نفت ایران محسوب می شود و به دنبال خروج رسمی دونالد 
ترام��پ رئیس جمهور آمریکا از برج��ام به دنبال پایبندی به 
توافق هسته ای و حفظ منافع شرکت های خود در ایران است. 
همچنین جانکر گفت: در حال حاضر نیاز به این داریم که 
چگون��ه پرداخت های نفت و بازگرداندن دارایی های ایران در 

اتحادیه اروپا را به بانک مرکزی ایران تسهیل کنیم. 
بر همین اس��اس، کمیس��ر انرژی اروپا هم گفت: این ایده 
را با مقامات ایرانی در س��فر این هفته خود به تهران بررسی 
می کنیم و س��پس تصمیم گیری نهایی به عهده دولت های 

اروپایی خواهد بود.

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک 4

دریچه

میزان تأمین ارز رانندگان بین المللی ابالغ شد
مقصد رانندگان، مبنای تخصیص ارز

بانک مرکزی و گم��رک در اطالعیه های جداگانه ای 
میزان و ش��رایط ارز تخصیصی به رانندگان بین المللی 
را ابالغ و اعالم کردند: بیش��ترین میزان ارز تخصیصی 
در این بخش 4500 یورو به مقصد انگلیس خواهد بود. 
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که به تأمین، انتقال 
یا پرداخ��ت ارز بابت رانن��دگان کامیون های ایرانی به 
منظور خروج از کش��ور اختصاص دارد، رانندگان باید 
هن��گام ارائه درخواس��ت خری��د ارز گذرنامه، دفترچه 
خ��روج راننده، کارت ملی، کد رهگیری راهنامه برخط 
)CMR(  صادره از س��وی س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای، کارت هوش��مند راننده را به بانک ارائه 
کنند.  در صورت دریافت نکردن ارز توسط رانندگان یاد 
شده قبل از انجام سفر، تأمین و انتقال یا پرداخت ارز با 
دریافت مدارک مربوطه و مشروط به انجام سفر مربوطه 
و در مقابل ارائه صفحه ممهورشده به مهر خروج و ورود 
از   کشور مندرج در گذرنامه و یا دفترچه خروج راننده، 
مانعی ندارد.  همچنین بر اس��اس اعالم گمرک، میزان 
ارز تخصیصی بر مبنای مقصد رانندگان است؛ کمترین 
ارز به رانندگان به مقصد افغانستان و عراق به مبلغ 350 
یورو و بیشترین ارز به رانندگانی با مقصد انگلستان به 

مبلغ 4500 یورو اختصاص یافته است. 
همچنین رانندگانی که عازم ارمنستان و ترکمنستان 
هس��تند 600 یورو، جمه��وری آذربایج��ان، ترکیه و 
پاکستان هر کدام 800 یورو و رانندگان گرجستان یک 
ه��زار یورو ارز دریافت می کنند.  براس��اس این گزارش 
رانندگانی که در خطوط ترانزیتی بلغارس��تان، لبنان و 
سوریه فعالیت می کنند یک هزار و 200 یورو، ازبکستان 
و تاجیکستان یک هزار و 400 یورو و رانندگان فعال در 
حوزه بالکان، رومانی، یونان وکرواس��ی نیز یک هزار و 

500 یورو ارز دریافت می کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.384یورو اروپا

8.352پوند انگلیس

1.688درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

798.400مثقال طال

183.890هر گرم طالی 18 عیار

1.891.000سکه بهار آزادی

1.971.000سکه طرح جدید

968.000نیم سکه

558.000ربع سکه

352.000سکه گرمی

نرخنــامه

اطالعیه
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بورس ته��ران در ماه های گذش��ته به 
دالیل غیراقتصادی ب��ا افت مواجه بود و 
در حال حاضر نیز بسیاری معتقد هستند 
ک��ه بع��د از برطرف ش��دن ای��ن دالیل 
غیراقتصادی، قیمت ها به س��طح گذشته 
نزدیک ش��ده و رش��د را تجرب��ه خواهد 
کرد. همین نگرش موجب شده تا قیمت 
سهم ها در چند روز گذشته و از جمله در 

نخستین روز هفته با رشد همراه باشد. 
به گزارش ایس��نا، چند روزی است که 
ش��اخص بورس اوراق به��ادار تهران در 
حال رشد است. روز شنبه نیز بازار شاهد 
رشد قیمت سهم ها در تعدادی از گروه ها 
از جمل��ه خودرو، نفت و فلزات اساس��ی 
بود. این در حالی است که قیمت سهم ها 
در بورس تهران در ماه های گذشته شاهد 
اف��ت پی درپی ب��ود. از همین رو، عده ای 
به مباح��ث تکنیکالی اش��اره می کنند و 
معتقدن��د بورس ته��ران در حال اصالح 

سهم ها به سمت باالست. 
آنها معتقد هس��تند که کاهش قیمت 
س��هم ها و در نتیجه افت شاخص بورس 

تحت ش��رایط غیراقتصادی ت��ا اندازه ای 
بوده که قیمت ها به کف رسیده اند و این 
موضوع سبب واکنش بازار شده است، در 
نتیجه طبیعتا ش��اخص کل باید شرایط 
افزایش��ی را تجرب��ه کند. ع��الوه بر این، 
فعاالن ب��ورس تهران هن��وز نیم نگاهی 
ب��ه موضوع برجام و آین��ده آن دارند. در 
عین حال تصمیم��ات در بازار های مالی 
کش��ور از جمل��ه بازار پول نی��ز می تواند 
ش��رایط جدیدی را برای س��هامداران به 

وجود آورد. 
اما در نخس��تین روز هفته نیز بیش��تر 
س��هم ها و در نتیجه ش��اخص کل بازده 
نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران 
162 واحد رش��د کرد و به رقم 95 هزار 
و 103 رس��ید. همچنی��ن ش��اخص کل 
ه��م وزن پس از 110 واحد رش��د تا رقم 
17 هزار و 237 واحد باال رفت. ش��اخص 
آزاد ش��ناور نیز 216 واحد رشد کرد و تا 
رقم 101 هزار و 603 باال رفت. ش��اخص 
بازار اول و بازار دوم نیز هر یک به ترتیب 

127 و 283 واحد رشد کرد. 

ف��والد  بندرعب��اس،  نف��ت  پاالی��ش 
خوزس��تان و پاالیش نف��ت اصفهان هر 
یک ب��ه ترتیب 47، 43 و 36 واحد تأثیر 
مثبت روی دماسنج بازار سرمایه داشتند، 
اما در طرف مقابل شرکت ارتباطات سیار 
ایران، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
و صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ترتیب 
43، 20 و 17 واح��د تأثیر کاهنده روی 

دماسنج بازار سرمایه داشتند. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و 
سوخت هسته ای روند قیمت ها به جز در 
نماد نفت س��پاهان افزایشی بود، هرچند 
 ک��ه در این گ��روه بیش��تر نمادها حدود

یک درصد رشد قیمت داشتند. در این بین 
نمادی مثل پاالیش��گاه نف��ت الوان 4.98 
درصد در قیمت پایانی رش��د کرد، اما نفت 

پارس شاهد رشد فقط 0.3 درصد بود. 
ام��ا در گ��روه فل��زات اساس��ی تعداد 
بیش��تری از نماده��ا نس��بت ب��ه گروه 
فرآورده ه��ای نفت��ی ب��ا کاه��ش قیمت 
همراه بودند. در این گروه نوس��ان قیمت 
س��هم ها عمدتا کمتر از ی��ک درصد بود. 

در این گروه 48 میلیون س��هم به ارزش 
12 میلی��ارد و 400 میلیون تومان مورد 

داد وستد قرار گرفت. 
در گروه خودرو و س��اخت قطعات نیز 
روز گذشته شاهد افزایش قیمت سهم ها 
بودیم. البته نمادهایی مانند ایران خودرو 
و گ��روه بهم��ن با کاهش قیم��ت مواجه 
ش��دند. از طرف دیگر، نمادهایی که رشد 
کردند عمدتا رشدشان کمتر از 2 درصد 

بود. 
در  ته��ران  ب��ورس  معام��الت  ارزش 
نخس��تین روز هفته به رقم 184 میلیارد 
تومان رس��ید که این رقم ناشی از دست 
به دس��ت ش��دن بی��ش از 859 میلیون 
س��هم و اوراق مالی ب��ود. تعداد معامالت 

نیز به رقم 57 هزار و 13 رسید. 
آیفک��س نی��ز 9.3 واحد رش��د کرد و 
ب��ه رق��م 1107 واحدی رس��ید. ارزش 
معامالت فراب��ورس ایران ب��ه رقم 336 
میلیارد تومان رس��ید که حجم معامالت 
آن تا رق��م 327 میلیون س��هم و اوراق 

مالی باال رفت. 

افزایش قیمت سهام در بورس با دالیل غیراقتصادی

سبزپوشی شاخص های تاالر شیشه ای
دریچه

چرا سکه فاکتور ندارد؟ 
 سکه را وکیوم شده بخریم

یا بدون وکیوم؟ 
در س��ال های گذش��ته بارها بحث وکیوم سکه های طال 
مطرح ش��ده است، اما همچنان س��رانجام خاصی برای این 
وضعیت وجود ندارد و خریداران سکه دچار مشکالت متعدد 
می ش��وند. محمد کش��تی آرای، عضو هیأت رئیسه اتحادیه 
طالفروش��ان در ای��ن زمینه تأکید دارد بهتر اس��ت س��که 
بدون وکیوم خریداری ش��ود.  به گزارش ایسنا، اگرچه نرخ 
س��که و ارز هر روز به طور رس��می اعالم می شود اما گذری 
به بازار سکه فروش��ان گویای آن اس��ت که برخالف تصور، 
قیمت واح��دی در این بازار وجود ندارد و گاه حتی تا بیش 
از 50 هزار تومان برای هر س��که بهار آزادی اختالف قیمت 
مشاهده می شود. فروشندگان هم در پاسخ به این سؤال که 
چگونه قیمت یک س��که در ی��ک روز در چند واحد تا این 
اندازه متفاوت می ش��ود، تنها این پاسخ را می دهند که اگر 
نمی خواهید می توانی��د از واحدهایی که قیمت پایین ترین 
اعالم می کنن��د، خرید کنید.  عضو هیأت رئیس��ه اتحادیه 
طالفروش��ان در پاسخ به اینکه چرا به گرانفروشی های سکه 
رسیدگی نمی شود، گفت: واحدهای مجازی که تحت پوشش 
اتحادیه هس��تند، از نظر قیمت قابلیت رس��یدگی و نظارت 
دارند، بر این اساس اگر فردی دچار مشکل گرانفروشی شود، 
در صورتی که سکه خود را از طالفروشی های تحت نظارت 
اتحادیه طالفروش��ان خریداری کرده باشد، امکان پیگیری 
موضوع وجود خواهد داش��ت. اما به هر حال برخی واحدها 
تحت پوشش اتحادیه ما نبوده یا صرافی ها اعضای مجموعه 
ما محسوب نمی شوند.  محمد کش��تی آرای درباره اینکه از 
گذشته مرسوم بوده برای خرید سکه فاکتوری ارائه نشود، در 
چنین شرایطی چگونه می توان برای پرداخت هزینه ای که 
افراد می پردازند پشتوانه داشت؟ توضیح داد: سکه از گذشته 
و دوران ارزانی هم فاکتور نداش��ته اس��ت، حال نیز چنین 
فاکتوری برای خرید در این بخش وجود ندارد.  وی در پاسخ 
به این سؤال که با این شرایط اگر سکه خریداری شده، تقلبی 
باش��د خریدار چگونه می تواند حقوق خود را پیگیری کند؟ 
اظهار کرد: ما بارها خطاب ب��ه خریداران اعالم کرده ایم که 
خری��د خود را از واحدهای مجازی ک��ه دارای جواز فعالیت 
هس��تند و جواز خود را در معرض دید ق��رار داده اند خرید 
کنند، در چنین ش��رایطی هیچ جایی ب��رای نگرانی وجود 
ندارد، اما برخی واحدهای متفرقه، اجاره ای و... نیز هس��تند 
که ممکن اس��ت خرید از آنها مش��کالتی برای مردم ایجاد 
کند. بر همین اساس همچنان تأکید و توصیه ما به مردم آن 
است که برای خرید به واحدهای صنفی مجاز مراجعه کنند. 

خروج آمریکا از برجام تأثیر منفی 
بر عضویت ایران در آیسکو ندارد

جانشین رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
ام��ور بین المل��ل، جزییات حضور ای��ران در آخرین 
اجالس س��االنه آیس��کو به عنوان عضو پیوس��ته را 

تشریح کرد. 
بهادر بیژنی در گفت وگو با سنا، درباره آخرین اجالس 
آیس��کو و حضور فع��ال ایران در این جلس��ات گفت: 
ما عالوه بر اینکه در کمیته رؤس��ا ش��رکت کردیم، در 
اجالس جم که کمیته کشورهای اقتصادهای نوظهور 
است نیز حاضر شدیم. همچنین در کمیته منطقه ای 

آفریقا و خاورمیانه حضور داشتیم. 
وی با اش��اره به اینکه در جلس��ات مذکور نظرات 
ایران را تبیین کردیم، اظهار داش��ت: دکتر فالح پور، 
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس که در 
مباحث مدیریت ریس��ک در ای��ران نظرات مطرحی 
دارد، در این جلس��ات بحث هایی داش��ت و نظرات 
خود را مطرح کرد. ما در بحث امنیت س��ایبری نیز 

نقش داشتیم. 
وی ب��ه عضویت ای��ران در کمیته س��ایبری جم در 
چند ماهه گذشته اشاره کرد و گفت: این کمیته دوبار 
در س��ال جلسه برگزار می کند و ما برای جلسه بعدی 
آمادگی کامل داریم تا برنامه های خود را درباره امنیت 

سایبری آیسکو مطرح کنیم. 
بیژنی درب��اره خروج آمریکا از برج��ام و تأثیر آن 
بر عضویت س��ازمان بورس ای��ران در نهادهای مالی 
بین المللی گفت: رفتار آمریکا درباره خروج از برجام 
مغای��ر با قوانین بین المللی اس��ت. برج��ام منوط به 
مصوب��ه ای در قطعنامه س��ازمان ملل اس��ت و کلیه 
کشورهای عضو س��ازمان ملل باید در چارچوب این 
قطعنامه حرکت می کردند. با توجه به این قطعنامه، 
هیچ کش��وری اجازه ندارد از این قرارداد خارج شود 
و آمری��کا خالف قانون بین الملل عمل کرده اس��ت. 
رفتار خالف قوانین بین المللی آمریکا باعث ش��ده تا 
به جز چند کش��ور خاص، هیچ کش��وری از تصمیم 

ترامپ حمایت نکند. 
او با اش��اره به اینک��ه اروپا در ح��ال تصمیم گیری 
و تعیی��ن موضع در براب��ر رفتار آمریکا اس��ت، افزود: 
کش��ورهای اروپایی با دو رویکرد مختلف مواجهند: یا 
اینکه در مقاب��ل تصمیم یکجانبه ترامپ کرنش کنند 
یا قدرت بحق خود را که منوط به مصوبه سازمان ملل 

است، نشان دهند. 

نگاه
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معادن و منابع زیرزمینی از ظرفیت های 
بالقوه ای است که با استخراج و به کارگیری 
اقتص��ادی  توس��عه  رون��د  آن،  صحی��ح 
کش��ور ش��تاب خواهد گرفت.  به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، معادن و ذخایر 
زیرزمینی برای هر کشوری از فرصت های 
ویژه ای به ش��مار می رود ک��ه برخورداری 
از آن به مثاب��ه ثروت ارزنده ای اس��ت که با 
به کارگیری صحیح و اصولی آن، بخش قابل 
توجهی از مشکالت اقتصادی کشورمرتفع 

خواهد شد. 
در ای��ن می��ان، ای��ران نی��ز از مع��دود 
کش��ورهایی به ش��مار می رود که از حیث 
ذخایر مواد معدنی بس��یار غنی و در زمره 
10 کش��ور برتر جهان قرار دارد و با توجه 
ب��ه چنین ظرفیتی در صورت لحاظ کردن 
برنامه ریزی مدون و هوشمندانه می توان از 
این موهبت الهی در راستای فاصله گرفتن 
از اقتص��اد نفتی بهره گرفت، با این اوصاف 
متأس��فانه بنا به دالی��ل گوناگون در طول 
دهه های گذش��ته از آن غفلت شده است.  
یک��ی از ویژگی های قاب��ل توجه در عرصه 
معدنی، به فرصت های نهفته اش��تغال زایی 
در آن معطوف می ش��ود؛ فرصتی که بنا بر 
نظر کارشناس��ان ذی رب��ط، قریب به 750 

رسته شغلی از آن برآورد می شود. 
به واقع، با فرآوری اصولی معادن می توان 
در هر رسته ش��غلی، شاهد رشد و توسعه 
فرصت های شغلی بسیاری برای جوانان این 

مرز و بوم بود. 
مسلم خانی، یکی از مدرسین کارآفرینی 
با اشاره به مطلب فوق می گوید: 75درصد 
از بهره ب��رداری معادن کش��ور، مش��مول 
خام فروش��ی اس��ت که باید تالش شود از 
فروش خ��ام این مع��ادن در جهت ایجاد 

ارزش افزوده گام برداشت. 
به اعتقاد وی، با توجه به وجود گسترده 
فارغ التحصیالن دانشگاهی مرتبط با حوزه 
معدنی، می توان به توفیقات بس��یاری در 

این بخش نایل شد. 

چن��دی پی��ش به��رام ش��کوری، عضو 
کمیسیون معادن، صنایع و کشاورزِی اتاق 
بازرگانی ایران در گفت وگویی با رس��انه ها 
در تش��ریح ظرفیت ه��ای بالق��وه ایران در 
عرصه ه��ای معدن��ی، بیان ک��رد: ظرفیت 
ذخایر معادن ایران بس��یار بیشتر از ارقام 
 فعلی اس��ت و در واقع امر، تاکنون تنها در
7 درصد از مس��احت کش��ور اکتش��افات 

معدنی صورت گرفته است. 
وی می افزاید: کشور ایران روی کمربندی 
از ذخایر معدنی همچون مس، آلومینیوم و 
آه��ن قرار دارد و فارغ از این فلزات، تمامی 
عناصر معدنی موجود در جدول مندلیف در 
کش��ورمان وجود دارد و در صورت تقویت 

ضریب اکتشافات معدنی، ذخایر مربوط تا 
ده ها برابر قابل افزایش خواهد بود. 

ش��کوری، با اش��اره به ض��رورت ارتقای 
فناوری های مرتبط با صنعت معدن کشور 
می گوی��د: در ص��ورت حص��ول ای��ن امر 
هزینه های تمام ش��ده به ش��دت کاهش 
می یاب��د و تن��وع محصوالت نی��ز از تکثر 

فزاینده تری برخوردار خواهد شد. 
وی معتقد اس��ت برای حصول توفیقات 
ه��ر چه بیش��تر  بای��د ضمن ارتق��ای تراز 
ف��رآوری در بخش صنعت معدن کش��ور، 
در راستای توسعه تکنولوژی مربوط به آن 
نیز تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ ش��ود زیرا 

به تدریج ممکن است مانند ذخایر فسیلی، 
از ارزش مواد خام معدنی نیز کاسته شود. 

عض��و کمیس��یون مع��ادن، صنای��ع و 
کش��اورزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه 
می افزای��د: کش��ور ایران ب��ا برخورداری 
از 27 میلی��ون تن ذخایر معدنی کش��ف 
ش��ده و 57 میلیون ت��ن ذخایر بالقوه در 
میان 15 ق��درت معدنی جهان قرار دارد 
و می طلبد متناس��ب ب��ا این ظرفیت، در 
تولید ث��روت ب��ه موفقیت ه��ای هر چه 

بیشتری نایل شویم. 
مجی��د  پور مقدم، از کارشناس��ان بخش 
معدن نیز یکی از ضروریات فعلی در عرصه 
معدن کشور را به ارتقای سطح تکنولوژی 

و فرآوری مرتبط می داند و می گوید: فقدان 
تکنولوژی پیشرفته، یکی از مهم ترین موانع 
توس��عه بخش معدن به ش��مار می رود و 
اساس��اً به دلی��ل نبود همی��ن تکنولوژی، 
بخش زیادی از 68 نوع ماده معدنی که در 
ایران وجود دارد، به صورت خام استخراج و 

صادر می شود. 
ب��ا این اوص��اف، می توان گف��ت ارزش 
اف��زوده الزم ک��ه اصلی تری��ن منبع ثروت 
در ح��وزه معدنی به ش��مار می رود به نحو 
شایس��ته ای تأمین و حاصل نمی شود و با 
وضعیت فعلی، همچنان سایه خام فروشی 
در حوزه معادن بر کشور سنگینی می کند. 

جذب سرمایه گذاری خارجی، ضرورت 
و پیش نیاز توسعه اقتصادی سطح 

تکنولوژی است
کارش��ناس بخش معدن )پورمقدم( در 
ادامه با اشاره به لزوم تأمین زیرساخت های 
الزم ب��رای توس��عه تکنول��وژی در بخش 
مع��دن می گوید: تحقق این امر مس��تلزم 
حص��ول اقدامات خاص ب��ه خود همچون 
جذب سرمایه گذاری است، قطعاً در صورت 
مشارکت بخش خصوصی روند این ضرورت 
با سهولت هر چه بیشتری طی خواهد شد. 
وی بی��ان ک��رد: محوریت ق��رار گرفتن 
سیاست های اصل 44 در این بخش راهگشا 
خواهد بود و البته  باید دس��تورکارهایی که 
در راس��تای توس��عه بخش معادن تعریف 
می شود با اولویت قرار گرفتن مناطق کمتر 
توسعه یافته اجرایی شود.  پورمقدم، افزایش 
بودجه مورد نیاز برای توس��عه و شکوفایی 
معادن از س��وی مجلس را از دیگر اقدامات 
س��ازنده برای توسعه زیرساخت های معدن 
قلم��داد کرد و گفت: همی��اری و همکاری 
بیشتر بیمه ها، قرابت فزاینده تر مراکز علمی، 
دانش��گاهی با مراکز معدنی کشور با هدف 
توس��عه فناوری های مرتبط با این بخش و 
همچنین نوس��ازی ناوگان بخش معدن از 
دیگر الزامات مؤثر در پیش��برد اهداف مورد 
نظر در این عرصه است.  پورمقدم می گوید: 
ب��ه تعبیر مقام معظم رهب��ری، نفت با یک 
اشاره عناصر و گروه های خبیث دنیا از یکصد 
دالر ب��ه 40 دالر تنزل پیدا می کند که این 
امر نش��ان می دهد نفت به هیچ عنوان قابل 
اعتماد نیست، لذا باید در اندیشه جایگزینی 
برای آن بود و معادن کش��ور از مولفه هایی 
اس��ت که به خوبی می تواند جانشین نفت 
ش��ود، زیرا ب��ه هیچ عن��وان بس��ان نفت، 
تحریم پذیر نیست و گستردگی وجود معادن 
در دنیا بسیار محدود است و جهان به منابع 
معدنی ایران نیازمند است، مشروط بر اینکه 
با استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، ارزش 

افزوده الزم را از این عناصر تأمین کنیم. 

ظرفیت بالقوه معادن کشور برای رونق اقتصادی

تنها در 7 درصد از مساحت کشور، اکتشافات معدنی صورت گرفته است

اخبار

نمایش »مسدودسازی« اروپا به 
ایران تضمین می دهد؟ 

فعاالن تجاری اروپایی در رابطه با ایران در یک دوراهی 
قرار دارند. ش��رکت های بزرگ اروپایی باید بین حضور در 
ایران یا بهره من��دی از نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب 
کنند. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، اتحادیه اروپا ظاهراً 
قص��د نجات توافق هس��ته ای را دارد و با تصویب قوانین 
مسدود کننده )Blocking Stutute( ، این اتحادیه ظاهراً 
تصمیم گرفته بانک های خود را از پیروی تحریم های آمریکا 
منع کند و حکم ه��ر دادگاهی که جریمه های آمریکا را 

اعمال کند به رسمیت نمی شناسد. 
بر اس��اس گفته ها، از جمعه 28 اردیبهشت اتحادیه 
اروپ��ا ای��ن دس��تورالعمل خ��ود را اجرای��ی می کند 
 تا مصوبه ش��ماره 2271 نوامب��ر 1996 خود را که به

Blocking Stutute یا قوانین مسدود کننده معروف 
اس��ت، در رابطه با تحریم های آمریکا علیه ایران به کار 
گیرد، ش��رکت های اروپایی را از تبعیت از تحریم های 
فرامرزی منع  کند و احکام دادگاه های خارجی در این 
رابط��ه را بالمحل بداند. این مصوبه اساس��اً در رابطه با 
تحریم های آمریکا علیه کوبا صادر ش��د تا سپری باشد 
در برابر ش��رکت های اروپایی که با این کش��ور تجارت 
می کنند. اما مهم ترین پرس��ش درباره این مصوبه این 
اس��ت که آیا ای��ن مصوبه در براب��ر تحریم های آمریکا 
علیه ایران کارایی خواهد داشت؟ باید گفت در رابطه با 
شرکت های کوچک اروپایی که هیچ مراوده ای با آمریکا 
ندارن��د و نیز دایره کس��ب وکار وس��یع بین المللی در 
حیطه فعالیت اقتصادی خود ندارند، پاسخ مثبت است، 
اما درباره ش��رکت های بزرگ و مطرحی که یک طرف 
حساب ش��ان آمریکاست، پاسخ قطعاً منفی است. علت 
نیز روشن است. ماهیت تحریم های آمریکا و مکانیسم 
اعمال آنها از سال 1996 تاکنون چندین مرحله تکوین 
یافته و اکنون واش��نگتن برای اعمال تحریم های خود، 
از اب��زاری به نام »قطع ارتباط ب��ا نظام بانکی آمریکا« 
استفاده می کند؛ مسئله ای که در سال 1996 به قبل به 
هیچ وجه محل بحث نبود. این اهرم فشاری که آمریکا 
در دست گرفته عماًل فعاالن تجاری اروپایی را در رابطه 
با ای��ران در یک دوراهی قرار می دهد و آن این اس��ت 
که شرکت های بزرگ اروپایی باید بین حضور در ایران 
یا اس��تفاده از نظام مالی آمریکا، یکی را انتخاب کنند. 
بنابرای��ن این مصوبه را قب��ل از آن که اجرایی و عملی 
تلقی کرد باید به عنوان سالح سیاسی و صوری اروپا در 

مقابل مقرراتی که ضد منافع اروپاست دانست. 

