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کنایه نوبخت به فروش ارز در کوچه پس کوچه ها

اختصاص ۱۴ میلیارد دالر 
برای واردات کاال

فرصت امروز: برنامه دولت برای کنترل قیمت در بازار مسکن، تراز مثبت تجاری کشور در دو ماه اول امسال، افزایش 
درآمدهای دولت در مقایس��ه با سال گذش��ته، افزایش بودجه عمرانی در سال جاری و تأیید رشد اقتصادی به روایت 
آمارهای بین المللی، ازجمله محورهای سخنان محمدباقر نوبخت در نشست خبری هفتگی با رسانه ها بود.  سخنگوی 
دولت روز گذشته در این نشست خبری از ثبت سفارش 14 میلیارد و 334 میلیون دالر کاال در دو ماهه نخست امسال 
خبر داد و گفت: میزان صادرات در مقایسه با سال گذشته 28.5درصد افزایش و واردات 1.7درصد تقلیل یافته است.  
 به گفته نوبخت، بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو ماه گذشته برای 100 هزار و 198 قلم کاال،
14میلیارد و 334 میلیون دالر از ابتدای فروردین تاکنون ثبت سفارش صورت گرفته است. در حوزه کاالی اساسی...

پیشنهاد افزایش قیمت سوخت
در قبال کاهش تعرفه ورود خودرو 
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آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد

کاهش 3/1 درصدی تعداد چک های برگشتی

5 عادت نادرست مدیران 
10 منبع مهم برای تأمین مالی کسب وکارهای نوپا

4 ایده برای بازاریابی ویدئویی
شبکه اجتماعی قوی؛ خصیصه مشترک همه مدیران موفق

تبلیغات همسان و انواع آن
10 نکته ای که باید در مورد سئو ویدئو بدانید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ماسک برای حل
 مشکل تولید تسال مدل 3

دست به دامن برنامه نویسان شد

5

نوسـانات بازار ارز و دسـتور تـک نرخی شـدن آن، افزایش 
چشمگیر قیمت سکه در بازارهای داخلی، تحوالت سیاسی در 
خاورمیانه و خروج آمریکا از برجام از مهم ترین تحوالت مورد 

توجه سـهامداران طی دو ماه گذشـته بـود.  بورس 
تهران سال 97 را با روندی صعودی آغاز کرد...

روند شاخص بورس در 2 ماه نخست امسال نشان داد

روی خوش بورس به سهامداران

یادداشت

سوئیفت مسئله است؟ 

دس��تگاه  ی��ک  س��وئیفت 
پیام رس��ان اس��ت. این دستگاه 
انجام  بانک��ی  هی��چ عملی��ات 
نمی ده��د بلکه پیام ه��ای مورد 
نی��از را بین 11 ه��زار بانک در 
سراس��ر دنی��ا مبادل��ه می کند. 
این پیام ها می تواند حواله جات، 
ضمانت نامه و یا اعتبار اس��نادی 
باشد. س��وئیفت یک تشکیالت 
اروپایی است که تا زمانی که اروپا 
دستور تحریم ندهد، دسترسی 
ایران به آن قطع نخواهد ش��د. 
به هر حال سوئیفت به ما کمک 
نمی کند که روابط بانکی مان را 
برقرار کنیم، این تشکیالت تنها 
در زمانی کمک کننده خواهد بود 
که بانک های ایرانی با بانک های 
خارجی هم��کاری کنند و برای 
تبادل پیام های مورد نظر از این 

تشکیالت استفاده کنند. 
دو  بالک چی��ن  و  س��وئیفت 
مسئله متفاوت است. به نظر من 
نباید در شرایط کنونی وارد بحث 
بالک چین شد. پول های مجازی 
نه در ایران و نه در هیچ کش��ور 
دیگ��ری از جهان به رس��میت 
این  شناخته نش��ده اند. تکلیف 
ارزهای مجازی مشخص نیست 
و بهتر اس��ت مطرح نش��وند. نه 
بان��ک مرکزی ای��ران و نه دیگر 
بانک های مرکزی در جهان این 

ارز را به رسمیت نمی شناسند. 
اروپایی ها اع��الم کرده اند که 
آماده ان��د ب��رای بان��ک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران حساب 
ب��از کنند. اگ��ر به ای��ن حرف 
عمل کنند، ک��ه تا دو ماه آینده 
مش��خص می ش��ود، می توان بر 
بهبود روابط بانکی ایران با دیگر 
کشورهای دنیا امید بست وگرنه 
در رواب��ط بانکی ب��ا بانک های 
اروپایی گش��ایش ج��دی اتفاق 
نخواهد افتاد و باید فکر دیگری 

کرد. 
اکن��ون صرافی ه��ا مج��از به 
کار هس��تند، اما باید براس��اس 
مق��ررات جدی��د فعالیت کنند. 
آنها می توانند ارز صادرکنندگان 
را بخرن��د یا ارزهای در دس��ت 
مردم را خرید و فروش کنند اما 
دولت ارزی به آنها نمی دهد. در 
صرافی ها بسته نشده است، این 
فقط مق��ررات اس��ت که تغییر 

کرده است. 

احمد 
حاتمی یزد

تحلیلگر اقتصادی

فرصت امروز: الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با 
تأمین مالی تروریس��م »CFT« در حالی در نخستین روز 
خردادماه در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت 
که باز هم فریاد برخی نمایندگان به هوا بلند ش��د و روزی 
را رقم زد که یادآور روز بررس��ی برجام در مجلس بود. در 
پایان و با رأی اکثریت نماین��دگان، الیحه الحاق دولت به 
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، برای دو هفته به 

کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد. 
آن طور که خبرآنالین از روز پرحاش��یه مجلس گزارش 
داده، ب��ه مح��ض اعالم این دس��تور کار، تع��دادی زیادی 
از نماین��دگان مخالف ب��ا این طرح که عمدت��ا از اعضای 
فراکسیون والیی بودند، مقابل تریبون مجلس جمع شدند 
و با در دس��ت داش��تن پالکاردهایی مبنی بر اس��تعماری 
بودن این کنوانس��یون، خواستار مس��کوت ماندن بررسی 
آن در صحن علنی مجلس ش��دند. ترکیب این نمایندگان 
شبیه همان هایی بود که دو هفته پیش با تجمع در همین 
جای��گاه، برجام و پرچم آمریکا را در اعتراض به خروج این 
کش��ور از برجام، آتش زدند.  »حسینعلی حاجی دلیگانی، 
محسن کوهکن، آزادی خواه، گودرزی، ابطحی، قاضی پور و 
نصراهلل پژمانفر«. البته این بار به جای برجام و پرچم آمریکا، 
پالکاردهایی با این مضامین در دست شان بود:  »ملت غیور 
ایران از پذیرش هر پیمان اس��تعماری بیزار است«،  »ملت 
ای��ران ما را نخواهد بخش��ید اگر این الیحه اس��تعماری را 

مصوب کنیم«. 
با توجه به اینکه صبح سه ش��نبه فراکسیون نمایندگان 
والیی مجلس این الیحه را بررس��ی ک��رده و مخالفتش را 
با آن عنوان کرده بود، ش��اید می شد چنین واکنشی را در 
صحن علن��ی پیش بینی کرد. چه آنکه بیانیه فراکس��یون 

نمایندگان والیی در خصوص مخالفت با الیحه تأمین مالی 
تروریسم نیز در صحن علنی توزیع شده بود. 

س��روصدا و مخالفت خوانی های آنها برای دقایقی فضای 
مجلس را متشنج کردند. امیرحسن قاضی زاده عضو هیأت 
رئیس��ه مجلس در خالل داد و بیداده��ای این نمایندگان 
از پش��ت تریبون گفت که تعدای از نمایندگان خواس��تار 
مس��کوت ماندن این الیحه و تع��دادی دیگر از نمایندگان 

درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی را داشتند. 
ام��ا صدای علی الریجانی رئیس مجل��س در خالل این 
فریادها ش��نیده می ش��د که می گفت »امکان مس��کوت 
گذاش��تن این الیحه طبق این آیین نامه وج��ود ندارد«. او 
درخواست تعدادی از نمایندگان برای غیرعلنی شدن جلسه 
و اع��الم تنفس را هم نپذیرفت و تأکید کرد: این الیحه در 

جلسه علنی بررسی خواهد شد. 
کاظم جاللی رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس و عضو 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز سعی 
در آرام ک��ردن این نمایندگان داش��ت که پژمانفر با فریاد 
اج��ازه صحبت به جاللی را نمی داد. این هیاهو باعث ش��د 
که رئیس مجلس خطاب به این نمایندگان بگوید: مجلس 
جای گفت وگوست شما نظرات تان را گفتید اجازه دهید که 
دیگران هم نظرات شان را بگویند. با زور نمی شود نظرات تان 
را القا کنید. شما نقد و اعتراض دارید بگذارید صحبت شود 

مجلس جای تضارب آرا است. 
البته این همه هیاهو بر سر آن بود که کمیسیون امنیت 
ملی حاضر نش��ده ب��ود درباره این الیحه نظ��ر بدهد و به 
درخواس��ت دولت، الیحه الحاق ایران به CFT مس��تقیما 
به صح��ن علنی مجلس آمده بود. ش��اید برای همین بود 
که نمایندگان معترض در جایگاه ناطقان تنها به حس��ین 

نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی که هم گرایش با آنها بود؛ اجازه سخن گفتن دادند. 
او ه��م درباره وتوی این الیحه در کمیس��یون امنیت 
ملی اینچنین س��خن گف��ت: کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارج��ی پس از بررس��ی الیحه دول��ت برای 
الحاق به کنوانس��یون مقابله با تأمین مالی تروریس��م و 
پیشنهادات دولت در خصوص حق تحفظ، به چند دلیل 
صالح نداس��ت که آن را ب��ه صحن مجلس گزارش کند. 
از جمله آنکه این الیحه مخالف اصل سوم قانون اساسی 
است، چرا که استعماری است و منجر به تسلط بیگانگان 
بر کش��ور می شود. از س��وی دیگر دولت تالش کرده که 
با حق ش��رط و بیانیه های صادرشده در مقدمه الیحه، از 
خس��ارات جلوگیری کند، ولی نظر کارشناسان حقوقی 
این اس��ت که حق ش��رط )حق تحفظ( و ای��ن بیانیه ها 
نمی توانند از خسارات جلوگیری کنند، لذا گزارش آن را 

به صحن مجلس ارائه نکردیم. 
از حرام شرعی تا ترکمانچای دوم

سخنان نقوی نه تنها صحن علنی را آرام نکرد که تشنج 
را بیش��تر هم کرد. سیلی از درخواست تذکر و اخطار راهی 
هیأت رئیسه شد. از جمله آنکه نادر قاضی پور نماینده مردم 
ارومیه در اخطاری بر اساس اصل 152 و 153 قانون اساسی 
گفت: هرگونه اقدامی که موجب س��لطه بیگانگان بر منابع 
طبیعی، اقتصادی و نیروهای مسلح شود، ممنوع است. این 
کنوانسیون قرارداد ننگین و مبهم و ترکمنچای دوم است. 

در ادام��ه هادی قوامی نماینده اس��فراین نیز در تذکری 
گف��ت: دولت در این الیحه حق الش��رطی آورده بود که در 
واقع ارزش حقوقی ندارد. آقای ظریف در جلس��ه غیرعلنی 
اعالم کرد حق الش��رطی در این کنوانس��یون ق��رار دارد. 

اما کارشناس��ان معتقدند ق��رار دادن حق الش��رط با ذات 
کنوانس��یون در تعارض اس��ت. وی بر این اساس خواستار 
بازگش��ت این الیحه به کمیسیون امنیت ملی شد و گفت: 
طبق حکم ش��رعی بنیانگذار انقالب اس��المی، اگر روابط 
سیاسی با کش��ورهای بیگانه باعث اس��ارت سیاسی شود 

برقراری چنین قراردادی حرام شرعی است. 
علیرضا س��لیمی نماینده محالت نی��ز الیحه مربوط به 
ای��ن کنوانس��یون را به معنی پذیرش س��لطه تلقی کرد و 
گفت: اصل دوم قانون اساس��ی نفی هرگونه س��لطه گری و 
س��لطه پذیری و بند 5 اصل 3 قانون اساس��ی، طرد کامل 

استعمار را مطرح کرده است. 
عضو فراکس��یون نمایندگان والیی مجلس تصریح کرد: 
آقای��ان می گویند که الحاق به این کنوانس��یون از موضوع 
FATF جداست؛ درحالی که در بند 29 برنامه اقدام گروه 
ویژه اقدام مالی، چنین چیزی از ایران خواسته شده است. 
اگر قرار باش��د حق ش��رط ما را بپذیرند، چرا حاال ش��رط 

گذاشته اند و آقایان هم به آنها قول داده اند؟ 
عل��ی الریجانی رئیس مجلس در پاس��خ ب��ه اخطار این 
نماینده، با بیان اینکه این الیحه برای اولین بار است که به 
مجلس می آید و قبال تصویب نشده، یادآور شد: این مسئله 

با FATF هم یکی نیست. 
توپ به زمین کمیسیون امنیت ملی برگشت

ب��ه گزارش مهر، در نهایت پس از آنکه عبدالرضا مصری 
به عنوان مخالف بررس��ی این الیحه و سیدکاظم دلخوش 
به عنوان مواف��ق آن صحبت کردند، علی الریجانی رئیس 
مجلس گفت: دوستان گفتند که اشکاالتی در الحاق به این 
الیحه وجود دارد، اعالم وصول این الیحه در تاریخ هش��ت 
آذرماه س��ال قبل بوده و در تاریخ 25 آذرماه 9۶ نیز آن را 

به کمیسیون امنیت ملی ارجاع داده ایم تا بررسی کنند. 
وی افزود: طبق آیین نامه، کمیس��یون س��ه ماه فرصت 
داشته تا این الیحه را بررسی کند اما این کار را نکرده اند و 
اگر نیاز به تمدید مهلت هم داشته اند، باید از هیأت رئیسه 

درخواست می کردند. اما این را هم درخواست نکرده اند. 
رئیس مجلس ادامه داد: نظر برخی دوس��تان این است 
که اگر اعالمیه تفس��یری دولت که در مقدمه الیحه آمده 
قدری منقح می شد و در ماده واحده می آمد، بهتر می شد. 
لذا با توجه ب��ه اینکه این اقدامات ص��ورت نگرفته، دولت 
می تواند تقاضای در دس��تور قرار گرفتن الیحه را داش��ته 
باشد و برهمین اساس دولت تقاضا کرد و االن داریم بررسی 
می کنیم، اما 50 نفر از نمایندگان امضا کرده و درخواست 
کرده اند که این را یکی دو هفته به تأخیر بیندازیم تا بیشتر 

بررسی شود که البته دولت مخالف این است. 
رئی��س مجلس در نهایت از نمایندگان خواس��ت تا نظر 
خود را با ارجاع دو هفته ای این الیحه به کمیسیون امنیت 
مل��ی اعالم کنند تا در صورت موافقت طی دو هفته آینده 
بررسی و اصالحات الزم در آن اعمال شود و بعد از سرکشی 
نمایندگان به حوزه های انتخابیه، مجدداً در دستور کار قرار 

بگیرد. 
نمایندگان با 138 رأی موافق، 92 رأی مخالف و ۶ رأی 
ممتنع از مجم��وع 245 نماینده حاضر در صحن با ارجاع 
الیحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی 
تروریس��م موافقت کردند. رئیس مجل��س نیز تأکید کرد: 
کمیس��یون امنیت ملی با دقت این مسئله را بررسی کند 
و نظارت وزارت خارجه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 
و هر کسی را که نظری دارد دریافت کنند تا به جمع بندی 

مناسبی برسیم. 

الیحه الحاق به CFT برای دو هفته به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد

روز پرحاشیه مجلس

فرصت امروز: مرک��ز پژوهش های مجلس، 
کتاب »هن��ر تحریم ها، نگاهی از درون میدان« 
نوش��ته ریچ��ارد نفیو، مس��ئول تی��م طراحی 
تحریم ه��ا علی��ه ای��ران در دوره دوم اوبام��ا را 

ترجمه و منتشر کرد. 
در مقدم��ه این کتاب و در معرفی نویس��نده 
آن آمده اس��ت که ریچارد نفیو، مس��ئول تیم 
طراحی تحریم ها علیه ای��ران، منجر به برجام، 
در دوره دوم اوباما و چهره اصلی تیم پش��تیبان 
مذاکره کنندگان این توافق در امور تحریم ها در 
وین بوده اس��ت. نفیو پی��ش از آن، به مدت 10 
س��ال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی 
در کاخ س��فید و قائم مقام هماهنگی سیاس��ت 
تحری��م در وزارت خارجه ای��االت متحده بوده 
اس��ت. در حقیقت، نفی��و را می ت��وان فرمانده 
چریک ه��ای کت و ش��لواری جن��گ تحریمی 

ایاالت متحده علیه ایران خطاب کرد. 
نفی��و در کتاب »هن��ر تحریم ه��ا، نگاهی از 
درون می��دان« به تش��ریح چارچ��وب فکری و 
عمل��ی خ��ود در طراحی تحریم ه��ا علیه ایران 
ب��ا هدف افزای��ش حداکثری تأثی��ر و موفقیت 
آنه��ا می پردازد. این کت��اب، به دلیل آنکه نه از 
بعد نظری یا دانش��گاهی، بلک��ه با دیدی کامال 
عملگرایانه و معطوف به مس��ئله تحریم گذاری 
می پردازد و توسط مسئول طراحی تحریم های 
ایران نوش��ته ش��ده، از آثار دیگر در این زمینه 

متمایز است. 
ب��ه گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس، 
البت��ه محتوای ای��ن کتاب م��ورد تأیید بازوی 
پژوهشی مجلس نیست و صرفا با هدف آشنایی 
سیاس��تگذاران با ن��گاه، رویک��رد و روش های 
طراح��ان سیاس��ت تحریم علیه ایران منتش��ر 

شده اس��ت. این کتاب، در آستانه سال 1397 
شمس��ی در آمریکا منتش��ر ش��ده و به همین 
خاط��ر در ارتب��اط با تحوالت مرتب��ط با ایران، 
تازگ��ی دارد. همچنین این اثر از زمان کوتاهی 
که منتش��ر ش��ده تاکن��ون، در ح��د راهنمای 
آموزشی تحریم گذاری در سطوح باالی دستگاه 

سیاستگذاری آمریکا معرفی شده است. 
نویس��نده در این کتاب به بیان نوع نگاه خود 
ب��ه تحریم ها از منظر دوگانه »درد/اس��تقامت« 
می پردازد. وی توضیح می دهد که درد تحریم ها 
را چه زمانی، چگونه و بر کجا می توان وارد کرد 
و در عین حال، اس��تقامت ط��رف مورد تحریم 
را چگونه و براس��اس چه شاخص هایی می توان 
س��نجید و تحریم ها را چگونه متناس��ب با این 
شاخص ها، تنظیم و بازتنظیم کرد که بیشترین 
تأثی��ر را بر جای بگذارد، به طوری که در نهایت 

دیپلماسی وارد ش��ده و نفع حداکثری را برای 
تحریم گذار به ارمغان بیاورد. 

نویس��نده در جای ج��ای کتاب خود نش��ان 
می ده��د ک��ه تحریم گ��ذاری به عن��وان اب��زار 
استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی ایاالت 
متح��ده، نه امری صرفا فنی، بلکه بیش��تر هنر 
تصمیم گی��ری و به کار گرفتن خالقانه ابزارهای 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی در این 
مورد اس��ت. به عنوان مثال، نفیو نشان می دهد 
که چگونه در عین تحریم اقالم مختلف، واردات 
کااله��ای لوکس را از تحریم مس��تثنا کرده تا 
به احس��اس اجتماعی تحریم ش��دگی بیش��تر 
دامن بزند، یا مث��ال چگونه افزایش قیمت مرغ 
در ایران، موضوعی ک��ه هدف تحریم نبوده، به 
افزای��ش فش��ار تحریم ها کمک کرده اس��ت یا 
مث��ال چطور واردات برخی اق��الم را منع نکرده 

تا ذخیره ارزی ایران با س��رعت بیشتر و زودتر 
تحلیل برود و. . . . 

نتیج��ه کلی کت��اب برای مخاط��ب ایرانی و 
سیاس��تگذاران می تواند این نکته باشد که اوال 
تحریم گذار تحریم را به عنوان ابزار اصلی و ثابت 
در جعبه اب��زار تعامل خود با کش��ورهای دیگر 
می دان��د و این امر با اقدامات مقطعی قابل رفع 
نیست، چنان که در مواعد و زمینه های مختلف 
قابل اس��تفاده مجدد اس��ت و ثانیا و مهم تر از 
آن اینکه: آنچه سرنوش��ت جن��گ تحریمی را 
مشخص خواهد کرد، »هنر استقامت« در ابعاد 
مختل��ف آن و به کارگی��ری روش های مختلف 
س��نتی و خالقانه است که در گام آخر می تواند 
نفع دیپلماتیک را برای کشور تحت تحریم رقم 
زند و بدون س��اختن بس��تر استقامت، شروع از 

گام آخر می تواند نتایج معکوس به بار آورد. 

نگاهی به تحریم  از منظر دوگانه »درد« و »استقامت«

هنر تحریم ها



فرصت امـروز: برنامه دولت 
ب��رای کنت��رل قیم��ت در بازار 
مس��کن، ت��راز مثب��ت تجاری 
کش��ور در دو ماه اول امس��ال، 
افزای��ش درآمده��ای دولت در 
مقایسه با سال گذشته، افزایش 
بودجه عمرانی در سال جاری و 
تأیید رش��د اقتصادی به روایت 
ازجمله  بین الملل��ی،  آماره��ای 
محوره��ای س��خنان محمدباقر 
خب��ری  نشس��ت  در  نوبخ��ت 

هفتگی با رسانه ها بود. 
س��خنگوی دولت روز گذشته 
در این نشس��ت خبری از ثبت 
س��فارش 14 میلی��ارد و 334 
میلی��ون دالر کاال در دو ماه��ه 
نخست امسال خبر داد و گفت: 
می��زان ص��ادرات در مقایس��ه 
ب��ا س��ال گذش��ته 28.5درصد 
واردات 1.7درص��د  و  افزای��ش 

تقلیل یافته است. 
به گفت��ه نوبخت، بر اس��اس 
معدن  وزارت صنعت،  گ��زارش 
و تج��ارت طی دو ماه گذش��ته 
 برای صد هزار و 198 قلم کاال،
14میلیارد و 334 میلیون دالر 
از ابتدای فروردین تاکنون ثبت 
سفارش صورت گرفته است. در 
ح��وزه کاالی اساس��ی دو هزار 
و 389 قل��م کاال به ارزش یک 
میلیارد و 9۶ میلیون دالر ثبت 
سفارش شده است. برای کاالی 
مصرفی نیز به تع��داد 17 هزار 
و 270 قل��م کاال، یک میلیارد و 
518 میلیون دالر ثبت سفارش 
شده اس��ت. همچنین طی این 
م��دت ب��رای 59 ه��زار و 432 
قلم کاالی واسطه ای، 8 میلیارد 
و 512 میلی��ون دالر کاال ثبت 

سفارش شده است. 
س��خنگوی دول��ت ادامه داد: 
ثبت س��فارش و تخصیص ارز از 
22 فروردین تا 30 اردیبهش��ت 
امس��ال نس��بت به مدت زمان 

مش��ابه س��ال گذش��ته افزایش 
و 3میلی��ارد  اس��ت.   داش��ته 
290 میلیون دالر برای کاالهای 
گذش��ته  س��ال  در  اساس��ی 
تخصی��ص یافته و امس��ال هم 
این میزان به 5 میلیارد و 150 

میلیون دالر رسیده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دول��ت، او گفت: سیاس��ت های 
در  اقدام��ی  م��ا  ارزی  جدی��د 
حمای��ت از کاالی ایرانی اس��ت 
چراک��ه کمک قاب��ل توجهی به 
قط��ع قاچ��اق کاال خواهد کرد 
و عالوه ب��ر آن دس��تگاه ها نیز 
ملزم ش��ده اند از کاالهای ایرانی 

استفاده کنند. 
تراز تجاری مثبت شد

نوبخت در ادامه صحبت های 
خ��ود به ت��راز مثب��ت تجاری 
کش��ور در دو ماه اول امس��ال 
اش��اره کرد و گفت: براس��اس 
گ��زارش مرکز آم��ار در دو ماه 
اول امسال تراز بازرگانی کشور 
1.5 میلیون دالر مثبت بوده و 
میزان واردات هم در این مدت 
۶ میلیارد دالر و صادرات هم به 
7 میلی��ارد و 490 میلیون دالر 

رسیده است. 
س��خنگوی دولت تأکید کرد: 
آمریکایی ه��ا نوس��انات بازار ارز 
را پیروزی خود می دانند. تأکید 
می کنم نباید ارز بیش��تر 4200 
تومان عرضه ش��ود، غیر از این 
باش��د خالف اس��ت. دولت های 
زورگ��و چش��م طمع به کش��ور 
م��ا دارند، نباید آب به آس��یاب 
دش��من بریزیم. ممکن است در 
یک کوچ��ه و پس کوچه ای یک 
قیمت��ی اعالم ش��ود این ارزش 
پ��ول ملی ما نیس��ت و کس��به 
محترم ما نباید این را مبنا قرار 
دهند. در ش��رایطی که کش��ور 
نیاز ب��ه آرام��ش دارد بی جهت 

اوضاع را تشویش نکنیم. 