خبـر

پیش بینی تولید 13.۵ میلیون تن 
گندم طی امسال و بی نیازی از 

واردات
مجری طرح گندم از پیش بینی تولید 13 میلیون 
و 500 ه��زار تنی این محصول راهبردی طی س��ال 
زراعی جاری در کش��ور خبر داد و گفت امس��ال نیز 
برای مصرف داخلی نیازی به واردات نخواهیم داشت. 
به گزارش تسنیم، اسماعیل اسفندیاری پور افزود: 
از ای��ن میزان 10.5 میلیون ت��ن به صورت تضمینی 
از کش��اورزان خریداری می شود که 1.5 میلیون تن 

بیشتر از سال گذشته خواهد بود. 
وی همچنین اظهار داش��ت: خوش��بختانه امسال 
برداش��ت محصول گندم نسبت به مدت مشابه سال 
 قب��ل از رون��د مطلوب و مناس��بی برخوردار اس��ت. 
مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی و مجری طرح گندم 
گف��ت: ی��ک میلی��ون و 400 ه��زار ت��ن گن��دم از 
ابت��دای فص��ل برداش��ت تاکن��ون تحویل س��یلوها 
و انباره��ای ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی و ش��بکه 
 تعاون��ی روس��تایی سراس��ر کش��ور ش��ده اس��ت. 
وی افزود: پیش بینی می شود با توجه به میزان تولید 
مناس��ب گندم در س��ال جاری برای مصرف داخلی 
هیچ نیازی به واردات نباش��د و در عین حال کش��ور 
 هم اکنون از ذخیره قابل اطمینانی نیز برخوردار است. 
اس��فندیاری پور ضمن اش��اره به ای��ن جمله که 85 
ت��ا 90 هزار هکت��ار از اراضی آبی گندم طی س��ال 
زراع��ی ج��اری به زیر کش��ت کل��زا و چغن��در قند 
پاییزه رفته اس��ت، تصریح ک��رد: قرارگیری گیاهانی 
از قبیل کل��زا و چغندر در چرخه تناوبی به پایداری 
 تولی��د گن��دم کمک ش��ایان توجهی خواه��د کرد. 
مش��اور وزیر جهاد کش��اورزی و مجری طرح گندم 
گفت: س��طح زیر کش��ت گندم آبی طی سال زراعی 
 97-96 دو میلی��ون و 30 ه��زار هکتار بوده اس��ت. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه س��ال زراعی در کش��ور 
همه س��اله از مهر آغاز و تا مهرماه سال آینده ادامه 
پیدا می کند، افزود: میزان بارندگی از مهر تا بیس��ت 
و سوم اسفندماه س��ال زراعی جاری 143 میلی متر 
بوده، درحالی که این میزان نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل و دوره بلندمدت ب��ه ترتیب 200 و 220 
میلی متر را نش��ان می دهد.  اس��فندیاری پور اذعان 
داشت: ارتفاع بارش طی شش ماهه زراعی جاری در 
مقایسه با بلندمدت 32 و نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 28 درصد کاهش داشته است. 
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از دو هفته گذش��ته تاکنون بحث های 
گوناگونی درب��اره تأثیر نق��ض برجام بر 
قراردادهای خارجی مطرح است. در این 
بین اگرچه هنوز امیدواری هایی در زمینه 
پایبندی اروپایی ها ب��ه برجام و به دنبال 
آن ت��داوم این قراردادها وج��ود دارد، با 
ای��ن حال به نظر می رس��د ش��رکت های 
بین المللی خیلی تاب مخالفت با مقررات 
وضع ش��ده از سوی ایاالت متحده آمریکا 
را نداش��ته باش��ند و در نهای��ت پی��رو 

سیاست های ترامپ علیه ایران شوند. 
به گزارش کارپرس، با این حال سؤالی 
که مطرح می شود این است که آیا خروج 
این ش��رکت ها به س��هولت ترک پژو در 

سال 2012 از ایران خواهد بود؟ 
 آنچه مش��خص اس��ت اینکه هرچند 
اعمال تحریم ها علیه ایران قدمت دیرینه 
دارد و به طور مستمر وجود داشته است، 
اما دامنه فش��ارهای ناشی از تحریم های 
مرتب��ط با برنامه هس��ته ای ایران به نحو 
قاب��ل  مقایس��ه ای متفاوت بوده اس��ت. 
وج��ه اصلی تف��اوت میان ای��ن دو گروه 
تحریم ه��ا را می توان در دامنه بخش های 
مختلف اقتصادی و همچنین کش��ورهای 
به طوری ک��ه  مش��ارکت کننده دانس��ت؛ 
تحریم های اولیه بیش��تر صنایع مختلفی 
چون نفت یا هواپیما را نش��انه می گرفت 
و معموالً کش��ورها نیز چندان به اجرای 
آن پایبن��د نبودند، حال آنکه تحریم های 
ثانویه که با تأیید ش��ورای امنیت صورت 
گرف��ت برای تم��ام کش��ورها اجرای آن 
الزام آور ب��ود. این تحریم ها اثرات بدی بر 
اقتصاد ملی کش��ور داش��ت، هر چند که 
صنعت خودروی ایران نیز از گزند آن در 

امان نبود. 
ای��ن تحریم ه��ا ک��ه قاب��ل  مقایس��ه 
ب��ا تحریم های گذش��ته نب��ود صنعت 
خودروی ایران را تا لبه  پرتگاه کش��اند. 
در ای��ن بی��ن برخ��ی از منتق��دان به 

صنع��ت خ��ودرو عن��وان می کردند که 
خ��روج ش��رکت هایی همچون پ��ژو از 
بی تدبیری مس��ئوالن  به دلی��ل  ای��ران 
صنعتی و خودرویی کش��ورمان در نوع 
همکاری با شرکت های خارجی است. بر 
این اس��اس هر چند شرکت های طرف 
قرارداد ایران نیز متحمل زیان سنگینی 
ش��دند، اما با توافق هسته ای و به دنبال 
آن لغو تحریم های بین المللی، لزوم عقد 
قراردادهای��ی با توجه ب��ه برد دو طرف، 
مورد تأکید قرار گرف��ت. به این ترتیب 
اولی��ن قرارداد پس��ابرجامی با ش��رکت 
پ��ژو در قالب جوینت ونچر منعقد ش��د؛ 
قراردادی که موافقان و مخالفان زیادی 
در کشور داش��ت. حال سؤال اینجاست 
ک��ه با توج��ه به نق��ض برجام توس��ط 
قراردادهای  آی��ا  آمریکا  ایاالت متح��ده 
جوینت ونچر می تواند مانعی برای خروج 
ش��رکت های سرمایه گذار در ایران تلقی 

شود؟ 
مسیر توسعه خودروسازی

در دور اول تحریم های ناش��ی از برنامه 
هس��ته ای ایران اگرچه صنعت خودروی 
کش��ور در اولوی��ت ای��ن تحریم ه��ا قرار 
نداش��ت، ام��ا ج��زو اولی��ن صنایعی بود 
ک��ه توانس��ت از مزایای ایجاد ش��ده در 
پس��ابرجام اس��تفاده کند. ای��ن صنعت 
در پس��ابرجام از قراردادهای��ی با عنوان 
جوینت ونچر با طرف ه��ای خارجی بهره 
 ب��رد. این ن��وع قرارداده��ا منتقدانی هم 
داش��ت، آنها معتقد بودند این قراردادها 
باعث توس��عه صنعت خودرو نمی شود و 
تنها ش��ریک خارجی را از ب��ازار خودرو 

ایران بهره مند می کند. 
این در حالی است که برخی کارشناسان 
معتقدند ای��ن جوینت ونچر این امکان را 
به صنعت خودروی کش��ور می دهد تا از 
تکنولوژی و فناوری شرکت های خارجی 
در مسیر توسعه اس��تفاده کند. از نکاتی 

که در این ارتباط مورد توجه کارشناسان 
اس��ت می توان به آموزش نیروی انسانی 
بومی به دلیل کار در کنار نیروی انس��انی 
خارجی و در همین راستا انتقال فرهنگ 

مدیریتی اشاره کرد. 
ب��ه  کن��ار دسترس��ی  در  دو   ای��ن 
انتق��ال  زمینه س��از  فن��ی  اطالع��ات 
تکنول��وژی ب��ه  داخل می ش��ود، اما دو 
و  40درص��دی  داخلی س��ازی  ش��رط 
همچنی��ن صادرات 30درص��دی نیز از 
جمله الزامات قراردادهای جوینت ونچر 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بود که این دو ش��رط به اعتقاد بسیاری 
از کارشناسان قراردادهای جوینت ونچر 
در ایران را به تکامل رساند. سرمایه گذار 
خارجی برای کاهش هزینه های خود در 
قرارداده��ای یاد ش��ده به دنبال تکمیل 
زنجی��ره داخلی س��ازی خ��ود خواه��د 
بود ک��ه همین ام��ر منجر ب��ه ارتقای 

قطعه سازان کشورمان نیز می شود. 
از س��وی دیگر صادرات به کش��ورهای 
مقصد نی��ز می توان��د ای��ران را در زمره 
خودروس��ازان مطرح��ی ق��رار دهد که 
به دنب��ال ارتق��ای کیفی و کم��ی تولید 
محصوالت خود به زنجیره خودروس��ازی 
جه��ان بپیون��دد. در ای��ن زمین��ه ی��ک 
قرارداد ه��ای  نی��ز  کارش��ناس صنع��ت 
را  جوینت ونچ��ر  قال��ب  در  خودروی��ی 
ماحصل توافق هس��ته ای ایران می داند و 
عنوان می کند که سرمایه گذاری مشترک 
با خودروسازان بزرگ، نه تنها برای صنعت 
خودرو بسیار سودمند است، بلکه از نگاه 
اقتص��اد کالن، ارزآوری، ایجاد اش��تغال 
و افزای��ش تولید ناخال��ص ملی را در پی 
دارد. اما آیا قراردادهای جوینت ونچر تنها 
مس��یر توسعه خودروس��ازی ایران تلقی 

می شود؟ 
در ای��ن زمینه باید گفت که توس��عه 
صنعت خ��ودرو در فض��ای بین المللی 

از الگوهای گوناگون��ی پیروی می کند. 
کش��ورهایی مانن��د آمری��کا و آلمان با 
پیوند دادن صنعت و دانشگاه و با تکیه 
بر قدرت بازار داخلی، صنعت خودروی 
خود را توسعه می دهند. ژاپنی ها الگوی 
دیگ��ری را دنبال می کنن��د، آنها با اتکا 
به نیروی انس��انی و ق��درت تکنولوژی 
این صنعت را در کش��ور خود گسترش 

دادند. 
الگ��وی س��وم، از کان��ال قراردادهای 
جوینت ونچ��ر می گذرد. کش��ورهایی که 
به دلیل نبود ش��رایط الزم ب��رای اجرای 
دو الگوی پیش��ین، نمی توانستند صنعت 
خودروی خود را توس��عه دهن��د با مدد 
گرفت��ن از این ن��وع قراردادها این امکان 

را پیدا کردند تا در س��طح 
ب��االی این صنع��ت حضور 
داش��ته و ای��ن صنع��ت را 

توسعه دهند. 
صنعت خ��ودروی ما هم 
در پس��ابرجام سراغ این نوع 
قراردادها رف��ت تا از رهگذر 
آن، ای��ن ام��کان را بیابد که 
خ��ود را توس��عه ده��د.  در 
ق��رارداد  س��ه  پس��ابرجام 
منعقد ش��د؛ ق��رارداد پژو با 
ایران خودرو، قرارداد س��ایپا 
با س��یتروئن و ق��رارداد رنو. 
همانطور که گفته ش��د بعد 
از انعق��اد تفاهم نامه هایی در 
ارتب��اط با ای��ن قراردادها از 
سوی خودروس��ازان، صدای 
اعتراض برخی در داخل بلند 
شد. برخی معتقد بودند که 
نمی تواند  قراردادها  نوع  این 
مناف��ع ما را در داخل تأمین 
کند، معترض��ان برای اثبات 
ادعای خود، صنعت خودروی 

کره را مثال می زدند. 

برآیند اخبار منتش��ر شده در روزهای 
اخیر نش��ان می دهد به  رغم خروج آمریکا 
از برجام، خودروسازان فرانسوی در ایران 
مانده و به همکاری با خودروسازان ایرانی 

ادامه خواهند داد. 
 به گزارش ایس��نا، اق��دام غیرقانونی و 
یکجانبه آمریکا در خروج از توافق برجام 
این پرس��ش را مطح ک��رد که در فضای 
جدید سرنوش��ت همکاری خودروسازان 
داخلی با خودروسازان مطرح بین المللی 

چه خواهد شد. 
در این زمینه بررسی اخبار بین المللی 
منتش��ره و مواضع رس��می کش��ورهای 
اروپای��ی نش��ان می ده��د این کش��ورها 
مصمم به حفظ و تعمیق روابط اقتصادی 
در ایران بوده و ب��ا اقدام یکجانبه آمریکا 

مقابله خواهند کرد. 
در جدیدترین رویداد در این زمینه نیز 
اخی��راً امانوئل ماک��رون، رئیس جمهوری 
فرانس��ه تأکی��د کرد ک��ه اتحادی��ه اروپا 
فعالیت ش��رکت های خارج��ی در ایران 
حت��ی پ��س از خ��روج آمری��کا از توافق 

هس��ته ای و بازگشت تحریم ها را تضمین 
خواهد کرد. 

ک��ه  می ده��د  نش��ان  مواض��ع  ای��ن 
خودروس��ازان مطرح بین المللی از جمله 
خودروس��ازان فرانس��وی پژو، سیتروئن 
و رنو مش��کلی ب��رای ادامه هم��کاری با 
ش��رکای ایران��ی خود نخواهند داش��ت، 
موضوع��ی ک��ه خب��ر خوبی ب��رای این 

شرکت ها محسوب می شود. 
پژو از حدود دو س��ال پیش دور جدید 
فعالیت ه��ای خود در ایران را با همکاری 
ایران خودرو آغاز ک��رده و خودروی پژو 
2008 به عنوان اولی��ن محصول آن نیز 
وارد بازار ش��ده اس��ت. آن طور که اعالم 
شده پژو 301 به عنوان دومین محصول 
ش��رکت مش��ترک ایران خ��ودرو و پژو 
)ایکاپ( نی��ز ظرف ماه ه��ای آینده وارد 

بازار خواهد شد. 
چند روز پیش مس��ئوالن ارشد پژو در 
واکنش به خروج آمری��کا از برجام اعالم 
ک��رده بودند در رابطه با فعالیت در ایران 
در انتظ��ار مواضع مس��تقل اروپا در این 

رابطه هس��تند.  س��یتروئن نیز از حدود 
یک س��ال پیش اجرای قرارداد مشارکت 
با گروه خودروس��ازی سایپا را آغاز کرده 
و خودروی سیتروئن C3 به عنوان اولین 
محصول آن نیز به زودی وارد بازار خواهد 
ش��د.  رنو نیز دیگر خودروساز فرانسوی 
اس��ت که اگرچ��ه پس از اجرایی ش��دن 
برجام رواب��ط خود را با ش��رکای ایرانی 
توس��عه داد اما به دنبال سرمایه گذاری و 
تولید مس��تقل محصوالت خود در ایران 

نیز هست. 
قرار اس��ت رنو ب��ا همکاری س��ازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
و هلدین��گ ناص��ح، ب��ه تولید مس��تقل 
محصوالت خود در ایران بپردازد که امور 
مرب��وط به اجرایی ش��دن این قرارداد در 

سایت بن رو در ساوه در جریان است. 
اما گذش��ته از خودروس��ازان فرانسوی 
که ادامه حضور آنها در ایران قطعی شده 
است، به نظر می رسد حضور هیوندایی به 
عنوان خودروس��از شاخص کره ای نیز در 

ایران ادامه خواهد یافت. 

هیوندای��ی در دو س��ال 
ب��ا  ش��راکت  وارد  اخی��ر 
ش��رکت کرمان موتور شده 
و محصوالتی همچون النترا 
داخلی س��ازی  ص��ورت  به 
مونت��اژ  ای��ران  در  ش��ده 

می شود. 
اگرچ��ه این خودروس��از 
اظه��ار  اخی��راً  ک��ره ای 
نظ��ر رس��می در رابط��ه با 
ادامه  برنامه های خود برای 
نداش��ته  ایران  حض��ور در 
اس��ت اما مواض��ع اتحادیه 
اروپ��ا و همچنی��ن اخب��ار 
می دهد  نش��ان  غیررسمی 
که این خودروس��از کره ای 
نی��ز برنامه های جدی برای 
ادام��ه حضور و گس��ترش 
فعالیت ه��ای خود در ایران 
دارد که از جمله آن عرضه 
توسان داخلی سازی شده تا 

پایان سال جاری است. 

خودروسازان فرانسوی در ایران ماندنی شدند

قراردادهای جوینت ونچر، فرصت ماندگاری خارجی ها در ایران
اخبار

افزایش قیمت خودرو مدیران 
خودروساز را به کمیسیون صنایع 

مجلس کشاند
 س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
منش��اء افزایش 10میلیون تومانی قیمت خودرو 
را نوس��انات ن��رخ ارز، افزایش قیم��ت مواد اولیه 
تولید، افزایش قیم��ت خودروهای وارداتی و آثار 
تورمی ناشی از آن و تنوع آپشن خودروها دانست 
و از حضور مدیران ش��رکت های خودروس��ازی و 
معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلس��ه 

امروز این کمیسیون خبر داد. 
سعید باستانی در گفت وگو با ایسنا، گفت: مدیران 
شرکت های خودروساز با حضور در جلسه یکشنبه 
 منش��اء افزایش قیمت خود را آنالیز خواهند کرد. 
قیمت��ی  آنالی��ز  راس��تی آزمایی  از  وی 
توس��ط  خودروس��ازان  توس��ط  ش��ده  ارائ��ه 
داد.  خب��ر  کمیس��یون  صنع��ت   کمیت��ه 
نماینده م��ردم تربت حیدری��ه در مجلس افزود: 
می��زان وابس��تگی ارزی خودروه��ای داخل��ی، 
تومان��ی   4200 ارز  نش��دن  پرداخ��ت  دالی��ل 
ب��ه آنه��ا و قیم��ت ارز تخصیص یافته ب��ه آنان 
 در ای��ن نشس��ت مورد بررس��ی ق��رار می گیرد. 
 وی ب��ر ل��زوم تخصی��ص ارز 4200 تومان��ی به 
قطعه سازان تأکید کرد و افزود: آثار تورمی قیمت 
ارز آزاد بر صنعت خودروس��ازی قاعدتاً نباید کل 
صنعت خودروس��ازی را تحت تأثی��ر قرار بدهد، 
چراک��ه طبق اعالم مس��ئوالن ارز 4200 تومانی 
که به قطعه س��ازان باید پرداخت می ش��د س��هم 
زیادی از هزینه یک دستگاه خودرو دارد که مانع 

افزایش هزینه تولید خودرو می شود. 
سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
قیم��ت هر دس��تگاه پراید در ب��ازار آزاد را -27

28 میلی��ون توم��ان دانس��ت و اف��زود: مدیران 
خودروس��از باید به این س��ؤال پاس��خ دهند که 
س��هم پرداخت هزینه ها ب��رای ترخیص قطعات 
 وارداتی و س��ایر هزینه های تولید چقدر اس��ت؟ 
باس��تانی سهم خریداران ایرانی از بازار خودرویی 
کش��ور را 93 درصد اعالم ک��رد و افزود: 7درصد 
غیرایرانی  مصرف کنن��دگان  ایران��ی  خودروهای 
دارد، بنابراین وقت آن رس��یده که خودروسازان 
ب��ه خواس��ته ها و توقع��ات خری��داران ایران��ی 

خودروهایشان ترتیب اثر دهند. 

اخبار

بازار خودروهای داخلی متعادل شد
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
ته��ران در خصوص آخری��ن وضعیت ب��ازار خودروهای 
داخلی گفت پس از افزای��ش قیمت 10 درصدی برخی 
خودروهای داخلی طی روزهای گذش��ته، شاهد کاهش 
قیمت بازار برخ��ی خودروهای داخلی و کاهش اختالف 
قیمت کارخانه و بازار بودیم.  به گزارش پدال نیوز، سعید 
موتمن��ی در گفت وگو با خبر خودرو با اش��اره به افزایش 
عرضه خودروهای داخلی گفت: ش��رکت های خودروساز 
پس از افزایش قیمتی که داشتند از روز سه شنبه هفته 
گذشته عرضه خودرو به بازار را افزایش دادند و به همین 
دلی��ل وضعیت بازار خودروه��ای داخلی کمی متعادل تر 
ش��ده اس��ت.  وی در ادامه افزود: البته دو نرخی قیمت 
هنوز وجود دارد اما این اختالف افزایش پیدا نکرده است 
و چنانچه تا چند روز آینده عرضه به همین صورت انجام 
گیرد، اختالف قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت.  
وی با اش��اره به کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی 
طی هفته جاری گفت: قیمت سمند EF7 از 37 میلیون 
به 35.5 میلیون کاهش یافته اس��ت، همچنین در انواع 
خودروهای گروه پژو نیز شاهد کاهش قیمت بودیم.  رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در 
خصوص آخرین وضعیت بازار خودروهای وارداتی گفت: 
بازار خودروهای وارداتی آش��فته بازار است به این صورت 
که قیمت ها بسیار باالست و خودرویی توسط نمایندگی ها 
عرضه نمی شود، همچنین سایت نمایندگی های مجاز در 
حال حاضر بس��ته اس��ت.  وی در ادامه اظهار داشت: از 
بهمن ماه سال 96 به بعد تعداد بسیار کمی از خودروهای 
وارداتی فروخته شده به مشتریان تحویل داده شده است، 
حتی برخی نمایندگی ها محصوالتی را که در س��ال 95 
فروخته اند هنوز تحویل مشتریان نداده اند و نمایندگی ها 
علت عدم عرضه خودرو را بی ثباتی بازار ارز بیان می کنند. 

تاکسی هایی که تاکسی متر ندارند 
اجازه افزایش قیمت ندارند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران 
گفت  براساس مصوبه ش��ورای شهر تهران، تاکسی هایی که 
تاکس��ی متر نداشته باش��ند اجازه افزایش قیمت کرایه ها را 
ندارن��د.  به گزارش »عصرخودرو«، محمد علیخانی در مورد 
رد مصوبه ش��ورای ش��هر تهران مبنی ب��ر افرایش میانگین 
12.5 درصدی کرایه اتوبوس و تاکسی در سال جاری توسط 
کمیته انطباق فرمانداری تهران اظهار داشت: براساس قانون، 
این مصوبه باید مجددا در کمیس��یون حمل و نقل و عمران 
ش��ورای شهر مورد بررس��ی قرار بگیرد و اگر در بررسی های 
تجدیدنظر ش��د، مجددا به فرمانداری تهران ارسال می شود 
و اگر بررس��ی ها مصوبه قبلی شورای ش��هر تهران را درباره 
افزایش کرایه اتوبوس و تاکس��ی تأیی��د کرد، به هیأت حل 
اختالف ارس��ال می ش��ود.  وی با تأکید ب��ر اینکه هیچ گونه 
افزایش قیمتی در کرایه تاکس��ی و اتوبوس قانونی نیس��ت، 
گفت: باید در این خصوص س��ازمان تاکسیرانی شهر تهران 
و همین طور فرمانداری تهران نظارت الزم را داشته باشند تا 
خودسرانه افرادی نسبت به افزایش کرایه اقدام نکنند.  رئیس 
کمیس��یون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تأکید 
کرد: در صورت تأیید مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها، تا 
زمانی که تاکسی متر روی تاکسی نصب نشود، افزایش کرایه 
قابل اجرا نیست و حتماً باید همه تاکسیرانان نسبت به نصب 
تاکسی متر اقدام کنند و اگر این اقدام صورت نگیرد، مصوبه 
فعلی معنایی نخواهد داشت.  وی بیان داشت: تاکسی هایی 
ک��ه دارای تاکس��ی متر نباش��ند، اجازه افزای��ش کرایه ها را 
نخواهند داشت.  علیخانی افزود: سالهاست موضوع تاکسی متر 
در تاکس��ی ها مطرح شده است ولی عملی نمی شود، که در 

مصوبه شورای شهر به این موضوع تأکید شده است. 

 توضیح ایران خودرو درباره
عرضه پژو 2008

ایران خودرو درباره پژو 2008 اعالم کرد: این محصول 
در خارج از چارچوب بخش��نامه ها و توس��ط هیچ یک از 
نمایندگی های مجاز عرضه نش��ده است. به گزارش پایگاه 
خبری بورس پرس، ایران خودرو با صدور اطالعیه ای درباره 
خ��ودروی جدید 2008 اعالم کرد: طبق بخش��نامه های 
فروش این محصول در سال گذشته، مجوز صلح قرارداد تا 
به امروز برای هیچ یک از نمایندگی های مجاز ایران خودرو 
و مش��تریان صادر نش��ده و اس��تفاده از عناوینی از قبیل 
کارتکس، صلح نامه یا خرید و فروش حواله غیرقانونی بوده 
و وج��ود مواردی از این قبی��ل در بازار، می تواند زمینه ای 
برای کالهبرداری باشد.  بنابراین تنها روش تهیه و خرید 
ای��ن محصول تاکنون در بازار آزاد، از طریق ثبت در دفاتر 
اس��ناد رس��می و تعویض پالک در مراکز نیروی انتظامی 
بوده و س��ایر موارد غیرقانونی و غیررسمی توسط برخی 
افراد س��ودجو اس��ت که در این خصوص شرکت ایکاپ و 
ایران خودرو حق شکایت از این افراد را برای خود محفوظ 
می دانن��د.  همچنین هنگام ثبت نام در تیر 96، هیچ گونه 
س��همیه خاص ب��رای نمایندگی در نظر گرفته نش��ده و 
تمامی ظرفیت نام نویسی به صورت اینترنتی و آنالین در 
اختیار مشتریان و متقاضیان قرار گرفته و تمهیدات الزم 
به منظور جلوگیری از سفته بازی و داللی آن صورت گرفته 
و تحویل خودرو صرفاً به تعهدات ثبت نامی انجام ش��ده 
است.  محدودیت ثبت نام یک دستگاه با هر کد ملی، عدم 
استفاده از شماره مشتری موجود در سیستم ایران خودرو، 
عدم امکان ثبت نام از طریق زیرس��اخت های اینترنتی و 
ثبت نامی ش��رکت از جمله تمهیدات ای��ران خودرو برای 

جلوگیری از سوءاستفاده بوده است. 

یکشنبه
30 اردیبهشت 1397

شماره 1069



کسب و کارامـروز8

فریب��ا محمدلو در حاش��یه بازدی��د از کارگاه های تولی��دی بانوان 
کارآفرین در اردبیل اضافه کرد: این طرح با هدف آگاه سازی مخاطبان 
از مزیت ه��ای اقتصادی و فرصت های کس��ب وکار بومی، آش��نایی با 

فرآین��د راه ان��دازی کس��ب وکار و ترغیب 
جوان��ان ب��رای ورود به عرص��ه کارآفرینی 

برگزار خواهد شد.
به گزارش مهر، وی با اش��اره به همکاری 
مش��ترک معاون��ت ام��ور زن��ان و خانواده 
ریاس��ت جمه��وری، دفت��ر ام��ور بان��وان 
و خان��واده اس��تانداری و بنی��اد توس��عه 
کارآفرین��ی زنان و جوان��ان در اجرای این 
طرح بیان داش��ت: در این طرح 100 نفر از 
جوانان عالقه مند استان شناسایی و در سه 
روز از خدمات آموزش��ی و مشاوره ای طرح 

بهرمند می شوند.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری 

اردبی��ل ادام��ه داد: این ط��رح ویژه بانوان اس��تان اس��ت و حداکثر 
30درصد از س��همیه هر اس��تان برحسب نیاز و عالقه مندی به مردان 

اختصاص پیدا می کند.

وی در خصوص ش��رایط ش��رکت کنندگان در این طرح با اشاره به 
رای��گان بودن خدمات ارائه ش��ده تصریح کرد: جوان��ان عالقه مند به 
خویش فرمای��ی، جوانان صاحب ایده و جوانانی که کس��ب و کار نوپا 
دارند می توانند در این طرح شرکت کنند.
محمدل��و ب��ا بیان اینکه ش��رط س��نی 
ش��رکت کنندگان 20 تا 40 س��ال است، 
متذکر شد: ثبت نام در این طرح، صرفا از 
www.foundationed. سایت  طریق 
ir انجام می ش��ود و مخاطب��ان نهایی از 
بین ثب��ت نام کنندگان انتخ��اب خواهند 

شد.
وی ب��ا اش��اره ب��ه خدمات ارائه ش��ده 
در طرح یادآور ش��د: افراد با ش��رکت در 
این ط��رح می توانن��د عالوه ب��ر دریافت 
جس��ت وجوی  زمین��ه  در  آموز ه های��ی 
و کارآفرین��ی،  فرصت ه��ای کس��ب وکار 
ایده یابی، بوم مدل کس��ب وکار و ترسیم نقشه راه با الگوی کارآفرینان 
موفق نیز آش��نا ش��ده و از خدمات مش��اوره ف��ردی و گروهی جهت 

تجاری سازی ایده خود بهره مند شوند.

دکتر عبدالصمد خرم آبادی در قالب یادداش��تی در کانال خود در 
پیام  رس��ان سروش نوش��ت: فعالیت صنفی در بس��تر تلگرام ممنوع 
اس��ت. واحدهای صنفی و کسب وکارهای اینترنتی فعالیت های خود 

را به ش��بکه های اجتماعی داخلی منتقل 
کنند.

به گزارش مهر، هفته گذش��ته جلسه ای 
ب��ا حضور نماین��دگان مرک��ز ملی فضای 
مج��ازی، مرکز ام��ور اصن��اف و بازرگانی 
وزارت صنعت معدن تجارت، مرکز توسعه 
تج��ارت الکترونیکی، اتاق اصن��اف ایران، 
پلیس اماکن ناجا و اتحادیه کسب و کارهای 
فض��ای مج��ازی در معاونت ام��ور فضای 

مجازی دادستانی کل کشور برگزار شد.
در این جلس��ه نحوه اجرای بخش��نامه 
مورخه 22 اس��فند 1396 نیروی انتظامی 
در خصوص »ممنوعیت فعالیت واحدهای 

صنفی و تجاری کشور در بستر ش��بکه های اجتماعی بیگانه« مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلس��ه مذکور با تاکید بر اینکه فعالی��ت واحدهای صنفی در 

بس��تر تلگرام موجب ذخی��ره بخش عم��ده ای از داده های عظیم ) 
big data( کش��ور در س��امانه های رایانه ای خارجی و سوءاستفاده 
بیگان��گان از ای��ن داده ها خواهد ش��د و با توجه ب��ه مجرمانه بودن 
اقداماتی که موجب دسترس��ی بیگانگان 
به داده های عظیم کشور می شوند، مقرر 

شد:
1- مسئوالن ذیربط در وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت و اتاق اصن��اف ایران و 
اتحادیه های امور صنفی به کلیه واحدهای 
صنفی اعم از کس��ب و کارهای اینترنتی و 
غیر اینترنتی سراس��ر کشور اعالم و ابالغ 
کنن��د از هرگون��ه فعالی��ت تبلیغات��ی و 
خدماتی در پیام رسان فیلتر شده تلگرام 
اکی��دا خودداری و فعالیت های خود را به 
شبکه های اجتماعی بومی منتقل کنند.

2- در صورت��ی ک��ه واحدهای صنفی 
پس از اطالع رس��انی ب��ه فعالیت صنفی یا تبلیغاتی خود در بس��تر 
ش��بکه اجتماعی تلگرام ادامه دهند، وزارت صنعت، معدن و مراجع 

صنفی اقدامات قانونی الزم را به عمل آورند.

فعالیت کسب وکارهای اینترنتی در بستر تلگرام ممنوع شدطرح ملی توان افزایی زنان با رویکرد کسب وکار و کارآفرینی برگزار می شود

بزوس در آخرین نامه خود به سهامداران آمازون، به این نکته اشاره 
می کند که آمازون کارمندان را در حوزه های جدیدی آموزش می دهد 

که فراتر از گستره فعلی فعالیت های این شرکت هستند.
جف بزوس مدیرعامل آمازون ماه گذشته در نامه خود به سهامداران 
اعالم کرد که تعداد اعضای پرایم این ش��رکت )کاربرانی که با پرداخت 
حق اش��تراک مخصوص، از مزایای ویژه ای بهره مند می شوند( به بیش 
از 100میلیون نفر رس��یده است. البته این نامه حاوی جزئیات دیگری 
هم ب��ود که توجه کمتری را ب��ه خود جلب کرد: یک��ی از برنامه های 
آمازون با نامCareer Choice  که در س��ال 2012 راه اندازی شده، 

در حال حاضر بیش از  16هزار عضو دارد.
این برنامه به کارکنان س��اعتی ش��رکت که حداقل یک سال سابقه  
دارند 12هزار دالر در س��ال کمک  هزینه تحصیلی پرداخت می کند تا 
در یکی از 40 رش��ته پیش��نهادی مدرک خود را دریافت کنند. جالب 
اینجا است که برخی از این رشته ها نظیر مکانیک هواپیما و پرستاری، 
هیچ ارتباطی با کار این ش��رکت ندارند. ه��دف از این برنامه، رجحان 
دادن ب��ه فردیت کارمندان، فرای کاری ک��ه انجام می دهند و افزایش 
رضایت ش��غلی اعضای تیم ها اس��ت. اما نکته اصلی این نیست که چه 
 Career Choice اف��رادی، چرا، چگونه و به چ��ه میزان از برنام��ه
منتفع می ش��وند. این جف بزوس است که با سیگنالی خیره کننده، به 

ما اشاره می کند که آینده شرکت خود را کجا می بیند: همه جا.
مأموریت و پیام واقعی

نخس��تین نکته قابل توجه این نامه هفت صفحه ای به س��هامداران، این 
است که نیمی از آن به فلسفه بزوس اختصاص یافته و این بخش در ابتدای 
نامه آمده است. بزوس روی مسائلی فراتر از میزان رشد آمازون نسبت به 
سال گذشته متمرکزشده است. هنگامی که او در مورد مشتریان صحبت 
می کند، آنها را افرادی »همیشه ناراضی« با »انتظاراتی که هرگز به ایستایی 
نمی رس��ند« می خواند. او از این ویژگی ها ش��کایت نمی کند، بلکه آنها را 
ستایش می کند. او می نویسد: نمی توانیم به راهی که تا به امروز آمده ایم، 
قناعت کنیم. مردم با اشتیاق سیری ناپذیری منتظر روزهای بهتر هستند. 
خدماتی که تا دیروز فوق العاده به نظر می رسیدند، خیلی زود به سوژه هایی 

عادی و پیش پاافتاده تبدیل می شوند.
در نگاه اول به نظر می رسد که بزوس به مشتریان اشاره می کند، اما 
او ب��ا این اظهارات دید جهانی خود را بازتاب می دهد. اقدامات آمازون 
در طول دو دهه گذش��ته، کامال رفتار مصرف کنندگان را پوشش داده 
اس��ت و بزوس  معتقد اس��ت که ای��ن ذهنیت، در م��ورد کارمندان و 
کارگران نیز صادق اس��ت: نارضایتی شغلی و حرفه ای، تمایل به یافتن 
راه ه��ای بهتر و باالترین اس��تانداردها برای کاری ک��ه انجام می دهند. 
برنامه Career Choice تالش��ی بی پایان ب��رای خدمت به تقاضای 
بازار است، حتی اگر به معنی پرداخت کمک هزینه تحصیلی کارمندان 
و ارتقای مهارت های آنها در رشته هایی باشد که نهایتا به ترک شرکت 

آمازون منجر شود.
آم��ازون با اجرای این برنام��ه، نیروی کار ماه��ر و متخصصی را در 
حوزه های��ی پ��رورش می دهد که هنوز به آنها قدم نگذاش��ته، اما قصد 
دارد در آینده به آن زمینه ها نیز وارد ش��ود. ش��کی نیس��ت که در آن 
زمان، کارمندان آمازون که به لطف این برنامه های حمایتی پیش��رفت 
چشمگیری داشته اند، ترجیح می دهند بازهم در کنار سازمان »مادر« 

خود باشند.

برنامه های درخشان
این اولین بار نیس��ت که آمازون تفک��ر روبه جلوی خود را به مرحله 
 Amazon Go اج��را درمی آورد. چند س��ال پیش هم این ش��رکت
)نسخه خرده فروشی مواد غذایی روزمره( را راه اندازی کرد که مشتریان 
می توانس��تند پرداخت ه��ای خود را از طریق »حس��اب آمازون« خود 
انجام دهند. این س��رویس خیلی زود باAmazonFresh، س��رویس 
تحویل مواد غذایی تکمیل شد. بسیاری از کارشناسان این دو سرویس 
را اج��زای بی اهمیتی در دنیای بزوس می دانس��تند. اما آمازون پس از 
تحقیقات و آزمایش های هوش��مندانه، مجموعه هول فودز را خریداری 

کرد و به یکی از بزرگ ترین کسب وکارهای مواد غذایی تبدیل شد.
در س��ال 2013 نیز آمازون به یکی از س��رویس های شکست خورده 
پس��تی آمریکا پیشنهاد داد که با سیستم تحویل این شرکت همکاری 
کند. امروزه این س��رویس 40درصد از فرآیندهای حمل ونقل و تحویل 
این ش��رکت را پوش��ش می دهد. تصادفی نیس��ت که آم��ازون پتنت 
پیک های روباتیکی را ثبت می کند که در خانه مشتریان را باز می کنند 

و بسته ها را داخل خانه به مشتریان تحویل می دهند.
و در آخرین مرحله، درحالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند آمازون 
برای ورود به برخی از صنایع نظیر داروسازی، با چالش های بسیار زیادی 
مواجه خواهد بود، اما تاریخ فعالیت های این ش��رکت به ما نشان می دهد 
که حتی کوچک ترین حرکت های آن را هم نباید دست کم بگیریم. درواقع 
برنامه هایی نظیر Career Choice نمودی از آینده نگری و هوشمندی 
بزوس هس��تند. او به کارمندانش )مخصوصا افرادی که از  س��طوح پایین 
دس��تمزد برخوردارند و توس��ط سایر ش��رکت ها نادیده گرفته می شوند( 
فرصت می دهد در 40 رشته مختلف تحصیل کنند و مهارت ها و تخصص 
خود را بهبود دهند. مش��خص اس��ت که بزوس برای آینده این شرکت، 
برنامه های جدیدی در ذهن دارد. تنوع و گس��تره فعالیت، معادل است با 
خالقیت. آنچه بزوس »نارضایتی همیش��گی مردم« می نامد، تعریف همه 
بازارهای امروزی است و بزوس بهتر از هرکسی می داند که موفقیت آینده، 

مستلزم  فرهنگی خالق و ذهنیتی باز است.
نگران نباشید، شما بازمی گردید!

آمازون همیشه در مورد »زمان مناسب« فکر می کند. این شرکت پول 
زیادی را روی دوره های زمانی بس��یار طوالنی، که سودآوری و درآمدزایی 
باالیی ندارند، س��رمایه گذاری می کند. اما این تاکتیک همیشگی، بخشی 
از اس��تراتژی بازی های بلندمدت بزوس اس��ت . به همی��ن دلیل برنامه 
Career Choice نیز با فلس��فه هوش��مندانه او کام��ال همخوانی دارد. 
اگر فکر کنیم که این برنامه، به نوعی یک در خروجی اس��ت، زود قضاوت 
کرده ای��م. کارمندانی را در نظر بگیرید که با کمک این برنامه، تحصیالت 
و مهارت های خود را در رش��ته های دیگری تکمیل می کنند و از آمازون 
به ش��رکت دیگری می روند که مرتبط با تخصص های جدید آنها اس��ت. 
ام��ا در آینده، زمانی که آم��ازون فعالیت خود را در این حوزه ها آغاز کرد، 
از این کارمندان خالق و متخصص نمی خواهد که به ش��رکت سابق خود 
برگردند، بلکه این کارمندان هس��تند که ترجیح می دهند به خانه قبلی 
خود بازگردند، یعنی همان جایی که چرخه ترقی خود را آغاز کرده اند. نامه 
بزوس به سهامداران، گویای این واقعیت است که او با پیش بینی فردایی 
بهتر، خدماتی فوق العاده را به ضعیف ترین و درعین حال خوش آتیه ترین 

بخش نیروی کار ارائه می کند.
:FASTCOMPANY/zoomit منبع

در آخرین مصاحبه تلویزیونی بلومبرگ با تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل اعالم کرد کاربران اپل موزیک به 
بیش از ۵0 میلیون نفر رسیده اند.

اخیرا مدیرعامل اپل مناظره ای تلویزیونی داشت که در آن از آمار و ارقام بسیار افتخارآمیزی صحبت کرده 
است. تیم کوک تأیید کرد کاربران اپل موزیک به بیش از ۵0میلیون نفر رسیده اند و این آمار، مجموع کاربران 
سرویس پولی و رایگان اپل موزیک را شامل می شود. در مقایسه با آمار منتشرشده در ماه آوریل که نشان از 

40میلیون کاربر داشت، اپل پیشرفت مناسبی تجربه می کند.
به گزارش زومیت، به توجه به رشد اپل به نظر می رسد این شرکت در هر ماه 4میلیون کاربر سرویس رایگان را 
به کاربر سرویس پولی تبدیل می کند که این رقم بسیار قابل توجه است. با این اوصاف پیش بینی می شود که در 

سه سالگی سرویس اپل موزیک، اوایل فصل تعطیالت شاهد 60میلیون کاربر فعال باشیم.
اسپاتیفای که اصلی ترین رقیب اپل به شمار می آید، اوایل ماه می اعالم کرد به 7۵میلیون کاربر رسیده است و 
پیش بینی می شود قبل از فصل تعطیالت به 90میلیون کاربر برسد. این در حالی خواهد بود که اپل به سه سالگی 

رسیده و اسپاتیفای 8 ساله شده است.
اپل سعی دارد در حوزه تولید محتوا نقش پررنگ تری داشته باشد و این اولین باری است که تیم کوک در یک 

مصاحبه تلویزیونی به صورت مستقیم به آن اشاره دارد. 
تیم کوک به بلومبرگ گفت: عالقه بسیار زیادی به کسب وکار تولید محتوا داریم و به  اندازه ای که نام تجاری 

اپل اجازه می دهد، در این حوزه فعالیت خواهیم داشت. آماده نیستیم جزئیات بیشتری ارائه دهیم، اما به صورت 
جدی به حوزه محتوا نگاه می کنیم.

با توجه به اخبار منتشرشده در سال 2019، اولین اقدامات اپل در این زمینه به صورت رسمی معرفی خواهد 
شد. به طورقطع می توان گفت بخشی از تالش های اپل در سال جاری مربوط به ورود قدرتمندتر به حوزه ویدئو 

برای سال آینده خواهد بود. نظر شما چیست؟ آیا اپل می تواند نتفلیکس را به چالش بکشد؟ در سال 2017 شاهد 
گزارش هایی از سرمایه گذاری یک میلیارد دالری اپل در زمینه ویدئو بودیم. این روند، زمانی رنگ و بوی خاص 

خود را پیدا می کند که گزارش های فعالیت جدی فیس بوک و یوتیوب جهت فراهم کردن استودیوهای سنتی 
برای رقابت سنگین تر با نتفلیکس منتشر شده است. مشارکت های اخیر اپل در تولید محتوای ویدئویی نشان 

می دهد که این شرکت در فکر ساخت پلتفرمی اختصاصی برای ویدئو است. ساختمانی در کالورسیتی کالیفرنیا 
توسط اپل خریداری  شده که به احتمال  زیاد مقر تولید محتوای ویدئویی است. فضایی که اپل برای آینده در 

نظر گرفته است، فضایی بسیار جدی و رقابتی تر برای تولیداتی بی نظیر در زمینه ویدئو به شمار می رود. ورود 
این شرکت می تواند ضمن گسترش و آشنایی بیشتر افراد با سرویس های ویدئویی، رقابت بسیار جالبی بین 

شرکت های فناوری شکل می دهد.

برنامه ی هوشمندانه ی جف بزوس برای کارگران

تیم کوک:

اپل موزیک
۵۰ میلیون کاربر دارد

نگـــاه

مع��اون علمی فن��اوری رئیس جمه��ور معتقد اس��ت که مقاوم��ت در برابر 
ش��کل گیری و رشد استارتاپ ها و ش��رکت های دانش بنیان، پیامدی جز ورود 

خارجی ها به همراه ندارد و »تلگرام« را مثالی از این ماجرا می داند.
به گزارش عصر ایران دکتر سورنا ستاری در بخشی از سخنانش گفت: »مدیریت 
کش��ور در حال حاضر به این نتیجه رس��یده که اگر بخواهد در مقابل این بچه ها 
مقاوم��ت کند، بای��د به خارجی ها اجازه ورود به کش��ور را بدهد. م��ن این را در 
کنفرانس بانکداری هم گفتم. اگر جلوی دیجی کاال را بگیرید، آمازون وارد خواهد 
شد. اگر جلوی آپارات را بگیرید، یوتیوب وارد خواهد شد. اگر جلوی کافه بازار را 

بگیریم، پلی استور اینجاست. تلگرام حاصل بی عرضگی خودمان است.

اگر جلوی دیجی کاال را بگیرید، 
آمازون وارد خواهد شد!

یکشنبه
30 اردیبهشت 1397

شماره 1069
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کمبریج آنالیتیکا که بیشتر نامش را با بحران اخیر ایجاد شده برای حریم 
خصوصی کاربران فیس بوک می شناسیم، به طور رسمی اعالم ورشکستگی 
کرد. به گزارش زومیت، کمبریج آنالیتیکا، ش��رکت مش��اوره  سیاسی بود 

که در مرکز بحران ایجاد شده برای فیس بوک 
قرار داش��ت. این ش��رکت پنجشنبه  گذشته 
به طور رس��می اعالم ورشکس��تگی کرد. نام 
کمبریج آنالیتیکا از مارس سال جاری میالدی 
بر س��ر زبان ها افتاد. در آن زمان، شایعاتی در 
 مورد اس��تفاده از اطالع��ات خصوصی حدود
87 میلیون کاربر فیس بوک توسط این شرکت 
منتشر شد. کمبریج آنالیتیکا در انتخابات سال 
2016 توسط کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ 

استخدام شده بود.
کمبریج آنالیتیکا و ش��رکت مادر آن یعنی 
م��اه  ابت��دای  در   SCL Elections Ltd
جاری میالدی اعالم کردند که قصد تعطیلی 

شرکت ها و اعالم ورشکستگی دارند.
تقاضانامه  رس��می این ش��رکت پنجشنبه  گذش��ته در غیاب هیات 
مدیره آن توس��ط ربکا و جنیفر مرسر، دختران میلیاردر مشهور رابرت 

مرس��ر، مالک کمبریج آنالیتیکا و یکی از حامیان اصلی دونالد ترامپ 
امضا ش��د. این درخواس��ت در دادگاه ورشکس��تگی ایاالت متحده در 

منطقه جنوبی نیویورک ارائه شد.
ش��رکت کمبریج آنالیتیکا در نامه  اعالم 
ورشکستگی، دارایی های خود را حدود 100 
ت��ا 500 هزار دالر اعالم کرده و بدهی اش را 
نیز بین ی��ک تا 10 میلیون دالر ثبت کرده 
اس��ت. این ش��رکت که مق��ر آن در لندن 
قرار دارد س��ال 2013 با هدف تمرکز روی 
انتخابات ایاالت متحدهآمریکا تاسیس شد 
و خانواده  مرس��ر با رقمی حدود 15 میلیون 
دالر از این ش��رکت پش��تیبانی کردند. نام 
کمبریج آنالیتیکا نیز به پیشنهاد مشاور قبلی 
دونالد ترامپ در کاخ سفید یعنی استیو بنن 

انتخاب شد.
بح��ران کمبریج آنالیتیکا ضربه  بزرگی به 
فیس بوک و موس��س آن مارک زاکربرگ وارد کرد. این ش��رکت از زمان 
انتش��ار اخبار بارها در آمریکا و اروپا مورد بازجویی قرار گرفته و در مورد 

حفظ حریم خصوصی کاربران مجبور به پاسخگویی شده است.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان به منظور 
پشتیبانی از فعالیت  های تخصصی دانش آموختگان برتر دانشگاهی که 
به فعالیت  های فناورانه اشتغال دارند، تسهیالت نظام  وظیفه تخصصی 

را برای اف��راد فعال در ش��رکت های دانش 
بنیان، مس��تقر در مراکز رش��د و پارک های 

علم و فناوری در نظر گرفته است. 
 ب��ه گ��زارش مه��ر، در راس��تای افزایش

اثر بخش��ی خدمت سربازی و نیز حمایت از 
نهادهای فناورانه شیوه  نامه ای در چارچوب 
قوانین و مقررات کش��ور، ب��رای بهره مندی 
از تس��هیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی 

نگاشته شد. 
در این ش��یوه نامه آمده است: زمان دوره 
خدمت نظام وظیف��ه تخصصی حداقل برابر 
با نیمی از دوره رس��می نظام وظیفه س��ایر 
مش��موالن هم تراز پس از کسر خدمت های 

قانونی دیگر است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می شود. 
مش��موالن این شیوه نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت 
و پ��س از طی دوره آم��وزش نظامی، در دس��تگاه های غیر نظامی به 

اس��تخدام درآیند.  پرداخت حقوق دوره نظام وظیفه تخصصی، حداقل 
مطابق مقررات ستادکل  نیروهای مسلح صورت می پذیرد. 