 افزایش درآمدهای نفتی
و غیرنفتی دولت

نوبخت با اش��اره ب��ه افزایش 
درآمدهای دولت در سال جاری 
در مقایسه با سال گذشته گفت: 
نفت��ی کش��ور در  درآمده��ای 
فروردین ماه 99 درصد نس��بت 
ب��ه م��دت زمان مش��ابه س��ال 
قبل افزایش داش��ته است. سال 
گذشته هر بشکه نفت 50 دالر 
و امس��ال به صورت متوسط ۶3 
دالر است. درآمدهای کشور در 
یک ماه اول امس��ال 37 درصد 
نسبت به س��ال گذشته افزایش 

داشته است. 
س��خنگوی دولت اضافه کرد: 
عالوه ب��ر این قیم��ت میعانات 
گازی معادل هر بش��که نفت در 
 52 گذشته  س��ال  فروردین ماه 
دالر بوده درحالی ک��ه این رقم 
در سال جاری به ۶۶ تا 70 دالر 

رسیده است. 
وض��ع  ک��رد:  تصری��ح  وی 
درآمدهای نفتی و ارزی کش��ور 
خوب است و باید کمک کنیم و 
همچنان که در سنوات گذشته 
موض��ع اس��تقالل خ��ود را در 
دادیم،  نشان  زورگویی ها  مقابل 

این اتفاق باز هم خواهد افتاد. 
افزایش بودجه عمرانی در 

سال جاری
نوبخ��ت همچنین ب��ه بودجه 
عمران��ی کش��ور اش��اره کرد و 
گفت: ما در سال های گذشته به 
جهت برخ��ی مضیقه ها همواره 
ب��ه پرداخت های جاری متمرکز 
پرداخت ه��ای  و  می ش��دیم 
عمران��ی را از نیمه دوم ش��روع 
ش��تاب  اگرچ��ه  می کردی��م، 
پرداخت های عمران��ی در نیمه 
دوم بیش��تر می ش��د. در ح��ال 
حاض��ر که در ابتدای خرداد ماه 
ق��رار داریم برای دس��تگاه های 
اجرایی مل��ی بالغ بر 13 هزار و 

۶39 میلی��ارد تومان تخصیص 
داده ای��م که ح��دود 77 درصد 
بودجه عمرانی است. درحالی که 
اعتبارات  تخصیص 77 درص��د 
اجرایی  عمران��ی دس��تگاه های 
گذش��ته  س��ال های  در  مل��ی 

بی سابقه بوده است. 
وی یادآور ش��د: در یک ماهه 
نخست س��ال جاری درآمدهای 
ما شامل مالیات، حقوق گمرکی 
و... ب��ه میزان 37 درصد افزایش 

یافته است. 
تأیید رشد اقتصادی به 

روایت آمارهای بین المللی
نوبخت به آمارهای بین المللی 
درباره رشد اقتصاد ایران استناد 
ک��رد و ادام��ه داد: ب��ر اس��اس 
گزارش صندوق بین المللی پول، 
رش��د اقتص��ادی ایران امس��ال 
4 درصد اس��ت درحالی که این 
رقم را س��ال گذشته 4.3 درصد 
اعالم کرد و م��ا انتظار داریم با 
اقداماتی که انج��ام می دهیم و 
پرداخت ه��ای به موقع، کارهای 
عمرانی قبل از شروع سرما آغاز 
شود و شاهد رش��د اشتغال در 

کشور باشیم. 
وی در عی��ن ح��ال گفت: به 
ازای هر 9 ه��زار میلیارد تومان 
اعتبار عمرانی، یک واحد درصد 
رشد اقتصادی به دست می آید 
و ما امیدواریم امس��ال به رشد 

باالیی دست پیدا کنیم. 
اگر در چارچوب قوانین 
باشیم به نفع کشور است

پاس��خ  س��خنگوی دولت در 
ب��ه س��ؤالی پیرام��ون تصویب 
لوایح چهارگان��ه در مجلس نیز 
گف��ت: تصوی��ب ای��ن لوایح به 
خواس��ت آمریکا یا حضور او در 
برجام نبود. ما بر اساس قوانین 
داخلی خودم��ان و پروتکل های 
جهانی ک��ه در آن حضور داریم 
اقدام به ای��ن کار کردیم و این 

در واقع موضعی ک��ه مخالفین 
ایران در خصوص تاریک نش��ان 
دادن اقتص��اد ای��ران دارن��د را 
خنثی می کن��د. همان گونه که 
ادعاهای��ی در خص��وص نظامی 
ب��ودن فعالیت هس��ته ای ایران 
مط��رح ش��د و به دلی��ل اینکه 
تحت نظ��ارت آژانس بودیم این 
ادعاها ثابت نش��د. بنابراین اگر 
در چارچوب قوانین باش��یم به 

نفع کشورمان خواهد بود. 
نوبخ��ت گفت: ام��روز جهان 
یک ط��رف و آمری��کا در طرف 
دیگ��ر اس��ت و جه��ان مواضع 
جمهوری اسالمی ایران را تأیید 
می کن��د. مذاکرات م��ان با اروپا 
برای تأمین مناف��ع ما از برجام 
فشرده است و دستگاه ها موظف 
ش��دند نظرات خود را به وزارت 

امور خارجه منعکس کنند. 
برنامه دولت برای کنترل 

قیمت در بازار مسکن
پاس��خ  س��خنگوی دولت در 
به س��ؤالی در خص��وص نظارت 
دول��ت بر بازار مس��کن، تصریح 
ک��رد: امس��ال 50 ه��زار واحد 
مس��کونی در ش��هر و همی��ن 
میزان در روستا جزو برنامه های 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت که 
عرض��ه مس��کن را ب��اال خواهد 
برد. همچنین تصمیم گیری های 
خوب��ی در زمینه افزایش قدرت 
خرید مردم از طریق تسهیالت 
مس��کن ص��ورت گرفته ش��ده 
نهادهای  انتظار داری��م  اس��ت. 
نظارت��ی اجازه ندهند عده ای به 
ناحق مردم را تحت فش��ار قرار 

دهند. 
کاهش  خص��وص  در  نوبخت 
س��اعات اداری در م��اه مبارک 
رمض��ان، گف��ت: دول��ت اجازه 
را  اداری  کار  س��اعت  کاه��ش 
ن��دارد و مجل��س بای��د در این 

خصوص قانون را اصالح کند. 

کنایه نوبخت به فروش ارز در کوچه پس کوچه ها

اختصاص ۱۴ میلیارد دالر برای واردات کاال از ابتدای امسال

رئیس ات��اق اصناف ای��ران از 
تأمی��ن دالر 4200 تومانی برای 
هم��ه کاالها و خدم��ات وارداتی 
خبر داد و گف��ت افزایش قیمت 
موجود در بازار عوامل بس��یاری 
دارد ک��ه افزایش نرخ دس��تمزد 
کارگران و دیگر هزینه های تولید 
به خودی خود در گران تر ش��دن 

محصوالت مختلف مؤثر است. 
به گزارش ایسنا، طی ماه های 
اخیر که بازار ارزی با نوس��انات 
متع��دد و بی س��ابقه ای مواج��ه 
ش��ده بود، فعاالن بازار، تجار و 
تأمین  نگ��ران  تولیدکنن��دگان 
ارز م��ورد نیازش��ان بودن��د اما 
اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور اع��الم کرد که بر 
ارزی  سیاس��ت گذاری  اس��اس 
جدید دول��ت همه نیازمندان از 
تولیدکنندگان  تا  واردکنندگان 
و حتی دانش��جویان و مسافران 

می توانند از دالر 4200 تومانی 
استفاده کنند و هیچ مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد. 
گرچ��ه در این می��ان برخی 
از  تولیدکنن��دگان  و  اصن��اف 
 4200 دالر  نش��دن  تأمی��ن 
تومانی برای واردات کاال و مواد 
اولی��ه تولید خب��ر می دهند اما 
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف 
ای��ران در این زمینه به ایس��نا 
گفت: بر اساس مذاکرات صورت 
گرفته با مسئوالن دولتی و وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت همه 
کاالها و خدماتی که تعرفه برای 
آنها تعریف ش��ده است، از دالر 
4200 تومانی استفاده می کنند. 
البت��ه حتی اگر همین نرخ دالر 
ب��رای همه محص��والت رعایت 
شود باز هم اختالف حدود 500 
تومانی با نرخ ارز س��ابق وجود 
دارد و یکی از دالیلی اس��ت که 

سبب افزایش قیمت محصوالت 
وارداتی و حتی تولید داخلی که 
به مواد اولیه وارداتی نیاز دارند، 
می ش��ود. از س��وی دیگ��ر نیز 
هزینه های تولید کاال و خدمات 
مختلف نیز مانند نرخ دستمزد، 
اج��اره، انرژی و. . . افزایش پیدا 

کرده است. 
جلس��ات  ط��ی  اف��زود:  وی 
مختلف��ی ک��ه با وزی��ر صنعت، 
دیگ��ر  و  تج��ارت  و  مع��دن 
مس��ئوالن مختل��ف داش��تیم، 
بس��یاری از مشکالت موجود در 
ای��ن زمینه حل ش��د. به عنوان 
مث��ال بس��یاری از اتحادیه های 
به  نس��بت  توانس��ته اند  صنفی 
گشایش اعتبار برای خود اقدام 
کنند و برخ��ی از آنها در کمتر 
از هف��ت روز توانس��ته اند ای��ن 
کار را انج��ام دهند. درحالی که 
در گذش��ته دالر 4200 تومانی 

ش��امل حال آنها نمی ش��د و در 
دالر 4200 تومان��ی هیچ گونه 
محدودی��ت و س��قفی تعیی��ن 

نشده است. 
فاضلی با اشاره به اینکه سقف 
اعالم ش��ده برای تخصیص ارز 
از س��وی بانک مرکزی بس��یار 
بیش��تر و باالتر از سال گذشته 
است، اظهار کرد: افزایش قیمت 
موجود در بازار عوامل بس��یاری 
دارد که افزایش نرخ دس��تمزد 
کارگ��ران به میزان 19.5 درصد 
و دیگ��ر هزینه ه��ای تولی��د به 
خ��ودی خود در گران تر ش��دن 

محصوالت مختلف مؤثر است. 
رئی��س ات��اق اصن��اف ایران 
گفت: در ای��ن زمینه باید گفت 
مس��ئله ای ب��ه عن��وان کمبود 
کاال و عرض��ه وجود ن��دارد اما 
در برخی حوزه ها با مش��کالتی 
مواجه هس��تیم. به عنوان مثال 

در زمین��ه  کااله��ا و تجهیزات 
کاال  قل��م   27 دندانپزش��کی 
وج��ود دارد که 2۶ قلم آن هیچ 
مش��کلی ندارد و فقط در تأمین 
دستکش دندانپزشکی با مشکل 
مواجه ش��دیم که طب��ق اعالم 
این  »تولید  مربوط��ه  اتحادی��ه 
محص��ول مونوپل یک ش��رکت 
مالزیایی اس��ت که این شرکت 
نیز مونوپل آمریکایی هاس��ت و 
به همین دلیل است که در این 
زمینه با مشکل مواجه شدیم«. 
بنابرای��ن در اکثری��ت کاالها به 
وی��ژه کااله��ای اساس��ی هیچ 
مش��کلی وجود ندارد اما برخی 
کااله��ا هس��تند ک��ه در قالب 
تخصی��ص دالر 4200 تومان��ی 
قرار نداش��تند درحالی که پیش 
از آن با سیس��تم ب��دون انتقال 
ارز به کش��ور وارد می شدند که 
مشکل آنها نیز حل شده است. 

رئیس اتاق اصناف خبر داد

دالر 4200 تومانی برای همه کاالها تأمین شد

گزارش2

اقتصادجهان

چین خواسته های آمریکا را قبول می کند؟ 
سه پرسش درباره جنگ تجاری 

آمریکا و چین
س��ی ان ان مانی در گزارشی به جنگ تجاری چین و 
آمریکا پرداخته و آورده است که این دو کشور در مرحله 
رسیدن به جنگ تجاری متوقف شده اند و حاال قسمت 

سخت ماجرا فرا رسیده است. 
به گزارش سی ان ان مانی، پس از مذاکرات در سطح 
باال در واش��نگتن، دو اقتص��اد بزرگ جهان تهدید های 
تعرف��ه ای را به حالت تعویق درآورده اند. در همین حال 
آنها سعی می کنند با مس��ائلی که باعث درگیری های 

اخیر شده، کنار بیایند. 
چی��ن ق��ول داده خریدش از آمری��کا را به طور قابل 
توجهی افزایش دهد، اما کارشناس��ان و مقامات ارشد 
می گویند که مش��کالت کلیدی هنوز حل نشده است. 
به همین دلیل هم کارشناس��ان معتقدند بعید اس��ت 
این ماجرا پایان تنش دو کش��ور باشد. در این گزارش، 
مشکالتی که احتماال به وجود می آید، آورده شده است: 
* ادعاهای آمریکا درباره سرقت فناوری توسط چین 
به کجا می رس��د؟ تهدید آمریکا برای اعمال تعرفه های 
سنگین به مبلغ 150 میلیارد دالر روی کاالهای چینی 
از نتیج��ه تحقیق درب��اره چگونگی اس��تفاده چین از 

تکنولوژی آمریکا به دست آمد. 
این موضوع شامل شرکت های آمریکایی می شد که 
در عوض دسترسی به بازار بزرگ چین، تحت فشار قرار 
گرفته اند تا اسرار فناوری خود را در اختیار چینی ها قرار 

دهند. 
آمریکایی ها می خواهند تغییراتی در این زمینه انجام 
شود تا انتقال فناوری اجباری به منظور انجام تجارت در 
چین رخ نده��د. رابرت الیتیزر، نماینده تجاری آمریکا 
می گوید: ده ها میلیون شغل آمریکایی می تواند به این 

دلیل در خطر باشد. 
مقام��ات آمریکایی ب��ه ویژه در م��ورد برنامه های 
 Made( »2025 صنعت��ی چین از جمله »س��اخت
in 2025( نگ��ران هس��تند. درای��ن برنام��ه صدها 
میلی��ون دالر برای صنایع پیش��رفته مانند روباتیک، 
خودروه��ای الکتریکی و کامپیوتری س��رمایه گذاری 
شده اس��ت. هدف چین از این اقدامات تبدیل شدن 
به رهبر جهان در این زمینه ها اس��ت. اما کارشناسان 
درباره موافقت چین با تغییر این برنامه ها با ش��ک و 
تردید نگاه می کنند. چین خود را مرکز اصلی توسعه 
اقتص��ادی می داند. به گفته کارشناس��ان، این طرح 
چین برای برنده شدن در آینده است. به همین دلیل 

هم قبول آن مورد تردید قرار گرفته است. 
* آیا آمریکا می تواند شکاف تجاری با چین را کاهش 
دهد؟ تعهد چین این اس��ت ک��ه خرید کاال و خدمات 
آمریکای��ی را به طور قاب��ل توجهی افزای��ش دهد، اما 
کارشناس��ان نسبت به این موضوع هم شکاک هستند. 
به گفته آنها تقاضای ای��االت متحده برای کاهش تراز 
تجاری 200 میلیارد دالری »عماًل غیرممکن اس��ت.« 
برای این منظور، یک تیم آمریکایی برای تهیه جزییات 
افزای��ش خرید چینی ها در زمینه های��ی مانند انرژی و 

کشاورزی به این کشور سفر خواهد کرد. 
مؤسسه آکس��فورد پیش بینی کرده اس��ت با اضافه 
شدن خطرات احتمالی، کسری تجاری آمریکا به دلیل 
اقدام��ات دولت ترامپ برای کاه��ش مالیات و افزایش 
هزینه ها با بقیه جهان در س��ال جاری به 100 میلیارد 

دالر افزایش پیدا خواهد کرد. 
* چه اتفاقی برای ZTE می افتد؟ وزارت بازرگانی 
ایاالت متح��ده ZTE را از خرید قطعات حیاتی اش 
از ش��رکت های آمریکایی منع کرد. این ماجرا باعث 
 ZTE عدم اطمینان از سرنوش��ت ش��رکت فناوری
ش��د. پکن در طول مذاک��رات تجاری با واش��نگتن 
برای لغو این ممنوعیت فشار می آورد. چین می گوید 
این ش��رکت کارخانه های خود را متوقف کرده است. 
مقامات آمریکایی هم می گویند این ممنوعیت به این 
دلیل اعمال ش��د که ZTE اعتراف کرده تحریم های 

ایران و کره شمالی را نقض کرده است. 
ورود کانادا و آمریکا به مسئله ارزهای مجازی

س��ازمان های تنظیم مقررات بورسی کانادا و آمریکا 
اعالم کردند تحقیقات در خصوص ده ها پرونده مرتبط 

به ارزهای مجازی را آغاز کرده اند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، انجمن مدیریت 
اوراق بهادار آمریکای ش��مالی اعالم کرد تحقیقات در 
خصوص طیف وسیعی از فعالیت های مرتبط با ارزهای 
مج��ازی را آغاز کرده اس��ت که برخی از آنها به مرحله 
جمع بندی رس��یده اند. در ای��ن پرونده ها ب��دون ارائه 
اطالعات در خصوص ریسک های موجود در عرضه های 
اولیه، اقدام به خرید و فروش ارزهای مجازی شده است. 
س��ازمان های ناظ��ر همچنی��ن اقدام به برخ��ورد با 
وب س��ایت هایی که با آدرس و تصاویر جعلی به دنبال 
جذب س��رمایه گذار بوده اند کرده ان��د. جو برگ- مدیر 
کمیس��یون اوراق بهادار ایالت آالباما - گفت: اقداماتی 
که تاکنون صورت گرفته تنها نوک کوه یخی است که 

بیشتر آن در زیر آب قرار دارد. 
اق��دام جدید قانون گ��ذاران به مقابله ب��ا پرونده های 
ارزه��ای مج��ازی پس از آن ش��دت گرفته اس��ت که 
نهاده��ای ناظر فدرال توجه و نظارت خود روی ارزهای 
مجازی را تشدید کرده اند. برگ گفت در آینده ای نزدیک 

شاهد همکاری های بیشتر بین دو کشور خواهید بود. 
الزم به ذکر اس��ت پیشتر اس��تیون منوچین- وزیر 
خزان��ه داری آمریکا- گفته بود: نباید اج��ازه دهیم ارز 
دیجیتالی بیت کوین به حساب بانکی سوئیس در عصر 
جدید تبدیل شود و به عنوان ابزاری برای مخفی کردن 

فعالیت های نامشروع به کار رود. 
منوچین وعده داد با س��ایر دولت ها، خصوصاً اعضای 
گروه 20 همکاری کند تا بر فعالیت کس��انی که وجوه 
س��نگینی را در ارزه��ای دیجیتال��ی س��رمایه گذاری 

می کنند، نظارت شود. 

اقتصادایران

بازارهای سرمایه گذاری به کدام سو حرکت کردند؟ 
واکاوی بازار مسکن، ارز و سکه

رمض��ان امس��ال در حالی از راه رس��ید که بحران 
ارزی تأثیر خود را بر س��ایر بازارها آشکار کرده بود، 
بهای طال، س��که و ارز و در کنار اینها مسکن روندی 
رو به رشد را نشان می داد و افزایش تقاضا برای خرید 
این دس��ت اقالم خود نشان دهنده تالش برای حفظ 

ارزش پول تلقی می شد. 
به گ��زارش خبرآنالین، درحالی که ب��ازار ایران به 
شکلی س��نتی عادت به کاهش تقاضا و فرورفتن در 
الک رکود را طی یک ماهه رمضان دارد اما امس��ال 
عادت سالیان پیش خرق شده و وضعیت تا حدی به 
دلیل ش��رایط ویژه و خاص تفاوت هایی را با سالیان 
گذشته نش��ان می دهد. بازارهای مهم ایران هر چند 
چون گذش��ته وارد فاز رکود نش��دند اما با این حال 
نس��بت به هفته های پیش از آغاز ماه مبارک رمضان 

آرامشی نسبی را به خود دیدند. 
ارز: کم نیس��ت ش��مار کس��انی ک��ه در ایران که 
واژه دالر و ارز را یک��ی می دانن��د و ای��ن را به جای 
دیگری اس��تفاده می کنند. آش��فتگی در بازار دالر و 
بروز کمبودهایی در بازار اس��کناس این ارز در اواخر 
س��ال گذشته نش��انه هایی از رشد قیمت ها را در این 
بازار به نمایش گذاشت. تقاضای ارز یا به عبارت بهتر 
دالر در نیمه های دی م��اه 139۶ رو به افزایش نهاد 
و این مس��ئله زمینه را برای بروز بحرانی جدی مهیا 
ک��رد، به طوری که عادت بازار ایران مبنی بر ورود به 
ف��از تعطیل��ی و نیمه تعطیلی در ن��وروز تغییر کرد و 
قیمت ه��ا در این بازار هر روز افزایش��ی بیش از روز 

قبل را نشان می داد. 
از بیس��ت و دومین روز فروردین اما شرایط تغییر 
ک��رد. قیمت دالر ت��ک نرخی و خری��د و فروش ارز 
بیش از مبالغ مجاز تعیین ش��ده در قانون مش��مول 

قاچاق اعالم شد. 
حاال توقف فعالیت صرافی ها از یک سو و اعالم ارز 
تک نرخی از سوی دیگر شرایط را برای اعالم قیمت 
دالر در ب��ازار آزادی ک��ه وجود ندارد دش��وار کرده 
اس��ت، اما دالالنی که س��الیان طوالنی است حاشیه 
فردوس��ی زندگی می کنند و به رغم تمامی توصیه ها 
و دس��تور العمل ها و... حاضر نیس��تند میدان را ترک 
کنند، این روزه��ا از کاهش قیمت توافقی دالر یا به 
عبارت دیگر قیمت غیرقانونی دالر صحبت می کنند. 
با این حال قیاس قیم��ت دیگر ارزها خود موید این 
نکته اس��ت. قیمت هر یورو که پی��ش از این به یک 
قدمی هش��ت هزار تومان رسیده بود، در آستانه ماه 
مبارک رمضان به حدود 7400 تومان کاهش یافت. 
قیمت لیر ترکیه نیز از حدود 1500 تومان به 1380 

تومان کاهش یافته ست. 

این وضعیت در بازار پوند نیز قابل ردگیری اس��ت 
چرا که بهای هر پوند از کانال 9 هزار تومان به 8400 

تومان رسیده است. 
سـکه: وضعیت بازار س��که اما تفاوت هایی با بازار 
ارز دارد. تحویل زودهنگام س��که های ثبت نامی بانک 
مرکزی این انتظار را ایجاد کرده بود تا حباب قیمتی 
این کاالی سرمایه گذاری پیش از موعد بترکد اما به 
نظر می رسد باال بودن شدید تقاضا در این حوزه مانع 

از عمل قوانین اقتصادی در بازار شد. 
هر چند به گفته دس��ت اندرکاران بازار طال و سکه 
تقاض��ا برای ای��ن کاال در روزهای اخی��ر و همزمان 
با آغاز م��اه مبارک رمضان کاهش یافت��ه اما میزان 
کاهش قیمت ها متناسب با انتظارات تلقی نمی شود. 
بهای هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی در 10 روز 
گذش��ته کاهش��ی حدود ۶0 ه��زار تومان را نش��ان 
می ده��د اما بازاری ه��ا معتقدند آنچ��ه در این بازار 
مش��هود است، کاهش تقاضا برای روزهای آتی است 
ک��ه بی تردید به کاهش بیش از پیش قیمت ها کمک 
می کن��د. در بازار قطعات کوچک تر مانند ربع س��که 
و نیم س��که نیز تقاضا مهار ش��ده و همین امر نشان 

می دهد روند قیمت ها رو به کاهش خواهد رفت. 
مسـکن: بازاری که بیش از یک دهه در فاز رکود 
به س��ر می برد بار دیگر خمیازه کش��داری می کشد 
و آماده حرکت ش��ده اس��ت. با این حال فرا رسیدن 
ماه مب��ارک رمضان قطار حرک��ت قیمت ها در بازار 
مسکن را ابتدا کند و سپس متوقف کرد. درحالی که 
قیمت مس��کن روی دور تند افزای��ش افتاده بود، به 
گفته مش��اوران امالک، با کاهش تقاضا مواجه شده 
و حرک��ت در این بخش کندتر از قبل ش��ده اس��ت. 
افزای��ش 31 درص��دی قیمت مس��کن در فروردین 
1397 در بازار خود زمینه را برای بروز شوک قیمتی 
مهیا کرد و برخی س��رمایه های سرگردان آماده ورود 

به این بازارها می شدند. 
یکی از مش��اوران امالک در ش��رق ته��ران در این 
خصوص می گوید: تقاضا کاهش یافته و در ش��رایط 
کنونی تنها خریدار واقعی و فروشنده واقعی در بازار 
حض��ور دارند. نکته اینجاس��ت که ت��ب تند افزایش 
قیمت نیز کمی مهار ش��ده اما به نظر می رس��د بازار 
مسکن از الک رکود بیرون خزیده است ولی با توجه 
ب��ه نبود قدرت خرید کافی احتمال داغ نش��دن این 

بازار بسیار باالست. 
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فرصـت امـروز: وقت��ی در آخری��ن 
روزهای اردیبهشت ماه امسال تصاویری از 
خودکشی ناموفق یکی از کارگران هپکو 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر شد، بار 
دیگر غول صنعت ش��هر اراک خبرس��از 
ش��د و این واقعی ترین نماد صنعت امروز 
ایران و استعاره ای از خصوصی سازی های 
شکس��ت خورده در س��ال ها و دهه ه��ای 
اخیر در کش��ور دوباره به صدر خبرهای 
رسانه ها و افکار عمومی بازگشت. شرکت 
هپکو ک��ه روزگاری نماد تولید و نوآوری 
بخ��ش صنعت به حس��اب می آم��د، این 
روزها و سال ها حال و روز خوشی ندارد. 
این ش��رکت که پس از خصوصی س��ازی 
س��ال 1385 در مس��یر انحط��اط ق��رار 
گرفته بود، هنوز با وجود تغییر س��هامدار 
عمده به زندگی برنگش��ته. ح��اال اما در 
تازه تری��ن اتفاق، قرار اس��ت اداره هپکو 
به یک هیأت مدی��ره جدید تحت نظارت 
دول��ت واگ��ذار ش��ود تا ب��ا اس��تفاده از 
تس��هیالت کالن و تخفیف های��ی که در 
م��ورد بدهی های گذش��ته این ش��رکت 
اعمال می شود دوباره به فعالیت صنعتی 
برگردد؛ روندی که نش��ان دهنده کالفی 
سردرگم و نداشتن استراتژی مشخص و 
راهبردی برای واگذاری و خصوصی سازی 

در اقتصاد ایران است. 
بسته نجات دولت دوازدهم

در آخرین روز اردیبهش��ت ماه امسال، 
فصل تازه ای از ماج��رای غول بحران زده 
صنع��ت ایران آغاز ش��د. ش��رکت هپکو 
که زمان��ی عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
ماش��ین های راهس��ازی در خاورمیان��ه 
را ی��دک می کش��ید، حاال با اس��تعفای 
س��هامدار جدیدش مواجه ش��ده و قرار 
است س��ازمان خصوصی س��ازی به عنوان 
نماینده دولت برای تش��کیل هیأت مدیره 
و انتخاب مدیرعامل جدید این ش��رکت 
وارد عمل ش��ود. به گزارش اتاق ایران، با 
اینکه هپکو در زمان جنگ توانس��ت سر 
پا بماند و با ساخت ماشین آالت سنگین 
مورد نیاز جبهه، نقش��ی مهم در دفاع از 
کشور داش��ت و به رغم اینکه چند سالی 
نی��ز زیر ب��ار تحریم ها رفت و به س��ختی 
تاب آورد، اما هرگز نتوانس��ت به سالمت 

از گردباد سوءمدیریت، جان به در برد. 
حس��ین بختیاری، فرمان��دار اراک در 
آخری��ن روز اردیبهش��ت ماه با حضور در 
جم��ع کارگران معترض هپک��و، از اتخاذ 
تصمیمات��ی ب��رای بهب��ود وضعیت این 
ش��رکت خبر داد. بختی��اری به پیگیری 
مطالبات کارگران ازجمله تغییر سهامدار 
هپک��و اش��اره ک��رد و اف��زود: خواس��ته 
کارگ��ران برای برکناری س��هامدار عمده 
هپکو به رئیس س��ازمان خصوصی سازی 

منتقل و اعالم شد سهامدار توانایی اداره 
این ش��رکت را ندارد؛ زیرا نه اعتباری به 
این ش��رکت تزریق کرده و نه تیم کاری 
متخصصی ب��ه هم��راه دارد؛ درحالی که 
برطرف ش��دن مش��کالت هپکو به تزریق 
100میلیارد تومان نقدینگی برای خرید 
تجهی��زات و مواد اولیه و همچنین وجود 
تیم تخصصی قوی و کارش��ناس نیازمند 
ت��ا تصمیم ه��ای کارشناس��ی و  اس��ت 

قابل اجرا گرفته شود. 
ب��ه گفت��ه فرمان��دار اراک، در نهایت 
تصمیم گرفته شد سهامدار هپکو از مقام 
خود استعفا دهد که این کار انجام شد و 
سازمان خصوصی س��ازی رسما استعفا را 

پذیرفت. 
پیگیری ه��ای  دیگ��ر  درخص��وص  او 
انجام شده، گفت: سازمان خصوصی سازی 
به عن��وان نماین��ده دولت برای تش��کیل 
هیأت مدی��ره و انتخ��اب مدیرعامل وارد 
عم��ل خواه��د ش��د. ب��ه گفت��ه او عصر 
روز دوش��نبه در جلس��ه ای در ته��ران 
ب��ا حضور وزی��ران مرب��وط و اس��تاندار 
مرکزی درخصوص تعیین هیأت مدیره و 
مدیرعامل جدید این واحد صنعتی بحث 

و بررسی شد. 
بختی��اری گف��ت: ب��ر ای��ن اس��اس، 
تصمیم گیرن��ده برای ای��ن واحد صنعتی 
فرد نیست، بلکه هیأت مدیره ای است که 
دولت در تشکیل آن نظر می دهد؛ از این  
پس در هپک��و هیأت مدیره و مدیرعاملی 
که مسئوالن استانی و کشوری در تعیین 
آن نقش داش��ته اند تم��ام تصمیمات را 
اتخاذ خواهن��د کرد. با ای��ن کار نگرانی 
کارگران درباره عملکرد س��هامدار بعدی 

برطرف می شود. 
او درب��اره بدهی ه��ای ای��ن ش��رکت 
گف��ت: در هیأت دولت مصوب ش��ده که 
از ابتدای امس��ال هپک��و هیچ جریمه ای 
باب��ت بدهی های بانکی نپ��ردازد و دولت 
آن را پرداخت می کند؛ ضمن اینکه مبلغ 
90میلیارد تومان تس��هیالت نیز تصویب 
ش��ده که در اختی��ار هیأت مدیره جدید 
قرار بگیرد تا بتواند خرید تجهیزات، مواد 
اولیه و پرداخت حقوق را به انجام برساند. 