سید محمد صاحبکار با بیان اینکه طرح نظم وظیفه تخصصی برای 
افراد فع��ال در ش��رکت های دانش بنیان، 
ش��رکت های مس��تقر در مراک��ز رش��د و 
پارک ه��ای علم وفن��اوری و ش��رکت های 
فناور از بهمن ماه 95 آغاز ش��ده اس��ت، 
خاطرنش��ان ک��رد: بدین واس��طه افرادی 
که در ش��رکت های دانش بنیان هستند و 
زمان س��ربازی آنهاس��ت می توانند از این 

تسهیالت بهره ببرند. 
وی اف��زود: دانش آموخت��گان دوره های 
»دکت��رای حرف��ه ای« و نی��ز دوره ه��ای 
»تخصص بالینی، تخصص پزشکی و فوق 
تخص��ص« موردتأیی��د وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی؛ ب��ه ترتیب 
معادل با دانش آموختگان دورة »کارشناس��ی ارشد« و دوره »دکترای 
تخصصی« محس��وب می ش��وند و می توانند از تس��هیالت س��ربازی 

تخصصی استفاده کنند. 

برای فعاالن دانش بنیان؛ حذف شرط معدل از تسهیالت سربازیکمبریج آنالیتیکا اعالم ورشکستگی کرد

هر فردی تصور می کند برای ثروتمند ش��دن باید ش��غل خوب با 
درآمد باال داشت، اما باید بدانید شرط اصلی پولدارشدن، حقوق باال 
نیس��ت. بلکه می توانید با برنامه ریزی درست، بهترین بهره را از پول 

خود ببرید و ثروتمند شوید. 
تصور بیش��تر افراد از پولدار بودن این اس��ت که هر کاری دل شان 
بخواه��د انجام دهند و ولخرجی های زیادی داش��ته باش��ند. معموال 
فردی پولدار و مرفه هستیم وقتی سوار بر ماشین گران قیمت  شویم 

و مهمانی های مجلل برگزار  کنیم. 
شاید برایتان جالب باشد بدانید با یک درآمد متوسط هم می توان 
این کارها را انجام داد. ش��ما اکنون چ��ه برنامه ای برای خرج کردن 
درآمد فعلی خود دارید؟ آیا اعتقادی به پس انداز کردن دارید؟ برای 

آینده خود سرمایه گذاری می کنید؟
ب��رای پولدار ش��دن باید روی ارتب��اط خود با دیگر اف��راد جامعه 
نی��ز وقت بگذاری��د. در ادامه چهار عادت مؤث��ر را بیان می کنیم که 
می تواند ش��ما را به موفقیت و استقالل مالی برساند. در واقع همین 
عادت هاس��ت که س��بب ایجاد تفاوت میان زندگ��ی افراد معمولی و 

پولدارها می شود. 
از راه های مختلفی به کسب درآمد بپردازید

با تکیه ب��ر یک منبع درآمد نمی توانید به موفقیت مالی برس��ید. 
اگر شغل خود را از دست بدهید، مجبور خواهید شد از پس اندازتان 
اس��تفاده کنید تا ش��غل دیگری پیدا کنید، اما وقتی این زمان طول 
بکشد چاره ای جز قرض گرفتن از دوستان خود نخواهید داشت، اما 
افراد پولدار معموال چند منبع مختلف برای کسب درآمد دارند؛ پس 
آنها می توانند در ش��رایط عادی به ق��در کافی پول پس انداز کنند و 
اگر یکی از شغل های ش��ان را از دست بدهند خیال شان راحت است 
که منبع درآمد دیگری دارند و به پس اندازها نیز دست نخواهند زد. 
پیش��نهاد می کنیم برای افزایش درآم��د خود پول های تان را برای 
گرفتن بهره بانکی در بانک بگذارید یا خریدوفروش س��هام داش��ته 
باش��ید. می توانید از طریق انجام دادن کار موردعالقه تان برای خود 
درآمد داش��ته باشید، در این زمینه آزادکاری بسیار خوب است تا از 
مهارت هایی که کسب کرده اید بهره ببرید و منبع درآمد دیگری برای 
خ��ود ایجاد کنید. مثال می توانید وب س��ایتی را به صورت دورکاری 
طراح��ی کنید؟ یا به صورت خصوصی یوگا آموزش دهید؟ وقتی این 
کارها را در زمان استراحت و بیکاری خود انجام دهید، هم به درآمد 
بیش��تری دست خواهید یافت و هم از انجام کار موردعالقه تان لذت 

می برید. 
وقتی یک ش��غل جانبی پی��دا می کنید که از انج��ام آن کار لذت 
ببرید. حاال وقتی پول های تان روی هم جمع می شود که بتوانید میان 
کارهای جانبی و ش��غل اصلی خود ارتب��اط برقرار کنید. پس هم از 
انج��ام کارهای خود لذت می برید و هم یک گام به ثروتمند ش��دن 

نزدیک تر خواهید شد. 
در خرج کردن زیاده روی نکنید

برای ثروتمند ش��دن باید درس��ت خرج کردن را یاد بگیرید. افراد 
پولدار و میلیونر به خوبی بر این مس��ئله واقف اند که کم خرج کردن 
به آنها فرصت می دهد تا در حوزه  موردنظرشان سرمایه گذاری کنند 

یا به یک خیریه کمک برسانند. 
جی��م ران، کارآفرین موف��ق، برای خرج ک��ردن، پس انداز کردن، 

س��رمایه گذاری و کمک کردن از قانون 30/70 اس��تفاده می کند. او 
می گوی��د 70 درصد درآمد خ��ود را در کارهای مهم و ضروری خرج 
کنی��د و 30 درصد را به 3 قس��مت 10درصدی تقس��یم کرده و به 
س��رمایه گذاری، پس انداز و کمک کردن به دیگران اختصاص دهید. 
ای��ن کار به ش��ما امکان می دهد تا روی درآم��د خود کنترل بهتری 
داش��ته باش��ید. باید کم خرج باش��ید، یعنی کمتر به رستوران های 
گران قیم��ت بروید، هدای��ای غیرضروری نخرید یا از وس��ایل نقلیه  

عمومی استفاده کنید. 
در دخل وخ��رج و پس ان��داز کردن میان افراد پول��دار و افراد فقیر 
تف��اوت وجود دارد. ب��ه گفته  ران، افراد فقیر ابت��دا پول های خود را 
خ��رج می کنند و مابقی آن را پس انداز می کنن��د، اما افراد ثروتمند 
ابتدا س��هم الزم را پس انداز کرده و مابقی آن را خرج می کنند. پس 
برای پولدار ش��دن باید قبل از این که محصول��ی بخرید، از خودتان 
بپرس��ید آیا واقعا به این محصول نیاز دارم یا تنها دلم می خواهد آن 

را داشته باشم؟
یک برنامه  مناسب برای سرمایه گذاری داشته باشید

افراد پولدار به خوبی می دانند برای زیاد کردن پول های شان نیاز است 
یک نقشه سرمایه گذاری داشته باشند. این نقشه باید متشکل از پرداخت 
منظم به حساب بودجه  مشترک، حساب تجاری و حساب بازنشستگی 
باش��د. برای ثروتمند ش��دن و زیاد ک��ردن میزان دارای��ی خود نیاز به 
س��رمایه گذاری های ارزش��مند و بزرگ دارید. پس می توانید روی یک 
کسب وکار، بازاریابی، فروش محصوالت جدید یا یک شرکت و استارتاپ 
سرمایه گذاری کنید. البته قبل از اینکه اقدامی انجام دهید، ریسک کار 
را در نظر بگیرید و با دانش کامل دس��ت به س��رمایه گذاری بزنید. ابتدا 
اطالعات خود را در حوزه امور مالی افزایش دهید و با دیگران دراین باره 
حرف بزنید. باید سرمایه گذاری خود را از تمام جوانب مورد بررسی قرار 

دهید و به اطالعات الزم دست یابید. 
عالوه بر س��رمایه گذاری، باید 10درصد از حقوق روزانه خود را به 
پس انداز اختصاص دهید. حتی می توانید از کارفرمای خود بخواهید 
تا این مبلغ را به حس��اب دیگری بریزد. پس اندازهای خود را راحت 
خ��رج نکنید، بلک��ه آن را برای روزهای س��خت زندگ��ی و حوادث 
غیرقابل پیش بینی کنار بگذارید. پس انداز کردن کمک می کند وقتی 

به پول نیاز دارید دست به حساب سرمایه گذاری خودتان نزنید. 
به افراد نیازمند پول دهید

شاید خیلی برایتان سخت باشد به کس دیگری پول قرض دهید، 
اما باید بدانید این کار به قدر سرمایه گذاری برای ثروتمند شدن مهم 
اس��ت. وقتی به کس��انی که نیاز به پول دارند ق��رض دهید، با افراد 
بیش��تری ارتباط برقرار خواهید کرد و این می تواند به موفقیت مالی 

شما کمک کند. 
وقت��ی ب��ه دیگ��ران کمک کنی��د برای انج��ام این کار احس��اس 
خوش��حالی و مفید بودن خواهید داش��ت. برای ثروتمند شدن تنها 
نبای��د پول ها را در یک حس��اب بانکی جمع کنی��د، بلکه باید کاری 

انجام دهید که برای تمام جامعه مفید باشد. 
اف��رادی که ای��ن کار را انجام می دهند باور دارند همان احس��اس 
خوب��ی که به دیگران منتقل می کنند، در آخر به زندگی خودش��ان 

برمی گردد و در زندگی احساس شادی و رضایت خواهند داشت. 
entrepreneur/ucan :منبع 

چطور می توانیم با داشتن درآمد متوسط، ثروتمند شویم؟

تیم کوک:

اپل موزیک
۵۰ میلیون کاربر دارد

دریچــه

یک جامعه ش��ناس گفت: ورود زنان ب��ه عرصه های کارآفرینی منجر به حل 
بخش اعظمی از مش��کالت می ش��ود. دکتر فرهاد طهماس��بی در گفت وگو با 
خبرنگار ایس��نا، درباره موانع کارآفرینی زنان در استان اظهار کرد: سهم زنان 
درکارآفرینی بس��یار اندک اس��ت که بخش اعظمی از این موضوع را می توان 
ناش��ی از موانع موجود در عرصه کارآفرینی آنان دانس��ت. وی ادامه داد: زنان 
اگر امکان کارآفرینی داشته باشند قطعا در کارهایی که تولید می کنند بیشتر 
از مردان به کار گرفته خواهند ش��د و به این ترتیب خودکفایی اقتصادی آنها 
افزایش خواهد یافت. طهماس��بی خاطرنش��ان کرد: رشد سهم زنان در حوزه 

کارآفرینی منجر به رشد اقتصادی اجتماعی جامعه می شود.

یک جامعه شناس:

 ورود زنان به عرصه های کارآفرینی
منجر به حل مشکالت می شود
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گاه��ی اوقات یک اعالمی��ه مطبوعاتی 
در م��ورد محص��ول جدی��د ش��رکت یا 
همکاری رس��می ب��ا مؤسس��ه ای دیگر 
آن طور که انتظار داریم قادر به پوش��ش 
وقایع برندمان نیست. بی تردید در حوزه 
خبرن��گاری توجه به اخبار ش��رکت ها و 
تحلی��ل کمپین ه��ای بازاریاب��ی یکی از 
جذاب ترین خوراک های خبری محسوب 
می ش��ود. مش��کل اصلی اما در چگونگی 
نمای��ش اخبار کس��ب وکارمان به صورت 
مطلوب اس��ت. بدین ترتیب عالوه بر نیاز 
به اطالع رس��انی دقیق بای��د توجه اهالی 
رس��انه را نی��ز به خود جل��ب کنیم. این 
نکت��ه با اندکی مس��امحه مهم ترین معما 
در حوزه روابط عمومی به حساب می آید. 
یک��ی از بهترین ش��یوه ها ب��ه منظور 
یادگیری ن��کات کلیدی در کس��ب وکار 
اقتباس از طرح های دیگر برندهاست. در 
اینجا منظور من هر برندی نیس��ت، بلکه 
فقط شرکت های بزرگ و موفق را مدنظر 
دارم. یکی از منابع مناس��ب برای اطالع 
از شیوه فعالیت برندهای بزرگ در حوزه 
 PR Examples روابط عمومی س��ایت
ن��ام دارد. در ای��ن مقال��ه ب��ه منظ��ور 
صرفه جوی��ی در زمان مخاط��ب به چند 
م��ورد از مهم ترین مثال ه��ای این پایگاه 
اطالعاتی اشاره خواهم کرد. بدین ترتیب 
به هنگام مواجهه با مس��ئله ای در بخش 
روابط عمومی می توانید از مثال های ذکر 

شده نهایت استفاده را ببرید. 
1- لیفت و  نتفلیکس: شوخی 

عجیب وغریب
معم��وال  نتفلیک��س  س��اخته های  
ج��زو برنامه ه��ای پرمخاط��ب در جهان 
طبقه بن��دی می ش��ود. برهمین اس��اس 
مجموعه Strange Things 2 با آماری 
حدود 360 هزار مخاطب در روز نخست 
انتشار رکوردی بی نظیر را از خود به جای 
گذاش��ته اس��ت. یکی از دالیل موفقیت 
بس��یار ب��االی س��ری دوم این س��ریال 
همکاری ش��رکت  نتفلیکس و ش��رکت 
حمل ونقل مسافر لیفت بود. این همکاری 
که بر پایه ش��وخی عجی��ب و غریبی بنا 
نهاده ش��ده بود، موفقی��ت بی نظیری را 

در عرص��ه روابط عمومی به ارمغان آورد. 
براین اس��اس ش��رکت لیفت مس��افرانی 
را ک��ه طرفدار این س��ریال هس��تند در 
موقعیت ه��ای ش��بیه ب��ه س��کانس های 
وحش��تناک س��ریال قرار می داد. ش��کی 
نیست که به عنوان طرفدار یک مجموعه 
تلویزیون��ی هیچ چی��ز به ان��دازه حضور 
در فضای��ی ش��بیه ب��ه آن مجموعه ما را 

هیجان زده نخواهد کرد. 
HostleWorld -2: تغییر تصویر 
شرکت با استفاده از خواننده مشهور

دنی��ا  چهارس��وی  در  گش��ت وگذار 
تجربه ه��ای بی نظیری را پیرامون زندگی 
در اختی��ار اف��راد ق��رار می ده��د. با این 
ح��ال تمام ماج��رای س��فرها مربوط به 
خاطرات خوش نیس��ت. به ط��ور معمول 
در س��فرها خاطرات��ی هس��تند که همه 
ما دوس��ت داریم آنها را برای همیش��ه از 
ذهن مان پ��اک کنیم. تجربه یک ش��ب 
از  یک��ی   HostleWorld در  حض��ور 
ای��ن تجربه ه��ای نه چن��دان لذت بخش 
است. با جس��ت وجویی ساده در اینترنت 
به خیل عظیمی از ویدئوهای وحشتناک 
پیرام��ون ای��ن م��کان و ش��عبه های آن 
در سراس��ر دنی��ا پ��ی خواهی��م ب��رد. 
همچنی��ن اگر با یکی از اف��راد حاضر در 
آنجا همکالم ش��ویم، اطالعات وس��یعی 
پیرامون میزان وحشت شان به ما خواهند 
داد. ب��ه ای��ن ترتیب ش��کی نیس��ت که 
HostleWorld مکانی با شهرت مثبت 

و دل انگیز به حساب نمی آید. 
بی تردید ش��هرت منف��ی باعث کاهش 
درآمد و کس��اد کس��ب وکار هر شرکتی 
مدی��ران  اس��اس  برهمی��ن  می ش��ود. 
بهب��ود  پ��ی  در   HostleWorld
تصویرش��ان در ذه��ن مخط��ب برپای��ه 
همکاری با خواننده مش��هور، ماریا کری 
افتادن��د. به ای��ن ترتیب ش��رکت امکان 
دسترس��ی مش��تریان به س��رویس های 
گران قیمت خود را با سطح قیمتی بسیار 
پایین ت��ر مهیا کرد. همچنی��ن همکاری 
تبلیغاتی ب��ا ماریا ک��ری وضعیت روابط 
عمومی ش��رکت را به طرز چش��مگیری 

بهبود بخشید. 
پیام HostleWorld بس��یار ساده و 
در عین حال روشن بود: اگر اقامتگاه های 
ما برای فردی مانند ماریا کری مناس��ب 

اس��ت، آنگاه ب��رای دیگران نیز مناس��ب 
خواهد بود. 

Lawyer. Com-3: انتخاب 
لیندسی لوهان به عنوان سخنگو

بی تردی��د انتخ��اب بازیگری مش��هور 
مانند لیندسی لوهان به عنوان سخنگوی 
شرکت برای هر برندی موفقیتی چشمگیر 
در حوزه روابط عمومی محسوب می شود. 
همچنین اگ��ر کس��ب وکارمان به نوعی 
خاص باش��د، این همکاری بیش از پیش 
باعث افزایش ش��هرت، ج��ذب مخاطب 
و در نهای��ت افزایش س��ود خواهد ش��د. 
مؤسسه Lawyer به عنوان برندی فعال 
در زمین��ه ارائه خدمات حقوقی و ارتباط 
افراد عادی با وکیل های مجرب به خوبی 

از این شیوه استفاده کرده است. 
زمینه اصلی موفقیت کمپین مؤسس��ه 
Lawyer مشکالت حقوقی قبلی لوهان، 
به عنوان بازیگری مش��هور اس��ت. براین 
اس��اس هنگامی که فردی با دغدغه های 
حقوق��ی ب��زرگ و پیچی��ده از خدم��ات 
مؤسسه ما بهره مند شده و از همه مهم تر 
رضای��ت خاطر نیز دارد، بنابراین س��طح 
کیفی سرویس های شرکت تضمین شده 
به حس��اب خواهد آمد. ش��عار اصلی این 
کمپین نیز بر اساس القای یک پیام ساده 
اس��توار بود: ش��ما )در مواجهه با مسائل 

حقوقی( تنها نیستید. 
در هر ص��ورت اس��تفاده از چهره های 
مشهور به عنوان سوژه های تبلیغاتی تأثیر 
انکارناپذی��ری روی جلب توجه مخاطب 
دارد. ب��ا این حال این ش��یوه نباید بیش 
از اندازه نخ نما اجرا ش��ود. به این ترتیب 
سلبریتی مدنظر ش��ما باید حتما تجربه 
اس��تفاده از خدم��ات برندتان را داش��ته 
باش��د، در غی��ر این ص��ورت کمپین تان 
باور پذیر نبوده و به طبع موفقیت چندانی 

به بار نخواهد آورد. 
4.الجیِتک: شوخی هوشمندانه در 

روز دروغ آپریل
ساعت ها پس از روز دروغ آپریل، تقریبا 
تمام شرکت ها در تالش برای ارائه اخبار 
جعلی و اس��تفاده از حقه ه��ای محبوب 
در این روز هس��تند. در ای��ن میان یکی 
از موفق ترین دروغ های امس��ال که نتایج 
مثبت بسیاری برای شرکت مربوطه به بار 
آورد، رونمایی از نس��خه ویژه کسب وکار 

تش��خیص ویدئوی��ی صحبت ه��ای افراد 
بود. ش��اید در نگاه نخست این محصول 
بس��یار جدی و کاربردی به نظر برسد. با 
ای��ن حال با ارائه یک ن��ام کامال معمولی 
سیس��تم ش��روع ب��ه طرح��ی ج��وک و 
گفت وگوهای خنده دار پیرامون برندهای 
ب��زرگ دنیا می کند. اس��تفاده از نام های 
واقعی ب��ه هنگام طراحی ش��وخی بیش 
از پیش بر محبوبیت این دس��تگاه تقریبا 
عاری از کاربرد حرفه ای افزوده اس��ت. به 
این ترتی��ب با ارائه ش��وخی های جالبی 
الجیت��ک پیروز اصل��ی روز دروغ آپریل 

سال گذشته لقب گرفت. 
Old Spice -۵: ژاکت کاغذی 

تبلیغاتی
به طور معمول تبلیغ��ات برندهای حوزه 
پوشاک در مجله ها محدود به ارائه تصاویری 
از تازه ترین تولیدات شان است. در این میان 
اگر از مدل های مشهور نیز استفاده کنید، 
دیگر به طور کامل کلیشه های این حوزه از 
تبلیغات را رعایت کرده اید. کش��ف بزرگ 
برن��د Old Spice عدم عالقه مخاطب ها 
در دهه دوم قرن 21 به تبلیغات این چنینی 
است. به عبارت ساده، خواننده های مجالت 
عالق��ه ای ب��ه ورق زدن صفحات تبلیغاتی 
ندارند. برهمین اس��اس تیم روابط عمومی 
این ش��رکت تبلیغ جدی��د و خالقانه ای را 
ترتیب داد: اس��تفاده از ژاکت های کاغذی 
به عنوان سوژه تبلیغاتی در مجالت. براین 
اس��اس در برخی از مج��الت منتخب این 
لباس های کاغذی قرار داده ش��د. به جای 
پر کردن صفحه تبلیغات با تصاویر مدل ها 
نی��ز توضیحاتی پیرامون م��دل واقعی این 
ژاکت ها به مخاطب ارائه شد. به این ترتیب 
به عنوان خواننده مجله امکان اس��تفاده از 
این ژاکت ها برای مشاهده ظاهرشان به طور 

فیزیکی وجود دارد. 
بی تردی��د ای��ده Old Spice تحولی 
مهم در عرص��ه تبلیغات و روابط عمومی 
ب��ه حس��اب می آی��د. ایجاد تغیی��رات و 
ارائه ایده های تبلیغات��ی جدید بی تردید 
همیش��ه موفقیت آمیز نیست، اما کیفیت 
ط��رح Old Spice ب��ه ق��دری بود که 
تقریبا ن��گاه تمام مخاطب ه��ا را به خود 

جلب کرد. 
ادامه دارد. . . 
hubspot :منبع

از نتفلیکس گرفته تا جنگ ستارگان و بی بی سی 

برندهای بزرگ چگونه در حوزه روابط عمومی 
موفق ظاهر می شوند؟ 

معرفی انواع برند: 21 نوع مختلف 
برند را بهتر بشناسیم )4(

در ش��ماره قبل تعدادی از ان��واع برندها را توضیح 
دادیم و در این شماره به چند نوع برند دیگر خواهیم 

پرداخت. 
)Ethical( برند اخالقی

ب��ه دو روش مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. اولی 
توصیف��ی از آنکه برند چگون��ه کار می کند، خصوصا 
تکنیک های��ی که ب��ه کار می گیرن��د و تعهداتی که 
در حوزه های��ی مانند امنیت نیروی کار، مس��ئولیت 
اجتماعی ش��رکت )CSR(  و مواردی از این دس��ت 
دارند، مش��خص می کند که به عنوان برندی اخالقی 
ش��ناخته می ش��وند یا خیر؟ دومی، مشخص کردن 
حداقل و محدوده کیفیتی که مشتریان به دنبال آن 
هستند تا از این طریق اطمینان حاصل کنند برندی 
که انتخاب می کنند، مس��ئولیت پذیر است. می توان 
با اطمینان عنوان داش��ت ک��ه موفق ترین برندهای 
اخالقی، آنهایی اند که تجارت منصفانه ای دارند. این 
ن��وع نام های تجاری عموما تح��ت عنوان NGO ها 

شناخته می شوند. 
)Celebrity( برند سلبریتی ها یا اشخاص مشهور

روش��ی است که اش��خاص مش��هور از ترکیبی از 
محتوای ارس��الی در ش��بکه های اجتماع��ی، ظاهر، 
محص��والت و حواش��ی، جه��ت حف��ظ موقعیت و 
هیجان بخش��یدن به دنبال کنندگان برای برجسته 
و بول��د کردن ویژگی های خود، به کار می برند. مدل 
کس��ب وکار )تعجب نکنید که آن را مدل کسب وکار 
می خوانیم، افراد مش��هور هم اگر برای خود بازاریابی 
نکنند و برنامه ای برای متمایز کردن خود از دیگران 
نداش��ته باش��ند، ب��ه زودی فراموش خواهند ش��د( 
برای ای��ن افراد از ظه��ور در تبلیغات رش��د کرد و 
اکنون م��وارد دیگری از جمله جوایز و گواهینامه ها، 
تأییدیه ها، نقش س��فیر یک برند ب��ودن و برندهایی 
که بس��ته به مکان ب��ه وجود می آی��د )مانند فرش 
قرمز( را شامل می ش��ود. افراد مشهور و به خصوص 
فوتبالیس��ت ها که عمر حرفه ای کم��ی دارند عالقه 
زیادی به برند کردن خود نشان می دهند زیرا از این 
طریق می توانند حتی پ��س از اتمام دوران حرفه ای 

خود کسب درآمد داشته باشند. 

 )Nation Brand( برند ملی
از آنجایی ک��ه برند مکان مربوط به نواحی خاصی 
مانند شهر یا روستا و … می شود، برند ملی و قومی 
ه��م همانطور که از نامش پیداس��ت، ب��رای معرفی 
و ایجاد دیدگاه و ش��هرت در زمین��ه ای خاص برای 
کش��ورها اس��ت. مثال همه ژاپن را به سختکوشی و 

آلمان را به نظم می شناسند. 
NGO – Non- برندهای غیرانتفاعی یا

)Governmental Organization
در برندهای غیر انتفاعی، مدل های ارزشی از اینکه 
صرفا جنبه کمک مالی و قرض الحس��نه باشند خارج 
می ش��وند و به س��مت ماموریت ه��ای اجتماعی رو 
می آورند. این برندها، توس��ط برخی افراد در جامعه 
و انجمن های غیرانتفاعی، پذیرفته ش��ده نیس��تند، 
چراکه آن را به عنوان نهادی می شناسند که به فکر 

فروش و سودآوری است. 
)Luxury( برند لوکس

برنده��ای لوک��س، نام ه��ای تج��اری با پرس��تیژ 
هس��تند که وضعی��ت اجتماعی و تأییدی��ه ای را به 
مصرف کنندگان می رس��انند. این برندها  باید مرزی 
مش��خص را بین واقعی��ت و ویژگی ه��ای انحصاری 
تعری��ف کنند. آنها این کار را با اس��تفاده از کیفیت، 
ارتباط��ات و داستان س��رایی انج��ام می دهن��د. این 
برندها انتقال تصویر و ش��ور و ش��وق ب��ه بازار خود 
را تکمیل کرده اند، ام��ا همچنان در مقابل انتظارات 
و اطمینان مصرف کنندگان آس��یب پذیر هستند و از 
جانب برندهای »لوکس مقرون به صرفه« تحت فشار 
هس��تند. نکته ای که در خصوص ای��ن برندها وجود 
دارد ارزش ویژه برند است، این ارزش ویژه به واسطه  
باوری است که در ذهن افراد ایجاد شده است، مثال 
شاید کفشی بدون نام تجاری شناخته شده کیفیتی 
برابر با کفش زارا داش��ته باش��د اما بسیاری ترجیح 
می دهند کفشی را بخرند که نام زارا بر روی آن درج 
شده باشد، چراکه می خواهند به واسطه این انتخاب 
خود را ب��ه دیگران معرفی کنند. بنابراین ش��ناخته 
ش��دن به عن��وان برند لوکس ملزم به آن اس��ت که 
داس��تان خود را به گونه ای در بازار تعریف کنید که 
افراد تمایل پیدا کنند برای معرفی خود به داس��تان 

شما رو بیاورند. 
ادامه دارد. . . 
belovedmarketing :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )27(
ابزار تبلیغات- بخش دوم

اکنون چند مثال را بررسی خواهیم کرد: 
تونیک مو

ی��و اس پی ی��ک تونیک م��و ادعا می ک��رد که این 
محصول در مقایس��ه با س��ایر رقب��ا، از چربی کمتری 
برخوردار اس��ت. البته این یو اس پی در تبلیغ رادیویی 
در قالب کلمات ارائه می شود ولی در ویدئو فشار بسیار 
بیشتر بود.  در تبلیغ دو مرد حضور داشتند که یکی از 
آنها از محصول شرکت و دیگری از محصول سایر رقبا 
اس��تفاده کرده بود. دو زن با استفاده از دستکش هایی 
بلند و زیبا موهای مردان را لمس می کردند.  دستکش 
یکی از زنان چرب و کثیف شد اما دوربین دستکش های 
فرد دیگر را نشان می دهد که تمیز و کامال سفید باقی 
مانده اس��ت.  در چنین تبلیغ��ی کلمات هیچ اهمیتی 
نخواهند داش��ت. تصویر از طریق چشم به مغز ارسال 
می ش��ود و پیام به بهترین ش��کل و بدون اس��تفاده از 
هیچ کلمه ای ارائه خواهد ش��د. این تبلیغ را با تبلیغات 
ویترینی که در آنها تنها تصویر محصول پخش می شود 
یا نمادهای بصری آقای مارتینیو اشتباه نگیرید. اکنون 
ظاهر و احساس برای ما هیچ اهمیتی ندارند و فقط بر 

روی ارائه یک یو اس پی خاص تمرکز خواهیم کرد. 
مثال بعدی: 

برنج
برای آسیاب کردن برنج باید از روندی خاص پیروی 
کرد. آسیاب معمولی بخش مغذی برنج را که سرشار از 
ویتامین ب اس��ت، از آن جدا خواهد کرد. چنانچه این 
تبلیغ به زبانی س��اده و عامیانه بیان می ش��د، با چنین 
جمله ای مواجه می ش��دیم:  »ما ویتامین ب بیشتری 
داریم.« به جای اس��تفاده از این جمل��ه، دو دانه برنج 
به تصویر کشیده می ش��ود. بر روی پوست هر دو برنج 
این کلمه به چشم می خورد:  »ویتامین ب«. دستگاهی 
پوست یکی از دانه ها، یعنی ویتامین ب، را جدا می کند. 
سپس دو پیس��تون از پایین و باال صفحه وارد کادر 
می ش��وند و کلمه »ویتامین ب« را وارد دانه برنج دیگر 
می کنند.  تبلیغ قبلی این محصول، که بدون اس��تناد 
به واقعی��ت تبلیغات و با اس��تفاده از تصاویر بی روح و 
تکیه بر انتقال احس��اس ساخته ش��ده بود، با شکست 
عظیمی مواجه شد و تنها 5درصد از مردم ویژگی واقعی 
محصول را درک کردند. ویدئوی جدید درصد را به 65 
رس��اند. تبلیغ پیچیده، مبهم و فنی در یک چشم بهم 

زدن به موفقیتی بزرگ دست پیدا کرد. 
مثال بعدی: 

خمیردندان
در ساخت یک خمیردندان از موادی خاص استفاده 
ش��ده بود که از دندان در مقابل پوس��یدگی محافظت 
می کردند. این مواد نامرئی بودند و مشکل اصلی شرکت 

»یافتن ویدئویی برای ماده ای نامرئی« است. 
در تبلیغ، پدری در کنار فرزند و همسر خود ایستاده 
بود. حدودا 50 متر دورتر از این خانواده، فوتبالیستی به 
توپ ضربه می زند. توپ با حرکت آهس��ته می چرخد و 
بزرگ و بزرگ تر می شود و درست در لحظه ای که تصور 
می کنیم با صورت مرد برخورد خواهد کرد، به شیشه ای 

نامرئی خورده و متوقف می شود. 
م��رد رو به دوربین می کند و می گوید: »همانطور که 

این شیشه از من و خانواده ام محافظت کرد. . .«
این یواس پی ها بدون استفاده از کلمات و به بهترین 
ش��کل ممکن در ذهن میلیون ها بیننده ثبت ش��دند. 
تفاوت زمانی این تبلیغات ش��اید 10 یا 12 ثانیه باشد، 
ولی به قول فرانسوی ها: »زنده باد تغییر!«. این تصاویر 
برای شرکت ها س��ودی چند میلیون دالری به ارمغان 
خواهند آورد.  احتماال برخی از طراحان چنین خواهند 
گف��ت: »ول��ی تصاویر زیب��ا و جذاب من کام��ال نابود 
شده اند!« دلیل این اتفاق، استفاده از زیبایی و جذابیت 
اش��تباه است؛ این افراد تنها به سلیقه و نیاز خود توجه 

دارند و واقعیت تبلیغات را نادیده می گیرند. 
افراد فعال در حوزه تبلیغات باید درست مثل طراحان 
استعداد خود را کنترل و هدایت کنند. نباید از کمپین ها 
ب��رای تحقق رویاه��ا و آرزوهای خود اس��تفاده کنید. 
کمپین یک ابزار اس��ت و باید در راس��تای دستیابی به 
هدفی خاص به کار گرفته شود. هدف کمپین، برقراری 
بهترین ارتباط با جامعه و انتشار مؤثر پیام تبلیغ است. 
این هن��ر واقعی تبلیغات اس��ت.  از بنونوتو چلینی، 
زرگر مشهور، درخواست ش��د که برای شاه فرانسیس 
اول نمکدان بسازد. امروز آن نمکدان در موزه نگهداری 
می ش��ود. نمکدانی زیبا به ش��کل الک پشت با الکی از 
جنس طال که امروز هزاران دالر قیمت خواهد داشت. 
ولی برای پادشاه فرانسیس این تنها یک نمکدان ساده 

بود و تنها در زمان صرف غذا از آن استفاده می کرد. 
چلینی مهندس��ی ماهر بود. مطمئنا چنین شخصی 
برای س��اخت یک آچار ساده که تنها کاربرد آن سفت 
کردن پیچ و مهره های آهنین است، از طال و جواهرات 
اس��تفاده نخواه��د کرد. قطعا محص��ول نهایی چلینی 
بی شباهت به آچارهای امروزی نخواهد بود و در ساخت 

آن نیز از فلزات محکمی استفاده خواهد شد. 
ش��اید نتیجه کار او بسیار زیباتر از یک آهنگر ساده 
باشد.  به یاد داشته باشید که تبلیغ نیز یک ابزار است. 
اب��زاری که ایده ه��ا و اطالعات یک محص��ول را به 
مخاط��ب انتقال خواه��د داد.  چنانچه تبلیغات مدرن 
را با چنین معیاری بس��نجید، مطمئنا تعداد زیادی از 

تبلیغات نمره قبول کسب نخواهند کرد. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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نحوه شناسایی اینفلوئنسرها
اولین ق��دم در اینفلوئنس��رمارکتینگ شناس��ایی 
اینفلوئنس��رها اس��ت. اینفلوئنس��رها ب��ه بخش های 
جداگانه خاصی در بازار تقس��یم می شوند و به عنوان 
کان��ال ب��رای کل بخش ه��دف مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند. درحالی که فهرس��تی از اینفلوئنس��رهای 
عمومی وج��ود دارد، اما به عنوان ه��دف برنامه یک 
تج��ارت در بخش خ��اص کمتر مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند. س��ایت هایی وجود دارند ک��ه هنگامی که 
می توانی��د  کرده ای��د  طراح��ی  را  خ��ود  کمپی��ن 
اینفلوئنس��رهایی را که مشتاق هس��تند در کمپین 
ش��ما ش��رکت کنند، پیدا کنید همچنین با استفاده 
از ش��بکه های اجتماعی می توانید اینفلوئنسرها را بر 
اس��اس کلیدواژه ها یا کسانی را که متعلق به صنعت 

خاصی هستند بیابید. 
س��رویس های تح��ت وب می توانند ب��رای به دام 
انداخت��ن س��ایت هایی ک��ه بر اس��اس ش��بکه های 
اجتماع��ی کار می کنن��د اس��تفاده ش��وند. در ای��ن 
شبکه های اجتماعی کاربران می توانند روی مخاطبان 
خود تأثیرگذار باش��ند. درنهایت ش��رکت مارکتینگ 
تأثیرگ��ذار از تأثیرگ��ذاران می خواهد تا با اس��تفاده 
از محص��والت یا س��رویس های یک ش��رکت خاص 
روی ش��بکه های اجتماعی خود محتوا ایجاد کرده و 
آن را به بحث بگذارند. س��پس مش��تریان می توانند 
استفاده از محصوالت ش��رکت را از طریق کسی که 
روی آنها تأثیر داش��ته اس��ت ببینند. ع��الوه بر این، 
تکنیک های تحقیق در بازار می توانند برای شناسایی 
اینفلوئنسرها، با استفاده از معیارهای از پیش تعیین 
ش��ده برای تعیین میزان و نوع اینفلوئنس��ر استفاده 

شوند. 

بیش��تر نوش��ته ها در مورد اینفلوئنس��رها متمرکز 
ب��ر بازار مصرف کننده اس��ت و دید کمتری نس��بت 
به اینفلوئنس��رهای B2B وج��ود دارد. تمایز کلیدی 
بی��ن مصرف کننده و بازارهای تجاری این اس��ت که 
بیش��تر تمرکز ب��ازار مصرف کنندگان ب��ر نفوذ خود 
مصرف کنن��ده اس��ت. این ب��ه این دلیل اس��ت که 
ارتباط��ات ش��فاهی در محیط مصرف کننده ش��ایع 
اس��ت. در مارکتین��گB2B، اینفلوئنس��رها افرادی 
هس��تند که بر ف��روش تأثیر می گذارن��د، اما معموال 
از تصمیم خرید واقعی حذف می ش��وند. مش��اوران، 
تحلیلگران، روزنامه نگاران، دانشگاهیان، رگوالتورها، 
س��ازمان های اس��تاندارد، نمونه های��ی تأثیرگذار بر 

کسب وکار هستند. 

هم��ه عوام��ل تأثیرگذار بر کس��ب وکار یکس��ان 
نیستند. بعضی نفوذ بیشتری نسبت به دیگران دارند 
و برای ایجاد تمایز میان تأثیرگذارترین و افراد کمتر 
تأثیرگذار، باید از مکانیس��م رتبه بندی استفاده کرد. 
بدی��ن ترتیب مدلی برای رتبه بن��دی تأثیرگذاری بر 

کسب وکار ایجاد شده است؛ 
- دسترس��ی به بازار: تعداد اف��راد واحدی توانایی 

ارتباط با آن را دارند. 
- اس��تقالل: آیا اینفلوئنسر عالقه مند به تبلیغ یک 

دیدگاه خاص است یا خیر. 
- فراوانی تأثیر: تعداد فرصت هایی که یک فرد باید 

بر تصمیمات خرید تأثیر بگذارد. 
- تخص��ص: چق��در اینفلوئنس��ر در آن موض��وع 

تخصص دارد. 
- متقاعدکنندگ��ی: میزان نتیجه در نادیده گرفتن 

مشاوره اینفلوئنسر. 
- س��ختی نقش: میزان تأثیری که در طول چرخه 

حیات تصمیم گیری اعمال می شود. 
hormond :منبع
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در حوزه کس��ب وکار حتی اگر بهترین 
کاال یا سرویس را هم داشته باشیم، بدون 
آگاهی مردم نس��بت به وجود آن قادر به 
فروشش نخواهیم بود. همچنین در عصر 
پیش��رفت ارتباطات و رسانه های مجازی 
تبلیغ��ات الکترونیک��ی و اینترنت��ی نیز 
فعالیت های گسترده ای از سوی برندهای 
بزرگ صورت گرفته است. این امر اگرچه 
موجب کسب سود فراوان برای غول های 
حوزه کس��ب وکار می ش��ود، اما به همان 
میزان کار را برای کسب وکارهای کوچک 
و اس��تارتاپ های نوپا سخت خواهد کرد. 
وجود دش��واری در راه رقابت با برندهای 
بزرگ و کس��ب سهمی مش��خص از بازار 
اگرچه دشوار است، اما غیرممکن نیست. 
در این راس��تا بازاریابی یکی از مهم ترین 
فرآینده��ای رقاب��ت نس��بتا براب��ر برای 
شرکت ها به حس��اب می آید. با این حال 
تحقق رقابت برابر برای برندهای کوچک 
مشروط به استفاده از ابزارهای در دست 
اس��ت. در ای��ن مقاله م��ت دی آنجلو به 
بررس��ی ش��ش ابزار فوق العاده بازارایابی 

برای کسب وکارهای کوچک می پردازد.
 Appy 1- س��اخت اپ اختصاص��ی با

Pie
امروزه اس��تفاده از ی��ک اپ کاربردی 
و دقیق ب��دل به جزئ��ی از ضرورت های 
بازاریابی ش��ده اس��ت. برهمین اس��اس 
Appy Pie به کس��ب وکارهای کوچک 
امکان س��اخت اپ های مدنظرشان بدون 
احتی��اج به آگاهی وس��یع از کدنویس��ی 
را می ده��د. همچنی��ن ش��ما می توانید 
ب��ا چند کلیک س��اده اطالع��ات جانبی 
پیرامون آمار ترافیک س��ایت و فروشگاه  
آنالین ت��ان را نیز دریاف��ت کنید. مزیت 
طراح��ی اپ ویژه ب��رای برندمان توانایی 
برقراری ارتباط مستقیم با مشتری است. 
در واقع با اختصاص زمان مناسب به این 
کار دیگر نیازی به اس��تفاده از کانال های 
ارتباطی غیرمس��تقیم به منظ��ور انتقال 

پیام های مان به مخاطب  نخواهد بود. 

 Apppy Pie اگرچه س��اخت اپ در
رایگان است، اما اس��تفاده از ویژگی های 
نیازمن��د پرداخت  پیش��رفته در اپ ه��ا 
هزینه های مش��خصی است. براین اساس 
در این سرویس امکان طراحی نرم افزار به 
صورت رایگان و بهره مندی با ویژگی های 
جانبی با پرداخت حداکثر 50 دالر برای 

هر اپ وجود دارد. 
Promo 2- ساخت ویدئو تبلیغاتی با
در دنیای��ی که ب��ه ط��ور کامل تحت 
سلطه شبکه های اجتماعی است، استفاده 
از ویدئوهای تبلیغات��ی خالقیتی بدیع و 
نوآورانه محسوب می شود. بی تردید برای 
صاحب یک کسب وکار کوچک گردآوری 
امکانات الزم ب��رای تهیه کلیپ تبلیغاتی 
بسیار دش��وار خواهد بود. به این مرحله 
اولیه فرآیند ضبط  و ویرایش ویدئوها را 
نیز باید اضافه کرد. خوشبختانه نرم افزار 
Promo کار کارآفرینان تازه کار را برای 
ساخت ویدئوهای تبلیغاتی بسیار راحت 
ساخته است. با اس��تفاده از این نرم افزار 
می توان به راحت��ی ویدئوهایی با کیفیت 
باال ب��رای بارگذاری در س��طح اینترنت 
تهیه کرد. برای ش��روع می توان از آرشیو 
ای��ن برنامه خیل عظیم��ی از ویدئوها را 
به منظور یادگی��ری تکنیک های جانبی 
مش��اهده ک��رد. همچنی��ن ب��ه منظور 
استفاده از موزیک های مختلف به همراه 
ویدئوی ت��ان تنها کافی اس��ت س��ری به 
آرش��یو بزرگ Promo بزنید. در پایان 
نی��ز اف��زودن مت��ن و اس��تفاده از فونت 

مناسب را نیز از یاد نبرید. 
متاس��فانه ای��ن اپ به ص��ورت رایگان 
عرضه نش��ده اس��ت. با این حال استفاده 
از آن هزین��ه چندانی ن��دارد. با پرداخت 
49 ت��ا 359 دالر )بس��ته به نوع خدمات 
دریافتی( امکان ساخت تعداد بی نهایتی 

ویدئو برای کاربران مهیا می شود.
3- مدیری��ت ش��بکه های اجتماعی با 

Hootsuite
بی تردید توجه به شبکه های اجتماعی 
یکی از ضرورت های بازاریابی مدرن است. 
 Hootsuite س��رویس  اساس  برهمین 
دقی��ق  مدیری��ت  اج��ازه  کارب��ران  ب��ه 

اجتماعی  در ش��بکه های  اکانت های شان 
مختل��ف را می دهد. براین اس��اس ش��ما 
می توانی��د کارهایی از قبی��ل برنامه ریزی 
انتش��ار پس��ت ها، اندازه گی��ری آمارهای 
کم��ی مربوط به الی��ک و کامنت و خلق 
اس��تراتژی آنالی��ن وی��ژه بازاریاب��ی در 
شبکه های اجتماعی را دنبال کنید. هزینه 
اشتراک این برند در باالترین حد به 499 
دالر در ماه می رس��د. با ای��ن حال برای 
کس��ب وکارهای کوچک ب��ا پرداخت 29 

دالر امکانات مناسبی ارائه خواهد شد.
4.دریافت اطالعات تحلیلی با 

Google Analystics استفاده از
Google Analytics  نرم افزار غول 
دنیای آنالین، گوگل، اس��ت. با اس��تفاده 
از ای��ن اب��زار کاربردی امکان مش��اهده 
و فه��م آماره��ای مرب��وط ب��ه ترافیک 
سایت های مان مهیا خواهد شد. همچنین 
باتوجه ب��ه اینکه تحلیل داده های آنالین 
روز به روز اهمیت بیش��تری می یابد، این 
سرویس گوگل اطالعات تحلیلی وسیعی 
را در اختی��ار کاربران قرار می دهد. براین 
اساس شما می توانید به راحتی از ماهیت 
مخاطب هدف، ناحیه س��کونت بیش��تر 
مشتریان ش��رکت و بس��یاری اطالعات 

دیگر بهره مند شوید. 
مزی��ت اصل��ی این ابزار در مقایس��ه با 
س��ایر نمونه های مش��ابه معرفی از سوی 
گ��وگل و همچنین ارائه رایگانش اس��ت. 
برای��ن اس��اس کس��ب وکارهای کوچک 
می توانن��د از ابزاری مطمئ��ن و در عین 
ح��ال رای��گان اس��تفاده الزم را ببرن��د. 
همچنین در صورت نیاز تیم پش��تیبانی 
گوگل نی��ز در کوتاه تری��ن زمان ممکن 
پاسخگوی پرسش ها و مشکالت کاربران 

در استفاده از این ابزار خواهد بود.
۵- با Canva برندتان را 

شخصی سازی کنید
Canva  ی��ک پلتف��رم آنالی��ن برای 
طراح��ی لوگ��و، س��ربرگ های خبری و 
دیگ��ر محت��وای شخصی س��ازی ش��ده 
موردنیاز کسب وکارهاس��ت. هدف اصلی 
توس��عه دهندگان ای��ن اپ ارائه تجربه ای 
ساده و در عین حال پیشرفته به کاربرانی 

با سطح آگاهی متوسط از دنیای طراحی 
و تکنولوژی اس��ت. برهمین اساس رابط 
کاربری این پلتفرم در س��اده ترین حالت 
ممکن طراحی ش��ده است. مزیت اصلی 
ای��ن ابزار ام��کان اف��زودن طرح هایی در 
قال��ب تصوی��ر و حت��ی ویدئو ب��ه موتور 

طراحی آن محسوب می شود. 
اگرچ��ه Canva س��طوح مختلفی از 
س��رویس ها را ارائ��ه می کند، ام��ا برای 
کسب وکارهای کوچک استفاده از نسخه 
رای��گان آن کافی خواهد بود. در حقیقت 
امکانات پولی این س��رویس بیش از حد 
حرف��ه ای و مخص��وص طراح های ماهر و 
باتجربه اس��ت و فقط به کار شرکت های 

بزرگ خواهد آمد.
Answer The Public -6

اص��ل اولی��ه و اساس��ی در طراح��ی 
اس��تراتژی بازاریابی مناس��ب فهم آنچه 
مخاطب به آن می اندیش��د، است. براین 
اس��اس با آگاهی از افکار مخاطب امکان 
تصمیم گیری هوش��مندانه فراهم خواهد 
ش��د. ب��ه ع��الوه موفقی��ت در اج��رای 
کمپین ه��ای بازاریاب��ی نی��ز معطوف به 
جم��ع آوری اطالعات دقیق از مش��تریان 
 Answer .و مخاطب های هدف اس��ت
The Public ی��ک پلتف��رم پیش��رفته 
در زمین��ه ارائ��ه خدمات جانب��ی برای 
مخاطب ه��ای  اطالع��ات  جم��ع آوری 
براین  اس��ت.  کس��ب وکارهای کوچ��ک 
اساس این پلتفرم اطالعات دقیق پیرامون 
عالقه مندی ه��ای کارب��ران و بیش��ترین 
جس��ت وجوهای ص��ورت گرفت��ه در هر 
منطقه جغرافیای��ی را انجام می دهد. اگر 
ب��ه دنبال رفع برخی از مش��کالت تان در 
زمین��ه بازاریابی و برندس��ازی هس��تید، 
استفاده از اطالعات این سرویس به مشا 

کمک شایانی خواهد کرد. 
 Answer نکت��ه مه��م در خص��وص
The Public ارائ��ه آن به صورت کامال 
رایگان است. براین اساس بدون پرداخت 
کمتری��ن مبلغی امکان اس��تفاده از تمام 
امکان��ات این ابزار آنالین ب��رای کاربران 

وجود خواهد داشت. 
businessnewsdaily :منبع

وقتی تکنولوژی به کمک بازاریاب ها می آید

 3 باور اشتباه و مشکل ساز 6 ابزار ضروری برای بازاریابی در کسب وکارهای کوچک
در بازاریابی

به عن��وان یک متخص��ص در حیطه کس��ب وکار 
خودتان، عقاید و باورهایی را درباره اهداف، وظایف، 

آرزوها و اقداماتی که باید انجام بدهید دارید. 
ممکن است برخی از این عقاید و باورها یا اهدافی 
ک��ه دارید نه تنها ش��ما را به منزل مقصود نرس��اند، 
بلکه ش��ما را گمراه سازد و با شکست مواجه کند. به 
همین دلیل بهتر است باورهای خود را مورد ارزیابی 
قرار دهید تا ببینید کدام یک از آنها اش��تباه است و 
شما را از هدف تان دورتر می کند. به دلیل مهم بودن 
این موضوع، در این مقاله سعی می کنیم با باورهای 
اشتباهی که ممکن است ش��ما را در کسب وکارتان 

دچار مشکل کند آشنا کنیم. 
یک( دیگران باید به سراغ من بیایند

برخ��ی اف��راد ممکن اس��ت فکر کنند، ب��ه دلیل 
تخصص��ی ک��ه در یک زمین��ه دارند، در ش��أن آنها 
نیس��ت که به کار بازاریابی ب��رای کار و حرفه خود 
بپردازند. یکی از افکار اشتباهی که در ذهن آنهاست 
این اس��ت که فک��ر می کنند برای کااله��ا بازاریابی 

انجام می شود نه برای حرفه و تخصص افراد! 
بازاریابی کردن ب��رای حرفه و تخصصی که دارید 
یکی از راه هایی اس��ت که خودتان و توانایی های تان 
را ب��ه دیگ��ران معرفی می کنید. ت��ا زمانی که مردم، 
ش��ما و توانایی های شما را نشناسند به سراغ شما و 
تخصص تان نمی آیند، پس در نتیجه به سود حاصل 
از توانایی های خود نیز نمی توانید برس��ید و بسیاری 
از فرصت ه��ای خود را از دس��ت می دهی��د. همواره 
س��عی کنید خودتان را ب��رای ارتباط با مش��تریان 
آم��اده کنید، از هر فرصتی ب��رای معرفی خودتان و 
تخصص تان اس��تفاده کنید و تمرک��ز اصلی را برای 
پیدا ک��ردن افرادی که به تخصص ش��ما نیاز دارند 

صرف کنید. 