بر هپکو چه گذشت؟ 
س��ال85 ب��ود ک��ه ش��رکت نوپ��ای 
جری��ان  در  کوث��ر  واگن س��ازی 
خری��دار  قام��ت  در  خصوصی س��ازی 
۶0.72درصد از س��هام هپکو ظاهر شد، 
اما سازمان خصوصی سازی در سال90 به 
دلیل ناتوانی خری��دار در انجام تعهدات، 
شرکت را پس گرفت تا به خریدار دیگری 

بفروشد. 
در میانه ه��ای س��ال9۶ و اوج اعتراض 
کارگ��ران اراکی بود که عاقبت ش��رکت 

هی��درو اطلس پای میز معامله ش��رکت 
هپکو آمد و حاضر ش��د ۶0.72درصد از 
س��هام این غول بحران زده را با شرایطی 
وی��ژه و در نهای��ت به مبل��غ 10میلیون 
تومان بخرد، اما این ش��رکت نیز با تمام 
ادعاهای��ی ک��ه درب��اره احی��ای هپکو و 
هم��کاری با آلمانی ها داش��ت، عاقبت پا 
پس کش��ید تا این ش��رکت ورشکسته و 
مشمول ماده141 قانون تجارت دوباره به 
دست دولتی ها بیفتد و بخت خود را برای 

خروج از بحران بیازماید. 
علی اصغر عطاریان، مالک واگن س��ازی 
کوثر در س��ال1385 عمده سهام شرکت 
هپکو را به صورت ش��رایطی از س��ازمان 
خصوصی س��ازی خرید اما این ش��رکت 
برخالف پیش بینی ها، س��ریعا وارد زیان 
شد و خریدار نیز اقساط خود را نپرداخت 
تا جایی که س��ازمان خصوصی سازی در 
ش��هریورماه سال 1390 س��هام هپکو را 
چند ب��ار در بورس ته��ران عرضه کرد و 
ش��ش س��ال بعد ش��رکت هیدرو اطلس 

حاضر به خرید آن شد. 
در این میان گفته های کارگران هپکو در 
مورد اتفاقات رخ داده در این ش��رکت پس 
از واگذاری قابل تأمل است. آنها می گویند: 
در سال85 که هپکو واگذار شد، محصوالت 
دپوشده در پارکینگ این شرکت به فروش 
رف��ت، بعد از آن نوبت به فروش مواد اولیه 
و پس  از آن فروش ماش��ین آالت ش��رکت 
رس��ید و پول هم��ه اینها در قالب س��ود 
س��هام از شرکت خارج شد. در ادامه مالک 
تصمیم گرفت با ایجاد شرکت های اقماری، 
ش��رکت هپکو را به هلدینگ هپکو تبدیل 
کند و کارکرد اصلی ش��رکت را از ساخت 
ماش��ین آالت ب��ه س��مت واردات قطعه و 
ماشین آالت دس��ت دوم تغییر دهد که در 
این فرآیند س��ودهای کسب شده به جیب 
ش��رکت های اقماری س��رازیر شد و عمال 

هپکو بی نصیب ماند. 
در ای��ن وضعیت، بخش��ی از نقدینگی 
هپکو نیز ب��ه خرید نق��دی 25درصد از 
س��هام معدن ط��ارم اختص��اص یافت تا 
راه برای خرید اقس��اطی 25درصد دیگر 
از س��هام این معدن ب��رای مالکان وقت 
کارخان��ه مهیا ش��ود؛ معدنی که هنوز به 

بهره برداری نرسیده است. 
در ادام��ه مالک هپک��و در صدد تغییر 
کارخان��ه  زمی��ن  از  بخش��ی  کارب��ری 
س��اخت  ب��رای  هپک��و  100هکت��اری 
مجتمع های مس��کونی و تفریحی برآمد، 
اما تا حدودی نیز امورات آن را انجام داد 
ولی درنهایت با مخالفت کارگران و برخی 
مقامات استانی مواجه شد و امکان ادامه 

کار را از دست داد. 
بنا بر آنچه کارگ��ران هپکو می گویند، 

ب��ه  هپک��و  واگذارش��دن  زم��ان  از 
بخش خصوص��ی، ه��دف اصل��ی مالکان 
جدی��د نابودکردن هپک��و و بهره برداری 
از زمی��ن و دارایی های آن بوده و در این 
مسیر به هر ش��یوه که توانسته اند به این 

شرکت صاحب نام ضربه زده اند. 
در تمام ای��ن مدت هپک��و و 1200نفر 
کارگر و کارمند این شرکت از فعالیت اصلی 
خ��ود ب��ه دور افتاده اند و امورات ش��رکت 
به س��ختی و با کمک تس��هیالت سنگین 
بانک��ی اداره می ش��ود. در نتیج��ه بدهی 
ش��رکت مدام افزایش پیدا کرده است. کار 
به  جایی رس��یده که عمال هپکو چند برابر 
سرمایه ای که دارد، بدهی باال آورده است. 

شکست دوم در واگذاری هپکو
در تابستان139۶ که اعتراض کارگران 
اراک��ی به وی��ژه در دو کارخان��ه هپکو و 
آذرآب ب��ه دلیل معوق ش��دن حقوق باال 
می گیرد و در کش��اکش تالش مسئوالن 
دولتی برای خواباندن این غائله، سازمان 
خصوصی س��ازی نی��ز موفق می ش��ود با 
ش��رایطی بسیار آسان س��هام هپکو را به 
وکال��ت از واگن س��ازی کوثر به اس��داهلل 
احمدپ��ور، مدیرعام��ل ش��رکت هیدرو 

اطلس واگذار کند. 
بنا ب��ر اظه��ارات کارگ��ران هپکو، در 
این معامل��ه قرار می ش��ود مالک جدید 
12میلی��ارد تومان به حس��اب س��ازمان 
خصوصی سازی واریز کند و ۶0.72درصد 
از س��هام هپک��و را بردارد ام��ا دولت باز 
هم کوت��اه می آید و ش��رکت را در ازای 
10میلیون تومان به مالک جدید تحویل 
می دهد مش��روط بر اینک��ه 11میلیارد و 
990میلیون تومان باقیمانده برای شروع 
کار به هپکو تزریق ش��ود، ام��ا در ادامه 
ش��واهد حاکی از این اس��ت که با وجود 
تم��ام ادعاهای��ی که مال��ک جدید برای 
احی��ای هپکو داده، هی��چ اتفاقی در این 
ش��رکت رخ نمی دهد و دس��تمزد ماهانه 
کارگران آن نیز از محل تسهیالت جدید 
بانک��ی و به بهای سنگین ترش��دن بدهی 

این شرکت پرداخت می شود. 
در نتیج��ه ای��ن اتفاق��ات، هپک��و به 
وضعیت��ی رس��ید ک��ه عمال ورشکس��ته 
محس��وب می ش��ود و کارگ��ران آن نیز 
خواس��تار  حق��وق،  دریاف��ت  به ج��ای 
نجات کارخانه ش��ده اند. ح��اال احمدپور، 
مدیرعامل شرکت هیدرو اطلس که طبق 
اعالم س��ازمان خصوصی س��ازی چند بار 
از بهمن ماه س��ال گذش��ته از سهامداری 
هپکو اس��تعفا داده، رس��ما در پی قبول 
استعفایش در سازمان خصوصی سازی از 
مدیریت هپکو کنار رفته تا آخرین شانس 
هپک��و برای رهایی از بح��ران با همراهی 

دولتی ها امتحان شود. 

صنعت،  وزی��ر  ش��ریعتمداری،  محمد 
مع��دن و تج��ارت در چه��ل و هفتمین 
جلس��ه نشس��ت کارگروه ملی تسهیل و 
رفع موانع تولید که با حضور مس��ئوالن 
ارش��د اس��تان مرکزی در ته��ران برگزار 
ش��د بر پرداخت دستمزد معوق کارگران 
هپک��و اراک تأکی��د ک��رد.  ب��ه گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی دولت، شریعتمداری 

خواس��تار تعیین تکلی��ف و واگذاری این 
ش��رکت ب��ه خری��داران دارای اهلیت و 
نهادهای معتمد و دارای منابع مالی ش��د 
و افزود: با وجود سهم بیش از ۶0درصدی 
سازمان خصوصی سازی از شرکت هپکو، 
این س��ازمان اختیارات مال��ک واقعی را 
دارد و ای��ن موض��وع مس��ئولیتی را هم 
متوجه س��ازمان می کند.  در این نشست 

آقازاده  سازمان خصوصی س��ازی،  رئیس 
اس��تاندار مرک��زی و معاونی��ن اقتصادی 
اس��تاندار؛ کریمی و مقدسی نمایندگان 
م��ردم اراک در مجل��س و نمایندگانی از 
وزارتخانه ه��ای مرتب��ط و معاون��ان وزیر 
صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند. 

همچنین در این نشست پیشنهاداتی از 
سوی وزیر صنعت،  معدن و تجارت و سایر 

شرکت کنندگان جهت بهبود شرایط این 
شرکت و نیز واگذاری به بخش خصوصی 

به سازمان خصوصی سازی ارائه شد. 
در آخرین روز اردیبهش��ت ماه امسال، 
استاندار مرکزی در جمع کارگران هپکو 
قول داده بود مشکالت این واحد صنعتی 
و کارگ��ران را از طریق ته��ران پیگیری 

کند. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

دستمزد معوق کارگران هپکو پرداخت می شود

دولت پشت فرمان هپکو می نشیند

هپکو در دوربرگردان
دریچه

وزیر کار مطرح کرد
چند درصد ایرانی ها کاالی ایرانی 

می خرند؟ 
فرصت امروز: وزیر کار نتایج یک نظرسنجی جدید 
در خص��وص تمایل ایرانی ها به خری��د کاالی ایرانی را 
اعالم کرد و گفت براس��اس نظر سنجی های انجام شده 
۶3 درصد مردم به ش��رط ب��اال رفتن کیفیت و قیمت 

مناسب آمادگی دارند کاالی ایرانی مصرف کنند. 
علی ربیعی با بیان اینکه بر اس��اس نظر س��نجی ها 
25درصد مردم اعالم کرده اند که صرفاً از کاالی ایرانی 
استفاده می کنند، ادامه داد: 9.1درصد از مردم نیز اظهار 
کرده اند کاًل تمایلی به خرید کاالی ایرانی ندارند.  ربیعی 
با اشاره به اینکه تصمیمات کالن و مثبتی برای حمایت 
از کاالی ایرانی گرفته ش��ده است، گفت: ما کاالها را به 
سه دسته تقسیم کرده ایم. دسته اول کاالهایی است که 
ت��وان تولید آنها در داخل کش��ور وجود دارد و در حال 
حاضر نیز این کاالها تولید می شود. دسته دوم کاالهایی 
که توان تولید وجود دارد اما وارد می شود و دسته سوم 
کاالهایی هستند که تولید آنها در کشور مقرون به صرفه 

نیست و نیاز کشور از واردات تأمین می شود. 
به گزارش صداوس��یما، او ادام��ه داد: در حال حاضر 
برای هر س��ه دس��ته برنامه ریزی های مشخصی انجام 
ش��ده. به عنوان مث��ال ب��رای کاالهایی ک��ه در حال 
حاضر وارد می ش��وند و ظرفیت های تولید مناسبی در 
کش��ور ندارند قوانینی وضع کردیم تا به ش��رکت های 
وارد کننده مشروط به تولید در ایران اجازه واردات داده 
ش��ود.  ربیعی با بیان اینکه این سیاست سبب می شود 
تا ش��رکت های وارد کننده تولید در داخل را جایگزین 
واردات کنند، گفت: شرط ما برای ورود به بازار مصرف 

ایران تولید در داخل است. 
وزی��ر کار با بیان اینکه برخ��ی فعالیت های تولیدی 
معطوف به واردات است، گفت: در حال حاضر بازار 400 
میلیونی منطقه در کنار کش��ور ما موجود است و این 
مس��ئله انگیزه خوبی است تا شرکت های بین المللی با 
استفاده از ثباتی که در ایران وجود دارد تولید کاالهای 
خ��ود را به داخل ایران منتقل کنند ت��ا هم بازار ایران 
را داشته باش��ند و هم بازار منطقه را هدف قرار دهند.  
ربیعی یکی از دیگر برنامه ها را بهبود فضای کسب وکار 
برای تولیدکنندگان ایرانی دانست و افزود: در این زمینه 
چن��د کاالی مهم و اساس��ی را به ص��ورت موردی در 
دس��تور کار قرار داده ایم تا با اعطای تسهیالت یارانه ای 
و حمایت های دولتی شرایط را برای ادامه فعالیت های 
آنها بهبود بخش��یم.  ربیعی با بیان اینکه برای تشویق 
مردم به اس��تفاده از کاالی ایرانی باید ذائقه و نوع تفکر 
مردم را تغییر داد، گفت: باید همانند کشورهایی نظیر 
ژاپن و مالزی یک جنبش اجتماعی خرید کاالی ایرانی 
راه اندازی ش��ود و تولید ملی به نماد هویت ملی مردم 
تبدیل ش��ود تا همانند پرچم، خری��د کاالی ایرانی نیز 

برای مردم قابل احترام و اهمیت باشد. 

اگر از نصب آنتن نزدیک منزل تان 
شکایت دارید بخوانید

بسیاری از مردم نمی دانند که استاندارد ملی ایران چه 
حدودی را برای میزان تشعشعات رادیویی و مایکروویو 
در مناط��ق مس��کونی تعیین کرده اس��ت و آنتن های 
اپراتورهای تلفن همراه و وایمکس باید در چه فاصله ای 

از اماکن مسکونی نصب شوند؟ 
به گزارش ایسنا، از سوی نهادهای مسئول بارها اعالم 
شده که تشعش��عات پرتوهای رادیویی کمتر از میزان 
اس��تاندارد تعیین شده اس��ت، با این وجود شهروندان 
درص��ورت نگرانی از نصب دکل ه��ای اپراتورهای تلفن 
همراه و وایمکس می توانند شکایت خود را ثبت کنند 

تا اندازه گیری های الزم انجام و نتایج آن اعالم شود. 
با توجه به پروانه های واگذارشده به اپراتورهای تلفن 
همراه و وایمکس، س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی نس��بت به پاس��خگویی به ش��کایات مردم از 
تشعشعات آنتن های اپراتورهای یادشده اقدام می کند. 
این فرآیند به صورت ثبت ش��کایت در سامانه شکایات 
سازمان توسط افراد حقیقی یا حقوقی؛ بررسی شکایت 
و انجام اندازه گیری های الزم توس��ط اپراتور یا اداره کل 
تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی منطقه مربوطه و 
اعالم نظر س��ازمان انرژی اتم��ی ایران به عنوان متولی 
تشعش��عات در کش��ور درباره نتایج اندازه گیری انجام 

می شود. 
تاکن��ون فاصله مش��خصی جهت نص��ب آنتن های 
مخابراتی از اماکن مسکونی تعیین نشده است، چراکه 
فاصله در کنار پارامترهای دیگری چون توان تشعشعی و 
زاویه تابش آنتن تعیین کننده استاندارد یا غیراستاندارد 
بودن حدود تشعش��عات یک آنتن است. لذا در صورت 
وجود نگرانی از تشعش��عات آنتنی در مجاورت مکانی 
مسکونی باید موضوع از طریق ثبت شکایت در سامانه 
شکایات س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
پیگیری ش��ود تا پ��س از انج��ام اندازه گیری های الزم 
رأی نهایی در خصوص مج��از یا غیرمجاز بودن حدود 
پرتودهی آنتن مورد نظر از س��وی سازمان انرژی اتمی 

ایران صادر شود. 
در هر حال مقادیر تشعش��عات رادیویی و مایکروویو 
در مناطق مسکونی و اماکن عمومی باید از حدودی که 
در استاندارد ملی ایران با عنوان »پرتوهای غیر یون ساز-

حدود پرتوگیری« آمده است، کمتر باشد. 
اما بسیاری از شهروندان س��ؤال دارند که در صورت 
نگرانی از برپایی، س��ازه، اس��تحکام پایه و محل نصب 
دکل ه��ای اپراتوره��ای تلف��ن هم��راه و وایمکس چه 
اقدامی باید انجام دهند؟ متولی نصب و رس��یدگی به 
شکایات مربوط به دکل ها در شهر تهران، شرکت ارتباط 
مشترک ش��هر بوده و در شهرستان ها این امر به عهده 
شهرداری هاست. لذا در صورت وجود هرگونه نگرانی در 

این خصوص باید با نهادهای یاد شده مکاتبه شود. 

مسکن

زمین وزارتخانه ها مسکن مردم می شود
شروع 382 پروژه بازآفرینی 

شهری
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تشریح جزییات 
جدی��د حمای��ت دول��ت در نوس��ازی بافت های 
فرس��وده و ناکارآمد ش��هری از نام��ه معاون اول  
رئیس جمه��وری ب��ه وزرا ب��رای انتق��ال اراضی 
وزارتخانه ه��ا ب��ه وزارت راه جهت اج��رای طرح 
بازآفرینی ش��هری خب��ر داد. او همچنین با بیان 
جزییات مصوبه 23ماده ای س��تاد ملی بازآفرینی 
ش��هری ک��ه توس��ط دولت ب��ه تصویب رس��ید، 
اعالم کرد طی س��ه ماه اخیر ق��رارداد 382پروژه 
بازآفرینی ش��هری را در نقاط مختلف کشور امضا 

و آغاز شده است. 
به گزارش ایسنا، هوشنگ عشایری روز سه شنبه 
در نشستی خبری گفت: خوشبختانه جریان سازی 
درخصوص بازآفرینی ش��هری آغاز ش��ده اس��ت. 
مسئوالن هم به جهت اقبال عمومی، بیشتر مورد 
توج��ه قرار داده اند. دکت��ر روحانی از روزی که به 
این موضوع ورود کردند تأکید بر این داش��تند که 
مس��ئله بافت های ناکارآمد شهری به خصوص در 

بحث مسکن حل و فصل شود. 
وی اف��زود: بع��د از نشس��ت خب��ری چند روز 
گذش��ته که موضوع بازآفرینی شهری تبیین شد 
تأکید بر این بود که ابزارهای مالی این طرح تهیه 
ش��ود. در روزهای اخیر موضوع بازآفرینی شهری 
در س��تاد ملی بازآفرینی شهری مطرح شد. تیمی 
که برای این منظور تشکیل شده منسجم است و 
بزرگ ترین مزیت این بخش آن است که همگرایی 
خوبی در کارگروه ش��کل گرفت��ه و رویکرد اصلی 

این برنامه مردم محوری است. 
عش��ایری با اعالم اینکه ظرف س��ه ماه مصوبه 
23م��اده ای تدوین و به دولت تقدیم ش��د، گفت: 
خروجی ه��ای اصل��ی ای��ن 23 م��اده تأکی��د بر 
مش��ارکت مردم است. موضوع دیگر اینکه طرح و 
برنامه از طرف تس��هیلگرانی از جنس مردم انجام 
ش��ود. متولی اصل��ی اجرای برنامه، توس��عه گران 

هستند. 
مدیرعام��ل ش��رکت بازآفرینی ش��هری ایران، 
ارکان دیگر را دولت و ش��هرداری دانست و افزود: 
وظیفه این دو رکن آن اس��ت که خدمات روبنایی 
و زیربنای��ی را برعه��ده بگیرن��د. در این خصوص 
مصوبه ای گرفته ش��د که 1500 میلیارد تومان از 
محل بودجه عمومی دول��ت برای تأمین خدمات 
عموم��ی روبنایی و زیربنایی در اختیار برنامه قرار 
گیرد. درخصوص شهرداری ها هم مصوب شد اگر 
ش��هرداری ها 30درصد روی معاب��ر هزینه کنند 
70درصد دول��ت ورود خواهد ک��رد. البته دولت 
نمی توان��د به ش��هرداری تکلیف کن��د بلکه ابزار 
تش��ویقی ارائه می کند. این 70درصدی که دولت 

می آورد درواقع همان مشوق است. 
اراضی دولتی به توسعه گران اختصاص می یابد

وی ادامه داد: بخش دیگر به ش��تاب دهی برنامه 
مربوط می ش��ود. برای اینکه برنامه سرعت بگیرد 
تمامی اراضی دولتی واقع در بافت در اختیار مردم 

قرار می گیرد. 
ب��ه گفته عش��ایری، اگر توس��عه گران وارد این 
برنامه ش��دند همه دستگاه های دولتی باید اراضی 
خ��ود را در اختیار برنامه ق��رار دهند. نامه ای که 
آقای جهانگیری به همه وزرای کابینه ابالغ کردند 
ک��ه زمین های خود را در اختیار بگذارید از تهران 
ش��روع شده و به تمامی استان ها ابالغ شده است. 
بن��ده هم هر هفته به اس��تان ها س��فر می کنم و 
گ��زارش می دهم که کدام اس��تان در کدام محله 
اراضی خود را در اختیار این برنامه قرار داده است. 

پرداخت وام 50 میلیون تومانی برای نوسازی 
هر واحد

مدیرعام��ل ش��رکت بازآفرین��ی ش��هری تصریح 
کرد: توس��عه گران اگر وارد این موضوع شوند ما در 
حمای��ت از این قضیه دو نوع تس��هیالت در اختیار 
ق��رار می دهیم؛ یک��ی در مدل تقاضا اس��ت که در 
تسهیالت مسکن یکم سود تسهیالت را به 8درصد 
رس��اندیم. دیگ��ری درخصوص عرضه اس��ت که از 
تبص��ره 18 قان��ون بودجه س��ال 1397 و صندوق 
توس��عه ملی منابعی تجمیع می ش��ود و در اختیار 
بانک قرار می دهد. بانک نیز به همان میزان در این 
موضوع س��رمایه گذاری می کند و سرجمع بابت هر 
واح��د 50میلیون تومان در اختیار س��رمایه گذاران 
قرار می دهد تا ظرف مدت حداکثر دو سال اقدام به 

ساخت و ساز کنند. 
وی گفت: بانک عامل برای خرید، بانک مس��کن 
اس��ت ولی بانک��ی که تس��هیالت توس��عه گران را 
پرداخت می کند هنوز توسط بانک مرکزی مشخص 

نشده که در آینده اعالم می شود. 
عشایری، بزرگ ترین حسن این طرح را یارانه های 
مس��تقیم دانست و گفت: طی 15 سال گذشته چه 
در مس��کن مهر و چه در بافت های فرس��وده ما وام 
با یارانه مس��تقیم می دهیم. اش��تباه قبلی این بود 
که یارانه مس��تقیم در اختیار اف��راد قرار می گرفت 
و باع��ث سوءاس��تفاده می ش��د، اما ح��اال وام را به 
س��پرده گذاران می دهیم. االن در مسکن یکم بیش 
از 400 هزار نفر سپرده گذاری کرده اند و سودی هم 
دریافت نمی کنند. یعنی ب��رای این موضوع ترغیب 
ش��ده اند. یکی از ابزارهای تش��ویقی آن اس��ت که 
تمامی معافیت ها و ش��رایط وی��ژه ای که در قوانین 
کش��ور طبق مصوبه مجلس مشمول مناطق محروم 

می شود در طرح بازآفرینی هم شامل می شود. 
عشایری هفت منطقه شهر تهران از جمله 1، 12، 
13، 1۶، 18 و 19 را ه��دف برنام��ه ملی بازآفرینی 

شهری عنوان کرد. 

چهار شنبه
2 خرداد 1397
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فرصـت امروز: بالغ ب�ر 1.4 
میلیون فقره چک در اسفندماه 
سال گذشته در کشور به ارزش 
حدود 185 هزار میلیارد ریال، 
برگش��ت داده ش��د که نسبت 
ب��ه م��اه قب��ل، از نظ��ر تعداد 
3.1درص��د کاه��ش و از نظ��ر 
مبلغ 23.7درصد افزایش نشان 

می دهد. 
نشان  بانک مرکزی  آمارهای 
می دهد که بیش از 10میلیون 
فقره چ��ک به ارزش��ی بالغ بر 
87۶ ه��زار میلی��ارد ری��ال در 
اسفندماه 139۶، در کل کشور 
مبادله ش��د که نس��بت به ماه 
قب��ل از نظر تع��داد و مبلغ به 
ترتیب 4.4درص��د و 20درصد 
افزایش نش��ان می دهد. در ماه 
مورد گزارش در اس��تان تهران 
بالغ ب��ر 3.7 میلیون فقره چک 
ب��ه ارزش��ی بالغ ب��ر 5۶0هزار 

میلیارد ریال مبادله شد. 
تع��داد  از  54.4درص��د 
کل  مبادل��ه ای  چک ه��ای 
اس��فندماه 139۶،  در  کش��ور 
در سه اس��تان تهران، اصفهان 
مبادل��ه  رض��وی  خراس��ان  و 

ش��ده اس��ت که ب��ه ترتیب با 
و  9.۶درص��د  3۶.9درص��د، 
7.9درصد بیش��ترین س��هم را 
در مقایسه با سایر استان ها دارا 
بوده ان��د. همچنین 73درصد از 
ارزش چک ه��ای فوق در س��ه 
اس��تان ته��ران )۶3.9درصد(، 
اصفهان )4.۶درصد( و خراسان 
رضوی )4.5درصد( مبادله شده 
است که بیش��ترین سهم را در 
مقایس��ه با سایر اس��تان ها دارا 

بوده اند. 
چک های وصولی

در اس��فندماه 139۶، در کل 
کش��ور بالغ بر 8.۶میلیون فقره 
چک به ارزش��ی بال��غ بر ۶91 
هزار میلیارد ریال وصول شد که 
نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
و مبل��غ به ترتی��ب 5.7درصد 
افزای��ش نش��ان  و 19درص��د 
می ده��د. در ماه مورد گزارش، 
در کل کش��ور 8۶.1درص��د از 
کل تع��داد چک های مبادله ای 
مبل��غ  کل  از  78.9درص��د  و 
چک های مبادله ای وصول شد. 
اس��فندماه  در  همچنی��ن 
139۶، در اس��تان ته��ران بالغ 

ب��ر 3.2 میلی��ون فق��ره چک 
به ارزش��ی ح��دود 443 هزار 
میلی��ارد ریال وصول ش��د. در 
ماه م��ورد گزارش در اس��تان 
تهران از نظر تعداد 87.1درصد 
و از نظ��ر ارزش 79درص��د از 
کل مبلغ چک ه��ای مبادله ای 
وص��ول ش��ده اس��ت. در م��اه 
مذکور در بین سایر استان های 
تعداد  بیش��ترین نسبت  کشور 
کل  ب��ه  وصول��ی  چک ه��ای 
چک های مبادله ای در اس��تان، 
اس��تان های  ب��ه  ترتی��ب  ب��ه 
گی��الن )88.8درص��د(، ی���زد 
الب��رز  و  )88.5درص���د( 
یافته  اختص��اص  )88درص��د( 
اس��ت و اس��تان های کهگیلویه 
بویراحم���د )77.3درص��د(،  و 
و  )77.8درص��د(  کردس��تان 
خراسان ش��مالی )80.3درصد( 
تع���داد  نس��بت  پایین تری��ن 
کل  ب��ه  وصول��ی  چک ه��ای 
چک های مبادله شده در استان 

را به خود اختصاص داده اند. 
در ماه مورد گ��زارش، در بین 
سایر استان های کشور بیشترین 
نس��بت ارزش چک های وصولی 

به کل ارزش چک های مبادله ای 
در استان به  ترتیب به استان های 
البرز )8۶.3درصد(، خوزستان و 
گیالن هر ی��ک )85.7درصد( و 
زنج��ان )83.5درصد( اختصاص 
اس��تان های  و  اس���ت  یافت��ه 
هرم��زگان )3۶.4درص��د(، ایالم 
گلس��تان  و  )57.3درص��د( 
نس��بت  کمترین  )71.2درصد( 
ارزش چک ه��ای وصولی به کل 
ارزش چک ه��ای مبادله ش���ده 
در اس��تان را به خود اختصاص 

داده اند. 
چک های برگشتی

اس��فندماه  در  س��ویی،  از 
بال��غ  کش��ور  کل  در   ،139۶
ب���ر 1.4میلیون فق��ره چک به 
ارزشی حدود 185هزار میلیارد 
ریال برگش��ت داده شده است 
که نس��بت به ماه قب��ل از نظر 
تع��داد 3.1درص��د کاهش و از 
نظر مبل��غ 23.7درصد افزایش 
نش��ان می دهد. در م��اه مورد 
گزارش، در استان تهران بالغ بر 
479 هزار فقره چک به ارزشی 
ح��دود 118 هزار میلیارد ریال 

برگشت داده شد. 