دو( فرصت برای بازاریابی کردن نیست
اگ��ر فکر می کنی��د که زمان و فرص��ت الزم برای 
انجام دادن بازاریابی ندارید، باید به دو س��ؤال پاسخ 
بدهید؟ س��ؤال اول: آیا ش��ما هن��وز درگیر کارهای 
مش��تری های قبلی خود هس��تید؟ س��ؤال دوم: آیا 

کارهای متعدد و زیادی برای انجام دادن دارید؟ 
اگر پاس��خ این دو س��ؤال، مثبت ب��ود یعنی واقعا 
ش��ما زمان کافی برای برقراری ارتباط با مش��تریان 
و بازاریابی ندارید، ولی اگر پاس��خ ش��ما منفی است 
پس باید به ش��ما بگوییم که مرتکب خطای بزرگی 
ش��ده اید. حتی اگر شما به قدری سرتان شلوغ باشد 
که فرصت کافی برای بازاریابی نداش��ته باشید باید 
س��عی کنید در بخش��ی از زمان تان هر چند بسیار 
اندک ب��ه فعالیته��ای بازاریابی بپردازی��د، زیرا این 
بازاریابی و پیدا کردن مش��تریان جدید است که به 

ادامه حیات شغلی شما منجر می شود. 
سه( من قادر به بازاریابی کارآمد نیستم

برخی از افراد ممکن است در پی شکست هایی که 
در بازاریابی تجربه کرده اند کامال دلس��رد ش��ده و با 
خ��ود فکر کنند که توان کافی برای بازاریابی ندارند. 
اگر ش��ما نیز از این دسته افراد هستید باید به شما 
بگوییم که در حال اشتباهید. اینکه تمامی فعالیت ها 
و کارهای��ی که در زمینه بازاریاب��ی انجام داده اید به 

نتیجه دلخواه نرسد امری کامال عادی است. 
بس��یاری از فعالیت های بازاریابی هستند که حتی 
با صرف هزینه های باال نیز آنچنان که باید تأثیرگذار 
نیس��تند و صاحبان کسب وکارها نمی توانند از آن به 
نف��ع خود اس��تفاده کنند. در این گون��ه مواقع بهتر 
اس��ت به جای خال��ی کردن صحنه ب��ه فکر راه حل 
باش��ید. به اش��تباه هایی ک��ه در بازاریاب��ی مرتکب 
شده اید فکر کنید، ش��اید پیا م های شما مبهم بوده، 
ش��اید جذابیت کافی را نداش��ته، ش��اید تکراری و 
کلیش��ه ای بوده است و شاید نتوانس��ته اید تفاوت و 
تمایز کار خود با دیگران را به درستی نشان بدهید. 
در نتیجه بهتر است علت را پیدا کنید نه اینکه کامال 

منفعالنه و بدبینانه رفتار کنید. 
qmpmarketing :منبع

بازاریابیخالق
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10 مهارتی که یک متخصص سئو 
باید داشته باشد

چه یک کسب وکار کوچک باشید یا کسب وکاری بزرگ، اگر 
به ترافیک وب برای فروش یا بازاریابی متکی هس��تید، خواه 
ناخواه باید بهینه سازی موتورهای جست وجو یا به طور اختصار 
»سئو« را در دستور کار خود قرار دهید و یک متخصص سئو 
را اس��تخدام کنید.  در ادامه 10 مهارتی را که یک متخصص 
سئو باید داشته باشد برای شما لیست کرده ایم. اگر می خواهید 
یک متخصص س��ئو را اس��تخدام کنید یا فعالیت های س��ئو 
کس��ب وکار خود را به یکی از شرکت های فعال در زمینه سئو 

بپسارید، حتما این 10صالحیت را مدنظر داشته باشید. 
1- سال ها تجربه در زمینه سئو

هرکسی می تواند یک شبه یک آژانس سئو تاسیس کند و 
خود را متخصص سئو بنامد. اما این به این معنا نیست که آنها 
می دانند در حال انجام چه کاری هستند. سئو فرآیندی است 
که در پ��س پرده  خود ریزه کاری های فراوان��ی دارد و اطالع 

از این ریزه کاری ها سال ها تجربه و آزمون وخطا را می طلبد. 
هر س��ایت برای موفقیت در سئو به تاکتیک ها و نقشه راه 
مخصوص به خود نیاز دارد. یک متخصص سئو که سال ها در 
این زمینه تجربه دارد با نگاه کردن به سایت می تواند بفهمد 
چه کارهایی برای جذب ترافیک بیشتر الزم است انجام شود. 
اما شخصی که در سئو بی تجربه باشد، یک استراتژی را برای 

تمامی سایت ها به کار می برد که تاثیرات محدودی دارد. 
2- درک سه سطح سئو

بهینه سازی موتورهای جست وجو شامل سه سطح است: 
- فنی )ساختار سایت(

- بهینه س��ازی On-page )چگونگ��ی اس��تفاده موثر از 
)HTML عناصری مانند کلمات کلیدی یا تگ های
- بهینه سازی Off-page )مانند لینک بیلدینگ(

شما به شخصی نیاز دارید که اوال به تمامی این سطوح مسلط 
باش��د و ثانیا تمامی این سطوح را در استراتژی های خود رعایت 
کند. اگر موتورهای جس��ت وجو نتوانند ب��ه تمام محتوای یک 
سایت دسترسی داشته باشند، قطعا در این صورت هر کاری که 
برای موفقیت س��ئو انجام شود بی اثر است. این به این معناست 
که تمامی مش��اوران سئو یا شرکت های فعال در این حوزه باید 
تمام محدودیت های فنی و مشکالتی را که موتورهای جست وجو 
ممکن اس��ت داش��ته باش��ند درک کنند و این نگرانی ها را به 
توسعه دهندگان سایت انتقال دهند تا مشکالت به حداقل برسد. 

3- سابقه پروژه های موفق سئو
صحبت کردن در مورد س��ئو آسان است، اما به عمل کار 
برآید نه به حرف. اگر جست وجویی در اینترنت داشته باشید 
می بینید که پس��ت های وبالگی بسیار زیادی در زمینه سئو 
وجود دارد که هرکس��ی می تواند آنها را بخواند، اما داش��تن 
مش��تریان خوش��حال مس��ئله دیگری اس��ت. هرکسی که 
می خواهد یک متخصص س��ئو را استخدام کند باید نگاهی 
نیز به سوابق گذشته او و پروژه هایی که در گذشته انجام داده 
اس��ت نیز بیندازد تا مطمئن شود که این شخص یا شرکت 

صالحیت الزم برای استخدام را دارا است. 
4- درک بازاریابی

اگر از مس��ائل فنی س��ئو بگذریم، این فرآیند بسیار شبیه 
بازاریابی سنتی اس��ت. محتواهای یک سایت باید به گونه ای 
نوشته شود که در عین برجسته کردن مزیت ها به کاربر، آنها 
را به سمت خرید سوق دهد. این محتواها همچنین باید برای 
موتورهای جس��ت وجو نیز جذابیت های خاص خود را داشته 
باشند تا بتوانند در رتبه های ابتدایی صفحه نتایج ظاهر شوند. 

۵- چشم انداز و آگاهی جامع
س��ئو در این سال ها نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده و 
اف��راد متخصص در این زمینه باید درک عمیقی از بازاریابی، 
روان شناسی انسان، فرهنگ شخصی که در حال بازاریابی به 
او هستند، چشم انداز شبکه های اجتماعی، آنالیز وب، طراحی 
و توس��عه وب، بازاریابی ویروس��ی، محتوا، بیزنس مدل و… 
داشته باشند. وقتی ارتباط سئو را با سایر فعالیت های حیاتی 
قطع می کنیم، در واقع تصمیماتی کوتاه مدت را می گیریم که 

ضررشان بسیار بیشتر از منفعت شان است. 
6- داشتن دید بلند مدت

آیا اس��تراتژی سئو روی بهبود نرخ تبدیل متمرکز است یا 
بهبود رتبه در موتورهای جس��ت وجو؟ تمرکز هر استراتژی 
س��ئو باید روی کامل کردن یک هدف باشد و نه دستیابی به 

یک رتبه مشخص در صفحه نتایج. 
7- هماهنگی و تناسب با فرهنگ شرکت

متخصصان سئو باید با بخش های مختلفی از شرکت از جمله 
IT، بازاریابی، سرویس دهی مشتریان، آنالیز و فروش در ارتباط 
باش��ند. توانایی کار کردن با سایر اعضای تیم ها یک خصیصه 
ضروری اس��ت. ش��خصیت، ادغام و ارتباط سبک سئو باید با 

سازمان هماهنگ باشد، وگرنه پیشرفتی حاصل نمی شود. 
8- مهارت های ارتباطی باال

داش��تن مهارت های ارتباطی باال برای متخصصان س��ئو یک 
ض��رورت اس��ت. این متخصصان بای��د به گونه ای نی��از به انجام 
تغییرات در سایت را توضیح دهند که برای همه قابل فهم باشد. 
اگر متخصصان سئو نتوانند به خوبی منظور خود را منتقل کنند، 
قطعا در همکاری با سایر اعضا و بخش ها به مشکل خواهند خورد. 

9- تمایل به اجرا
متخصصان کاربلد س��ئو همیش��ه راه هایی برای مقابله با 
چالش ها و موانع پیدا می کنند و متخصصانی که تمایل داشته 
باش��ند فعالیت های س��ئو را طرزی موثر انجام دهند معموال 
در کار خود موفق تر هس��تند. در مس��یر اجرای فعالیت های 
سئو، تمام بخش ها سازمان، به خصوص بخش هایی که با سئو 
ارتباطی نزدیکی دارند و مدیران باید پشتیبان سئو باشند. زیرا 

موفقیت سئو یعنی موفقیت کل سازمان. 
10- کنجکاوی

در کنار دانش، کنجکاوی نیز عنصر مهمی است که باید در 
ذات متخصص س��ئو وجود داشته باشد. ذهن یک متخصص 
سئو باید همیشه تش��نه یادگیری نکات و ترفندهای جدید 
باش��د و این متخصص باید بتواند خود را با آخرین تغییرات 
daartagency :حوزه سئو به روزرسانی کند.           منبع

سیاس��ت های دونال��د ترامپ 
در راس��تای ممنوعی��ت س��فر 
مهاج��ران برخی از کش��ورها از 
جمله ایران مش��کالت بسیاری 
ایرانی��ان  از  برخ��ی  ب��رای  را 
ایج��اد کرده. ول��ی این تصمیم 
چ��ه صدماتی ب��ه کمپانی های 
فناوری مح��ور و س��یلیکون ولی 

می زند؟ 
دونال��د ترام��پ در ماه ه��ای 
اخیر و در س��ال 2017 موضع 
س��خت تری نس��بت به ایرانیان 
به خ��ود گرفت��ه. او تحریم های 
بیشتری را علیه کشورمان وضع 
کرده و بس��یاری از ایرانیان را از 
سفر به ایاالت متحده باز داشته. 
همچنین »مای��ک پومپئو« که 
پیشتر ریاست س��ازمان سیا را 
به عهده داش��ته و اکنون سمت 
وزیر ام��ور خارج��ه را بر عهده 
دارد، یک��ی از مخالف��ان اصلی 

ایران محسوب می شود. 
با این حال تصمیماتی که در 
زمین��ه ایجاد محدودیت در این 
اتخاذ ش��ده، آسیب های  زمینه 
جانب��ی را نیز با خ��ود به همراه 
داش��ته اس��ت. یک��ی از ای��ن 
مش��کالت، جلوگی��ری از ورود 
آمریکا  به  ایرانی  اس��تعدادهای 
اس��ت. این موضوع ممکن است 
در ابتدا چندان به چش��م نیاید، 
ول��ی نبای��د فراموش ک��رد که 
بسیاری از استعدادهای فعال در 
صنایع فن��اوری محور آمریکا را 

ایرانیان تشکیل می دهند. 
بن��ا ب��ر تحلیل ها ب��ه دنبال 
ویزاهای  تعداد  اخیر  تصمیمات 
غیرمهاجرتی صادر ش��ده برای 
دانش آموزان و نیز نیروی کاری 
متخصص از 29 هزار و 404 در 
سال 2016 به 19 هزار و 801 
م��ورد در س��ال 2017 کاهش 
یافت��ه. همچنی��ن بس��یاری از 
صنایع فعال در ح��وزه فناوری 
ت��الش کردند با مط��رح کردن 
ش��کایت های خود در دادگاه ها 
با این تصمیمات مقابله کنند. با 
این حال در نهایت در سپتامبر 
س��ال 2017 )ش��هریور تا مهر 
س��ال 96( دادگاه عال��ی ایاالت 
متح��ده رأی به نس��خه جدید 
از اعم��ال محدودیت ها در این 

مورد داد. 
خبرگزاری CNBC ش��رایط 
ای��ران را ای��ن گون��ه توصی��ف 
می کن��د: ای��ران، کش��وری ب��ا 
جمعیتی 80 میلی��ون نفری با 
چندی��ن دانش��گاه ها ب��زرگ از 
جمله ش��ریف در تهران اس��ت 
که برخی به آن نام MIT ایران 
)موسس��ه فناوری ماساچوست، 
دانشگاهی که از مهم ترین مراکز 
علم��ی تحقیقات��ی در آمری��کا 
و جهان به  ش��مار م��ی رود( را 
می دهند. همچنین به دانش��گاه 

تهران اشاره شده است. 
می ده��د:  ادام��ه   CNBC
دانش��جویان  از  بس��یاری 
رش��ته های مرتبط ب��ا ریاضی و 
علوم این دانش��گاه ها در نهایت 
ب��ه آمریکا راه پی��دا می کنند و 

س��ر از س��یلیکون ولی یا س��ایر 
این کشور  فناوری محور  مناطق 
نمونه  به عن��وان  می آورن��د.  در 
می توان به آژانس فضایی ناس��ا 
 ،eBay و شرکت هایی از جمله
گ��وگل، توییت��ر و اوبر اش��اره 
کرد؛ ش��رکت هایی که بسیاری 
از س��مت های کلی��دی آنه��ا را 
ایرانیان برعه��ده دارند. ایرانیان 
مورد بحث همچنی��ن به دلیل 
فق��دان ارتباطات سیاس��ی بین 
ایران و آمریکا آسیب پذیری های 

ویژه خود را دارند. 
به دنب��ال تصمیم��ات دولت 
آمریکا ب��ه نظر می رس��د یکی 
از دغدغه ه��ای اصلی س��اکنان 
رن��گ  کم ک��م  س��یلیکون ولی 
واقعیت به خود می گیرد: دولت 
ت��الش می کند که اس��تخدام و 
نیز حفظ نیروهای با اس��تعداد 
مشمول این موضوع را مشکل تر 
از پیش کند. ب��ا توجه به اینکه 
صنایع  کارمن��دان  از  71درصد 
فناوری محور در س��یلیکون ولی 
در خ��ارج از این کش��ور به دنیا 
آمده ان��د، این مس��ئله خصوصا 
ب��رای صنای��ع مذک��ور بیش از 
سایرین مشکل ساز خواهد شد. 

ب��ه  ک��ه  پرونده های��ی  در 
ب��ا ممنوعیت  منظ��ور مقابل��ه 
س��فر مهاج��ران مط��رح ش��د، 
ش��رکت های فن��اوری محور به 
این موضوع اس��تناد کردند که 
این  اعم��ال  از  کارمندان ش��ان 
محدودیت ه��ا آس��یب خواهند 
دی��د و در نهای��ت این مس��ائل 
موجب خواهد شد که استخدام 
آنها از کش��ورهایی از سراس��ر 
جهان مش��کل تر از پیش شود. 
از س��وی دیگر مدیران اجرایی 
فع��ال در س��یلیکون ولی نگران 
هس��تند که کاه��ش ورود این 
افراد به آمریکا در نهایت موجب 
شود که ایده های کمتری روانه 

کمپانی های آمریکایی شود. 
نهای��ت  در  ح��ال  ای��ن  ب��ا 
ش��رکت هایی که این موضوع را 
در دادگاه مطرح ک��رده بودند، 
شکست خوردند و دادگاه عالی 
ای��االت متح��ده اج��ازه صدور 
نس��خه جدیدی از محدودیت ها 

را صادر کرد. 
در این راستا »دیوید لئوپولد« 
مدی��ر س��ابق اتحادی��ه وکالی 
مهاج��رت آمری��کا اع��الم کرد 
این گونه احس��اس می ش��ود که 
دولت در تالش است افراد را در 
بیرون ]از آمری��کا[ نگه دارد. با 
 B-H1 این حال تعداد ویزاهای
صادر ش��ده ب��رای نی��روی کار 
حرفه ای همچنان به میزان 85 
ه��زار عدد در س��ال ثابت ماند. 
البته از آنجایی که اعمال فرآیند 
مرتبط با این قانون نیاز به زمانی 
6 ت��ا 18 ماهه داش��ت، انتظار 
می رف��ت که فرآیند اس��تخدام 
تا  آمریکای��ی  در کمپانی ه��ای 
مدت ها با مش��کل مواجه نشود. 
البته به ادعای لئوپولد ش��واهد 
حاک��ی از این موضوع بودند که 
فرآیند اس��تخدام ها ب��ه میزان 

قابل توجهی کند شده است. 
چرا سیلیکون ولی نگران 

است؟ 
در مس��ابقه اقتصادی که بین 
شرکت های پیش��رو و بزرگ در 
سراس��ر دنیا در جریان اس��ت، 
اس��تعدادها نقشی کلیدی بازی 
نظر  به  درحالی ک��ه  می کنن��د. 
می رس��د آمریکا در حال بستن 
درهای خود ب��ه روی این افراد 
است، کش��ورهای دیگر به گونه 

بهتری پذیرای آنها هستند. 
اینکه  از  مدت کوتاهی پ��س 
دونالد ترامپ از قصد خود برای 
اعمال محدودیت های س��فر به 
آمریکا برای شهروندان 7 کشور 
قانون گذاران  مسلمان خبر داد، 
دوبی در ام��ارات متحده عربی 
خب��ر از قصد خ��ود برای جذب 

ایرانیان بیشتر دادند. 
همچنی��ن »ص��ادق خ��ان« 
ش��هردار لن��دن ک��ه اصلیت��ی 
م��ورد  در  دارد  پاکس��تانی 
]مهاجر[  نیروه��ای  گنجان��دن 
تکنول��وژی  بیش��تر در ح��وزه 

سخن گفت. 
نی��ز  و  کارآفرین��ان  لیس��ت 
فعال  آمریکایی  ایرانی-  مدیران 
در ایاالت متحده بلند است. پیر 
امیدیار eBay را تاسیس کرده 
و فرزن��د ایرانیان مهاجری بوده 

که ابتدا به فرانس��ه و سپس به 
آمری��کا مهاجرت کرده اند. »دارا 
متولد  ایران  در  خسروش��اهی« 
ش��ده و اکنون مدیرعامل جدید 
اوب��ر اس��ت. از اق��وام او »امیر 
خسروشاهی« است که موسسه 
فعال در زمینه هوش مصنوعی 
Nervana را تاس��یس کرد و 
در نهایت ش��رکتش را به مبلغ 
400 میلی��ون دالر ب��ه اینت��ل 
فروخ��ت و اکن��ون مدیرعام��ل 
کردستانی«  »امید  است.  اینتل 
رییس هیأت مدیره توییتر است 
و یازدهمی��ن کارمندی بوده که 
در گوگل استخدام شده است. 

آمارها چه می گویند؟ 
هم اکن��ون بال��غ ب��ر 12هزار 
دانش��جوی ایران��ی در آمری��کا 
تحصیل می کنند ک��ه این رقم 
آموزش  موسس��ه  اع��الم  طبق 
بین المل��ل بیش��ترین تعداد در 
تحریم  تحت  کش��ورهای  میان 
آمریکا محس��وب می شود. البته 
اش��اره کنیم که غی��ر از ترامپ، 
ایرانیان در دولت های پیش��ین 
آمریکا نی��ز برای دریافت ویزا با 
مش��کالت عدیده روبه رو بودند، 
اما ح��اال آمار و ارقام��ی که به 
تازگی در این باره منتش��ر شده 
نش��ان می دهد در دولت دونالد 
ترامپ موانع برای ورود به خاک 
این کش��ور سخت تر از هر زمان 

دیگری شده است. 
 »م��اکان کارگ��ر« یک��ی از 
دانشجویانی است که در دوران 
ریاس��ت جمه��وری ترام��پ با 
روبه رو شده.  زیادی  مش��کالت 
او که از س��ال 2012 در رشته 
فلوریدا  دانش��گاه  زمین شناسی 
مش��غول   Ph. D مقط��ع  در 
به تحصی��ل بوده در ای��ن باره 

می گوید: 
من برای مدت دو سال و نیم 
اس��ت که به خاطر فرآیندهای 
پیچیده دریاف��ت ویزا نمی توانم 

وارد خاک آمریکا شوم. 
دانش��گاه  ادام��ه  در  البت��ه 
مجوزهای  جنوب��ی  فلوری��دای 
الزم را از دول��ت آمریکا دریافت 
کرده تا مدرک او را به صورت از 
راه دور ب��ه وی اعطا کند. حاال 

آن طور که کارگ��ر می گوید در 
آلمان مش��غول به کار ش��ده و 
فعال اج��ازه ورود ب��ه آمریکا را 

ندارد. 
همی��ن حاال که ای��ن مقاله را 
می خوانی��د صدها ه��زار ایرانی-
آمریکایی در رش��ته های مربوط 
به علوم پزش��کی، مهندس��ی و 
حقوق مشغول به کارند. براساس 
گزارش ها بالغ بر 9 هزار پزش��ک 
ایران��ی در ای��ن کش��ور زندگی 
از 7 ه��زار  بی��ش  و  می کنن��د 
کس��ب و کار کوچک در خاک آن 
حضور دارند که مستقیما توسط 
ایرانی ها اداره می شوند. همچنین 
گفته شده که ایرانیان بالغ بر 40 
هزار پتنت را در خاک آمریکا ثبت 

کرده اند. 
همچنی��ن  ترام��پ  دول��ت 
هم��ان اندک ارتباطات��ی را که 
می��ان س��یلیکون ولی و صنعت 
تکنولوژی ای��ران برقرار بود هم 
از می��ان ب��رد؛ کش��وری که به 
خاطر قشر تحصیلکرده و منابع 
طبیعی بسیار غنی اش می تواند 
یکی از امیدبخش ترین اقتصادها 

را در دنیا داشته باشد. 
تحریم ه��ا در زم��ان ب��اراک 
اوباما نیز وجود داش��تند با این 
حال کم ش��دن از شدت آنها در 
سال 2015 )به خاطر برجام( و 
همچنین امی��د به آنکه باالخره 
روزی از میان برداشته می شوند، 
جوان��ه امی��د را در دل ایرانیان 
آمریکایی ه��ای  همچنی��ن  و 

ایرانی تبار کاشته بود. 
ناص��ر غان��م زاده نی��ز یکی از 
کارآفرینان ایرانی اس��ت که در 
باراک  زمان ریاس��ت جمهوری 
اوبام��ا به س��یلیکون ولی س��فر 
کرد، ام��ا در دوران ترامپ بارها 

ریجکت شد. 
ش��روِدر«،  »کریس��توفر 
س��رمایه گذار که دو بار به ایران 
سفر کرده و کتابی درباره ظهور 
اس��تارتاپ ها در خاورمیان��ه به 
تحلیل  درآورده،  تحریر  رش��ته 

جالبی درباره ایران دارد: 
آنچه در ای��ران اتفاق می افتد 
در جاه��ای دیگ��ر نی��ز اتف��اق 
می افتد. نسل جدید به موبایل ها 
هوش��مند  دس��تگاه های  و 
دسترس��ی دارند. آنه��ا اتفاقاتی 
را که در سراس��ر دنی��ا می افتد 
نظ��اره می کنن��د و می خواهند 
خان��ه  در  عال��ی  ش��رکت های 
)کشور خود( و در سطح جهانی 

ایجاد کنند. 
بیش��ترین تفاوت��ی ک��ه بین 
ای��ران و هر ج��ای دیگری وجود 
دارد، تعداد اس��تعدادها در زمینه 
مهندسی اس��ت که این مورد در 
بین بهترین هایی است که در بین 

بازارهای توسعه یافته دیده ام. 
آنها  نمی توانیم  ما  درحالی که 
را )در آمری��کا( مش��غول به کار 
کنیم، چین، آلمان و کشورهای 
ایجاد  ح��ال  در  اس��کاندیناوی 
ارتب��اط و س��رمایه گذاری روی 

آنها هستند. 
CNBC/digiato:منبع

 سیاست های ترامپ چگونه با ایجاد محدودیت برای ایرانیان
به سیلیکون ولی ضربه می زند؟ 

 قدم های دشوار کارآفرینان
در ابتدای کار

کارآفرین��ان ت��ازه کار در ابت��دای راه ان��دازی ه��ر 
کس��ب و کاری با مشکالت مشترکی مواجه هستند که 
بهتر اس��ت به جای فرار، با برنامه ریزی مناس��ب آنها را 
حل و فصل کنند.  کارآفرینان کسب و کارهای کوچک 
هر روز با انواع و اقس��ام فشارهای مختلف دست وپنجه 
ن��رم می کنند. این فش��ارها در نخس��تین تجربه های 
کاری بسیار شدید تر هستند. نتیجه مطالعات موسسه 
یوپی اس استور نشان می  دهد که با وجود دغدغه های 
مالی، یکی از بزرگ ترین موانع کسب وکار های کوچک 

در سال 2018 ترس از شکست بوده است. 
ب��ا منابع محدود و ترس از شکس��ت، اغلب مدیران 
ش��رکت های کوچک ریس��ک های الزم را پشت گوش 
می اندازند. این اقدام شاید در کوتاه مدت مناسب باشد، 
ولی در بلندمدت مانع رس��یدن به موفقیت های بزرگ 
خواهد شد. بهتر است به جای فرار از چالش های دشوار 
و ریسک های سخت، با صرف زمان و منابع الزم آنها را 

برای همیشه حل  و فصل کنید. 
نقطه ضعف مش��ترک کس��ب و کار های کوچک در 
ابتدای کار بازاریابی، سرمایه گذاری و استخدام است 

که باید با برنامه مناسب آنها را حل و فصل کنند. 
بازاریابی

آیا در چرخه باطل برنامه  های بازاریابی منس��وخ و 
بی فایده گیر کرده اید؟ اکنون زمان آن رس��یده است 
که آنها را کنار بگذارید و از روش های جدید استفاده 
کنید. اگر برای شروع سردرگم هستید، بهتر است با 
ارزیابی طیف و عالیق مشتریان تان شروع کنید. برای 
ش��روع می توانید صحبتی کوتاه با آنها داشته باشید. 
س��عی کنید به ش��خصیت و عالیق آنه��ا پی ببرید. 
به عنوان مثال اینکه از چه ش��بکه اجتماعی استفاده 
می کنن��د و برنامه ه��ای م��ورد عالقه آنها چیس��ت. 
پس از ش��ناختن آنها قادر خواهید ب��ود برنامه های 
بازاریابی بهتری طراحی کنید. برای مثال رسانه های 
مجازی می توانن��د ابزار ارزان  قیمت و هوش��مندی 
برای تبلیغات باش��ند. با اس��تفاده از این شبکه ها و 
قدرت رس��انه های دیجیتال می  توانید محصوالت تان 
را معرف��ی کنید. آگهی های تبلیغاتی منتش��ر کنید 
و ب��ه ترغیب مخاطبان بپردازید. از مش��تریان فعلی 
ش��روع کنید، ولی در کنار آن همواره حواس��تان به 
طیف مشتریان جدیدی که می خواهید جذب کنید 
باشد. با انجام این کارها قادر خواهید بود تالش های 

کم  هزینه و پربازدهی داشته باشید. 
 