در م��اه م��ورد گ��زارش، در 
از  13.9درص��د  کش���ور  کل 
کل تع��داد چک های مبادله ای 
مبل��غ  کل  از  21.1درص��د  و 
چک ه��ای مبادله ای برگش��ت 
داده ش��ده اس��ت. در ماه مورد 
گ��زارش، در اس��تان ته���ران 
تع��داد  کل  از  12.9درص��د 
چک های مبادله ای و 21درصد 
از کل مبلغ چک های مبادله ای 
برگشت داده شده است. در ماه 
مذکور در بین سایر استان های 
کشور بیش��ترین نسبت ارزش 
ب��ه کل  چک ه��ای برگش��تی 
ارزش چک های مبادله شده در 
اس��تان به ترتیب به استان های 
هرم��زگان )۶3.۶درصد(، ایالم 
گلس��تان  و  )42.7درص��د( 
)28.8درصد( اختصاص یافته و 
البرز )13.7درصد(،  استان های 
خوزس��تان و گی��الن ه��ر یک 
زنج��ان  و  )14.3درص��د( 
نسبت  کمترین  )1۶.5درص�د( 
ارزش چک ه��ای برگش��تی به 
کل ارزش چک های مبادله شده 
در اس��تان را به خود اختصاص 

داده اند. 

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد

کاهش 3/۱ درصدی تعداد چک های برگشتی مرکز آمار اعالم کرد
 نرخ تورم اردیبهشت ماه

8درصد شد
نرخ تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1397 
به 8درصد رس��ید که نسبت به همین اطالع در ماه 
قب��ل )8.1درص��د( 0.1واحد درصد کاهش نش��ان 

می دهد. 
طب��ق اعالم مرک��ز آمار ایران، در اردیبهش��ت ماه 
1397 عدد ش��اخص کل )100=1395( به 114.1 
رس��ید که نس��بت به م��اه قبل 1.1درص��د افزایش 
نش��ان می دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 8.3درصد است؛ یعنی 
خانوارهای کش��ور به طور میانگین 8.3درصد بیشتر 
از اردیبهش��ت 139۶ ب��رای خرید ی��ک »مجموعه 
کاال و خدمات یکس��ان« هزینه کردند که نسبت به 
ای��ن اطالع در ماه قبل )7.0درصد( 1.3واحد درصد 
افزایش یافته اس��ت. نرخ ت��ورم 12ماهه منتهی به 
اردیبهشت ماه 1397 به 8.0درصد رسید که نسبت 
ب��ه همین اطالع در ماه قبل )8.1 درصد( 0.1 واحد 

درصد کاهش نشان می دهد. 
ش��اخص قیم��ت در گ��روه عم��ده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانی��ات« نس��بت ب��ه م��اه قبل 
0.8درصد و در گروه عمده »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« 1.2درصد افزایش نشان می دهد. نرخ تورم 
12ماهه منتهی به اردیبهشت ماه 1397 برای این دو 

گروه به ترتیب 10.۶ و 7.1درصد است. 
افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری کشور

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور 
در اردیبهش��ت ماه 1397 به عدد 114.1 رسید که 
نس��بت به ماه قبل 1.1درصد افزایش نشان می دهد. 
درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به ماه مشابه سال 
قب��ل 8.۶درصد و نرخ ت��ورم 12ماهه منتهی به ماه 
جاری برای این دسته از خانوارها 8.1درصد است. 
کاهش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور

ش��اخص قیمت کل ب��رای خانوارهای روس��تایی 
کش��ور در اردیبهش��ت ماه 1397 به ع��دد 114.0 
رس��ید که نس��بت به م��اه قبل 0.9درص��د افزایش 
نش��ان می دهد. درصد تغییر ش��اخص کل نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل ۶.۶درصد و نرخ تورم 12ماهه 
منته��ی به ماه ج��اری برای این دس��ته از خانوارها 

7.9درصد است. 

تغییرات قیمت ها در ماه جاری
در گ��روه عم��ده »خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و 
دخانی��ات« بیش��ترین افزایش قیمت ها نس��بت به 
م��اه قب��ل مربوط به اقالم گوش��ت گوس��فند، موز، 
کاه��و، کرف��س و کش��مش پلویی اس��ت. در گروه 
عم��ده »کااله��ای غیرخوراک��ی و خدم��ات« اقالم 
طالی 18عیار، گوش��ی تلفن همراه، قطعات و لوازم 
جانبی کامپیوتر بیش��ترین افزایش قیمت را نسبت 
به ماه قبل داش��ته اند.  در گروه عمده »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« بیشترین کاهش قیمت ها 
نس��بت به ماه قب��ل مربوط به اق��الم گوجه فرنگی، 
س��یب زمینی و خیار است. در گروه عمده »کاالهای 
غیرخوراک��ی و خدمات« کاهش قیمت محسوس��ی 

وجود نداشته است. 
 درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های 

هزینه ای کل کشور در ماه جاری
دامن��ه تغیی��رات نرخ ت��ورم 12ماه��ه منتهی به 
اردیبهش��ت ماه 1397 ب��رای دهک ه��ای مختل��ف 
هزین��ه ای از 8.3درص��د ب��رای ده��ک چه��ارم تا 

7.9درصد برای دهک دهم است. 

بیمه اعتبار فروش اقساطی 
کاالهای ایرانی به تصویب رسید

رئیس کل بیمه مرک��زی از بازنگری در آیین نامه 
ق��رارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی خبر داد و اعالم 
کرد: شورای عالی بیمه، شرایط ویژه ای را برای بیمه 
اعتبار فروش اقساطی کاالهای ایرانی تصویب کرد. 

به گ��زارش »فرص��ت ام��روز« از بیم��ه مرکزی،  
»عبدالناصر همتی« در نشس��ت شورای عالی بیمه 
گفت: با توجه به س��ال حمای��ت از کاالی داخلی و 
نق��ش اثرگذار صنعت بیم��ه در این حوزه، آیین نامه 
ق��رارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را مورد بازنگری 
ق��رار داده اس��ت.  ب��ه گفت��ه وی و براس��اس این 
مصوبه، پوش��ش بیمه ای در اختی��ار تولیدکنندگان 
و عرضه کنندگان محص��والت ایرانی قرار می گیرد و 
فهرس��ت کاالهای ایرانی نیز از سوی وزارت صنعت، 

معدن و تجارت به بیمه مرکزی اعالم خواهد شد. 
همچنی��ن مقرر ش��د، برای فروش اقس��اطی این 
کاالها، اعتبارس��نجی خریداران از سوی شرکت های 
بیم��ه ی��ا از طریق موسس��ات اعتبارس��نجی مورد 
تأیید بیمه مرکزی انجام ش��ود.  ب��ه منظور ترغیب 
تولیدکنن��دگان و عرضه کنندگان داخلی برای خرید 
این بیمه نامه نیز س��هم آنها از عدم پرداخت اقساط 

خریداران از 25درصد به 10درصد کاهش یافت. 
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اقتصادکالن

حال و هوای بازار ارز در نخستین 
روز خرداد

بازار ارز در نخس��تین روز خردادماه امس��ال ظاهر 
آرامی را پش��ت سر گذاشت. نه از سروصدای دالالن 
خبری بود و نه معامالت ممنوعی که گاهی به وضوح 

قابل مشاهده است. 
به گزارش ایس��نا، حدود 40 روز از اعالم سیاست 
جدی��د ارزی دول��ت و ممنوعیت معامله ارز توس��ط 
صراف��ان و همچنین برخورد ب��ا دالالن می گذرد. در 
حال حاضر فروش دالر با قیمت بیش از 4200تومان 
اعالم ش��ده از س��وی بانک مرکزی ممن��وع و قاچاق 
محسوب شده و با عامل آن در بازار برخورد می شود. 
ب��ا وج��ود ممنوعیت های موجود، ط��ی این مدت 
حضور دالالن ب��رای معامالت ارزی با صرافی ها قابل 
کتمان نیس��ت. صرافی ها گرچه در بسیاری از روزها 

ب��ا کرکره های نیمه باز روز خود را س��پری می کنند 
و هر کدام در ویترین های ش��ان اع��الم می کنند که 
خرید و فروش ارز ندارند، اما اگر مش��تری آشنا بوده 
یا معرفی ش��ده باشد، به طور حتم پذیرای او خواهند 
ب��ود و در آن زمان هم ارز دارند و هم خرید و فروش 
دیگر از نظرشان ممنوع نیست! در این بین وقتی هم 
که صراف تمایلی به فروش نداشته باشد، مشتری را 
راهنمای��ی می کند تا ب��ه دالالن مراجعه کرده و نیاز 

ارزی خود را برطرف کنند. 
ام��ا روز سه ش��نبه، از ابتدای میدان فردوس��ی به 
س��مت جنوب و طی مس��یر این خیابان تا چهارراه 
اس��تانبول حضور نیروهای انتظامی و فضای امنیتی 
بیش از هر چیزی چشمگیر بود. بازار در ظاهر ساکت 
و آرام و هم��ه منضب��ط و طبق قان��ون بودند، اما در 
عبور از خیابان فردوس��ی گاهی ص��دای دالر و یورو 
به گوش می رسد و دالالنی که در حضور پلیس آرام 
کنار خیابان ایس��تاده اند ب��ه عابران عالمت می دهند 

که ارز برای خرید و فروش دارند. 
گفت وگو با دالالن ب��رای خرید ارز از این حکایت 
دارد که آنان مشکلی برای تأمین هر مقدار دالری که 
مشتری درخواست بدهد، ندارند، اما برای یورو اوضاع 
کمی متفاوت اس��ت. آنها می گویند به هر حال دالر 
در خانه ها بسیار زیادتر از سایر ارزهاست و مردم آن 
را برای فروش می آورند اما یورو این طور نیست و اگر 
توریست آن را همراه داشته باشد یا موارد این چنینی 

عرضه می شود. 
دالالن در م��ورد افزایش قیم��ت دالر در روزهای 
اخی��ر می گویند بازار وضعیت مش��خصی ندارد و در 
این دو روز تا حدی با افزایش قیمت همراه شده، ولی 
گاهی که دالر در دس��ترس کمتر می ش��ود قیمت ها 
باالتر اس��ت. این در حالی اس��ت که در برخی روزها 
هستند افرادی که حجم باالیی از ارز را به بازار آورده 

و می فروشند که باعث تعدیل قیمت می شود. 
دالالن و صراف��ان در مورد اینکه مراجعه کنندگان 
آنها چه کس��انی هس��تند، این گونه گفتند که اغلب 
کس��انی که تا پیش از این امور خود را در صرافی ها 
انج��ام داده و اکن��ون برای پیش��برد آن با مش��کل 
مواجهند یا کسانی که تأمین ارز آنها از طریق بانک ها 
با مش��کل مواجه است یا نیازشان در سیاست جدید 
دولت تعریف نش��ده برای خرید به بازار می آیند. در 
این بین کس��انی که ارز در خان��ه دارند عمدتا برای 
فروش به بازار آمده و آن را با نرخی باالتر از آنچه که 

در بانک ها وجود دارد می فروشند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.5۶5یورو اروپا

8.۶29پوند انگلیس

1.73۶درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

81۶.500مثقال طال

189.200هر گرم طالی 18 عیار

1.930.000سکه بهار آزادی

2.01۶.000سکه طرح جدید

991.000نیم سکه

5۶5.000ربع سکه

355.000سکه گرمی

نرخنــامه

بازارارز

حقوق کارکنان دولت در س��ال جاری 
ب��رای خود ماجراهای زی��ادی را از زمان 
تدوین الیحه بودجه 1397 تا بررسی در 
مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از 
اختالف نظره��ا در رابطه با درصد و نحوه 
افزای��ش حقوق ت��ا اخیرا که ش��یوه نامه 
اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر 
دس��تگاه های اجرایی س��ازمان برنامه و 
بودجه در رابطه با پرداخت ها منتش��ر و 

ابالغ شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، ت��ا پی��ش از این 
دولت خ��ود بودج��ه جاری دس��تگاه ها 
ب��رای پرداخت حق��وق و مزایا و س��ایر 
اختی��ار  در  را  مربوط��ه  پرداخت ه��ای 
می گرف��ت و ماهانه واریز را انجام می داد، 
اما با اجرای شیوه نامه حقوقی، پرداخت ها 
به گونه ای شده که حقوق مستمر به طور 
مس��تقیم و براساس اطالعات دریافتی از 
سازمان ها از س��وی خزانه واریز و مابقی 
مزایا و فوق العاده های غیرمستمر با توجه 
به اعتبار در اختیار دس��تگاه  اجرایی و از 
سوی س��ازمان مربوطه پرداخت می شود. 
در ای��ن حال��ت ب��ا توجه به جداش��دن 
پرداخت ه��ا که بخش��ی برعه��ده دولت 
و بخش��ی ب��ه عه��ده دس��تگاه اجرایی 
خواه��د ب��ود،  ممکن اس��ت در پرداخت 
فوق العاده های غیرمس��تمر با حقوق پایه 
فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا 
نبوده و دو مرحله ای باش��د. این در حالی 
است که با توسعه بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه های 
اجرای��ی که ای��ن ن��وع از بودجه ریزی را 
در دس��تور کار دارند، آنه��ا از این اختیار 
برخوردارن��د که تمام اعتب��ارات خود را 
براس��اس اختیار خود هزین��ه کنند و در 
مقابل در دستگاه هایی که از بودجه ریزی 
مبتن��ی بر عملک��رد تبعی��ت نمی کنند، 
دولت مس��ئولیت پرداخت حقوق مستمر 
را برعه��ده گرفته و مابقی را به دس��تگاه 
واگ��ذار کرده ت��ا با اعتب��ار مصوب خود 

نسبت به پرداخت اقدام کند. 
همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی

اما جزییات شیوه نامه اجرایی پرداخت 
حق��وق و مزایای مس��تمر دس��تگاه های 
اجرای��ی موضوع��ی اس��ت ک��ه محم��د 
کردبچ��ه - مش��اور س��ازمان برنام��ه و 
بودجه - که حدود 40 سال است در این 
سازمان حضور داشته و امور بودجه ای را 
برعهده دارد تش��ریح ک��رد. آنطور که او 
می گوید ماجرای ابالغ ش��یوه نامه جدید 
حقوقی از س��وی سازمان برنامه و بودجه 
به نحوه توزیع بودجه جاری دس��تگاه ها 

برمی گردد. 
مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح 
داد: در س��ال های قب��ل از س��ال 138۶ 
پرس��نلی  پرداخت ه��ای  در  مش��کالتی 
دس��تگاه ها پیش آمد؛ چراکه دستگاه ها 
به ویژه دستگاه های اس��تانی به گونه ای 
عمل می کردند که پرداخت غیرپرس��نلی 
را از بودجه در اختیار انجام می دادند و در 
اواخر سال برای پرداخت بودجه پرسنلی 
و ب��ه عبارتی حق��وق و مزایا با مش��کل 
مواجه می ش��دند و از دولت می خواستند 
این کس��ری را جبران کند و دولت ناچار 
ب��ه تقبل آن ب��ود. در این حال��ت توازن 
پرداخت ه��ا بهم می ریخ��ت و دولت در 
پرداخت های بودجه ای با مش��کل مواجه 

می شد. 
دولت خود عهده  دار حقوق و مزایا شد

وی ب��ا بیان اینکه به دنبال این مش��کل 
دولت تصمی��م گرفت تا در س��ال 138۶ 
تغییرات��ی در روش پرداخ��ت اعمال کند، 
ادامه داد: بر این اس��اس در بند »و« تبصره 
)19( قانون بودجه اینگونه پیش بینی شد 
که تمام اعتب��ار مربوط ب��ه پرداخت های 
پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق العاده های 
مس��تمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی 
کس��ر و در یک ردیف خاص در متفرقه ها 
متمرک��ز ش��ود، بنابرای��ن بودج��ه جاری 
دس��تگاه اجرایی که معموال در دو س��تون 

حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها قرار داشت 
را تا آخر فروردین ماه از بودجه دستگاه کسر 
ک��رده و به ردیف متفرقه می ب��رد. در این 
حالت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی 
از بودجه آن کس��ر شده و در اختیار وزارت 
ام��ور اقتصادی و دارایی ق��رار می گرفت تا 
پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و 
طبق لیستی که از دستگاه ها دریافت شده 
بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه 
هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که 
پرداخت می کرد نداشت و کامال در اختیار 
وزارتخانه بود. ب��ا اینکه این تبصره مربوط 
ب��ه بودجه س��ال 138۶ ب��ود و در قوانین 
س��ال های بعد تکرار نش��د، ولی همچنان 
براس��اس این حکم پیش می رفتند، یعنی 
حقوق و مزایا و س��ایر پرداخت ها خارج از 

اختیار دستگاه ها بود. 
پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

میان آمد
کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اش��اره 
ک��رد و از هدف گذاری ب��رای تغییر نظام 
بودجه ری��زی براس��اس بهای تمام ش��ده 
س��خن گف��ت و این گون��ه توضی��ح داد 
که در ای��ن بین بودجه ری��زی مبتنی بر 
عملکرد یعنی اختصاص بودجه دس��تگاه 
براس��اس بهای تمام ش��ده. بای��د یادآور 
ش��د که ش��روع به کار در ای��ن مورد در 
سازمان برنامه و بودجه برای بودجه ریزی 
مبتنی ب��ر عملکرد در س��ال 1384 بود 
و تا 1387 اقدامات مناس��بی انجام شد، 
اما به هر حال ب��ا تغییرات مدیریتی این 
روال متوقف ش��د تا اینکه از سال 1392 
ب��ا تغیی��رات مدیریتی جدید ب��ار دیگر 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور 
کار قرار گرفت تا بتوان بین اهداف کمی 
دس��تگاه ها و بودج��ه آن ارتب��اط برقرار 
کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت 
افزایش اثربخش��ی بودجه دس��تگاه های 

اجرایی حرکت داد. 
وی یادآور ش��د: در بند »پ« ماده )7( 

قانون برنامه شش��م توسعه دولت مکلف 
ش��ده ت��ا س��االنه بودج��ه 20درصد از 
دس��تگاه های اجرایی را ب��ر مبنای نظام 
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند 
تا در پایان برنامه شش��م، بودجه همگی 
دس��تگاه ها بر مبن��ای بهای تمام ش��ده 
باش��د. از این رو با اقداماتی که انجام شد 
برای س��ال جاری بودجه 340 دس��تگاه 
 مل��ی و تمام��ی اس��تانی از بی��ن حدود
1050 دستگاه و ردیف موجود در بودجه 
بر مبنای عملکرد تهیه ش��ده اس��ت که 
بی��ش از 30درصد دس��تگاه های اجرایی 
را در ب��ر می گیرد که ت��ا حدی جلوتر از 
آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه 

پیش بینی شده حرکت کرده ایم. 
اختیار اعتبارات به دستگاه ها رسید

ب��رای اج��رای بودجه ری��زی مبتنی بر 
عملک��رد در س��ال 1397 بای��د الزاماتی 
تعیی��ن می ش��د ک��ه در تبص��ره )20(
قانون بودجه پیش بینی و تأکید ش��د که 
دس��تگاه های اجرایی مکلف هس��تند در 
قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این 
حالت الزم بود برای اینکه دس��تگاه ها با 
انگیزه بیش��تری قانون را اجرا کنند برای 
آنه��ا اختیاراتی در نظر گرفته  ش��ود که 
یکی از این اختیارات مهم طبق جزء )3( 
بند )ج( تبصره )20( این بود که مدیران 
دستگاه  اجرایی بتوانند اختیار کامل برای 
جابه جایی اعتبارات خود داش��ته باشند؛ 
چراکه اگر قرار اس��ت از مدیری بخواهیم 
تا بهای تمام ش��ده فعالیت های س��ازمان 
خود را کاهش داده و براس��اس آن عمل 
کند باید از اختیار کافی برای جابه جایی 
اعتب��ارات برخوردار باش��د، از این رو در 
دس��تگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر 
عملکرد دارن��د دیگر قرار نیس��ت مانند 
گذش��ته تمام اعتبارات بودجه جاری در 
اختی��ار خزانه قرار گرفت��ه و پرداخت ها 
را انجام دهند بلکه در اختیار خودش��ان 

است. 

مشاور سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد

جزییات پرداخت دو مرحله ای حقوق کارکنان دولت

چهار شنبه
2 خرداد 1397

شماره 1072
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نوس��انات بازار ارز و دستور تک نرخی 
ش��دن آن، افزایش چشمگیر قیمت سکه 
در بازارهای داخلی، تحوالت سیاسی در 
خاورمیان��ه و خروج آمری��کا از برجام از 
مهم ترین تحوالت مورد توجه سهامداران 

طی دو ماه گذشته بود. 
به گزارش س��نا، بورس تهران سال 97 
را با روندی صعودی آغاز کرد به طوری که 
در 20 فروردی��ن ماه به رق��م 97هزار و 
120 واحد رس��ید. کاهش فشار فروش و 
رشد نرخ دالر از عواملی بود که باعث شد 
بورس در مس��یر صعودی ق��رار بگیرد. با 
این وجود در همان مقطع زمانی نوسانات 
ش��دید در بازار ارز و رسیدن نرخ دالر به 
مح��دوده ۶ هزار توم��ان، دولت را بر آن 
داش��ت تا نرخ 4 ه��زار و 200 تومان را 
ب��ه عنوان رقم واح��د دالر اعالم کند. بر 
این اس��اس دولت و بان��ک مرکزی طی 
بخش��نامه ای ارز را در ب��ازار ت��ک نرخی 

اعالم کردند. 
از س��وی دیگر بقای برج��ام به عنوان 
یک��ی از اهرم های مهم اقتصادی کش��ور 
در انتظ��ار اظه��ار نظ��ر دونالدترام��پ، 
داش��ت،  ق��رار  آمری��کا  رئیس جمه��ور 
ای��ن موضوع نی��ز مزید بر علت ش��د تا 
س��هامداران در فضای انتظ��اری تا زمان 
مق��رر رفتار کنند. همچنی��ن یکی دیگر 
از موضوع��ات انتش��ار گ��زارش س��االنه 
ش��رکت ها بود؛ موضوعی که نشان دهنده 
کارنامه نهایی ش��رکت ها برای یک سال 
گذش��ته بود. ماه های ابتدایی س��ال که 
همزم��ان ب��ا افزای��ش ترافی��ک مجامع 
شرکت های بورسی اس��ت، همواره مورد 
توجه سهامداران است. از این رو نزدیکی 
به زمان ارائه گزارش س��االنه و برگزاری 
مجامع نی��ز موضوع بس��یار مهمی برای 

سهامداران در اولین ماه سال بود. 
رفتار صنایع بورسی در ماه ابتدایی 

سال
در پایان فروردین ماه قند و ش��کری ها 

توانستند در صدر بیشترین رشد قیمتی 
صنایع بورس��ی قرار بگیرن��د. بعد از آن 
صنعت کاش��ی و س��رامیک در مقام دوم 
ب��ا بازدهی 5.8 درص��دی قرار گرفت. در 
مقاب��ل اما، زیان ده ترین صنعت بورس��ی 
س��اخت وسایل و دس��تگاه های ارتباطی 
بود که با افت 1۶.2 درصدی به کار خود 

پایان داد. 
همچنی��ن طی ای��ن م��دت بازارهای 
بین المللی به خص��وص کامودیتی ها آرام 
نبودند، در ای��ن بازه زمانی مس به بیش 
از 7 هزار دالر رس��ید و س��رب و روی به 
ترتیب در س��طح 2 هزار و 300 و 3هزار 
و 200 دالر ق��رار گرفتن��د. ب��ازار نف��ت 
نیز ش��اهد رکورد شکنی س��ه ساله بود. 
به طوری که قیمت نف��ت خام به بیش از 
70 دالر رس��ید. از ای��ن رو این تحوالت 
توانس��ت صنایع مرتبط ب��ا این صنایع را 

تحت تأثیر قرار دهد. 
خیز اردیبهشت به سمت سبزپوشی 

شاخص هم وزن
ام��ا رون��د فعالیت بازار س��رمایه که از 
اواس��ط فروردین ماه تح��ت تأثیر فضای 
احتیاطی میان معامله گران قرار داش��ت 
تا روزهای ابتدایی اردیبهش��ت به همان 
من��وال گذش��ت و بع��د از آن با حصول 
خبرهای جدید در حوزه بین الملل شاهد 
اس��تقبال هرچه بیش��تر س��هامداران از 
این بازار و افزایش تقاضا در بس��یاری از 

سهم ها بود. 
ب��ا وج��ود اینکه فع��االن ب��ازار انتظار 
داش��تند رئیس جمهور آمری��کا نظر خود 
تاری��خ 21  را در  برج��ام  در خص��وص 
اردیبهش��ت اعالم کند، اما دونالد ترامپ 
در یک س��خنرانی در زمانی زودتر خروج 
از برجام را اعالم کرد. درحالی که بسیاری 
پیش بین��ی افت ش��اخص را در آن دوره 
داشتند، اما بورس تهران شاهد آغاز دور 

جدیدی ازفعالیت سهامداران شد. 
بع��د از اع��الم خب��ر خ��روج ای��االت 

متحده از برجام، حمایت دیگر کش��ورها 
به خص��وص کش��ورهای اروپای��ی از این 
معاهده باعث شد س��هامداران در فضای 
مثبت ب��ه فعالیت خود ادام��ه دهند. در 
روزه��ای ابتدایی بعد از اع��الم این خبر 
حمایت چشمگیر بازیگران بزرگ از بازار 
بس��یار قابل توجه بود، ب��ا این وجود در 
روزهای بعد س��هامداران خ��رد با توجه 
بیشتر به س��هم های کوچک، به خصوص 
در گروه هایی نظیر خودرو، انبوه س��ازی، 
کاشی و سرامیک در سمت تقاضا حاضر 

شدند. 
موضوع قاب��ل توجه دیگر، در خصوص 
کاه��ش نرخ دالر در ب��ازار آزاد بود. دالر 
بعد از س��خنرانی ترامپ رون��د نزولی به 
خ��ود گرفت و تا پایان دومین ماه س��ال 
در مح��دوده ۶ هزار توم��ان قرار گرفت. 
همچنین بس��یاری از شرکت های وابسته 
ب��ه ن��رخ ارز طی این مدت ب��ا رفع ابهام 
در خص��وص دالر 4 هزار و 200 تومانی، 
فضای مبهم برای س��هامداران را ش��فاف 

کردند. 
رشد حجم و ارزش معامالت

در جری��ان معامالت اردیبهش��ت ماه، 
بیش از 14میلیارد س��هم به ارزش بیش 
از 2ه��زار و 500میلیارد توم��ان معامله 
ش��د. بررسی ها نش��ان می دهد در مدت 
مزبور، حجم و ارزش معامالت نس��بت به 
فروردین با رشد قابل توجه ای همراه بوده 
است، به طوری که ارزش معامالت نسبت 
ب��ه فروردین ماه حدود 13درصد رش��د 

داشته است. 
اما در بخش صنایع بورس��ی بیشترین 
رش��د قیمتی مربوط به اس��تخراج سایر 
معادن بوده اس��ت و بعد از آن گروه های 
محصوالت چوبی و کاش��ی و س��رامیک 
در رده های بعدی قرار گرفتند. از س��وی 
دیگر تدوام رش��د قیمت نفت از فرودین 
م��اه و نزدی��ک ش��دن قیم��ت نفت به 
مح��دوده 80 دالری باعث ش��د طی این 

مدت پاالیش��ی ها مورد توجه سهامداران 
ق��رار بگیرند، ب��ا این وجود اردیبهش��ت 
را می ت��وان ماه صنایع کوچک بورس��ی 

نام گذاری کرد. 
چشم انداز تداوم رشد برای بورس 

تهران
در نهایت بررس��ی رفتار دو ماه بورس 
ته��ران حاوی نکات قابل توجهی اس��ت، 
با وج��ود اینکه ب��ازار س��رمایه طی این 
مدت ش��اهد دو روی سکه متفاوت بوده 
اس��ت، اما تداوم رشد شاخص پیش بینی 

می شود. 
مهم تری��ن رخداد این مدت بی اعتنایی 
ب��ازار به س��خنان رئیس جمه��ور ایاالت 
متح��ده در خص��وص برج��ام ب��ود. این 
موضوع حاکی از آن اس��ت که دیگر هیچ 
ریس��کی در این زمینه برای بورس وجود 
ندارد و س��هامداران ن��کات دیگری را در 

تصمیمات خود دخیل می دانند. 
همچنین تدوام رش��د قیم��ت جهانی 
نف��ت نیز بس��یار مهم اس��ت. پیش بینی 
نف��ت 100 دالری از س��وی بس��یاری از 
موسس��ات معتبر جهانی ط��ی روزهای 
گذشته ازجمله خبرهای داغ نفتی جهان 
بوده است. نفت که این روزها از کف سه 
س��اله خود فاصله گرفته است، همچنان 
پتانسیل رشد بیشتر را در خود جای داده 
اس��ت. این موضوع می تواند برای صنایع 
وابس��ته به قیمت نفت، رهاوردهای قابل 
توجهی داشته باش��د. مؤسسه پلتس در 
آخری��ن پیش بینی خود در مورد س��نگ 
آه��ن می گوید، سیاس��ت آس��مان آبی 
BlueSky چی��ن ک��ه باع��ث تعطیلی 
ظرفیت های مازاد فوالد چین شده است، 
قیمت ها را در باالترین س��طح پنج ساله 

حفظ کرده است. 
در نهای��ت می ت��وان روزه��ای آتی را 
روزهای تدوام رشد ش��اخص بازار سهام 
دانست که می تواند این بازار را به بازاری 

جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کند. 

روند شاخص بورس در 2 ماه نخست امسال نشان داد

روی خوش بورس به سهامداران
شاخصبورس

نقش پررنگ بزرگان بورسی
روز آرام بورس در نخستین روز 

خرداد
درحالی که بازیگران بازار س��هام در هفته گذش��ته 
شاهد رشد مداوم قیمت اکثر سهم ها بودند در نخستین 
روز خردادماه تنها سهم های بزرگ و شاخص ساز نقش 
پررنگ��ی در عدم کاه��ش نماگر اصلی بازار س��رمایه 
داشتند و شاخص بورس فقط با 2 پله رشد در جایگاه 

95 هزار و 229 واحدی قرار گرفت. 
به گزارش ایس��نا، در نخس��تین روز خردادماه بار 
دیگر تعدادی از سهم های بزرگ و شاخص ساز بازار 
نگذاشتند شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران افت 
کند، اما در نهایت سهم های کوچک تأثیر خود را در 
ش��اخص کل هم وزن گذاشتند و این موضوع باعث 

شد این نماگر بازار با افت مواجه شود. 
امس��ال  م��اه  اردیبهش��ت  ابتدای��ی  روز  در 15 
قیمت های س��هم ها با روند مداوم، کاهش را تجربه 
کردند که بخش زیادی از آن مربوط به ابهاماتی بود 
که در آینده برجام و ش��رایط غی��ر اقتصادی وجود 

داشت. 
ام��ا در نهای��ت با خ��روج ترامپ از برج��ام ابهامات 
ت��ا حدودی برطرف ش��د و بازار نس��بت ب��ه روزهای 
گذش��ته اش روند پایدارتری را تجربه کرد. تا چند روز 
پیش نیز بازار س��هام توانست با رش��د مداوم و آرامی 
روبه رو باشد، اما در آخرین روز اردیبهشت و نخستین 
روز خردادماه، سهم های بزرگ و شاخص ساز بودند که 

نماگر بازار را در سطح باالتری نگه داشتند. 
در عی��ن حال با نزدیک ش��دن ب��ه فصل مجامع 
شرکت ها، احتمال دارد سرمایه گذاران بورسی شاهد 
تعدیل هایی در صورت های مالی ش��رکت ها باشند و 
این موضوع در وضعیت بازار تأثیر مستقیم بگذارد. 

اما در روز سه ش��نبه ش��اخص کل ب��ازده نقدی و 
قیمتی بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای باز شدن 
معامالت روند رشد را تجربه کرد، اما در نیمه ساعات 
معامالت با افت مواجه شد و در نهایت نسبت به روز 
دوش��نبه 2.48 واحد رشد کرد و در تراز 95 هزار و 
229.93 واحدی ماند. در عین حال شاخص کل هم 
وزن ب��ا 21.33 واحد افت رقم 17 هزار و 274.8 را 

تجربه کرد. 
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز پس از حدود یک هفته 
با افت 59 واحدی همراه ش��د و تا رقم 101 هزار و 
۶78 پایین آمد. عالوه بر این ش��اخص بازار اول 50 
واحد افت کرد و به رقم ۶7 هزار و 773 رس��ید، اما 
ش��اخص بازار دوم با رشد 288 واحدی مواجه شد و 

تا رقم 202 هزار و 12۶ پایین آمد. 
پاالیش نف��ت اصفهان، پاالیش نف��ت تبریز و ملی 
صنای��ع مس ای��ران هر یک به ترتی��ب 37، 24 و 22 
واحد تأثیر کاهنده روی دماسنج بازار سرمایه داشتند، 
اما فوالد مبارکه اصفه��ان، معدنی و صنعتی گلگهر و 
پتروشیمی جم هر یک به ترتیب با 3۶، 2۶ و 20 واحد 
تأثیر سعی کردند نگذارند ش��اخص های بازار بیش از 

این افت کند. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی رون��د قیمتی تعداد 
زیادی از س��هم ها کاهش��ی بود هر چن��د تعدادی نیز 
توانستند بیش از 2درصد رشد قیمت را تجربه کنند، 
اما در گروه فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای 

شاهد افت قیمت ها بودیم. 
فلزات اساس��ی نیز به جز در معدود نمادهایی روند 
کاهش��ی قیم��ت را تجربه کردن��د، اما در اس��تخراج 
کانه های فلزی نیمی از س��هم ها توانس��تند روند رشد 

قیمت خود را ادامه دهند. 
در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز تعداد زیادی از 
سهم ها با کاهش قیمت مواجه شدند. حجم معامالت 
این گروه به 118 میلیون س��هم و اوراق مالی رسید و 
ارزش معام��الت آن رقم 15 میلی��ارد و 800 میلیون 

تومان را رد کرد. 
ارزش معامالت بورس ته��ران به رقم 148 میلیارد 
تومان رسیدو حجم معامالت تا عدد ۶44 میلیون سهم 

و اوراق مالی باال رفت. 
آیفک��س نیز با چه��ار واحد کاهش ت��ا رقم 1102 
واح��دی پایین رفت. ارزش معامالت فرابورس ایران به 
رقم 125 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت رقم 

173 میلیون سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. 

اقتصاد 97 به روایت دبیرکل اتاق بازرگانی 
ایران و عراق

هفت صنعت که خلق ثروت می کند
در آخرین روز اردیبهش��ت ماه امس��ال در نشستی 
اقتصادی با حضور دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق، 
چشم انداز تجارت بین المللی ایران در سال 97 بررسی 

شد. 
به گزارش سنا، سیدحمید حسینی با تأکید بر اینکه 
در ایران مجموعه قوانین و س��اختارها به گونه ای است 
که اقتصاد را غیر قابل پیش بینی می کند، گفت: البته 
در دولت های نهم و دهم ش��رایط پیش بینی ناپذیری 
اقتص��اد خیلی زی��اد بود اما در س��ال های اخیر دولت 

روحانی تالش کرد تا در اقتصاد ثبات ایجاد کند. 
وی با اش��اره به اینکه در چهار،پنج س��ال گذش��ته 
شاخص های اقتصادی به ثبات نسبی رسیدند، گفت: اما 
در سال جاری سه موضوع همچنان در اقتصاد شفافیت 
کامل ندارد.  وی سیاست های ارزی دولت، خروج ترامپ 
از برجام و انتخابات عراق را ابهامات تصمیم گیری برای 

سرمایه گذاران در سال جاری دانست. 
رئیس س��ابق کمیسیون اصل 44 و محیط کسب و 
کار اتاق بازرگانی ایران در ادامه به مسیر خلق سرمایه 
در پنج، ش��ش سال گذش��ته اش��اره کرد و گفت: در 
سال های گذشته پنج تا شش فعالیت اقتصادی عامل 
تولید سرمایه بود.  وی امالک را در آن سال ها یکی از 
مسیرهای تولید س��رمایه دانست و افزود: شرکت های 
بزرگ فنی و مهندسی که س��رمایه اصلی آنها نیروی 
انسانی بود و پروژه های بزرگ دولتی را اجرا می کردند 
از دیگر گروه هایی بودند که خلق سرمایه داشتند. اغلب 
بانک های خصوصی توس��ط مدیران این شرکت ها به 

دلیل خلق ثروت قابل توجه، تأسیس شد. 
حسینی بانکداری را از گروه هایی دانست که همیشه 
خلق ثروت می کنند و ادامه داد: نمایندگی شرکت های 
خارجی نی��ز از دیگر گروه های اقتص��ادی برای تولید 
ث��روت ب��ود.  وی در ادامه به بحث قاچاق اش��اره کرد 
و گفت: در آن س��ال ها قاچاق منبع بزرگ درآمدی به 
ش��مار می رفت که در این سال ها خوشبختانه کنترل 
ش��ده است.  حسینی آخرین گروه اقتصادی را صنایع 
وابسته به انرژی دانست که به گفته او همیشه سودآور 
هس��تند و تصریح ک��رد: در س��ال های اخیر همه این 
گروه ها تا حدودی متوقف ش��دند. ام��الک که حدود 
پنج، شش سال اس��ت در رکود به سر می برد. صنعت 
بانکداری نیز با زیان مواجه اس��ت. خوشبختانه قاچاق 

هم با سیاست های دولتی مهار شده است. 
وی صنایع انرژی بر را همچنان پر س��ود دانس��ت و 
گفت: در این گروه صنایعی که وابسته به نرخ خوراک 

گاز هستند از شرایط خوبی برخوردارند. 
حسینی با اشاره به اینکه در سال های اخیر سرمایه ها 
به سمت صنایع جدیدی در حرکت هستند، گفت: در 
حال حاضر بخش قابل توجهی از س��رمایه ها به سمت 
صنعت رس��توران داری رفته اس��ت. صنعت خدمات 
نیز از دیگر گروه هایی اس��ت که در این س��ال ها خلق 
ثروت می کن��د. همچنین فروش��گاه های زنجیره ای و 
ش��رکت های دانش بنیان از دیگ��ر گروه ها برای تولید 
ثروت هس��تند. عالوه ب��ر این صنع��ت IT، خدمات 
درمانی و صنعت ساخت صنعتی از گروه های جدیدی 
هس��تند که نه تنها در ایران، بلکه در کل دنیا در گروه 
صنایع پرسود قرار دارند.  دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و 
عراق درباره احتمال بازگشت تحریم های آمریکا و تأثیر 
آن بر اقتصاد کش��ور گفت: تجربه سال های 87 تا 90 
نشان داده است که تحریم ها صادرات بخش خصوصی 
را در آن سال ها متاثر نکردند. در اوج سال های تحریم 
صادرات کشور متاثر نشد، به همین دلیل نگران نیستیم 
که با بازگشت تحریم ها صادرات با مشکل مواجه شود. 
حسینی با اش��اره به اینکه سیگنال های اروپا نشان 
می دهد خرید نفت از ایران را ادامه خواهند داد، افزود: 
با تداوم خرید نفت اروپا و حفظ سوییفت که به احتمال 

خیلی زیاد رخ می دهد، نگرانی وجود ندارد. 
وی با اشاره به اینکه تحریم های پیش از برجام متوجه 
بخش دولتی بود، گفت: به همین دلیل بخش خصوصی 
آسیب جدی از این تحریم ها ندید و از سویی دیگر پس 
از برجام هم بخش قاب��ل توجهی از ثمرات این توافق 
متوجه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و توسعه میادین 

پارس جنوبی بود که در اختیار دولت است. 

نگاه

چهار شنبه
2 خرداد 1397

شماره 1072
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اعتباری ح��دود100 میلیارد تومان به 
صندوق بیمه فعالیت های معدنی واگذار 
شده اما هنوز تسهیالتی به فعاالن معدنی 

کشور داده نشده است. 
چندی پی��ش یکی از اعض��ای خانه 
صنع��ت معدن و تج��ارت در گفت وگو 
با باش��گاه خبرن��گاران ج��وان مدعی 
ش��د که صندوق بیمه س��رمایه گذاری 
فعالیت ه��ای معدن��ی مبال��غ کالن��ی 
را در س��ال های گذش��ته ب��ه عن��وان 
بودجه در جهت تس��هیالت دهی خرید 
ماش��ین آالت معدنی دریافت کرده اما 
این مبالغ صرفاً به بانک منتقل ش��ده و 
هیچ استفاده مشخصی در این حوزه از 

آن نشده است. 
بیژن پناهی زاده، مع��اون معدنی خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار کرد: 
 س��ه س��ال گذش��ته باید اعتباری حدود
50 تا 100 میلیارد تومان توسط صندوق 
بیمه فعالیت های معدنی و وزارت صنعت 
به فعاالن حوزه معدن واگذار می شد، اما 
با وجودی که در این چند سال این مبلغ 
در بان��ک ملت و بانک صنعت و معدن به 
ودیعه گذاش��ته شده، هنوز تسهیالتی به 
 فعاالن معدنی کش��ور داده نش��ده است. 
وی اف��زود: متأس��فانه ارزش ای��ن پول 
ب��ه دلیل افزای��ش نرخ ارز به یک س��وم 
کاه��ش یافت��ه و معدن��کاران حتی اگر 
این تس��هیالت را اکن��ون دریافت کنند، 
خارج��ی  ماش��ین آالت  خری��د  ب��رای 
 به��ره کمت��ری از ای��ن پ��ول می برن��د. 

پناهی زاده اصرار داش��ت که این موضوع 
از نهاده��ای مرب��وط پیگی��ری ش��ده تا 
مش��خص ش��ود ای��ن منابع اکن��ون در 
چه وضعیتی به س��ر می برن��د. در نتیجه 
م��ا نیز به دنب��ال یافتن ج��واب ابهامات 
مطرح ش��ده در این ارتباط، با چند تن از 
صاحب نظ��ران و همچنین مدیر صندوق 
بیمه س��رمایه گذاری فعالیت های معدنی 
به گفت وگ��و پرداختیم که در ادامه متن 

کامل آن خواهد آمد؛ 
بودجه معدنی در بانک ذخیره شد

شهریار شعبانی، عضو کمیسیون معادن 
ات��اق بازرگانی اصفهان با اش��اره به کارایی 
صندوق حمایت های معدنی در س��ال های 
گذشته اظهار کرد: بودجه ای که به صندوق 
برای کمک به بخش خصوصی داده ش��ده 
و در بانک ذخیره ش��ده اکن��ون وضعیت 
مش��خصی ندارد ام��ا نکته قاب��ل اهمیت 
آنجاست که بخش معدن کشور امروز نیاز 
شدیدی به نو شدن دارد و تحقق این هدف 
نیازمند خانه تکانی دول��ت در این حوزه و 
اختصاص بودجه مناس��ب برای نوس��ازی 

ماشین آالت و منابع معدنی است. 
صندوق باید اعتبارات خود را در 

اختیار معدن کاران بگذارد
قدی��ر قیافه، عضو انجمن س��نگ آهن 
ای��ران در رابط��ه ب��ا مناب��ع اختص��اص 
داده ش��ده به صندوق بیم��ه حمایت از 
مع��دن کاران اظه��ار کرد: ای��ن موضوع 
توس��ط ایمیدرو در حال پیگیری است و 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 

معدنی در صورتی که منابع مالی داش��ته 
باش��د می تواند به عنوان خطوط اعتباری 
در اختیار معدن کاران بگذارد تا بتوانیم از 
برندهای مطرح دنیا در حوزه ماشین آالت 
معدنی کم��ک گرفته و به به روزرس��انی 

صنایع معدنی کشور یاری برسانیم. 
صندوق بیمه معدن کاران ناقص و 

محدود عمل کرد
در ادام��ه گ��زارش مه��رداد اکبریان، 
مدی��ر انجمن س��نگ آهن ای��ران، اظهار 
ک��رد: معدن داری در ای��ران یک فعالیت 
پرریس��ک به حساب آمده به ویژه مراحل 
اکتشاف و قبل از اس��تخراج هیچ منافع 
مال��ی برای معدن دار به هم��راه ندارد و 
باید توجه داش��ت که این مراحل بس��یار 

هزینه بر و پرریسک است. 
ب��ودن  هزینه ب��ر  دلی��ل  اف��زود:  وی 
ب��االی  خط��ای  اکتش��اف،  مراح��ل 
آن اس��ت ک��ه البت��ه ای��ن ریس��ک در 
س��رمایه گذاری اس��تخراج و اس��تفاده از 
 فناوری های روز دنیا به حداقل می رس��د. 
اکبری��ان تصریح کرد: اگ��ر در این میان 
ی��ک منبع مال��ی مطمئن در دس��ترس 
بهره برداران معدن باشد آنها می توانند از 
پول های صندوق ها و بانک ها بهره برده و 
ریسک فعالیت اکتشاف را کاهش دهند. 
مدیر انجمن س��نگ آهن ایران اضافه 
کرد: عمده ترین عاملی که مانع دادوستد 
مال��ی و پول��ی بین بهره ب��رداران معدنی 
و مؤسس��ات مال��ی می ش��ود، نداش��تن 
ضمانت نامه ه��ای صحی��ح و قاب��ل قبول 

برای بانک ها و نیز نبود امکان کارشناسی 
دقیق نسبت به ارزش پروانه معادن است. 
وی تأکید کرد: صن��دوق بیمه معادن 
ع��الوه ب��ر اینک��ه می توان��د ب��ه صورت 
مس��تقیم تأمین  کنن��ده نیازه��ای مالی 
درخواس��ت کنندگان تس��هیالت باش��د، 
می توان��د ب��ه عن��وان خدم��ت دوم بین 
بانک های��ی ک��ه می خواهن��د وام بدهند 
و معدن داران��ی که مش��کل ضمانت نامه 

دارند، به صورت واسط عمل کنند. 
اکبریان تصریح کرد: این مسیر یکی از 
راحت ترین مس��یرهایی است که به علت 
وج��ود تضامینی معتب��ر در آن می تواند 
موجب فراه��م آوردن مناب��ع مالی الزم 

برای حوزه معدن کشور شود. 
مدیر انجمن س��نگ آهن ایران تأکید 
کرد: متأسفانه صندوق بیمه معدن کاران 
در ه��ر دو حوزه فعالیت خ��ود، ناقص و 
محدود عمل کرده به صورتی که بیش��تر 
مع��ادن به علت نب��ود نقدینگی کار خود 
را تعطیل کرده ی��ا با ظرفیت پایین تر به 
فعالیت خود ادامه می دهند و این معادن 
نتوانستند کمک های مورد نظر خود را از 
صندوق بیمه معدن کاران دریافت کنند. 
وی اب��راز کرد: بدیهی اس��ت صندوق 
تغیی��ر  معدن کاران نیازمن��د  بیم��ه 
ساختاری در ارائه خدمات پولی به معادن 
اس��ت و نباید به عنوان ی��ک پولی عمل 
کرده و خود به عنوان ضمانت نامه هایی از 
معدن داران باشد تا احتمال ضرر را برای 

خود به صفر برساند. 

رئیس انجمن صنف��ی تولیدکنندگان لوازم خانگی 
گفت با حفظ س��نگر تولید مل��ی و آمادگی اقتصادی 

می توانیم در برابر تحریم ها مقاوم باشیم. 
به گزارش  باش��گاه خبرنگاران جوان، دیانی رئیس 
هیأت مدی��ره انجمن صنف��ی تولیدکنن��دگان لوازم 
خانگ��ی در برنام��ه »تیتر امش��ب« ش��بکه خبر در 
خص��وص راهکارهای حمای��ت از کاالی ایرانی اظهار 
داش��ت: امروز کیفیت کاالی ایرانی در معرض تهاجم 
رسانه ای قرار گرفته درحالی که برخی کاالهای ایرانی 
با کیفیت مطلوب در کل دنیا مصرف می ش��ود و باید 
زیرساخت های فرهنگی در این خصوص ایجاد شود. 

وی ادام��ه داد: کاالهایی داریم که در برابر کاالهای 
خارج��ی کیفیت بس��یار باالیی دارن��د و این وظیفه 
رسانه ها است که زمینه های فرهنگی را ایجاد کنند. 

این مقام مس��ئول تصریح کرد: اکنون در ش��رایط 
جنگ اقتصادی هستیم و برخی از تصمیم سازان هنوز 
این موقعیت را درک نکرده اند. باید بس��تر محکمی را 
در براب��ر آمریکا فراهم کنیم و برای تحریم ها اقدامات 

پیشگیرانه انجام دهیم. 
دیان��ی بیان کرد: باید تولید مل��ی را با برند داخلی 
عرضه کنیم، همچنین باید ش��رط حض��ور برندهای 

خارجی در کشور، صادرات 30 درصدی باشد. 
وی اف��زود: می توانی��م در براب��ر تحریم به ش��رط 
آمادگی اقتصادی و حفظ س��نگر تولید ملی مقاومت 
کنیم. در ش��رایطی که افراد س��ود را در بازار سکه و 

دالر طلب می کنند، تولیدکنندگانی که به تولید روی 
آورده اند قهرمان ملی هستند. 

دیان��ی با اش��اره به هزینه های مال��ی باال در بخش 
تولی��د گف��ت: هزینه تولید در ای��ران 27 درصد و در 
ترکیه 3 تا 4 درصد اس��ت و ن��رخ کارگر و بهره وری 
در ترکیه پایین تر اس��ت.  رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنف��ی تولیدکنن��دگان لوازم خانگی اظهار داش��ت: 
اقتصاد بدون پیشران های صنعتی رشد نمی کند، طی 
س��ال های اخیر اجازه نداده ایم بخش خصوصی بزرگ 
توانمند س��ازی  درحالی ک��ه  کن��د  پی��دا  رش��د 
بخش خصوص��ی با رانت تف��اوت دارد.  وی ادامه داد: 
سیاس��ت های جدید ارزی ش��جاعانه ترین تصمیم در 
این ش��رایط بود ول��ی باید اصالح��ات آن به صورت 
روزمره انجام شود، به طور مثال دولت نباید به واردات 
کاالهای لوکس خارج��ی دالر 4200 اختصاص دهد 
و ای��ن ارز باید به واردات م��واد اولیه اختصاص یابد و 

سیاست های با ثبات ارزی اعمال شود. 
دیانی تصریح کرد: ساختار اقتصادی ما چندین دهه 
واردات محور بوده و باید با اعمال مش��وق های الزم به 

سمت صادرات برویم. 
هدایت س��رمایه ب��ه تولید با ایجاد ش��رایط جذاب 

سرمایه گذاری
بر اس��اس این گزارش سلیمانی تولید کننده داخلی 
در ادامه برنامه در خصوص مشکالت تولید گفت: باید 
شرایطی را به وجود آوریم تا نقدینگی به سمت تولید 

برود و شرایط برای سرمایه گذاری جذاب شود و سود 
بهتری نسبت به بانک و دالر و سکه بدهد. 

وی ادام��ه داد: در حال حاضر توان صادرات کاالی 
ایران��ی را داریم اما باید قیمت انرژی را واقعی کنیم و 

ابزارهای جدید را به کار ببندیم. 
س��لیمانی درباره بازار ه��دف تولیدکنندگان گفت: 
تولیدکنن��دگان داخل��ی باید ب��ا توجه به نی��از بازار 
هدف محص��ول را با قیمت مناس��ب و با کیفیت باال 
تولی��د کنند.  بر اس��اس این گ��زارش فاضلی، رئیس 
اتاق اصناف در ادامه اظهار داش��ت: به رغم تأکید مقام 
معظ��م رهبری بر حمایت از تولی��د ملی اما همچنان 

تولید مورد حمایت جدی قرار نگرفته است. 
وی با بیان اینکه بخش��ی از برنامه توسعه پنجم در 
حوزه تولید بر اس��اس برنامه پیش نرفته است، گفت: 
س��هم بنگاه های کوچ��ک و متوس��ط از تولید کاالی 

داخلی به 21درصد کاهش یافته است. 
وی در خصوص کیفیت تولیدات داخلی گفت: یکی 
از ای��رادات تولیدکنندگان ما نش��ناختن ذایقه ایرانی 
اس��ت و متأس��فانه از لحاظ فرهنگی ج��ا انداخته اند 
کاالی ایران��ی را ب��ا برن��د خارج��ی بهت��ر خریداری 
می کنند.  فاضلی تصریح کرد: ما در کش��ور استراتژی 
معی��ن برای تولید نداریم. بای��د ابزار الزم برای جنگ 
اقتص��ادی فراهم ش��ود و در کنار مس��ائل پولی، باید 
قوانین و دس��تورالعمل ها نیز در کنار تولید داخلی و 

در راستای حمایت از آن باشند. 

راهکارهای حمایت از کاالی ایرانی

عبور از سد تحریم ها با حفظ سنگر تولید ملی

۱۰۰ میلیارد بودجه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی
کجا هزینه شد؟ 

اخبار

سایه بخشنامه ارزی دولت بر 
صادرات زعفران

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه بخشنامه 
ارزی دولت، صادرات طالی سرخ را مختل کرده است، 
گفت این بخش��نامه باعث رواج قاچاق زعفران ش��ده 
است.  غالمرضا میری در گفت وگو با  مهر با بیان اینکه 
بخشنامه اخیر دولت در تاریخ 97.2.2صادر شده باعث 
مختل شدن صادرات زعفران شده است، گفت: براساس 
این بخش��نامه صادرکننده موظف اس��ت ارز حاصل از 
صادرات خود را بیاورد و به دولت تحویل دهد یا اینکه 
خ��ودش واردات انجام دهد یا اینک��ه آن را در اختیار 

واردکنندگان قرار دهد. 
وی افزود: این درحالی است که ما بیشتر با پول ملی 

کشورمان معامله می کنیم و این کار ممکن نیست. 
نایب رئیس ش��ورای ملی زعف��ران اف��زود: در حال 
حاضر قاچاق زعفران رواج یافته، سودجویان در کمین 
هستند و زعفران را از مبادی غیرقانونی خارج می کنند، 
هیچ نظارتی هم بر آن نیس��ت.  میری درباره وضعیت 
صادرات نیز گفت: در فروردین و اردیبهشت با کاهش 

قابل توجه صادرات مواجه هستیم. 

ارز صادراتی مان را 4200 به دولت 
بدهیم و خودمان 6200 بخریم؟! 