هویت دیجیتال
ظاه��ر کس��ب و کارتان چگون��ه به نظر می رس��د؟ 
منظور ظاهر فیزیکی ساختمان شرکت نیست، بلکه 
وب س��ایت و حساب  های ش��بکه های مجازی است. 
مطالعات نش��ان می ده��د که 88درصد مش��تریان 
حت��ی قب��ل از خری��د از فروش��گاه های آنالی��ن، از 
طریق اینترنت به کس��ب اطالع��ات درباره محصول 
می پردازند. اکثر س��ایت های تجاری ظاهر س��اده و 
محتوای پیش پا افتاده ای دارند. با زیباس��ازی سایت 
به محصوالت تان اعتبار می بخش��ید و مش��تریان با 
گش��ت وگذار در س��ایت ناخودآگاه درب��اره محصول 
نی��ز ذهنی��ت مثبتی خواهن��د داش��ت. از توجه به 

حساب های شبکه های مجازی نیز غافل نشوید. 
شراکت و استخدام

آیا تا به حال برای رش��د کس��ب و کار، برون س��پاری 
پروژه ها و استخدام نیرو های جدید را امتحان کرده اید؟ 
هرگز نباید از پذیرفتن کمک دیگران بترسید. از تعریف 
نیاز ه��ای خود برای جذب حمایت ش��رکت های دیگر 
شروع کنید. شاید برای زیباسازی سایت و تاثیرگذاری 
بیشتر به یک طراح نیاز داشته باشید یا برای انجام امور 
مالی نیازمند حسابدار هستید. بهتر است این کار ها را 
به شرکت های ثالث برون سپاری کنید. وب سایت های 
برون س��پاری و لینکد ین محل مناس��بی برای یافتن 
شرکت ها و افراد واجد صالحیت هستند. همواره افراد 
بااستعدادی هستند که شما را از کمیت و کیفیت کار 

راضی نگه دارند. 
اگر برای گس��ترش کس��ب و کار نیازمند راه اندازی 
خدم��ات پش��تیبانی هس��تید، بهت��ر اس��ت به فکر 
اس��تخدام نیرو های جدید باش��ید. پ��س از دریافت 
تقاضاهای اس��تخدام افراد را ب��ه مصاحبه های کاری 
دع��وت کنید. ی��ک مصاحبه حض��وری اطالعات و 
ش��ناخت بهتری از تماس تلفنی به شما خواهد داد. 
بعد از استخدام فرد شایسته برای آموزش او زمان و 
منابع کافی اختصاص دهید. پس از آموزش و کسب 
اطمینان از صالحیت او، می توانید با اطمینان خاطر 

روی وظایف دیگر خود تمرکز کنید. 
شاید اقدامات ذکرشده سخت و طاقت فرسا به نظر 
برس��ند، ولی در بلندمدت به رش��د کسب و کار شما 

کمک زیادی خواهند کرد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اخبار

تبریز - مجید مسلمی حکم آبادی: مدیرکل دامپزشکی استان 
گفت: خانه مطبوعات آذربایجان شرقی را به عنوان یک مرجع رسمی 
در جامعه می شناسیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از کمیته 
روابط عمومی و اطالع رسانی خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی، 
امیرحس��ین بهداد در دیدار با اعضای هیات رییس��ه خانه مطبوعات 
استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه خانه مطبوعات، در حکم خانه 
پدری و محل مطمئن و امینی برای مطبوعات اس��ت، اظهار داشت: 
حضور بزرگان خانه مطبوعات در مجموعه ما، یک مزیت بزرگ و رزومه 
فاخر برای اداره کل دامپزشکی استان محسوب می شود. وی با اعالم 
اینکه خبرنگاران بهترین یاوران و آئینه داران عملکرد مدیران می باشند 
و خانه مطبوعات بی تردید پرچمدار این ماموریت خطیر و متعهدانه 
در جامعه رس��انه ای نقش آفرینی می کند، افزود: اگر به خبرنگاران 
بها و ارزش دهیم و از آنان نترسیم و خبرنگاران هم در انعکاس نقاط 
ضعف و مثبت، صادقانه رفتار کنند، کسی بهتر از خبرنگار برای یک 
مدیر نمی توان یافت. وی در همین راستا با اظهار بر اینکه به تعبیری 
دیگر بهترین بازرس برای ما مدیران، خبرنگاران می باشند، ادامه داد: 
به یقین یک عکاس و اهل قلم می تواند بهتر ببیند و دیده های خود 
را به نحو احسن به تصویر بکشد و به شیوه زیبا بیان کند و بهتر است 
متوجه باش��یم که در این مسیر ابزار مهم نیست و مهم، هدف و گام 
برداش��تن در مسیر اصالح جامعه است. بهداد با تأکید بر لزوم رعایت 
ادب، اخالق و سواد رسانه ای افزود: بهتر است متوجه باشیم که غلط 
انجام دادن، پایان راه نیست و مهم ارزیابی و در نظر گرفتن امکانات، 
اعتبارات و انتظار متناسب با همان امکانات و اعتبارات و داشتن نگاه 
منصفانه است. وی با اظهار بر اینکه ریشه تمام مشکالت در وهله اول 
نبود فرهنگ سازی است، متذکر شد: ریشه تمام مشکالت اجتماعی 
و فرهنگی ما به حلقه گمش��ده ای به نام ادب بر می گردد و جا دارد 
این بح��ث در جامعه ترویج یاب��د و آداب و رعایت اصولی اجتماعی، 
حتی نحوه بیان نه گفتن را به ما آموزش دهند تا همه در کس��وت و 

صنف خود، اخالقیات و ادب را در همه مراحل مراعات کنند. مدیرکل 
دامپزش��کی استان با بیان اینکه بهتر اس��ت در حوزه اطالع رسانی و 
مطبوعات، امکانات را در موازات ظرفیت و جایگاه ها قرار دهیم، ابراز 
داشت: این موضوع، همانند دادن یک چاقوی تیز به یک پزشک جراح 
برای نجات یک بیمار و دادن همان ابزار به یک جانی برای گرفتن جان 
یک انس��ان می ماند، از این رو، بهتر است امکانات به تناسب ظرفیت 
و دانش افراد و صد البته جایگاه حقیقی و حقوقی در اختیار آنان قرار 
گیرد. بهداد، در عین حال پیشنهاد کرد: بهتر است حمایت های رسانه 
ای به خاطر تبیین عملکردها، اقدامات و فعالیت های دستگاه ها باشد، 
نه به خاطر روابط فردی و شخصی. وی، طرح وزارتخانه ای کردن حوزه 
خبر و اطالع رسانی را راهکاری موثر عنوان کرد و گفت: بهتر است این 
حوزه را به شکل وزارتخانه در آورند و خبرنگاران را بر اساس مجوز آن 
وزارت انتخاب و از نظر مالی آنان را تأمین کنند تا این قشر زحمتکش و 
تالشگر با فراغت تمام به حرفه خود بپردازند و آنان نیز خبرها و خود را 
مورد ارزیابی قرار دهند، چون در این صورت است که می توان با شفاف 
سازی عملکردها، محسنات و مشکالت واقعی جامعه را به شکل دقیق 
بیان کرد و جامعه را به سمت رشد سوق داد. بهداد با تاکید مجدد بر 
اینکه خانه مطبوعات به عنوان یک مرجع رسمی در جامعه رسانه ای و 
اطالع رسانی استان مقبولیت دارد و توفیقمندانه نقش آفرینی می کند، 

گفت: امروز نمایندگان خانه مطبوعات در قالب اعضای هیات رییسه 
و بازرسان، با این عظمت و اعتبار در جمع پرسنل، مدیران و خادمان 
این اداره کل حضور یافته است و ما نیز عالقمندیم تا خانه مطبوعات 
استان، میزبان ما باشد. مدیرکل دامپزشکی استان در ادامه با تکیه بر 
تبیین عملکرد این اداره کل، خاطرنشان کرد: جایگاه و ماموریت خانه 
مطبوعات در حوزه رسانه ای استان ما را به سمت تعامل هرچه بهتر و 
بیشتر با این نهاد فعال و فراگیر مطبوعاتی تشویق و ترغیب می کند. 
بهداد در همچنین از احساس وظیفه و حضور اسد فالح رییس هیات 
مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی، مریم خدابخش نایب رییس 
خانه مطبوعات و همچنین س��عید ایریلوزادیان از بازرسان اصلی این 
تشکل رسانه ای استان برای توسعه و گسترش سطح همکاری های 
های فیمابین خانه مطبوعات استان و اداره کل دامپزشکی آذربایجان 
ش��رقی تش��کر و قدردانی کرد. الزم به ذکر است این دیدار متعاقب 
انتخاب دکتر امیرحسین بهداد مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان 
شرقی به عنوان مدیرکل نمونه و ممتاز در سطح ملی بر اساس ارزیابی 
صورت گرفته توسط سازمان دامپزشکی کشور در خصوص عملکرد 
س��ال 96 ادارات کل دامپزشکی استان های ایران انجام گرفت و لوح 
یادبودی به همین مناسبت از طرف خانه مطبوعات آذربایجان شرقی 

به مدیرکل دامپزشکی استان تقدیم شد.

اصفهان - قاسم اسد- با راي هیات داوران سیزدهمین جشنواره 
روابط عمومي استان اصفهان،روابط عمومي اتاق بازرگاني به عنوان روابط 
عمومي برتر استان در سه بخش انتشارات،تبلیغات و مراسم،نوآوري و 
فعالیت هاي خالقانه و روابط عمومي الکترونیک و رسانه اي انتخاب 
گردید.  در سیزدهمین جشنواره روابط عمومي استان اصفهان که با 
حضور اصحاب رس��انه و مدیران روابط عمومي دستگاه هاي دولتي و 
خصوصي برگزار گردید از فعالیت ها و برنامه هاي روابط عمومي اتاق 
بازرگاني تقدیر گردید. مهدی منتظرالقائم در س��یزدهمین جشنواره 
روابط عمومی اصفهان که در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان 
برگزار شد، اظهار کرد: بحران آب، انباشت صنایع و همزیستی با حوزه 
کشاورزی و سایر مشکالت، باعث شده استان اصفهان، اهمیت ویژه ای 
در حوزه ارتباطات داشته باشد. وی با اشاره به شبکه های اجتماعی و 
چالش های آنها افزود: زمانی که س��ال های قبل، در مورد استفاده از 
شبکه های اجتماعی صحبت می شد، ذهنیت امروز در مورد استفاده 
حداکثری از این شبکه ها وجود نداشت. فیلتر شدن تلگرام هم، بزرگ 
ترین چالش برای جامعه روابط عمومی نبوده، بلکه استمرار فعالیت پیام 
رسان ها، چالش روابط عمومی خواهد بود. منتظرالقائم اضافه کرد: اگر 
روند عملکردی این پیام رسان ها کنترل نشود، بیش از پیش فعالیت 
روابط عمومی با چالش مواجه می شود. وی در ادامه صحبت هایش با 
بیان اینکه "انسان موجودی است شدنی" گفت: در مباحث فلسفی، 

انس��ان به متعلقات و مضافات توصیف می شود. به عنوان مثال گفته 
می شود انسان می تواند صنعت ایجاد یا کار دیگری کند، اما به طور کلی 
انسان بودنی نیست، بلکه موجودی است شدنی که استعدادهایش می 
تواند به فعلیت برسد. ما دیروز چیزی نبودیم که امروز هستیم و امروز 
هم تالش می کنیم تا چیز دیگری شویم. منتظرالقائم اضافه کرد: این 
فرآیند از طریق مبادله معنایی ساده "درون داد، پردازش، برون داد" 
طی می ش��ود. این داده ها از طریق چشم وارد و به نظریه تبدیل می 
شوند و پس از آن، این داده ها را از طریق هنر و راه های دیگر به دنیای 
بیرون انتقال می دهیم. وی گفت: هر چه درون داد ما از تاریخ، جغرافیا 
و سایر اطالعات بیشتری تشکیل شود، برون داد ما صحیح تر خواهد 
بود. این استاد ارتباطات افزود: در طول تاریخ، ابرازها و تکنولوژی هایی 

پیدا ش��ده تا بتوانیم درون داد، پردازش و برون داد خود را گس��ترش 
دهیم. زمانی که انباشت داده ها در معرض دسترسی دیگران قرار گیرد، 
این امکان وجود دارد که دریافت کنندگان، پردازش های بهتری داشته 
باشند. منتظرالقائم اظهارکرد: بحران ها و آسیب های ناشی از تکنولوژی، 
به این دلیل اس��ت که به ظروف و ابزارهای آن، اشراف کاملی نداریم. 
این درحالی است که تمامی این تولیدات در الیه های مختلف مصرف 
کنندگان، تاثیراتی خواهند داشت، اما شناخته شده نیستند. وی افزود: 
هر جامعه ای که زودتر و جدی تر از آینده آگاهی کسب کند که چه 
نوع تکنولوژی می تواند اثرات مثبت تری داشته باشد و این آگاهی را به 
دستورالعمل تبدیل کند، می تواند به طور نسبی، اثرات مثبت در جامعه 
را افزایش دهد و از اثرات منفی هم جلوگیری کند. این استاد ارتباطات 
گفت: ظرفیت تکنولوژی های ارتباطی که در طول تاریخ اختراع شده 
اند، با یکدیگر به شدت متفاوت است و دیگر دنیای رسانه های رسمی 
با وجود شبکه های اجنماعی و رسانه های غیررسمی از بین رفته است.
وی با اش��اره چیستی شبکه های اجتماعی گفت: این ها شبکه هایی 
است که از توده مردم ایجاد شده اند و یک پیام را می توانند به توده ای 
از مردم ارسال کنند.   این استاد ارتباطات اضافه کرد: امروز یک پیام از 
سوی یک کشاورز یا یک فرد عادی به انبوهی از مردم با هزینه ای کم 
ارسال می شود، درحالی که پیش از این، این امکان فراهم نبود. در این 
فضا، انسان ها فارغ از محدودیت مکانی و زمانی به هم وصل می شوند.

اهواز- شبنم قجاوند- دوره آموزشی قانون ارتقای سالمت 
اداری در سطح مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار 
ش��د. با توجه به تصویب قانون ارتقای سالمت اداری و مبارزه با 
فساد در سال 93 و لزوم تبعیت سازمان ها از این قانون و آشنایی 
با وظایف قانونی سازمان ها این دوره برگزار شد. هدف از برگزاری 
این دوره آموزشی، آشنایی با مفاهیم فساد، انواع فساد، مصادیق 
فساد، نوع و دسته بندی فساد، شاخص های فساد، فساد از نظر 
ابعاد سازمانی، فساد از نظر سطوح سازمانی و .. بوده تا حاضرین 

در دوره عالوه بر ش��ناخت فس��اد با چگونگی مبارزه با فساد در 
درون س��ازمان نیز آشنا ش��وند. مدرس این دوره، اکبر صفدری 
مدرس دوره های مبارزه با پولش��ویی و مبارزه با فس��اد، دارای 
م��درک دکترای بانک��داری و دارای 14 کتاب تالیفی در زمینه 
مبارزه با فس��اد، پولش��ویی و امور مالی بوده است. عالوه بر دوره 
آموزشی قانون سالمت اداری ویژه مدیران، دوره آموزشی مبارزه 
با پولش��ویی ویژه روس��ای اداره، گروه و قسمت در شرکت برق 

منطقه ای خوزستان برگزار شد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- در آس��تانه 27 اردیبهشت 
م��اه روز جهان��ی مخابرات و جامع��ه اطالعاتی مراس��می به این 
مناس��بت درسالن آمفی تئاتر مخابرات منطقه آذربایجان غربی با 
حض��ور مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی ، معاونین و حضور 
گسترده همکاران برگزار شد .  در این مراسم مدیر مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی به مناس��بت روز جهانی مخاب��رات و ارتباطات از 
تالش��های همکاران مخابرات منطقه قدردانی نمود ودر اش��اره به 
شعار روز جهانی وجامعه اطالعات با عنوان » فراهم سازی استفاده 
مثبت از هوش مصنوعی برای همه « گفت : فراهم نمودن بسترهای 
فناوری اطالعات وایجاد خدمات الکترونیکی برای عموم مردم یکی 
از الویت های اساس��ی مخابرات اس��ت که بتواند نیازهای اساسی 

ارتباطی مشتریان را فراهم نماید.  مدیر مخابرات منطقه آذزبایجان 
غربی افزودند همه تالشهای مجموعه مخابرات باید در راستای ارائه 
خدمات به مشتریان باشد.  مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی 

اولویت های اساسی شرکت را بحث الوصولی ، به روزرسانی وتوسعه 
تلفن ثابت ، توسعه فیبرنوری در بحث ارائه اینترنت به روستائیان 
برش��مرد وخاطرنش��ان کرد با تالش وهمت همکاران رسیدن به 
اهداف در این حوزه ها امکان پذیر خواهد بود. ایشان بحث رضایت 
مش��تریان و ارتقاء وپشتیبانی سرویس را یکی دیگر از موضوعات 
مهم مخابرات برشمرد و ادامه داد باید در این حوزه همکاران جذب 
مش��تری ، رضایت مشتری وتوسعه مشتری را در دستور کار خود 
ق��رار دهند وبتوانیم در این زمینه ه��م موفق عمل کنیم.. پخش 
کلیپ و برگزاری مسابقه کتبی از دیگر برنامه های این مراسم بود 
.  درپایان این مراسم از جمعی از همکاران که تالش قابل قبولی در 

حوزه کاری خود داشتند تقدیر بعمل آمد

مدیرکل دامپزشکی استان در جمع اعضای هیات رییسه خانه مطبوعات:

 خانه مطبوعات آذربایجان شرقی به عنوان مرجع رسمی 
در جامعه رسانه ای و اطالع رسانی استان نقش آفرینی می کند

با راي هیات داوران و براي چندمین سال متوالي؛ 

روابط عمومي اتاق بازرگاني به عنوان روابط عمومي برتر استان اصفهان انتخاب گردید.

برگزاری دوره آموزشی قانون ارتقای سالمت اداری

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی:

مراسم گرامیداشت روز جهانی مخابرات وجامعه اطالعات در مخابرات منطقه آذربایجان غربی

ساری - دهقان - جشن بزرگ خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در هفتهء ملی خوابگاه های دانشجویی برگزار 
شد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران ، جش��ن بزرگ خوابگاه های دانشجویی دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران  در هفتهء ملی خوابگاه های دانشجویی با 
حضور رئیس دانشگاه علوم پزش��کی مازندران ، معاون دانشجویی 
فرهنگی ، مس��ئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  و جمعی از 
مدیران معاونت دانشجویي فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مازندران 
برگزار ش��د. در این مراس��م که با استقبال پرشور دانشجویان روبرو 

ش��د دکتر سید عباس موس��وی رییس دانشگاه علوم پزشکی طی 
س��خنانی ، ضمن تش��کر از زحمات معاونت فرهنگي دانشجویي و 
ش��وراي صنفي دانشگاه  به دلیل گرامیداشت هفته خوابگاه ها ، بر 
لزوم حضور پر رنگ و همکاري دانش��جویان در برنامه هاي مختلف 
فرهنگي و دانشجویي  تاکید کرد. گفتنی است این مراسم به همت 
معاونت دانش��جویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با 
همکاری ستاد گرامیداشت هفته خوابگاه ها برگزار شد، برنامه های 
متنوعي نظیر اس��تندآپ کمدي ، موسیقي، پخش نماهنگ  و... از 

جمله برنامه هاي این جشن بودند.

جشن بزرگ خوابگاه های دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

قشم مهیای رمضان می شود
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم از آمادگی جزیره قشم برای برگزاری با شکوه آداب و فرایض ماه رمضان و افزایش امنیت و 
آرامش معنوی جامعه در این ماه مبارک خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم، 
رسول اکبری گفت: آداب و فرایض ماه مبارک رمضان با قداست ویژه خود، ریشه در فرهنگ مردم این 
مرز و بوم و نقش مهمی در ایجاد همبستگی بین مسلمانان جهان دارد. وی ادامه داد : برگزاری جلسات 
قرائت قرآن در شهرهای قشم، سوزا، درگهان و هرمز، برگزاری دوره های آموزشی در مساجد با هدف 
ترویج فرهنگ افطاری ساده با مشارکت های مردمی و برگزاری جشن رمضان با محوریت آشنایی با 
مفاهیم قرآنی با حضور فرهیختگان در شهرهای قشم و درگهان ویژه کودکان بخشی از این برنامه هاست. معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از همکاری با مساجد جهت برگزاری مراسمات شب های قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان 
با دعوت از سخنرانان و مداحان کشوری خبر داد و بیان کرد: در این ایام همراه با برگزاری  نماز جماعت در هفت مکان از نمازخانه 
های سازمان منطقه آزاد قشم به سواالت شرعی مراجعین نیز پاسخ داده می شود. به گفته اکبری، برگزاری مراسم تجلیل از مبلغین 
ماه مبارک رمضان و مسابقه ضیافت از برنامه های دیگر این معاونت در بزرگداشت رمضان الکریم است. معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به مشارکت مدیریت امور فرهنگی، هنری و آموزشی سازمان در اجرای برنامه های ماه 
مبارک رمضان، خبر از برپایی مسابقات جام رمضان توسط اداره کل ورزش و جوانان این سازمان داد و عنوان کرد: تیم های فوتسال 

چمنی ادارات در مسابقاتی که به مناسبت این ایام برگزار می شود به مصاف یکدیگر می روند.
 

شهردارسمنان :رسالت اصلی روابط عمومی شهرداری ارتباط با اقشار 
مختلف شهروندان و اطالع رسانی از جنس مردمی است

سمنان - حسین بابامحمدی :شهردار سمنان در مراسم تجلیل از پرسنل 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان گفت: روابط عمومی  یکی 
از مهم ترین بخش ها و مدیریت ها در هر ارگان و نهادی است و عملکرد موثر 
آن می تواند رضایت درون و برون سازمانی را در پی داشته باشد. سید محمد 
ناظم رضوی با اشاره به گستردگی حوزه عملکرد روابط عمومی ها اظهار داشت: 
تقویت سازمان و اطالع رسانی فعالیت ها از جمله مهم ترین رسالت های این 
حوزه است. وی ارتباط با الیه های مختلف مردمی را یکی دیگر از فعالیت های روابط عمومی برشمرد و اظهار داشت: روابط عمومی 
شهرداری ها از جمله مهم ترین روابط عمومی ها در بین دستگاه های اجرایی هستند چون با طیف وسیعی از اقشار جامعه در ارتباط 
هستند. به گفته وی  روابط عمومی موفق  باید خالق و ایده پرداز باشد و با نگاه نو و جدیدی در زمینه اطالع رسانی به مخاطبان و 
ارتباطات گام بردارد. دکتر رضوی از مدیران روابط عمومی شهرداری سمنان و سازمان های زیرمجموعه خواست تا در بحث اطالع 
رسانی عامه مردم را مورد توجه قرار داده و شهروندان را از همه فعالیت های انجام شده و در دست انجام شهرداری مطلع کنند . وی 
همچنین خواستار مشارکت بیشتر شهروندان در فعالیت های شهری شد و افزود: از این پس محالتی که مردم انها مشارکت بیشتری 
در امور ش��هری داش��ته باشند خدمات بیشتری هم دریافت می کنند و اتفاقات خوبی برای محالت فعال ئ پویا خواهد افتاد. وی 
برگزاری جلسات در مساجد و محالت را یک راه ارتباطی خوب با شهروندان بیان و تصریح کرد: جلسات باید با حضور مدیران مناطق و 
دیگر مدیران شهری در همه نقاطی که شهروندان تقاضا کنند برگزار شود. شهردار سمنان همچنین خواستار واکاوی و آسیب شناسی 
و ایجاد یک نگرش نو و به روز در حوزه روابط عمومی شد و اظهار داشت: راه اندازی استودیو شهر، چاپ رسانه کاغذی از جمله فعالیت 
هایی است که  امیدواریم به زودی  در مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان صورت بگیرد. مدیر ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری سمنان هم در این مراسم گزارشی از فعالیت های شش ماه اخیر این مدیریت ارائه داد. سمیه قاسمی گفت: روابط 
عمومی شهرداری سمنان از طریق سایت شهرداری سمنان  ، فضای مجازی، اینستاگرام ،آپارات و رسانه سروش اخبار و اطالعات 
خود را در اختیار شهروندان قرار می دهد وی از ارتباط خوب این مدیریت با اصحاب رسانه خبر داد  و در شش ماه گذشته بیش از 
50 مورد گزارش خبری، تصویری ، تولیدی  و رادیویی را از فعالیت های شهرداری سمنان در بخش های مختلف عمرانی، فرهنگی ، 
ورزشی و گردشگری را روی آنتن شبکه استانی و سراسری برده است. قاسمی خاطر نشان کرد: در ایام نوروز  نیزعوامل  برنامه صبح 
بخیر ایران  در سمنان حضور یافته و  یک برنامه 30 دقیقه ای از جاذبه های گردشگری سمنان و فعالیت های شهرداری سمنان 

تهیه کرده و روز انتن شبکه یک بردند.