برخی اعضای هیأت مدی��ره اتحادیه صادرکنندگان 
فرش دس��تباف در نشس��تی خبری به انتقاد از برخی 
ش��رایط فعلی که منج��ر به توقف صادرات می ش��ود، 
پرداختن��د. به گزارش ایس��نا، امروز هوش��نگ فاخر، 
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دس��تباف در 
این نشس��ت اظهار ک��رد: عده ای بر ای��ن باورند که ما 
تنها صادرکنندگان فرش در دنیا هس��تیم و می توانیم 
کاالی خود را به هر قیمتی که دل مان خواست عرضه 
کنیم؛ درحالی که اکنون پاکس��تان، افغانستان، چین، 
هند و کش��ورهای دیگر تبدیل به رقبای ما شده اند. در 
این کشورها هزینه های تولید و حقوق کارگر به مراتب 
پایین تر از ایران بوده و قیمت تمام شده آنها پایین تر از 
ایران است. در نهایت نیز این کشورها کاالی تولید شده 
خود را در بازارهای جهانی به نام فرش ایرانی به فروش 

رسانده و باعث بدنامی محصوالت ما می شوند. 
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت به جای آنکه 
ب��ه حمایت از صادرکنندگان فرش بپردازد، با توجه به 
مس��ائلی مانند مالیات یا م��واد 95، 100، 14۶ و 1۶9 
قانون که در س��ال 1394 به تصویب رس��یده شرایط 
برای کار ما به مراتب سخت تر شده است. با این قوانین 
هزینه های تولید برای فرش افزایش پیدا می کند و توان 
رقابت از صادرکننده ایرانی گرفته می ش��ود. بر همین 
اساس صادرات فرش که زمانی بالغ بر 1.5 میلیارد دالر 
بود اکنون به 300 میلیون دالر رسیده است. حال این 
را ه��م در نظر بگیرید که بخش��ی از ای��ن آمار مربوط 
به بازگش��ت فرش های مرجوعی ی��ا فرش هایی که در 

نمایشگاه های خارجی به فروش نرفته اند، می شود. 
نایب رئیس اتحادی��ه ادامه داد: اکنون دولت می خواهد 
درآمد 300 میلیون دالری صادرات فرش را با نرخ 4200 
تومانی دریافت کند. این موضوع مشکالت متعددی برای 
فعاالن ای��ن بخش به همراه خواهد داش��ت؛ درحالی که 
بخش های��ی مانند پتروش��یمی میلیارده��ا دالر درآمد 
دارن��د. به طور کلی درآمدی ک��ه در حوزه صادرات فرش 
حاصل می ش��ود رقم باالیی نیس��ت، اما به ش��رطی که 
صادرکنندگان بتوانند مانند س��ال های قبل فعالیت خود 
را ادامه دهند اش��تغال زیادی در جامعه ایجاد می ش��ود.  
فاخر همچنین به ص��ادرات 50 میلیارد دالری در بخش 
غیرنفتی اش��اره کرد و گفت: از مجم��وع این رقم، 300 
میلیون دالر صادرات در بخش فرش رقم بسیار کوچکی 
خواهد بود اما با همین ش��رایط، اشتغالی در کشور ایجاد 
می ش��ود که قاب��ل قیاس ب��ا بخش های دیگر نیس��ت.  
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف با بیان 
اینکه در ماه های گذشته پیگیری های متعددی برای حل 
این مش��کالت صورت گرفته اس��ت، اظهار کرد: تاکنون 
مسئوالن مربوطه هیچ پاس��خی به ما نداده اند. البته گاه 
به عنوان مثال در جلس��ه ای که با وزیر صنعت، معدن و 
تجارت یا سایر مسئوالن داریم گفته می شود که مشکالت 
را ح��ل خواهیم کرد، اما معموالً رده های پایین تر آنها در 
سازمان های مختلف پاسخگوی ما نیستند. به عنوان مثال 
زمانی ما بحث بازگش��ت فرش ه��ای مرجوعی را مطرح 
کردیم و یادآور ش��دیم که این فرش ها ایرانی هس��تند و 
نباید از آنها گمرکی دریافت شود. مسئوالن وقت نیز قول 
رس��یدگی به موضوع را دادند اما متأسفانه با وجود اینکه 
این موضوع در مراکز دیگری از جمله شورای عالی اقتصاد 
هم مطرح شده و نظر مثبتی روی داده شده است هنوز با 

مرحله اجرا فاصله دارد. 
این کار قفل کردن اقتصاد است نه کنترل تورم

اح��د عظیم زاده، دیگ��ر عضو هیأت مدی��ره اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرش نیز در این نشس��ت اظهار کرد: 
اکنون گفته می ش��ود که صادرکنندگان، ارز حاصل از 
صادرات خود را وارد سامانه نیما کنند؛ اما پس از مدتی 
همین افراد برای خرید مواد اولیه خود ملزم می شوند ارز 
آزاد را با قیمت ۶200 تومان تهیه کنند. من پنج سال 
بهترین صادرکننده بوده ام اما اکنون شرایط به گونه ای 
است که اگر 50 میلیون دالر صادرات داشته باشم باید 
20 میلیون دالر آن را به عنوان گمرکی پرداخت کنم. 
در چنین ش��رایطی چه انگیزه ای ب��رای صادرات باقی 
می مان��د؟  وی ادامه داد: در س��ال های گذش��ته برای 
تأمی��ن مواد اولیه از 1800 تا 3500 تومان هزینه دالر 
را تقب��ل کرده ایم؛ در صورتی ک��ه اگر همان ارز را نگه 
می داشتیم اکنون قیمت آن از ۶000 تومان هم گذشته 
بود. حال چگونه انتظار می رود ما درآمد صادراتی خود 
را به قیمت 4200 تومان در اختیار دولت قرار دهیم؟! 
در چنین ش��رایطی ترجیح می دهم صادرات را متوقف 

کنم. این روند حمایت از تولید و صادرات نیست. 

اخبار

مشکالت صنعت مبل ایرانی 
چیست؟ 

نایب رئی��س انجم��ن ش��ورای مل��ی مبلم��ان و 
دکوراس��یون گف��ت گ��ردش مالی صنع��ت مبل و 
دکوراس��یون در کش��ور س��االنه بی��ش از 30 هزار 

میلیارد تومان است. 
در  محس��نی  عبدالرض��ا  گزارش تس��نیم،  ب��ه 
گفت وگ��وی وی��ژه خبری افزود: دو س��الی اس��ت 
توجه مان به صادرات مبلمان جلب شده و این صنعت 
نیازمند پشتوانه انگیزشی، علمی و دانشگاهی است. 
وی گفت: تولید باید پشتوانه طراحی داشته باشد 

و گرنه تکرار می شود و از بین می رود. 
و ص��ادر  تولیدکنن��دگان  اتحادی��ه  نایب رئی��س 
کنندگان مبلمان هم در این برنامه گفت: درحالی که 
8.5 درصد اشتغال کش��ور در صنعت مبلمان است، 
تنه��ا از 50 درصد ظرفیت ش��رکت ها و کارگاه های 

تولید مبل استفاده می شود. 
علیرضا عباسی افزود: تولیدکنندگان مبل نیازمند 
حمایت دولتی و اس��تفاده از تس��هیالت با نرخ سود 

مناسب هستند. 
وی گف��ت: 400 میلیون نفر جمعیت کش��ور های 
همس��ایه ما در آسیای میانه و خلیج فارس می توانند 

ظرفیت خوبی برای صادرات مبلمان کشور باشند. 
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
مبلمان افزود: دولت باید به طور جدی از شرکت های 
ایران��ی ک��ه در نمایش��گاه های بین الملل��ی مبل و 

دکوراسیون حضور می یابند حمایت کند. 
 مع��اون دفت��ر صنای��ع ش��یمیایی و س��لولوزی 
وزارت صنع��ت ه��م در ارتباط تلفنی ب��ا این برنامه 
 گفت: صنعت مبلمان صنعت س��ودآوری اس��ت و تا

70 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر آن اعالم شده است. 
علی محمد اس��فندیاری با اش��اره به اینکه 1400 
واحد صنعتی در صنعت مبلم��ان فعالیت می کنند، 
افزود: ای��ن تعداد تنها 2 درصد کل صنعت کش��ور 
است.  وی گفت: 20 هزار واحد تولید مبل هم مجوز 
صنفی دارند و با این حساب 93درصد تولید مبل در 

کشور صنفی است. 
اس��فندیاری اف��زود: پارس��ال 24.5 میلیون دالر 
صادرات مبل به خارج از کش��ور داشتیم و مهم ترین 

بازار های صادراتی ما عراق و افغانستان بود. 
معاون دفتر صنایع ش��یمیایی و س��لولوزی وزارت 
صنعت باال ب��ودن هزینه های بازاریابی، ضعیف بودن 
بنیه مالی واحد ه��ای تولیدی مبل و قدرتمند بودن 
رقب��ا را از جمله دالیل حضور کم رنگ تولیدات مبل 

ایران در خارج از کشور دانست. 
 معاون س��ازمان ش��هرک های صنعت��ی و صنایع 
کوچک کش��ور ه��م در ارتباط تلفنی ب��ا این برنامه 
گف��ت: 15 خوش��ه در صنعت مبلمان کش��ور در 9 
استان شناس��ایی و برای به هم رسانی کسب وکار های 

مرتبط با آن اقدام کرده ایم. 
فرش��اد مقیمی با اشاره به ایجاد شهرک تخصصی 
مبلمان در استان خراس��ان رضوی افزود: تسهیالت 
مب��ل در  تولیدکنن��دگان  اختی��ار  به��ره در  ک��م 
خوشه های شناسایی شده پرداخت شده است و افراد 
تحصیلک��رده مرتبط با این صنعت را به روس��تاییان 

تولید کننده مبل معرفی کرده ایم. 
وی گفت: سازمان ش��هرک های صنعتی و صنایع 
کوچک کش��ور ت��ا 50 درصد هزینه ه��ای صادراتی 
اعض��ای خوش��ه های شناس��ایی ش��ده را پرداخت 

می کند. 
معاون س��ازمان ش��هرک های صنعت��ی و صنایع 
کوچک کش��ور افزود: در سال جاری 1300 میلیارد 
توم��ان برای توس��عه صادرات ب��ه وی��ژه در زمینه 

حمل و نقل اختصاص یافته است. 

شرکت های سوئیسی برای خروج از 
ایران آماده می شوند

بع��د از اق��دام آمریکا در وض��ع تحریم های جدید 
علیه ایران و تهدید ش��رکت های ط��رف همکاری با 
ای��ران به تحریم، ش��رکت های بزرگ سوئیس��ی در 
ح��ال آماده ش��دن جهت خ��روج از ایران هس��تند.  
به گزارش تس��نیم به نقل از پایگاه خبری س��وئیس 
اینف��و، چن��د روزنامه سوئیس��ی گ��زارش دادند که 
شرکت های سوئیسی فعال در ایران از دو هفته پیش 
انعقاد قراردادهای جدید در ایران را متوقف کرده اند. 
ش��ریف نظام ماف��ی، رئیس ات��اق بازرگان��ی ایران و 
سوئیس گفت، چند شرکت سوئیسی قرار است شعبات 
خود در ایران را تعطیل کنند.  اما دقیقا مشخص نیست 
که ش��رکت های سوئیس��ی به خص��وص در حوزه های 
مهندسی، داروسازی و عرضه کاال و خدمات از سیاست 

جدید آمریکا علیه ایران متاثر خواهند شد. 
ب��ه گفت��ه تحلیلگ��ران، جامعه تجاری س��وئیس 
امیدوار اس��ت تالش ه��ای اتحادی��ه اروپایی جهت 
محافظت از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم ها، 
موجب حمایت از آنها ش��ود. بروکس��ل قصد دارد با 
توس��ل به مقررات منع کنن��ده در مقابل تحریم های 

ضد ایرانی آمریکا ایستادگی کند. 
س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه س��وئیس هفته 
گذش��ته گفت، یک هیأت سوئیس��ی قرار است ماه 
آینده میالدی به تهران سفر کند و در مورد برداشتن 
گام های بیش��تر جهت تقویت روابط دوجانبه مطابق 
توافق سال 201۶ دو کشور با مقامات ایرانی گفت وگو 
کند.  س��وئیس از حس��ن روحانی، رئیس جمهوری 
ایران دعوت کرده که امسال به این کشور سفر کند، 
ام��ا هنوز تاریخ دقیقی برای این س��فر اعالم نش��ده 
اس��ت.  میزان صادرات س��وئیس به ایران در س��ال 
2015 یعنی زمانی که توافق هسته ای به امضا رسید، 

با 40 درصد رشد به 530 میلیون دالر رسید. 

چهار شنبه
2 خرداد 1397

شماره 1072
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معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
با بیان اینکه در برنامه مبارزه با 
خودمحوری باید قیمت سوخت 
افزای��ش و تعرف��ه ورود خودرو 
کاه��ش یاب��د، گفت در س��ال 
 گذش��ته تعداد تلف��ات جاده ای

3 درصد افزایش یافت. 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، مه��رداد 
تق��ی زاده در نشس��ت خب��ری 
اس��تراتژی های بخش   تش��ریح 
حمل ونقل با اش��اره به جزییات 
این س��ند اظهار داش��ت: محل 
استراتژی های  حمل ونقل چند 
روز گذش��ته از سوی وزیر راه و 
شهرسازی ابالغ شد و این سند 
ما را به ه��دف نهایی در بخش  

حمل ونقل می رساند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تضمین 
اس��تراتژی های  حمل ونقل باید 
توس��ط س��ازمان های مرتب��ط 
به اج��را برس��د، گف��ت: وقتی 
از مب��ارزه ب��ا خودرومحوری و 
رش��د  حمل ونقل عمومی حرف 
می زنی��م نباید در این ش��رایط 

تولید خودرو افزایش یابد. 
وی با اش��اره ب��ه اولویت های 
حم��ل و نقل��ی در وزارت راه و 
شهرس��ازی گف��ت: اختص��اص 
بودجه باید متناسب با اولویت ها 
باشد و وقتی که شعار می دهیم  

حمل ونق��ل ریل��ی در اولوی��ت 
اس��ت بودج��ه بخش ج��اده ای 

افزایش یابد. 
وی اف��زود: در حال حاضر در 
بخ��ش  حمل ونقل عمومی ریل 
در اولوی��ت ق��رار دارد و پس از 
آن حم��ل و نقل ه��ای هوایی و 

جاده ای قرار دارند. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
با بیان اینکه کمیته پیاده سازی 
تشکیل  ترانزیت  استراتژی های 
راهبردهای  گفت:  اس��ت،  شده 
ای��ن کمیت��ه باید ب��ه تصویب 
برس��د و نمی توان ب��رای تمام 
موضوع��ات ی��ک نس��خه واحد 
پیچید و به همین دلیل شورای 
ترانزیت تش��کیل ش��ده اس��ت 
ک��ه در این ش��ورا 77 مش��کل 
ترانزیتی شناس��ایی شده است 
که توانستیم 15 مشکل را حل 
کنیم اما برخی از مش��کالت از 

بخش ما فراتر است. 
تقی زاده با اش��اره به افزایش 
تولید تعداد خودروهای سواری 
اظهار داش��ت: درحالی که هدف 
ما توس��عه  حمل ونقل عمومی 
است شاهد افزایش تولید تعداد 
خودروه��ای س��واری هس��تیم 
و در عی��ن حال آمارها نش��ان 
می دهد ک��ه تولید اتوبوس های 

بین ش��هری و درون ش��هری در 
حال کاهش اس��ت که این یک 

فاجعه محسوب می شود. 
وی ب��ا اش��اره به پیش��نهاد 
س��وخت  قیم��ت  افزای��ش 
مش��کالت   از  جلوگیری  ب��رای 
حمل ونقل جاده ای اعم از سوانح 
و کاهش کش��ته  ها و تصادفات 
گف��ت: ه��ر ب��ار که به س��مت 
کاهش قیمت س��وخت حرکت 
کردیم موانع بسیار زیادی پیش 
روی ما ق��رار گرفت و این طرح 

محقق نشد. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
اس��تراتژی های  اینکه  بی��ان  با 
حم��ل و نقلی ایران 180 درجه 
با اس��تراتژی های حمل و نقلی 
مغایرت  پیش��رفته  کش��ورهای 
کش��ورهای  در  گف��ت:  دارد 
پیش��رفته قیمت خ��ودرو ارزان 
اس��ت و هزینه اس��تفاده از آن 
گران اس��ت اما در ایران شاهد 
آن هس��تیم که قیم��ت خودرو 
باالس��ت و قیمت سوخت بسیار 
پایین اس��ت، البت��ه اصالح این 
اس��تراتژی در اختیار ما و دولت 
نیس��ت و این بخش در مجلس 
و حت��ی نهادهای امنیتی دنبال 

می شود. 
افزود: در کشورهای  تقی زاده 

پیش��رفته نرخ بیمه ب��ر مبنای 
پیمایش محاس��به می ش��ود به 
این معنا هر خودرویی که تردد 
و پیمایش بیشتری داشته باشد 
به دلیل ایجاد آالیندگی بیشتر 
و استهالک در جاده ها باید بیمه 
بیش��تری بپردازد ام��ا در ایران 

این گونه نیست. 
وی تأکید کرد: باید سیاس��ت 
افزایش قیمت سوخت در قبال 
کاه��ش تعرفه های ورود خودرو 
را دنبال کنیم. در حوزه تدوین 
اس��تراتژی های  حمل ونقل 94 
اقدام پیش بینی ش��ده است که 
در ح��ال حاض��ر 44 اق��دام در 
حال اجراس��ت و 50 اقدام جزو 
برنامه ه��ای آتی در این س��ند 

است. 
وی با اش��اره به دیگر عملکرد 
این س��ند در بخش  حمل ونقل 
موضوع��ات  دیگ��ر  از  گف��ت: 
مکان یابی هاب های لجس��تیک 
در کش��ور اس��ت که حدود 50 
مرک��ز ب��ا ی��ک م��دل ریاضی 

انتخاب شده اند. 
همچنی��ن وی ب��ا اش��اره به 
برنامه ه��ای ای��ن بخ��ش برای 
س��وانح  کش��ته های  کاه��ش 
جاده ای گفت: در این س��ند به 
بحث ایمنی هم اش��اره ش��ده و 

در این س��ند نقش��ه راه کاهش 
تصادفات جاد ه ای از س��ال 97 
تغییر می کند، البته نباید انتظار 
داش��ته باش��یم ک��ه تصادفات 
جاده ای یک مرتبه کاهش پیدا 

کند. 
تقی زاده ادامه داد: س��ال 84 
کش��ته های تصادف��ات جاده ای 
چیزی ح��دود 27 هزار نفر بود 
که با افزایش قیمت س��وخت و 
س��همیه بندی س��وخت در آن 
سال ها روند کشته های جاده ای 
نزولی شد و توانستیم با افزایش 
قیم��ت جریمه ها ای��ن روند را 
کنترل کنیم اما به تازگی شیب 
کشته های جاده ای متوقف شده 

است. 
درحالی ک��ه  داد:  ادام��ه  وی 
پیش بین��ی می کردی��م تع��داد 
کش��ته های ج��اده ای از س��ال 
97 افزای��ش یابد، اما طبق آمار 
از س��ال 9۶ ح��دود 3 درص��د 
افزای��ش در تعداد کش��ته های 
جاده ای نسبت به سال قبل آن 

داشته ایم. 
وی ادامه داد: طبق این سند 
بخش   اس��تراتژیک  راهب��ردی 
حمل ونق��ل می توان برنامه ای را 
برای کاهش تعداد کش��ته های 

جاده ای تنظیم کرد. 

معماهای اقتصادی ایران کم نیس��تند! 
یک��ی از پیچیده ترین آنه��ا بحث قیمت 
خودرو است. هنوز معلوم نیست که قیمت 
واقعی خودرو چقدر باید باشد؟ اصاًل این 
قیمت چگونه ارزش گذاری می شود؟ چرا 
اخت��الف قیمت بی��ن خودروها داخلی و 
وارداتی این همه معنادار اس��ت؟ چطور 
می ش��ود از یک طرف قیم��ت نهاده ها ی 
تولیدی باال برود؛ ن��رخ ارز افزایش بیابد 
و از ط��رف دیگر قیم��ت خودروها ثابت 
بماند، س��هام ش��رکت های خودروسازی 
بهب��ود یابد و همه امی��دوار به آینده این 

صنعت! 
آمار و ارقام به م��ا چه می گویند: فقط 
کافی است با یک حساب سرانگشتی این 

موارد را حساب و کتاب کنیم: 
•  افزایش نرخ دالر در بهمن س��ال 9۶ 
 نسبت به بهمن سال گذشته: 31 درصد 

•  افزای��ش نرخ یورو در بهمن س��ال 9۶ 
 نسبت به بهمن سال گذشته: 49 درصد 

•  افزای��ش قیم��ت نهاده ه��ای تولی��د 
ب��ه  نس��بت   9۶ س��ال  بهم��ن  در 
درص��د   55 گذش��ته:  س��ال   بهم��ن 

•  افزای��ش نرخ دس��تمزد در س��ال 9۶ 
نسبت به سال گذشته: 14 درصد 

اگر بخواهیم بس��یار دست پایین همه 
چیز را حس��اب کنیم؛ مجم��وع افزایش 
این عوام��ل تأثیرگذار بر قیمت خودروها 
به صورت متوسط باید حداقل 20 درصد 
باش��د، البته بدون احتس��اب هزینه های 

مال��ی مرتب��ط ب��ا تولید و ف��روش و نیز 
هزینه های عملیاتی ناشی از فروش. 

حال آنکه بررس��ی قیمت خودروسازان 
داخل��ی؛ نظی��ر ش��رکت س��ایپا ب��ه ما 
نش��ان می دهد متوس��ط افزایش قیمت 
محص��والت گروه خودروس��ازی س��ایپا 
تنها حدود 4 درصد بوده اس��ت! س��ؤال 
بسیار حیاتی این اس��ت که اختالف 1۶ 
درصدی این موضوع از چه منبعی تأمین 
می شود؟ با بررسی وضعیت بهره وری در 
صنایع خودروسازی حتماً پاسخ »افزایش 
بهره وری« نیس��ت! یعنی خودروس��ازی 
نمی توان��د با افزایش به��ره وری به میزان 
1۶ درص��د کاری کند که زیانش جبران 
ش��ود! بنابراین محل دقیق این کس��ری 

باز هم مثل همیش��ه مردم هس��تند، اما 
مردم��ی که با ه��زاران امید س��هام این 
شرکت های را خریداری کرده اند اما پس 
از چند سال هنوز نتوانسته اند سود مورد 

خوبی دریافت کنند. چرا؟ 
باز هم پاس��خ ای��ن س��ؤال را باید در 
عوام��ل بی��رون از صنعت خودروس��ازی 
جس��ت وجو ک��رد. به کارگی��ری اقتصاد 
دس��توری و تعیین قیم��ت خودروها در 
محل��ی خ��ارج از صنعت خ��ودرو به نام 
»ش��ورای رقابت«. یک صنعت شکوفا در 
دام��ن یک اقتصاد ش��کوفا جوانه خواهد 
زد؛ ت��ا زمانی که اقتصاد ای��ران نتواند راه 
واقع��ی خود را پیدا کند، نمی توان انتظار 

بیشتری از صنعت داشت. 

اعضای ش��ورای شهر تهران به برگشت 
الیح��ه نرخ کرایه تاکس��ی در س��ال 97 
به ش��هرداری تهران ب��رای لحاظ کردن 

پیشنهادات جدید رأی موافق دادند. 
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، 
صبح دیروز الیحه اعتراض فرمانداری به 
نرخ کرایه تاکسی برای سال 97 روی میز 
بررس��ی شورای شهر تهران قرار گرفت و 
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و عمران ش��ورای ش��هر تهران در 
تشریح اعتراض فرمانداری گفت: نرخ های 
تاکس��ی برای سال 97 در چند بند مورد 

اعت��راض فرمانداری ق��رار گرفت و ما در 
کمیس��یون جلس��ات مختلف��ی برگ��زار 
کردیم و تصمیماتی نیز اخذ ش��د اما در 
حال حاضر آقای پورس��یدآقایی، معاون 
حمل و نقل ش��هرداری پیشنهاد داد که 
این الیحه به ش��هرداری برگش��ت داده 
شود تا پیش��نهادات جدیدشان را لحاظ 

کنند. 
وی افزود: بر همین اس��اس متنی تهیه 
ش��ده و به امض��ای اعضای کمیس��یون 
مربوطه رس��یده تا ای��ن الیحه مجددا به 
شهرداری در راس��تای بهتر شدن کرایه 

تاکس��ی ها برگشت داده ش��ود که لذا از 
اعض��ا و رئیس ش��ورای ش��هر خواهش 
می کنیم به از دس��تور خارج ش��دن این 

الیحه رأی مثبت دهند. 
حجت نظری، عضو ش��ورای ش��هر نیز 
با بیان اینکه پیش��نهاد می شود در مورد 
تعیین نرخ کرایه تاکس��ی دقت بیشتری 
داش��ته باش��ند، گف��ت: از آنجای��ی که 
نرخ های کرایه خرد می شود توسط مسافر 
و راننده توان پرداخت این پول های خرد 
وجود ندارد و سبب ایجاد مشکل می شود 
و بهتر است در تدوین نرخ کرایه تاکسی 

به این موض��وع دقت ش��ود و همچنین 
نظارت بیشتر و دقیق تری توسط سازمان 
تاکسیرانی انجام گیرد تا رانندگان نتوانند 
بیشتر از نرخ مصوب کرایه دریافت کنند. 
هاشمی، رئیس شورای شهر نیز افزود: 
البته باید به س��مت جدی شدن استفاده 
از تاکس��یمتر پی��ش برویم تا بر اس��اس 

اعداد تاکسیمتر کرایه مشخص شود. 
 نهایتاً با رأی اکثریت اعضای ش��ورای 
ش��هر در پی اعت��راض فرمانداری، الیحه 
ن��رخ کرای��ه تاکس��ی در س��ال 97 ب��ه 

شهرداری تهران برگشت داده شد. 

معمای قیمت خودرو

برگشت الیحه نرخ کرایه تاکسی به شهرداری برای اصالح

پیشنهاد افزایش قیمت سوخت در قبال کاهش تعرفه ورود خودرو 
اخبار

خرید و فروش طرح ترافیک 
»کالهبرداری« است

معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران از 
ابالغ دس��تور صدور کارت بلیت ه��ای مدت دار برای 
خبرنگاران��ی که طرح ترافیک دریافت نکرده اند خبر 

داد. 
 به گزارش ایس��نا، محس��ن پورس��یدآقایی صبح 
دیروز با حضور در جم��ع خبرنگاران گفت: امروز به 
دلیل بررس��ی اعتراض فرمانداری به نرخ های کرایه 
اتوبوس و تاکسی به ش��ورای شهر آمده بودیم که با 
اعمال تغییراتی مش��کل نرخ کرایه اتوبوس حل و در 
مورد نرخ کرایه های تاکس��ی نیز پیشنهاد دادیم که 
این الیحه برگش��ت داده بشود تا نظرات جدید خود 
را اعم��ال کنی��م، اما واقعیت این اس��ت که ما نکات 
فرمانداری در مورد نرخ تاکسی را پذیرفته ایم، چرا که 
اگر قبول نکنیم الیحه به شورای حل اختالف ارجاع 

داده می شود که این مسئله زمانبر است. 
وی در پاسخ به اخبار برکناری اش گفت: این سؤال 
را باید از س��ایت ها و کانال هایی بپرسید که این خبر 
مجهول را درج کردند و واقعیت این است که فضای 
مجازی با اینکه مزایای زیادی دارد اما بس��تری برای 
شایعه نیز هست و من این خبر را موقعی شنیدم که 
در خانه بودم و به من گفتند آیا شما عوض شدید؟ و 
حتی در سایت ها نام جانشین های شما را قید کردند 
ک��ه برایم جالب بود، چرا که من ت��ا قبل از اذان در 
جلسه بودم و خبری هم در این زمینه به من نرسیده 

بود اما با این حال این خبر منتشر شد. 
وی در مورد انتش��ار گزارش��ی در خبرگزاری ایسنا 
مبنی بر خرید و فروش طرح های ترافیک گفت: بیشتر 
خرید و فروش ها جنبه کالهبرداری دارد، چرا که امسال 
کارت های ش��ناوری وجود ندارد ک��ه بخواهند آنها را 
بفروشند، بلکه مجوزهای سیار به برخی سازمان ها داده 
شده است که کاماًل فرآیندش منطبق بر طرح ترافیک 
فعلی اس��ت و مانند کارت شناور قبلی نیست؛ چرا که 
در کارت شناور قبلی روزانه می توانستند سه خودرو را 
ثب��ت کنند و تردد کاماًل رای��گان بود اما در مجوزهای 
س��یار مبلغ به صورت آزاد بر اساس ساعت تردد و نوع 
آالیندگی از 13 ه��زار تومان تا 3۶ هزار تومان خواهد 
ب��ود و اصاًل به صرفه نیس��ت که ای��ن کارت را خرید و 
فروش کنن��د و به نظر می رس��د برخی ها می خواهند 
از ع��دم اطالع مردم سوءاس��تفاده کنند. از آنجایی که 
برخی عادت داش��تند که این کارت ها را بفروشند حاال 
برایشان سخت است که این تغییر را قبول کنند. البته 
این مجوزهای سیار به برخی دستگاه ها برای جابه جایی 
شخصیت هایشان داده شده بود که هر روز می خواستند 
از یک خودرو استفاده کنند اما در مجوزهای سیار تنها 

می توان هر روز یک پالک را تغییر داد. 

کاهش رقابت، مهم ترین ضعف طرح 
ساماندهی بازار خودرو

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی در خصوص تأثیر طرح ساماندهی بازار خودرو 
بر مافیای واردات خودرو اظهار داش��ت: با کنترل هایی 
که بر اساس این طرح انجام می گیرد واردات سخت تر 
خواهد شد و قطعاً واردات کاهش خواهد یافت؛ چرا که 
از یک س��و افراد به سادگی نمی توانند ارز تهیه کنند و 
از سوی دیگر چنانچه بخواهند از بازار آزاد ارز مورد نیاز 
را تهیه کنند واردات برای آنها گران تمام خواهد شد و 
همین امر می تواند بر مافیای واردات خودرو تأثیر گذار 
باشد.  محمدرضا منصوری در گفت وگو با خبرخودرو با 
بیان مزایای طرح ساماندهی بازار خودرو گفت: کنترل 
ب��ازار و جلوگیری از خ��روج ارز از جمله مزایای طرح 
س��اماندهی بازار خودرو است. هر چقدر ارز بیشتری از 
کشور خارج شود ارزش پول کشور کمتر می شود و این 

امر تهدید بزرگی برای کشور است. 
وی در خصوص معایب طرح ساماندهی بازار خودرو 
گفت: هر طرح��ی در کنار مزایا، معایبی نی��ز دارد، از 
جمله معایب طرح مذکور می توان به کاهش رقابت در 
بازار خودرو اش��اره کرد. کمبود خودروهای خارجی در 
ب��ازار می تواند منجر به کاهش رقابت و متعاقبا کاهش 
کیفیت و افزای��ش قیمت خودروهای داخلی ش��ود و 
زیان هایی را به دنبال داشته باشد، لذا باید برنامه ریزی 
ب��ه نحوی باش��د که ب��دون افزایش قیم��ت، کیفیت 

خودروهای داخلی افزایش یابد. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی در ادامه با اش��اره به حمایت از کاالی ایرانی 
تصریح کرد: از آنجا که س��ال جاری س��ال حمایت از 
کاالی ایران��ی اس��ت و میزان صادرات نیز کم اس��ت، 
جلوگیری و کاه��ش واردات یکی از راهکارهای خروج 

از بحران موجود است. 
نماین��ده مردم س��اوه و زرندیه در مجلس ش��ورای 
اس��المی، با تأکید بر اهمیت قراردادهای جوینت ونچر 
گف��ت: صنعت خودرو به یک جهش برای صادرات نیاز 
دارد و قراردادهای جوینت ونچر با شرکت هایی خارجی 
در راس��تای افزای��ش صادرات می تواند بس��یار مؤثر و 

کارگشا باشد. 
منصوری در خصوص افزای��ش 9.۶ درصدی قیمت 
خودروهای داخلی گفت: با توجه به افزایش قیمت ارز، 
افزایش قیمت خودروها تا حدودی منطقی اس��ت، اما 
چنانچه خودروسازان بتوانند با افزایش تیراژ از افزایش 
قیمت خ��ودرو جلوگیری کنند نقطه عطفی برای آنها 

خواهد بود چرا که بازار را در اختیار خواهند گرفت. 
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی در ادامه گفت: فق��ط 10 درصد از مواد اولیه 
مورد نیاز قطعه سازان و خودروسازان از طریق ارز وارد 
می شود که با توجه به این امر افزایش قیمت 5 درصدی 
برای جبران مابه التفاوت ایجاد ش��ده منطقی تر به نظر 

می رسد. 

اخبار

مردودی 76 درصد خودروها در 
اخذ معاینه فنی برتر

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تصریح 
کرد سطح اس��تاندارد خودرو های تولیدی پس از طی 
چهار سال که برای اخذ معاینه فنی برتر به مراکز مجاز 
مراجعه می کنند بس��یار پایین تر از حد معمول است، 
به طوری که بالغ بر 7۶ درصد خودرو های ش��هر تهران 

موفق به پاس کردن آن نمی شوند. 
به گزارش عص��ر امروز، مدیرعامل س��تاد معاینه فنی 
خودروه��ای ته��ران در خص��وص حذف نش��دن معاینه 
فن��ی عادی خودرو ه��ا گفت: حذف نش��دن معاینه فنی 
عادی خودرو ها مسئله ای کارشناس��ی شده است به این 
دلیل که س��طح اس��تاندارد خودرو ه��ای تولیدی پس از 
طی چهار س��ال که برای اخ��ذ معاینه فنی برتر به مراکز 
مج��از مراجعه می کنند بس��یار پایین ت��ر از حد معمول 
اس��ت، به ط��وری که بال��غ ب��ر 7۶ درص��د خودرو های 
 ش��هر ته��ران موف��ق به پ��اس ک��ردن آن نمی ش��وند. 
نش��دن  پ��اس  اف��زود:  حس��ینی منش   س��یدنواب 
ح��دود مج��از آالیندگ��ی معاین��ه فن��ی برتر توس��ط 
خودرو ه��ای داخل��ی ب��ه معضلی ج��دی تبدیل ش��ده 
اس��ت به ط��وری که از هر چه��ار خ��ودرو مراجعه کننده 
 تنه��ا ی��ک خ��ودرو موف��ق ب��ه اخذ مج��وز می ش��ود. 
 وی ادامه داد: بر همین اس��اس پیش��نهاداتی از س��وی 
س��تاد مرکزی معاین��ه فنی به کمیس��یون های مربوطه 
س��ازمان حفاظت محیط زیست ارائه شد که طرح معاینه 
فن��ی برتر اجرایی ش��ود و ای��ن موضوع م��ورد پذیرش 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت قرار گرفت تا خودرو ها 
در دو س��طح موتور سنجیده ش��وند و برگه معاینه فنی 
 برای افراد در قالب معاینه فنی برتر و عادی صادر ش��ود. 

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران تصریح کرد: 
در حال حاضر طرح اخذ معاینه فنی عادی به طور سراسری 
در کشور اجرایی می شود و معاینه فنی برتر نیز بر اساس نیاز 
 کالنشهر ها و طبق اختیارات مسئوالن آنها اجرایی می شود. 
 وی با بیان اینکه اجرای طرح معاینه فنی برتر تأثیر بسزایی 
در کاهش آلودگی هوای کالنشهر ها در فصل زمستان دارد، 
اظهار داشت: اجرای معاینه فنی برتر در کالنشهر هایی که 
دچار آلودگی هوای ناش��ی از س��وخت خودرو ها شده اند، 
 می تواند تأثیر بسیاری در کاهش سطح آلودگی داشته باشد. 
 حس��ینی منش با بیان اینکه ش��هر ته��ران اولین محل 
اج��رای ط��رح معاینه فنی برتر اس��ت، بیان کرد: ش��هر 
ته��ران به دلیل س��طح باالی آالیندگ��ی در اجرای طرح 
معاینه فنی برتر پیش��قدم بوده و س��تاد مرکزی معاینه 
فنی ش��هر تهران تمام ت��الش خ��ود را در این جهت به 
کار گرفت��ه تا بتواند با اج��رای صحیح این طرح گامی در 
 راس��تای کاهش س��طح آلودگی هوای پایتخ��ت بردارد. 
 وی با بیان اینکه حدود 2 میلیون و 500 هزار دس��تگاه 
خودرو در ش��هر ته��ران وجود دارد که مش��مول گرفتن 
معاینه فنی هستند، خاطرنشان کرد: الزام به اخذ معاینه 
فن��ی برتر توس��ط کلیه خودرو ها مش��کالتی را به همراه 
خواهد داش��ت چراکه با اج��رای آن حدود یک میلیون و 
900 هزار دس��تگاه خودرو در ش��هر ته��ران، نمی توانند 
موفق به اخذ برگه معاینه فنی ش��وند و این ضعف ناشی 
 از پایین بودن سطح اس��تاندارد خودرو های داخلی است. 
مدیرعامل س��تاد معاینه فنی خودروهای ته��ران افزود: 
ب��ر همین اس��اس ش��هرداری ته��ران پیش��نهاداتی به 
ارگان های مس��ئول ارائه داد که بر اساس آن معاینه فنی 
برتر در س��ال اول اجرا به ش��کل اختی��اری صورت گیرد 
و دارن��دگان برگه معاینه فنی برت��ر از 20 درصد تخفیف 
در ورود ب��ه محدوده طرح ترافیک برخوردار ش��وند و در 
س��ال دوم، اخذ این مجوز الزم��ه ورود به محدوده طرح 
ترافیک ش��ود و در س��ال های بعد پافش��اری بیش��تری 
روی اج��رای آن ص��ورت گیرد که خوش��بختانه تاکنون 
 ای��ن طرح بدون بروز هیچ مش��کلی در حال اجرا اس��ت. 
 وی در پایان با تأکید بر اینکه هیچ گونه تخلفی در مراکز 
معاینه فنی ش��هر تهران در زمینه ص��دور مجوز صورت 
نمی گیرد، گفت: آمار ها نش��ان می دهد ک��ه در دو ماهه 
اول سال جاری به نسبت سال گذشته میزان مراجعات به 
مراکز معاینه فنی با رشدی 25 درصدی همراه بوده است.

احتکار خودروهای داخلی برای 
افزایش سودآوری غیرقانونی است

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت عدم فروش 
خودروی داخلی توسط برخی خودروسازان برای اینکه 
بتوانن��د محصوالت خ��ود را در زمان دیگ��ری و با نرخ 
باالتری بیش��تری به فروش برس��انند امری غیرقانونی 
اس��ت.  حمداهلل کریم��ی، عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در گفت وگو با خبرگزاری دانش��جو با اشاره به 
موانع به وجود آمده در فروش خودروهای داخلی اظهار 
داش��ت: از آنجای��ی که موضوع خودرو طی س��ال های 
گذشته از آش��فتگی های خاصی برخوردار بوده همواره 
به عنوان یک چالش در بحث اقتصادی مطرح می شود. 
وی در خصوص عدم فروش خودروهای داخلی از سوی 
برخی از خودروسازان افزود: این موضوع خارج از انصاف 
اس��ت چراکه خودروسازی کشور در انحصار دو شرکت 
ایران خودرو و س��ایپا بوده و مس��ئوالن آنها نمی توانند 
با انبار ک��ردن محصوالت خود به نح��و غیرقانونی امر 
سیاس��ت گذاری در قیمت خ��ودرو را انجام دهند.  وی 
در پای��ان با بی��ان اینکه عدم فروش خ��ودروی داخلی 
توسط برخی خودروسازان برای اینکه بتوانند محصوالت 
خ��ود را در زمان دیگری و با نرخ باالتری بیش��تری به 
فروش برسانند امری غیرقانونی است، خاطر نشان کرد: 
اینکه آقایان بخواهن��د خودروها را در انبارها نگه دارند 
تا در زمان مناس��بی آن را به فروش برس��انند در واقع 
نوعی کار سیاست گذاری برای قیمت خودرو محسوب 
می ش��ود تا از این طریق بتوانند ب��ه صورت غیرقانونی 
و غیرکارشناس��ی بر قیمت خودرو و کنترل بازار تأثیر 

بگذارند. 

چهار شنبه
2 خرداد 1397

شماره 1072



کسب و کارامـروز8

 اپ��ل پس از چند س��ال کش��مکش، باالخره پرداخ��ت جریمه
15 میلی��ارد دالری تعیین ش��ده به علت ف��رار مالیاتی در اروپا را 

آغاز کرد. 
به گزارش زومیت، اپل پرداخت جریمه 
قرار مالیاتی تعیین شده برای این شرکت 
را که طی کشمکشی چند ساله برای آن 
تعیین ش��ده، آغاز کرده اس��ت. براساس 
تصمیم اتحادیه اروپ��ا، اپل به دلیل فرار 
مالیات��ی بای��د جریم��ه ای 15 میلی��ارد 
دالری به دول��ت ایرلن��د پرداخت کند. 
کوپرتینونشین ها فرآیند پرداخت جریمه 
خود را با انتقال مبلغ 1.77 میلیارد دالر 
آغاز کرده اند. بخ��ش اول این جریمه به 
شماره حسابی که دولت ایرلند به همین 
منظور اختص��اص داده، پرداخت ش��ده 

است. 
کمیسیون اتحادیه اروپایی در آگوست 
س��ال 201۶ می��الدی اع��الم ک��رد که 
کمپانی اپل از س��ال 2003 تا 2014 با 

اس��تفاده از قوانین مالیاتی موجود در این کش��ور اق��دام به فرار 
مالیاتی کرده اس��ت. اپل تنها ش��رکتی نیس��ت ک��ه از این روش 
برای فرار مالیاتی در اتحادیه اروپا اس��تفاده کرده اس��ت و س��ایر 

کمپانی ه��ا، نظیر گوگل نیز چنین روش��ی را برای کاهش مالیات 
پرداختی مورد استفاده قرار داده اند. 

البته پس از صدور حکم اولیه، دولت ایرلند در جهت برگرداندن 
رأی برآمده و خواستار تجدید نظر بود، 
ح��ال آنکه حکم اولیه بدون تغییر باقی 
ماند و مقرر ش��د دولت ایرلند از ژانویه 
2017 مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. 
حال و پس از کشمکش��ی چند ساله، 
ب��ه نظر می رس��د ک��ه اپل نی��ز حکم 
صادرش��ده را قب��ول ک��رده و پرداخت 
جریمه تعیین ش��ده را آغاز کرده است. 
گذش��ت زمان نه تنها منفعتی برای اپل 
نداشته، بلکه کاهش ارزش دالر در برابر 
یورو باعث ش��ده تا این کمپانی بیش از 
پی��ش متضرر ش��ود. بخ��ش بزرگی از 
نقدینگ��ی اپل در خارج از خاک آمریکا 
ق��رار دارد و وج��ود راه ف��رار در ایرلند 
باعث ش��ده تا بس��یاری از کمپانی های 
آمریکایی از ضعف قانون در این کش��ور 
اس��تفاده کنند، حال آنکه مقامات اتحادیه اروپا از سال 2014 در 
راس��تای تغییر این قوانین برآمده و از این  رو اپل نیز مجبور شده 

تا پول نقد خود را به جای دیگری انتقال دهد. 

اس��تارتاپ Ossic که با هدف ساخت هدفون هایی با پخش صدای 
س��ه بعدی، س��رمایه قابل توجه و س��فارش های پیش فروش زیادی 

دریافت کرده بود به کار خود پایان می دهد. 
 ،Ossic به گ��زارش زومی��ت، ش��رکت
اس��تارتاپی با هدف س��اخت هدفون هایی 
ب��ا توانای��ی پخش ص��دای س��ه بعدی بود 
ک��ه نیم��ی از بودجه آن از طری��ق تأمین 
س��رمایه مردم��ی و نی��م دیگ��ر از طریق 
س��ایر س��رمایه گذاری  ها فراهم ش��ده بود. 
ظاه��را تمام این پول ط��ی مراحل تحقیق 
و توسعه و تولید آزمایشی اولیه خرج شده 
و در نهایت تنها 250 عدد هدفون توس��ط 
این شرکت ساخته و تعداد انگشت شماری 
از این دس��تگاه ها به دس��ت حامیان پروژه 

رسیده است. 
ب��ه بی��ان روش��ن تر، این اس��تارتاپ از 
طری��ق کمک ه��ای مال��ی و پیش خرید، 
بیش از 5 میلیون دالر سرمایه جمع آوری 

ک��رد و ای��ن س��رمایه از طری��ق مبل��غ ناخواس��ته ای که توس��ط 
س��رمایه گذاری های جزئی حاصل ش��د افزایش یافت؛ با این حال 
تنه��ا تعداد انگشت ش��ماری از حامیان اولیه اس��تارتاپ، هدفون  را 
دریاف��ت کرده اند و هیچ صحبتی درخصوص اینکه چه اتفاقی برای 

س��ایرین خواهد افتاد به میان نیامده اس��ت.  از آنجایی که شرکت 
Ossic ادعا کرده است که به 2 میلیون دالر سرمایه گذاری بیشتر 
ب��رای تولید س��ایر هدفون ها نیاز دارد، س��بب نگران��ی افرادی که 
آن را پیش خرید کرده اند ش��ده اس��ت؛ 
این ش��رکت بیش از 22 هزار س��فارش 
دریافت کرده که به نظر می رس��د کمتر 
از100 واح��د از آنها به دس��ت کاربران 
 ،Ossic خواهد رس��ید. جالب ت��ر اینکه
با انتشار گزارش��ی در وب سایت رسمی 
خ��ود صراحت��ا اع��الم کرده اس��ت که 
توانایی بازگرداندن پول های دریافت شده 
از پیش خری��د را به خری��داران ندارد و 
به زودی ش��رکت را تعطیل خواهد کرد.  
دالیل Ossic درخصوص اینکه چرا این 
پ��روژه در نهایت شکس��ت خورد، کمی 
مبهم اس��ت. این شرکت بازار های دیگر 
را به ط��ور عم��ده مقصر شکس��ت خود 
می داند و گس��ترش آهسته فناوری های 
واقعیت مجازی و عدم توانایی در جذب سرمایه اولیه کافی را دلیل 
اصلی شکس��ت عنوان کرده اس��ت. Ossic حتی ادعا می کند که 
کارمندانش به صورت رایگان کار می کردند و پول خودشان را جهت 

سرپا نگه داشتن شرکت خرج می کردند. 

فعالیت استارتاپ Ossic، تولیدکننده هدفون سه بعدی متوقف می شوداپل پرداخت جریمه 15 میلیارد دالری به اتحادیه اروپا را آغاز کرد

دو خواهر موفق ش��ده اند انرژی کربنی الزم برای راه اندازی و خنک 
کردن اس��تخراج کننده ه��ای ارز دیجیتال را با انرژی س��بز جایگزین 

کنند. 
همانط��ور که می دانی��د این روزها بحث ارزهای رمزنگاری ش��ده یا 
کریپتوکارنس��ی بسیار داغ شده اس��ت. از این رو استارتاپی که بتواند 
ق��درت کامپیوت��ری الزم ب��رای اس��تخراج ی��ا ماین ک��ردن ارزهایی 
مانند بیت کوین و اتریوم را فراهم کند مورد توجه ویژه سرمایه گذاران 
ق��رار خواهد گرف��ت. از طرفی ماین کردن ارزه��ای دیجیتال نیازمند 
تعداد زیادی س��رور اس��ت که مصرف برق باالی��ی دارند. درنتیجه اگر 
استارتاپی بتواند راه اندازی و خنک کردن سرورها را با انرژی سبز انجام 

دهد بدون شک سرمایه زیادی جذب خواهد کرد. 
نادی��ن و نیکول دمبل��ون )Nadin & Nicole Damblon( دو 
خواه��ر آلمان��ی هس��تند که در حال حاض��ر در وی��ن اتریش زندگی 
می کنند. این دو خواهر اس��تارتاپی را راه اندازی کرده اند که با استفاده 
از انرژی س��بز، نیروی الزم برای راه اندازی و خنک کردن س��رورهای 

استخراج ارز دیجیتال را فراهم می کنند. 
نحوه کار استارتاپ

استارتاپ این دو خواهر HyrdoMiner نام دارد و در سال 201۶ 
راه اندازی شده است. این استارتاپ در ازای دریافت مبلغی، سرورهای 
الزم ب��رای مای��ن کردن ارز دیجیت��ال را در اختی��ار عالقه مندان قرار 
می دهد. نادین و نیکول ایده جالبی برای انتقال س��رورها داشتند. آنها 
سرورهای پرقدرت خود را در کانتینترهای مخصوص حمل کشتی قرار 
دادند تا به راحتی به منابع دوس��تدار محیط زیس��ت مانند نیروگاه های 
آبی منتقل ش��ود. این استارتاپ در سال 2017 حدود 3 میلیون دالر 
 ،Initial Coin Offering ی��ا ICO .دریافت کرد ICO از طریق
عرضه اولیه س��که، کمپینی برای تأمین مالی اس��تارتاپ های فعال در 
حوزه ارزهای رمزگذاری شده است. به این صورت که شخصی چندین 
واحد از یک ارز دیجیتال جدید را در مبادله با ارزهایی مانند بیت کوین 

یا اتریوم به فروش می رساند. 
بنیان گ��ذاران این اس��تارتاپ ب��ا دریافت این مبل��غ دو نیروگاه آبی 
در کن��ار رودخانه ه��ای اتریش را اج��اره کردند. آنها ی��ک ماه بعد در 
پیش ف��روش دومی��ن ICO  مبل��غ 7 میلیون دالر دریاف��ت کرده و 
روی نیروگاه های آبی واقع در جورجیا و کانادا س��رمایه گذاری کردند. 
دومین ICO در اواخر تابس��تان امسال تکمیل می شود و تا آخر سال 
برنامه ریزی ه��ای دیگری برای تأمین س��رمایه این اس��تارتاپ در نظر 

گرفته شده است. 
ایده راه اندازی استارتاپ

کریپتوماینینگ یا فرآیند اس��تخراج ارز دیجیتال روی کامپیوترهای 
خانگی قابل انجام است. اما برای باال بردن سرعت نیاز به کامپیوترهای 
قدرتمندتری اس��ت. ای��ن کامپیوتره��ای قدرتمند به مق��دار زیادی 
انرژی نی��از دارند و اغلب از منابع نامناس��بی مانند نیروگاه های ذغال 
 س��نگ برای تأمین انرژی مورد نیاز آنها اس��تفاده می شود. وب سایت
 Digiconomist که کربن ناش��ی از اس��تخراج ارزهای دیجیتال را 
تحلی��ل می کند، انرژی مصرف��ی برای اس��تخراج بیت کوین را معادل 
ان��رژی مصرف��ی جمهوری چک تخمین زده اس��ت. این موضوع نقش 
Hy -  رررنگی در آلودگی محیط زیست دارد و بنیان گذاران استارتاپ

doMiner  در تالش هس��تند تا انرژی الزم برای اس��تخراج ارزهای 
دیجیتال را با انرژی سبز جایگزین کنند. 

داستان راه اندازی استارتاپ
نکته جالب این اس��ت که هیچ کدام از دو بنیان گذار این اس��تارتاپ 
پیش زمینه مرتبط با تکنولوژی ندارند. نادین در رش��ته تئاتر، س��ینما 

و رس��انه دانش��گاه وین اتریش تحصیل کرده و مدتی به عنوان دستیار 
کارگردان تئاتر ملی برجسته اتریش فعالیت کرده است. نیکول نیز در 
رشته تاریخ هنر شرق آسیا تحصیل کرده است و سپس با مهاجرت به 
چین در یکی از گالری های این کش��ور مش��غول به کار شده است. هر 
دو خواهر در رش��ته هنر تحصیل کرده اند و کس��ی فکرش را نمی کرد 
روزی اس��تارتاپی در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال راه اندازی کنند. 
نیکول با اشاره به ایده آزادی خواهی نظام آموزشی اتریش در قرن 19 و 
تأکید بر تأثیر هر فرد در اقتصاد گفته است: ما همیشه به تفکر جدید 

عالقه داشته ایم. 
نادین نی��ز در ادامه صحبت های خواهرش اضافه کرده اس��ت: هنر، 
همیش��ه به معنای طرز تفکر منتقدانه بوده است و ما به واسطه شغلی 

که داریم همیشه باید طرز تفکر خالقانه ای داشته باشیم. 
آنه��ا معتقدند دان��ش فنی کمی ک��ه در آغاز کار داش��ته اند مزیت 
بزرگی برایش��ان بوده و باعث شده ایده های جالبی به ذهن شان خطور 
کن��د؛ ایده هایی مانند ق��رار دادن س��رورها در کانتینرهای مخصوص 
حمل کش��تی برای حمل ونقل آس��ان و جاگذاری آنها در یک کشتی 

لنگرانداخته در نزدیکی توربین های بادی. 
سرعت و کنجکاوی

نیکول و نادین در ش��ش ماه گذش��ته، تعداد اعضای تیم خود را دو 
برابر کرده ان��د. نادین می گوید: ما مانند هر اس��تارتاپ دیگری مجبور 
به رش��د و توس��عه بودیم و باید با مردم جدید آشنا می شدیم. دنیای 
ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی کوچک است و ورود به این صنعت 

نیازمند آشنایی با مردم جدید است. 
ام��ا ای��ن دو خواه��ر برخالف ه��ر اس��تارتاپ دیگ��ری در دنیا، به 
مارکوینچ��ی و مای��کل  نیس��تند  ج��وان   دنبال اس��تخدام نیروهای 

)Michael Marcovici(، س��رمایه گذار با سابقه اتریشی را به عنوان 
هم مدیرعام��ل ش��رکت انتخاب کرده ان��د. همچنین تیم ش��ورای این 
اس��تارتاپ از 15 وکیل، س��رمایه گذار، بانکدار و کارگزار سهام تشکیل 

شده است. 
فناوری بالک چین، کریپتوکارنسی نیست

اس��تارتاپ HyrdoMiner تا به ح��ال در زمینه ارزهای دیجیتال 
فعالیت کرده و رش��د خوبی داشته است. اما نیکول و نادین قصد دارند 
مفهوم فن��اوری بالک چین را از ارزهای دیجیت��ال جدا کنند. فناوری 
بالک چین یک پایگاه داده توزیع شده است که اطالعات خود را نه در 
یک مکان مرکزی بلکه در کامپیوترهای سراسر جهان ذخیره می کند.

 نیکول می گوید: امکانات و موقعیت های جدید زیادی برای ما وجود 
دارد. جهانی را تصور کنید که در آن از فناوری بالک چین برای اهداف 
بزرگی مانند اطمینان از توزیع یکپارچه مواد دارویی و امنیت سایبری 
اس��تفاده می ش��ود و با اس��تفاده از انتقال نقطه به نقطه انرژی هزینه 
کمتری برای انجام آن نیاز خواهد بود. ما می توانیم قدرت محاس��باتی 

الزم برای انجام این فرآیند را تأمین کنیم. 
اما قبل از انجام این کار باید جمعیت بزرگ تری با آنها همراه ش��ود. 
نادین می گوید: وظیفه ما این است که دو مفهوم بالک چین و ارزهای 
دیجیتال را در ذهن مردم از هم جدا کنیم. ما حتی باید نس��ل جدید 
را نی��ز با این موضوع آش��نا کنیم. ما بچه های مدرس��ه ای را به بازدید 
از تأسیس��ات اس��تخراج ارز دیجیتال و نیروگاه ها دعوت می کنیم. آنها 

خیلی سریع متوجه تفاوت این موضوع می شوند. 
در ح��ال حاضر به نادی��ن و نیکول پلتفرمی در بان��ک جهانی داده 
شده اس��ت تا ورک شاپ هایی در زمینه معرفی موارد استفاده بالقوه از 

فناوری بالک چین برگزار کنند. 
forbes/zoomit :منبع

معرفی استارتاپی برای استخراج ارزهای دیجیتال با انرژی سبز

استارتاپ

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از افزایش تعداد شتاب دهنده های 
زیس��ت فناوری در سال جاری خبر داد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی 
نخبگان، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری با اشاره به ضرورت افزایش ش��تاب دهنده های زیست فناوری 
در کش��ور، گفت: شتاب دهنده ها ش��رکت هایی هس��تند که در ایده های جدید 
سرمایه گذاری می کنند.  آنها به صاحبان ایده ها کمک می کنند تا بتوانند تعریفی 
صحیح و نمونه اولیه مناسبی از کاال و یا خدماتی که قصد نوآوری در آن صنعت 
را دارند ارائه دهند.  وی با بیان اینکه شتاب دهنده  ها در توسعه فعالیت  شرکت  ها 
موثر هس��تند، افزود: محققان می توانند با استفاده از صندوق زیست فناوری برای 

اجراکردن طرح های خود اقدام کنند. 