آبفا گلستان موفق به کسب رتبه "سوم رشد" در اجرای برنامه های 
مدیریت مصرف انرژی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان موفق به کسب رتبه "سوم رشد" در اجرای برنامه 
های مدیریت مصرف انرژی در بین شرکت های آب و فاضالب شهری سراسر کشور شد.به گزارش روابط عمومی آبفا گلستان در 
همین راستا مهندس "شاهین پاکروح" معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اهدای لوح 
تقدیری از خدمات ارزنده آبفا گلستان در این زمینه قدردانی کرد.متن لوح تقدیر اهدایی به شرح ذیل می باشد:"با توجه به تالش های 
ارزشمند آن شرکت در راستای بهبود راندمان انرژی تاسیسات آب و فاضالب تحت پوشش و براساس ارزیابی حوزه معاونت راهبری و 
نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، در سال 1395 امور انرژی شرکت آب و فاضالب شهری استان گلستان 
در بین شرکت های آب و فاضالب شهری، موفق به احراز رتبه "سوم رشد" در اجرای برنامه های مدیریت مصرف انرژی گردیده است. 
لذا بدین وسیله از تالش های صادقانه و بی دریغ همکاران آن شرکت تقدیر و تشکر می گردد. امید است در پرتو عنایات حضرت 

حق تعالی، با بهره گیری از تجارب موجود و بکارگیری دانش روز شاهد پیشرفت روزافزون صنعت آب و فاضالب کشور باشیم."

پروژه مسکن مهراستان گلستان تا پایان سالجاري نهایي میشود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور عمراني استانداري گلستان در اولین جلسه شوراي مسکن استان گفت در سالجاري 
با حضور و تالش مضاعف دستگاههاي عضو شورا پروژه مسکن مهر استان نهایي و به سرانجام میرسد . به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راه و شهرسازی گلستان در اولین جلسه شوراي مسکن که به ریاست مهندس غراوي معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
گلستان و مهندس محبوبي مدیرکل راه و شهرسازی استان و سایر مدیران کل عضو شورای مسکن استان برگزار شد.ضمن اعالم این 
مطلب افزود شوراي مسکن با هدف ا رتقاء خدمات زیرساختی  و بهبود فرایند تکمیل مسکن خصوصا پروژه مسکن مهر در استان 
برگزار میگردد و از سایر دستگاه هاي عضو انتظار میرود در این راستا همکاریهاي الزم را داشته باشند .در ادامه این جلسه مهندس 
محبوبي مدیرکل راه و شهرسازي استان گلستان و دبیر شوراي مسکن استان گفت : در این جلسه تعیین تکلیف هزینه هاي صدور 
پروانه وپایانکار شهرداري در پروژ هاي مسکن مهر در شهرهاي گرگان و رامیان و تعیین تکلیف بهاي فروش عرصه  در برخي از پروژ 
ههاي سه جانبه استان و بررسي مسا ئل مربوط به تعاوني ها ي مسکن مهر و تامین اعتبار دیوار حائل سایت االزمن  علي آباد کتول 
و اجراي انشعابات فاضالب پروژه هاي مسکن مهر و مسائل حقوقي اوقافي بودن عرصه مسکن مهر سعد آباد گرگان از موضوعاتي بود 

که در این جلسه بررسي و مطرح وتصمیمات الزم اتخاذ گردید .

مدیر امور آبفای شهرستان قدس خبر داد:
نصب انشعابات فاضالب خیابان جانبازان

شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- 200 رش��ته انش��عاب فاضالب در خیابان جانبازان در 
شهرستان قدس نصب شد. مدیرامورآبفای شهرستان قدس با اعالم این خبر گفت: این عملیات به 
منظور تحقق اهداف این امور در سال 97 و جمع آوری فاضالب های خانگی و بازچرخانی آن انجام 
شد. او افزود: اجرای شبکه فاضالب شهری یکی از الزامات زندگی شهری به منظور حفظ بهداشت و 
سالمت از یک سو و استفاده بهینه از چرخش آب گرانبها از سوی دیگر به شمار می رود، این روزها 
در ادامه اجرای پروژه های سالهای اخیر، در شهرستان قدس در حال پیاده سازی است. بهزاد رضوانی 
خاطر نشان کرد: شهروندان با خرید انشعاب و پرداخت به موقع اقساط و اتصال به شبکه داخلی منازل به شبکه اصلی، این شرکت را 

در تحقق توسعه و تکمیل شبکه فاضالب تهران و همچنین حفاظت ازمنابع آب و محیط زیست یاری کنند.

" گردهمایی رهایی " سرآغاز فعالیت کمیته سالمت شرکت پتروشیمی شازند
اراک- مینو رستمی- با برگزاری نشستی با عنوان " گردهمایی رهایی " کمیته سالمت شرکت پتروشیمی شازند به طور رسمی آغاز 
به کار کرد. در این گردهمایی که  با حضور جناب آقای مهندس پورمحمد ریاست محترم مجتمع، تعدادی از مدیران و روسای امور و جمع 
کثیری از همکاران ، همچنین تعدادی از مسئولین ادارات و نهادهای استان و شهرستان و نیز جمعی از اعضای انجمن مردم نهاد NA استان 
مرکزی و تعدادی از بهبود یافتگان مصرف سوء مواد مخدر در محل آمفی تئاتر مجتمع برگزار شد، جناب آقای رجبی رئیس محترم روابط 
عمومی و از اعضای کمیته سالمت شرکت پتروشیمی شازند با بیان اهداف و برنامه های کمیته سالمت گفتند که در حال حاضر در شرکت و 
در سطح کشور معضالت و مشکالت ناشی از مصرف سوء مواد مخدر گریبان گیر تعداد زیادی از خانواده ها شده است و امروزه مسئله اعتیاد 
در جامعه به عنوان یک معضل و بیماری تلقی می شود و هدف از تشکیل این کمیته اطالع رسانی در زمینه فرهنگ سازی و کمک به آسیب 
دیدگان اجتماعی است که در درجه اول خانواده ها و آشنایان و بستگان به مصرف مواد مخدر سوق داده نشوند و در درجه دوم اگر افرادی به 
این مشکل گرفتار شده اند چگونه می توان به آنها کمک کرد و آنها را نجات داد. ایشان یادآور شدند این کمیته با عضویت مسئولین 
مختلف مرتبط با سالمت و با حضور مدیران و روسای امور شرکت تشکیل شده است و همه همکاران می توانند در 

این زمینه با اعضای کمیته سالمت همکاری نمایند و نظرها و پیشنهادهای خود را بیان نمایند.
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 اس��تراتژی بازاریاب��ی ای را تصور کنی��د که امکان 
تجربه واقعی )درس��ت مثل دنیای واقعی( خدمت یا 

محصول شما را برای مشتریان فراهم می کنند. 
واقعی��ت اف��زوده چندی اس��ت گوی س��بقت را از 
واقعی��ت مج��ازی ربوده و توانس��ته تجرب��ه کاربری 
تعامل��ی و نوینی ایجاد کن��د. واقعیت افزوده در حال 
حاضر محبوبیت زیادی دارد. تا همین پنج سال قبل 
مش��تریان اغلب از وج��ود این اب��زار بازاریابی مطلع 
نبودن��د ی��ا اینکه اطالع��ات مح��دودی در این مورد 

داشتند. 
اما واقعیت افزوده چیست؟ 

قابلیت همسان س��ازی و یک پارچه سازی داده های 
دیجیتال به تجربه های بالدرنگ همان واقعیت افزوده 
اس��ت. برخالف واقعیت مجازی که میان عالقه مندان 
به بازی های کامیپوتری شناخته ش��ده اس��ت، در این 
جا خبری از هدفون های ویدئو نیست. اپلیکیشن های 
جدید روزبه روز متولد می شوند و کاربران گوشی های 

هوشمند آنها را جارو می کنند. 
در بازاریاب��ی واقعی��ت افزوده، داده ه��ای دیجیتال 
موجود به تصویر سه بعدی محصول تبدیل می شود و 

مشتریان می توانند محصول را از نزدیک تجربه کنند. 
امروزه ورزش، پزش��کی، آموزش و دنیای بازاریابی از 
این فناوری اس��تفاده می کنند. واقعیت افزوده آینده  

را می سازد. 
بس��یاری از فروش��ندگان برای تاثیرگذاشتن روی 
تصمیم گیری مشتریان  شان از واقعیت افزوده استفاده 
می کنند. خیلی از آنها اپلیکیشن هایی درست کرده اند 
تا مش��تریان پیش از خرید بتوانن��د نمونه های مورد 
نظرشان را ببینند )مثال تماشای دیوار با رنگ دلخواه 

مشتری پیش از اقدام به خرید رنگ(.
ویدئوه��ای 360 درجه هم این روزه��ا خیلی باب 
شده اند. استفاده از ویدئو در استراتژی بازاریابی یکی 
از عوامل موفقیت است، حال تصور کنید که چاشنی 
واقعیت افزوده هم داش��ته باش��د. به عنوان مثال برند 
طراح��ی اتاق D-3 Amikasa به مش��تریان اجازه 
می دهد نقشه کامل شده اتاق های شان را در ویدئوهای 
360 درج��ه ببینند. هتل ها هم ب��رای نمایش داخل 
هتل از این فناوری استفاده زیادی می کنند. کاربران 
می توانند با اپلیکیش��ن های هتل  اتاق ها، رس��توران، 

استخر و تسهیالت رفاهی هتل را مشاهده کنند. 

ام��ا فقط هتل ها و برندهای مربوط به خدمات خانه 
و دکوراس��یون نیس��تند که از این فناوری اس��تفاده 
 Matcha Tea هم در کمپین  Lipton .کرده ان��د
از واقعیت افزوده اس��تفاده ک��رد. ویدئوی برند امکان 
تجربه ای متح��رک را به دوس��تداران چای می دهد. 
مشتریان می توانند زندگی یک کیسه چای را از زمان 
درست شدنش تا زمان فرودش در فنجان چای تجربه 

کنند. 
ش��بکه های اجتماعی هم انقالبی در استراتژی های 
 Snapchat، Instagram .بازاریابی ایجاد کرده اند
و Facebook از بازاریاب��ی واقعی��ت اف��زوده برای 
درگیر ک��ردن مخاطب��ان بهره می گیرن��د. تمام این 
فیلتره��ای مخصوص عکس که کارب��ران با آن برای 
خود گوش های حیوانات مختلف را امتحان می کنند، 

از این فناوری استفاده می کند. 
واقعیت این اس��ت که مردم ب��ا وجود فناوری هایی 
مث��ل واقعیت افزوده هر چه بیش��تر از کامیپوتر دور 
می ش��وند و ب��ه زندگی خود در گوشی هاش��ان ادامه 

می دهند. 
mbanews :منبع

واقعیت مجازی پیشرو در دنیای بازاریابی امروز

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 971 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشـناس: معموال به ش��رکت ها توصیه 
می ش��ود که قبل از ش��روع تبلیغات، اثربخشی آنها 
را م��ورد س��نجش قرار دهند .  گاه��ی تبلیغ قبل از 
ش��روع باید روی نمونه کوچک تری مورد س��نجش 
ق��رار گی��رد . هرچند تبلیغ��ات پیامک��ی معموال به 
منظور فروش کاال مورد استفاده قرار نمی گیرد، این 
سبک تبلیغات بیشتر به منظور جمع آوری داده ها و 
اطالعات استفاده می ش��ود .  برای مثال در تبلیغات 
پیامکی به عنوان نخستین س��وال پرسیده می شود، 

آیا تمایل دارید با محصوالت این برند آش��نا شوید؟ 
از این طریق مش��خص می ش��ود که چه دسته ای به 
محصوالت عالقه مند هستند و چه دسته ای تمایلی 
به محص��والت ندارند که بعد از این نباید برایش��ان 
پیامک ارس��ال ش��ود .  حال بعد از ارسال و دریافت 
اطالعات الزم، واحد ارتباط با مشتریان شرکت باید 
با مخاطب��ان عالقه مند تم��اس بگیرند و روش های 
دیگر را اجرا کنند .  با این حال، این س��بک تبلیغات 
در داخل کش��ور به این ش��کل مورد اس��تفاده قرار 
نمی گیرد و شرکت ها به صورت تصادفی پیامی را به 
عده ای از مش��تریان ارس��ال می کنند . بعد از ارسال 

ب��ه امید اینکه ش��اید کس��ی با آنها تم��اس بگیرد، 
منتظ��ر می مانن��د .  درواقع ش��رکت ها در داخل به 
این س��بک تبلیغات با هدف فروش تمرکز می کنند . 
 درحال��ی ک��ه تبلیغ��ات پیامک��ی جذب مش��تری 
نخواه��د ک��رد .  البته ش��رکت های خدمات��ی مانند 
آژانس ها و موسسات آموزشی از این شیوه به منظور 

جذب مشتری نیز می توانند استفاده کنند . 
در تبلیغ��ات پیامکی چنین ش��رکت هایی امکان 
بیش��تری وجود دارد که مش��تری به منظور خرید 
تماس بگیرد و گرنه مابقی شرکت ها نباید به منظور 

فروش محصول چنین پیامک هایی ارسال کنند . 

ارزیابی تبلیغات پیامکی

پرسش: صاحب کسب وکاری هستم که به منظور جذب مشتری از تبلیغات پیامکی استفاده کرده ام اما مدتی است 
که پیامک ها ارسال شده ولی نتیجه دلخواه را به دست نیاورده ام . به نظر شما آیا باید شیوه تبلیغاتی خود را تغییر 

دهم؟ چه توصیه ای برای سنجش اثربخشی این شیوه دارید؟ 
کلینیک کسب و کار

عادت های افراد موفق برای حفظ 
موفقیت

دس��تیابی به موفقیت سخت است، ولی سخت تر از آن 
حفظ موفقیت اس��ت. افراد پیش��رو عادت های مشترکی 

برای حفظ موفقیت و بقا در میدان رقابت دارند. 
حقیقت س��اده ای که وجود دارد این اس��ت که اغلب 
ثروتمندان عادت های متفاوتی از مردم عادی دارند. البته 
که این عادت ها برای همه قابل دس��تیابی است. پرورش 
ای��ن عادت ها احتمال پی��دا کردن موفقی��ت را افزایش 
می دهند. شاید در نگاه اول این کار سخت به نظر برسد، 
ول��ی با تالش اندکی هر کس��ی می تواند خ��ود را با آنها 

وفق دهد. 
اگر بخواهیم دقیق تر موضوع را بررس��ی کنیم باید به 
این نکته توجه کنیم که افراد پس از موفقیت چگونه آن 
را حف��ظ می کنند. در ادامه نگاه عمیق تری به عادت های 
مش��ترک اغلب افراد ثروتمند نه تنها برای کسب ثروت، 
بلکه بعد از آن نیز خواهیم داشت. با پرورش این عادت ها 
در زندگی شخصی می توان به موفقیت های قابل توجهی 

دست یافت. 
سحرخیزی

اغلب اف��راد موفقی چون اوپرا وینفری مجری معروف، 
ریچارد برانسون بنیان گذار ویرجین گروپ، جک دورسی 
هم بنیانگ��ذار توئیتر و تیم ک��وک مدیر عامل اپل عادت 
مش��ترکی دارند. هم��ه آنها صبح زود قبل از س��اعت 5 
از خواب بر می خیزند. افراد ذکر ش��ده همواره سحرخیز 
هس��تند، زیرا روز های کاری آنها مملو از مسئولیت های 
فش��رده و تصمیم های سخت اس��ت. آنها می دانند که به 
ط��ور معمول س��حرخیزی زمان خالی بیش��تری قبل از 
ش��روع کار می دهد و برای ه��ر کاری آماده تر از دیگران 

خواهند بود. 
هدفمندی

ش��اید گمان کنید که بع��د از کس��ب موفقیت زمان 
ل��ذت ب��ردن از زندگی فرا رس��یده اس��ت و هدفمندی 
بی معنی خواهد بود. افراد موفق به هر چه می خواسته اند 
رسیده اند، ولی در واقع یکی از راز های موفقیت بلند مدت 
ثروتمندان این اس��ت که آنها همواره هدف های خود را 

تنظیم می کنند و پیوسته تالش می کنند. 
ش��اید زمانی هدف آنها میلیونر ش��دن بوده است، اما 
پس از رس��یدن ب��ه آن هدف های بعدی را متناس��ب با 
وضعی��ت فعلی تنظیم می کنند. ای��ن هدف ها می توانند 
مادی یا بشردوس��تانه باش��ند. صرف نظ��ر از هر چه که 
می  تواند باش��د، ثروتمندان همواره ب��ه اهمیت اهداف و 

روحیه تالش پیوسته تاکید دارند. 

یادگیری مستمر
کس��ب موفقی��ت  در وهل��ه اول نیازمن��د یادگی��ری 
تخصص  های بس��یاری اس��ت. اش��خاص بای��د در ابتدا 
تخصص صنف خود را یاد بگیرند، از بزرگان پیش��ه خود 
درس گرفته و همواره اطالعات خود را به روز نگه دارند. 
بنابرای��ن عادت به یادگیری پیوس��ته نبای��د هرگز به 
فراموش��ی سپرده شود. به گفته آلبرت انیشتین، »هرگاه 
یادگی��ری را متوقف کنید مرگ ش��ما آغاز می ش��ود«. 
ثروتمندان پیش رو می دانند ک��ه چگونه در حوزه کاری 
خ��ود دوام بیاورن��د. بدین منظور آنها باید پیوس��ته یاد 
بگیرند و خود را با شرایط جدید وفق دهند. آنها همواره 
از جریان وقایع جدید مطلع می شوند و به دنبال منابعی 

برای یادگیری بیشتر و عمیق تر هستند. 
استراحت

اغل��ب ثروتمن��دان پی��ش رو راز و رمز ه��ای موفقیت 
خودش��ان را دارند. همه این موارد مربوط به پول نیست، 
بلک��ه درباره ل��ذت بردن از زندگی و حف��ظ انگیزه برای 
تالش مس��تمر اس��ت. بدین منظور آنها اس��تراحت های 
منظمی دارند تا بتوانند همواره س��رزنده بوده و خالقیت 

خودشان را حفظ کنند. 
هرگ��ز نبای��د تعطیل��ی کار را احمقان��ه تص��ور کرد. 
اس��تراحت های منظم باعث می شود آنها بتوانند بازدهی 
خ��ود را حفظ کنند. ثروتمندان پی��ش رو می دانند که با 
اندکی استراحت می توان کارها را بهتر و خالقانه تر انجام 
داد. بنابراین چه به تعطیالت می روید یا با دوستان خود 
وقت گذرانی می کنید یا خرید برای شما لذت بخش است، 
ارزش کنار گذاشتن کار و پذیرفتن اندکی خسارت مادی 

را دارد. 
شبکه سازی

کمتر کس��ی را می ت�وان یافت که بدون کمک دیگران 
به موفقیت رسیده باشد. کسب ثروت و موفقیت مستلزم 
حج��م عظیم��ی از ت��الش و روابط اس��ت. ب��رای حفظ 
موفقی��ت افراد بزرگ همواره به شبکه س��ازی پرداخته و 
روابط اجتماعی خود را حفظ می کنند. شبکه س��ازی نه 
فقط به منظور برپاس��ازی کسب و کاری عظیم بلکه برای 
درک رابط��ه رواب��ط اجتماعی و موفقیت پایدار بس��یار 

ضروری است. 
تعهد

اغلب افراد گمان می کنند که برای موفقیت های بزرگ 
باید بی رحم بود. اما اگر درس��ت ن��گاه کنیم ثروتمندان 
پی��ش رو )البته کس��انی که ب��ا رنج و زحم��ت به جایی 
رس��یده اند(، همواره به مس��ئولیت های اجتماعی پایبند 
بوده اند. به قول معروف از هر دستی بدهی از همان دست 
خواه��ی گرفت. کمک به دیگران ب��ه معنای هدر کردن 
پول نیس��ت، بلکه منفعت های مادی و معنوی بلند مدتی 
به همراه دارد. خرید  ماشین های لوکس لذت بخش است، 
ولی اگر جامعه رشد نکند درد آسیب های اجتماعی لذت 

این خوشی را تلخ خواهد کرد. 
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع
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اینتل با معرفی OpenVINO هوش 
مصنوعی را کاربردی تر می کند

اینت��ل روز چهارش��نبه از ی��ک ابزار جدی��د با عنوان 
OpenVINO رونمای��ی ک��رد که اس��تفاده از بینایی 
ماش��ین و یادگی��ری عمی��ق را در کاربرده��ای مختلف 
تس��هیل می کن��د. اینت��ل از اب��زار جدی��دی ب��ا عنوان 
OpenVINO رونمایی کرده که اس��تفاده از ابزار های 
یادگیری ماشین را ساده تر می کند. این ابزار جدید که با 
 OpenVINO )Open Visual Inference عنوان
معرف��ی   )& Neural network Optimization
ش��ده ب��ه توس��عه دهندگان ای��ن ام��کان را می دهد تا 
یک ه��وش مصنوع��ی را روی بس��تری اب��ری – مانند

TensorFlow، MXNet و Caffe- بسازند، آموزش 
دهند و در محصوالت مختلف به کار ببرند. 

فوای��د  می توان��د  ای��ن  زومی��ت،  گ��زارش  ب��ه 
س��رمایه گذاری های اخی��ر اینتل برای بهبود و ش��تاب 
فناوری ه��ای هوش مصنوعی را بیش از پیش مش��خص 

کند. 
آدام برنز از اینتل می گوید: بیشتر از یک معماری برای 

هوش مصنوعی وجود دارد. 
قابلیت ه��ای  از  مجموع��ه ای   OpenVINO اب��زار 
بهینه سازی و موتورهای اجرایی را در اختیار توسعه دهنده 
قرار می دهد که او را قادر می س��ازد تا مدل خود را روی 
معم��اری که برای کاربرد مورد نظرش بهتر اس��ت، اجرا 
کند. این معماری می تواند یک FPGA بهینه ش��ده یا 
یک VPU بهبود یافته باش��د. برای مثال در یک کاربرد 
مرتبط با خرده فروشی توسعه دهنده ممکن است بخواهد 
به صورت همزمان اطالع��ات مربوط به گیت های ورود و 

خروج و دوربین ها را پردازش کند. 

اینتل می گوید حوزه اینترنت اش��یا بازارهای وس��یعی 
در سراسر جهان پدید آورده است، بخشی از این بازار به 
دلیل رش��د کاربردهای مربوط به بینایی ماشین و هوش 
مصنوعی  اس��ت. کس��ب وکارهای مختلف ب��رای مقاصد 
گوناگ��ون مختلف به ه��وش مصنوعی نی��از دارند. برن 
می گوید: این کس��ب وکارهای ش��اید بخواهند اطالعات 
کمت��ری را ب��رای طوالنی م��دت ذخیره کنند، ش��اید 
محدودیت هایی در پهنای باند داش��ته باش��ند یا ممکن 
اس��ت بخواهند تصمیماتی سریع مبتنی بر اطالعاتی که 
در اختی��ار دارند بگیرند. کس��ب وکار مربوط به اینترنت 
اش��یای اینتل در چهارماهه اول سال رشد 17 درصدی 
نس��ب به سال پیش داش��ته و 840 میلیون دالر درآمد 

برای این شرکت به ارمغان آورده است. 
 ابزار OpenVINO می تواند در کاربردهای وسیعی 
در بازار مورد اس��تفاده قرار گیرد. ب��رن می گوید همین 
ح��اال هم این ابزار به صورت وس��یع مورد اس��تفاده قرار 
می گی��رد. برای مثال ش��هر دوبی از آن ب��رای مدیریت 
ش��هر هوش��مند و راهکارهای ترافیکی استفاده می کند. 
 ،AgentVI ،شرکت های دیگری مانند جنرال الکتریک

خدمات وب آمازون، دل و هانی ول. 

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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