شتاب دهنده های زیست فناوری 
افزایش می یابد

چهار شنبه
2 خرداد 1397

شماره 1072



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

کس��ب و کار های اینترنتی و بررسی مش��کالت مربوط به مالیات این 
صنف در دو س��ال گذشته مورد بررسی قرار گرفته که در نهایت براساس 
کمیسیون مالیات ذیل انجمن صنفی کسب و کار های اینترنتی تشکیل 

و قرار اس��ت این انجمن به عنوان اولین برنامه 
کاری خود در س��ال جدید مالیات کس��ب و 
کار ه��ای نوین را مورد بررس��ی قرار دهد.  به 
گزارش میزان، در حال حاضر انجمن کس��ب 
و کار های اینترنت��ی در حال پیگیری برخی 
از مش��کالت کسب و کارهاست که به صورت 
موردی به آنها اطالع داده می ش��ود.  اتحادیه 
سراسری کسب و کار های اینترنتی نیز برای 
رفع این مش��کل در سال گذش��ته فراخوانی 
منتشر و از متصدی این مشاغل دعوت کرده 

تا مشکالت خود را مطرح کنند. 
این در حالی است که عمده ترین مشکالت 
این دس��ته از کس��ب و کار ها حل شده و در 
جلس��ات اتحادیه کشوری کس��ب و کار های 
اینترنتی با اس��تارتاپ ها و مش��اغل اینترنتی 

به جمع آوری 15مورد مالیاتی منجر ش��ده که این موارد به سازمان امور 
مالیاتی ارسال شده است.   همچنین شروع چنین اقداماتی می تواند قدم 
خوبی از س��وی مجموعه س��ازمان امور مالیاتی در راستای نظام مندی به 
استارتاپ ها و حل مشکالت آنها باشد.  به عالوه محاسبه نامتوازن مالیات 

بر درآمد کس��ب وکار های اینترنتی در س��ال های گذش��ته باعث شده تا 
تع��داد زیادی از کس��ب و کار ها تمایلی به عضویت در اتحادیه نداش��ته 
باش��ند، زیرا با این وجود متحمل پرداخت مالیات های باالیی می ش��وند.  
به گفته رضا الفت نسب، سخنگوی اتحادیه 
 کشوری کس��ب و کار های اینترنتی تاکنون

550 کس��ب و کار اینترنت��ی عضو اتحادیه 
هس��تند که برآورد آنها نش��ان می دهد این 
تعداد بیش از 90درصد بازیگران بزرگ بازار 
اینترنت ایران را تش��کیل می دهند.  در این 
رابطه مه��دی تقوی، کارش��ناس اقتصادی 
گفت: س��اماندهی و اخذ مالیات از کس��ب 
و کار های نوین که تع��داد آنها روزبه روز در 
حال افزایش است می تواند کمک بزرگی به 
درآمدزایی کشور کند به عالوه باید شرایط 
این کسب و کار های اینترنتی نیز به صورت 
همه جانبه در نظر گرفته شود.  وی در ادامه 
افزود: برای محقق شدن این امر باید قوانین 
مربوط به س��ازمان ام��ور مالیاتی در جهت 
ساماندهی مشاغل اینترنتی اصالح شود.  بر این اساس مشکالت مالیاتی 
برای کس��ب و کار های اینترنتی در دو س��ال گذشته از سوی بسیاری از 
فعاالن این حوزه مطرح شده و کارشناسان امیدوارند دولت به فکر اصالح 

قوانین با در نظر گرفتن شرایط جدید بازار های دیجیتال باشد. 

نایب رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ای��ران و چین، آمارهای حضور 
جوانان در کسب و کارهای نوین را حیرت انگیز دانست و گفت: فضای 

کسب و کار باید بهبود یابد. 
به گزارش مهر، پرهام رضایی، نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و هند در نشست خبری 
که روز گذشته با موضوع نقش تشکل های 
جوان��ان در بهب��ود فضای کس��ب و کار و 
تس��هیل ورود جوان��ان به ب��ازار کار برگزار 
ش��د، گفت: بع��د از چندین س��ال بحث و 
اختالف نظر در مورد تشکیل انجمن جوانان 
باالخ��ره این انجمن ش��کل گرفت؛ این در 
حالی اس��ت که در سال 1385 که نزدیک 
ب��ه انتخابات اتاق ای��ران بود، ب��ا توجه به 
نقش پررنگ آن کلید تش��کیل این انجمن 
زده ش��د، اما متأس��فانه بعد از انتخابات به 
فراموش��ی س��پرده ش��د. در س��ال 139۶ 
باالخره مس��ئوالن به نقطه نظر مش��ترکی 
در زمین��ه تش��کیل این انجمن رس��یدند 
و ات��اق ته��ران چندی��ن جلس��ه را ب��رای 

تش��کیل انتخابات برگزار کرد.  نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند 
خاطرنش��ان کرد: با توجه به تغییرات عمده ای ک��ه در اتاق بازرگانی 
ش��کل گرفته، هدف عمده ما تش��کیل یک انجمن برای برآورده شدن 

کمبودها و برطرف شدن مشکالت جوانان است؛ به نحوی که در حال 
حاضر درخواست ما ایجاد تشکل های استانی و ملی برای ایجاد کسب 
و کار جوان��ان زیر نظر اتاق بازرگانی ایران اس��ت که تاکنون ش��کل 

نگرفته است. 
وی تصریح کرد: در زمینه اس��تارتاپ ها 
باید گفت که جوانان در این زمینه بسیار 
موفق عمل کردن��د و در زمینه اقتصادی 
آمارهای��ی را از خ��ود نش��ان دادن��د که 
حیرت انگی��ز اس��ت، بنابرای��ن جوانان از 
طری��ق ایجاد انس��جام می توانن��د تحول 

بزرگی را در کشور ایجاد کنند. 
رضایی با بیان اینکه جانشین پروری در 
اتاق بازرگانی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: از پیشکسوتان 
ات��اق بازرگانی بای��د بخواهی��م تا ضمن 
می��دان دادن به جوانان، اجازه مش��ارکت 
در بحث های ات��اق بازرگانی را به جوانان 
بدهند تا زمینه س��از تح��والت بزرگی در 
اقتصاد کشور باش��ند؛ این در حالی است 
که جوانان دهه ۶0 با مش��کالت بسیار زیادی مواجه هستند و تالش 
ما بر این اس��ت تا از طریق مش��ارکت در این انجمن ها زمینه بهبود 

وضعیت اشتغال آنها را فراهم کنیم. 

آمارهای حیرت انگیز کسب و کار استارتاپیلزوم بررسی قوانین مالیاتی بازار دیجیتال

 
آنهایی که با نش��ریه های س��رآمد و دانش بنی��ان همراه بوده اند، 
می دانند ک��ه حمایت از تولید داخلی هم��واره یکی از اصلی ترین 
دغدغه های ما - چه در بنیاد ملی نخبگان و چه در معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری - بوده اس��ت. ضم��ن اینکه به عنوان 
شهروندان ساده نیز وظیفه خود می دانیم از »ایران ساخت« حمایت 
کنی��م و از این طریق اقتصاد و بازار کار و معیش��ت هموطنان مان 
را رون��ق بخش��یم. در این می��ان اگرچ��ه پیچیدگی هایی هم در 
 کار اس��ت، اما مناس��بت های س��اده و قابل فهمی حکمفرماست. 
مادام��ی ک��ه تولیدکنن��دگان نتوانن��د ب��رای محص��والت خ��ود 
ب��ازار مطمئ��ن و گرم��ی دس��ت و پا کنن��د، کار کارخان��ه را هم 
نمی توانند پیش ببرند. به بیان س��اده تر آس��مان یا دولت بر س��ر 
تولیدکنن��دگان ای��ران زر فرونمی فرس��تد و تصنع��ی و نمایش��ی 
چراغ ش��ان را روش��ن نگه نم��ی دارد. اینه��ا اگر نتوانن��د اجناس 
خ��ود را در بازار بفروش��ند، خیلی زود دچار رکود و ورشکس��تگی 
می ش��وند. احتیاج��ی ندارد متخصص اقتصاد باش��یم ت��ا بفهمیم 
ورشکس��تگی ی��ک کارخانه متوق��ف در خود کارخان��ه نمی ماند. 
مناسبات اقتصادی جامعه عین ظروف مرتبطه به هم وصلند و یک 
 اتف��اق مثبت یا منفی در یکج��ا در جاهای دیگر هم اثر می گذارد. 
ورشکس��تگی تولیدکنندگان داخلی معضالت اجتماعی، فرهنگی 
بس��یاری را نیز به دنبال دارد. کافی اس��ت پای درد دل کارگران 
بی��کار ش��ده و تولیدکنندگان ورشکس��ته بنش��ینیم ت��ا بفهمیم 
بی اعتنایی »ما« مصرف کنندگان به تولیدات داخلی چه ضربه های 

مهلکی به بدنه جامعه می زند. 
از آن  طرف حمایت هدفمند و هوش��یارانه ما از تولیدات داخلی 
می توان��د قدرت و قوت جامعه را اف��زون کند، همچنین اعتماد به  
نفس عمومی ما را در مواجهه با دنیای امروز باال ببرد و حتی قدرت 
سیاس��ی کشور را چند برابر کند. در زمینه های دفاعی نیز آنجا که 
م��ا با اتکا ب��ه نیروی متخصص��ان ایرانی و با هنرمن��دی و درایت 
جوانان متعهد کشور سالح می س��ازیم، واجد قدرتی می شویم که 
هم حس دفاع از وطن را در وجودمان قوت می بخش��د و هم پیوند 

ما را با آرمان های اصلی انقالب محکم تر می کند. 
البت��ه ما برای باال ب��ردن توان دفاعی در مراجع��ه به بازارهای 
بین الملل��ی محذوریت��ی نداری��م، بلک��ه ای��ن اس��تکبار جهانی 
اس��ت ک��ه جل��وی مجه��ز ش��دن نظام��ی کش��ور را می گیرد 
و ب��ر همی��ن مبن��ا پرواض��ح اس��ت ک��ه اگر دس��تش برس��د، 
 جل��وی دیگ��ر معام��الت اقتص��ادی م��ا را ب��ا دنی��ا می گی��رد. 
اص��ال معنی اصلی تحریم همین اس��ت که در چش��م اس��تکبار 
موش��ک و غ��ذا و لباس ف��رق زیادی ب��ا هم ندارن��د و همانطور 
ک��ه کش��ورها را از فروش س��الح منع می کن��د، از فروش کاالی 
معمول��ی نی��ز من��ع می کن��د. اینجاس��ت ک��ه خودکفای��ی به 
معن��ای اقتصادی - سیاس��ی لفظ ضرورت پی��دا می کند و ما را 
 ب��ر آن می دارد ت��ا از می��زان وابس��تگی مان به دنیا ک��م کنیم. 
یادمان باش��د که به خاط��ر حضور نابجای نظام س��لطه در همه 
عرصه ها، وابس��تگی اقتصادی ما به دنی��ا می تواند تبدیل به اهرم 
فشاری شود که آمریکایی ها توسط آن بر جمهوری اسالمی تنگ 
بگیرند و در امورش اخالل کنند. از اینجاس��ت که معنی حمایت 
از تولید داخلی و ایران س��اخت وسعت می یابد و می تواند جایگاه 

بین المللی ما را ارتقا دهد. به هر حال نگاه دنیا به کشوری مقتدر 
 و متکی به خود متفاوت است با کشوری وابسته و متکی به بیگانه. 
منظ��ور اینکه با همین ی��ک کار، یعنی حمای��ت از تولید داخل 
می توانی��م ب��ه موفقیت ه��ای بی ش��ماری نای��ل ش��ویم. هم به 
اقتص��اد و رف��ع بی��کاری و شکس��تن رک��ود کم��ک می کنیم، 
ه��م وح��دت مل��ی و می��زان همبس��تگی و اقت��دار مردم��ی را 
افزای��ش می دهی��م و ه��م موقعی��ت سیاس��ی را چ��ه در داخل 
می بخش��یم.  اس��تحکام  بین الملل��ی  عرصه ه��ای  در  چ��ه   و 
موفقیت ه��ای فرهنگی و اجتماعی نیز ب��ر این اقدام خیرخواهانه 
مترتب اس��ت ک��ه بر مبنای ن��گاه دینی - عقیدتی م��ا می تواند 

رضایت پروردگار را در پی داشته باشد و شایسته اجر اخروی. 
اما توضیح چند نکته و یادآوری وظیفه هر کدام از ارکان دخیل در 
امر تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی ضروری اس��ت. باید بدانیم 
که س��ه رکن در این مهم دخالت مستقیم دارند و حضور مؤثرشان 
می تواند س��طح حمایت را تغییر دهد. اول اینکه حاکمیت و دولت 
موظف اس��ت به لحاظ اقتصادی، قانون��ی و فرهنگی زمینه را برای 
 حض��ور تولیدکنندگان داخلی و کاال و خدم��ات ایران فراهم آورد. 
در اینج��ا همه قوا باید تالش کنند ت��ا موانع حقوقی و قانونی را از 
س��ر راه تولیدکنن��دگان بردارند و دولت نیز بای��د با محدود کردن 
واردات خ��ود و جلوگی��ری از قاچاق کاال عرصه را ب��رای بازاریابی 
کاالی ایرانی باز کند. طبیعی است که در شرایطی که تولید داخل 
هنوز به آن قوام و دوام جهانی نرسیده توان رقابت با تولیدکنندگان 
 دنی��ا را ن��دارد و چه بس��ا در همان بدو ام��ر بازی را واگ��ذار کند. 
لذا دولت و حاکمیت باید از او به قدر وس��ع حمایت کند و نس��بت 
به تقویت او بکوش��د. دومین رکنی که می تواند اعتبار تولید داخلی 
را اف��زون کن��د، خود تولیدکننده اس��ت. او با باال ب��ردن کیفیت و 
پایین آوردن قیمت می تواند وارد رقابت س��الم ش��ده و موازنه بازار 
را ب��ه نفع خ��ود تغییر دهد. همچنین تولیدکنن��دگان نباید از زیر 
بار مس��ئولیت س��نگینی ک��ه دارند ش��انه خالی کنن��د و با اندک 
 نامالیمتی که می بینند میدان را به نفع رقیب خارجی واگذار کنند. 
همچنین تولیدکنندگان باید در امر تبلیغات و تکریم مصرف کننده 
و خدمات پس از فروش و مش��تری مداری هم بکوشند و در جریان 
فرهنگ س��ازی هم به مردم و هم به رس��انه های ملی کمک کنند. 
طبیعی است که بار اصلی فرهنگ سازی به عهده رسانه های رسمی 
اس��ت اما این مهم را دیگر ارکان نیز می توانند مدد برسانند. از این 
دو رکن مهم که بگذریم مردم، چنان که در ابتدای یادداشت عرض 
کردم مهم ترین رکن حمایت از تولید داخل به حساب می آیند. این 
مردمند که با تقویت عرق ملی و تعصب ایرانی می توانند جلوی عرض 
 ان��دام کاالی خارجی به خصوص کاالی قاچ��اق خارجی را بگیرند. 
ضم��ن اینک��ه می توانند با مطالب��ات بحق خ��ود تولیدکننده ها را 
وادارن��د تا کیفیت محصوالت خود را ارتقا بخش��ند. همچنین این 
مردمند که می توانند از حاکمیت و گردانندگان اقتصادی بخواهند 
جای��گاه تولید داخل را باال ببرند. م��ردم می توانند حمایت از تولید 
داخلی را به فرهنگی بومی بدل کنند و آن را به مثابه غیرت ملی به 
نسل های بعد منتقل کنند. آنها در بومی سازی کاالی مورد نظرشان 
می توانن��د تولیدکنندگان را دنبال خود بکش��ند. اضافه می کنم که 
رک��ن مصرف کننده های مردمی مهم تر و مؤثرت��ر از دو رکن قبلی 
اس��ت زیرا هم حاکمان مسئوالن از میان مردم سر بلند می کنند و 

هم تولیدکننده ها و فعاالن اقتصادی بخشی از بدنه مردمند. 
bmn :منبع

کمپانی تسـال در عملی کردن وعده های خود برای افزایش میزان تولید ماشـین به 
مشکل خورده و حاال ماسک برای رفع این مشکل یک »هکاتون« برگزار کرده است. 
به گزارش دیجیاتو، تسـال قبال وعده داده بود در هفتـه 2500 خودروی الکتریکی 
مدل 3 را به دست مشتریان می رساند، اما نتوانسته از سقف 2000دستگاه فراتر برود. 
روند تولید این ماشـین به حدی پیچیده است که ماسک از آن به عنوان جهنمی یاد 

کرده که برای بهبود آن بعضی شب ها در کارخانه می خوابد. 
مدل 3 مهم ترین ماشـین الکتریکی تولید انبوه این شرکت است که با چالش هایی 
نظیر کمبود تأمین کننده، وابستگی بیش از حد به فرآیندهای خودکار و معضالتی در 

تولید باتری دست و پنجه نرم می کند. 
ایالن ماسـک روز یکشنبه در پاسخ به توییت Ars Technica از برپایی هکاتون 
برای رفع مشکالت تولید روباتیک خبر داد. Ars Technica مخاطبان را به خواندن 
مقاله ای با موضوع »تکرار اشـتباهات دهه 80 میالدی خودروسـازان توسـط تسال« 

دعوت کرده بود و ماسک در جواب آنها نوشته است: 
انتقـاد منصفانه ای اسـت اما ما سـریعا در حال رفـع آن هسـتیم. در حال حاضر 
هکاتونی برای حل دو مشـکل تولیـد روباتیک برگزار شـده و امیدوار کننده به نظر 

می رسد. 
هکاتون رویدادی اسـت که در آن برنامه نویسـان، ایده پردازان، طراحان گرافیکی 
و مدیران و دیگر فعاالن کسـب وکارهای رایانه ای در قالب تیم های منسـجم توسعه 
نرم افزار گردهم می آیند تا پروژه های نرم افزاری و گاهی سـخت افزاری را با همکاری 

یکدیگر در زمانی محدود پیاده سازی کنند. 
چالش های تولید مدل 3 زمانی توجهات را به خود جلب کرد که تسال از تولید تنها 
260 دسـتگاه در سه ماهه سـوم 2017 خبر داد. تا پایان سه ماهه چهارم این میزان 
به 2425 دسـتگاه رسید که 1542دسـتگاه از آنها نیز به مشتریان تحویل داده شد. 
ماسـک برای حل این مشکالت برخی شب ها در کارخانه می ماند و حتی مدعی شده 
بود که بعضی شـب ها روی زمین می خوابد چون کاناپه به اندازه کافی عریض نیست. 
کاربران این حرف او را دسـتمایه شوخی قرار داده و کمپینی را به منظور جمع آوری 

پول برای تخت خواب به راه انداخته بودند. 
 

تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی ضروری است

ماسک برای حل
 مشکل تولید تسال مدل 3

دست به دامن برنامه نویسان شد

یادداشـت

نشست هم اندیشی مس��تعدان برتر اس��تان چهارمحال و بختیاری با مدیران 
عامل ش��رکت های دانش بنیان و کارآفرینان موفق برگزار می شود.  به گزارش 
پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخب��گان، یکی از ارکان اقتص��اد دانش بنیان، 
تشکیل شرکت های دانش بنیان یا نهادهای واسط تجاری سازی است. امروزه با 
رشد و توسعه تحقیقات آکادمیک در حوزه فناوری های نوین، رویکرد جدیدی 
در امر انتق��ال تکنولوژی از بخش آکادمیک به بخ��ش صنعتی به وجود آمده 
است.  در این راستا، حمایت هدفمند مادی و معنوی از کارآفرینان و نوآوران 
علمی و فناوری کش��ور از طریق کمک برای تولید و فروش محصول بس��یار 

ضروری به نظر می رسد.

نشست هم اندیشی مستعدان برتر با 
کارآفرینان موفق برگزار می شود

پرویز کرمی
مشاور رئیس بنیاد ملی نخبگان 
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حتما تابه حال عبارت تبلیغات همسان به 
گوش تان خورده است یا از انواع آنها استفاده 
کرده اید. بازاریابی همسان یکی از داغ ترین 
استراتژی های جدید در بازاریابی دیجیتال 
است. بیش��تر رقبا اطالعات چندانی از این 
استراتژی فوق العاده در تبلیغات دیجیتال 
ندارن��د و دقیقا به همین دلیل اس��ت که 
می خواهیم درباره آن اطالعات بیشتری در 
اختیار ش��ما قرار دهیم. با ما همراه باشید 
تا دالیل روانه شدن بخش بزرگی از بودجه 
تبلیغ��ات ش��رکت ها و برندها در سراس��ر 
دنیا به س��وی بازاریابی همسان و همچنین 
تصورات غلط��ی را که در این زمینه وجود 

دارد، با هم مرور کنیم. 
قب��ل از اینکه توضی��ح بدهیم تبلیغات 
همسان چیست بهتر است بگوییم تبلیغات 

همسان چه چیزی نیست؟ 
تابلو ه��ای تبلیغاتی و تبلیغات اجتماعی 
سنتی زیادی وجود دارند که پیشنهادهای 

مشخصی می دهند: 
- از خدمات ما استفاده کنید؛ 

- محصول ما را خریداری کنید؛ 
- اکنون خرید کنید. 

ما همیشه با این نوع از تبلیغات برخورد 
می کنی��م. این تبلیغات پیش��نهادهایی به 
مخاطبان می دهند، اما چون این پیشنهادها 
به صورت مستقیم است نرخ کلیکی که روی 

این تبلیغات می شود بسیار کم است. 
نرخ کلیک روی تبلیغات سنتی دیجیتال 
از س��ال 2001 به ش��دت کاهش پیدا کرد 
و در س��ال 2008 تقریبا به صفر رس��ید. 
مردم همواره به دنبال روش هایی هستند تا 
تبلیغ��ات را نادیده بگیرند و ما این واقعیت 
را می دانی��م. ای��ن موضوع باره��ا و بارها با 
بررس��ی حرکات چشمی اثبات شده است 
و بازاریاب های دیجیتال که مس��ئول رصد 
نرخ کلیک هستند، به خوبی این موضوع را 

می دانند. 
اما خبر خوب این اس��ت ک��ه تبلیغات 
همسان مثل تبلیغات سنتی نادیده گرفته 
نمی ش��وند، چراک��ه ش��باهت چندانی به 
تبلیغات ندارند. این نوع از تبلیغات ش��بیه 
محتوا هس��تند. ش��ما در اینترنت به دنبال 
چیزهای��ی می گردید که س��رگرم کننده، 

آگاهی بخش یا الهام بخش هستند. 
تبلیغات همس��ان با پلتفرم هایی مانند 
فیس ب��وک، لینکدی��ن، توئیت��ر، یوتیوب، 
وبالگ ها خبرگزاری ها و جاهای دیگری که 
افراد برای استفاده از محتوا جمع می شوند، 
ترکیب ش��ده اند. بیایید نگاهی به انواع آن 

بیندازیم: 
انواع تبلیغات همسان
1. محتوای حمایت شده

ش��ما پیش از این نیز ب��ا چنین مواردی 
مواجه شده اید. مقاله ها و ویدئو هایی که در 
وب سایت بهترین ناشر ان گذاشته می شوند 
و ظاهری کام��ال آگاهی بخ��ش دارند، در 
حقیق��ت با نیت  تبلیغ و ترویج و برندینگ 
تولید ش��ده اند. در بیش��تر موارد، محتوای 
حمایت ش��ده یا محتوای اسپانسردار برای 
برند ه��ای ب��زرگ مناس��ب هس��تند، اما 
کس��ب وکارهای کوچ��ک نیز ب��رای تاثیر 
عمیق ت��ر و ایجاد تصویری مثب��ت از این 

روش استفاده می کنند.
 2. محتوای پیشنهادشده

حتما تا به حال به چنین جایگاه هایی در 
وب س��ایت های گوناگون برخورد کرده اید. 
در این جایگا ه ها تعدادی لینک توسط یک 
پلتفرم تبلیغاتی همسان به شما پیشنهاد 
می شود. این لینک ها در حقیقت تبلیغات 
همسان هستند که به ازای پرداخت به ازای 
کلیک )PPC(  در این جایگاه نمایش داده 

می شوند. 
اگر دوست دارید وب سایت های پربازدید 
محتوای شما را به دیگران پیشنهاد بدهند 
می توانید از این موتور های پیشنهاد دهنده 
محت��وا کمک بگیری��د. با اس��تفاده از این 
پلتفرم ها فرص��ت ارتباط برق��رار کردن با 
طیف وسیعی از مخاطبان از سراسر وب را 

خواهید داشت. 
چرا تبلیغات همسان؟ 

تبلیغ��ات همس��ان توجه ه��ا را به خود 
جلب می کند. در واقع براساس مطالعه  ای، 
مشتری ها تبلیغات همس��ان را 25درصد 
بیشتر از تبلیغات سنتی می بینند. این باعث 
می ش��ود که روی تبلیغات همسان کلیک 
بیشتری صورت بگیرد و این نوع از تبلیغات 
نه تنها کلیک بیشتری جذب می کنند، بلکه 

منجر به خرید نیز می شوند. 
رایج ترین افسانه ها درباره بازاریابی 

همسان
تصور غلط 1: بازاریابی همسان 

همیشه نوعی محتواست
ش��اید افراد زیادی به این نتیجه رسیده 
باش��ند که »بازاریابی محتوا« و »بازاریابی 
همسان« یکی هس��تند. این تصور اشتباه 
اس��ت. بازاریابی محتوا نوعی پیام بازاریابی 
است که برای برقراری ارتباط با مشتری ها 
از محتوا اس��تفاده می کن��د، در حالی که 
بازاریابی همس��ان به نوعی از توزیع اشاره 
می کن��د ک��ه در آن، تبلی��غ به گونه ای به 
مش��تری ارائه می ش��ود که میان تبلیغ و 
وب سایت  یا اپلیکیش��نی که تبلیغ در آن 
نمایش داده می شود، پیوستگی وجود دارد. 
تبلیغ��ات همس��ان را می ت��وان در هر 
جای��ی که ی��ک پیام ترویجی ب��ا عملکرد 

و نی��ت محیط اطرافش هماهنگ اس��ت، 
مشاهده کرد. گرچه گاهی این موارد شامل 
بازاریابی محتوا می ش��وند، اما در بسیاری 
از موارد ش��امل انواع دیگر رسانه های پولی 
نیز می ش��وند. برای مث��ال، تبلیغات پولی 
جس��ت وجوی گوگل همس��ان هس��تند، 
چرا که به ش��کلی یکپارچه با جست وجوی 
طبیعی آمیخته ش��ده اند. مانند فهرس��ت 
محصوالت ترویجی آم��ازون، چرا که آنها 
نیز به شکلی مرتب شده اند که درست مانند 
معرفی محصوالت معمولی به نظر برسند. 
تصور غلط 2: به منظور تولید محتوا 
برای کمپین همسان خود الزم است 

که حتما با یک ناشر  کار کنید
در س��ال های اخیر، ناشران اصلی مانند 
نیوی��ورک تایم��ز و وال اس��تریت ژورنال، 
اس��تودیوی محت��وای تبلیغاتی خ��ود را 
س��اخته اند. در اینجا نکت��ه اصلی این ایده 
است که تجربه این ناش��ران در انتشار، به 
آنها اجازه می دهد تا محتوایی را تولید کنند 
که جایگاهی بسیار باالتر از چیزی که یک 
برن��د به تنهایی یا با کمک آژانس تبلیغاتی 

می تواند تولید کند، پیدا می کند. 
هی��چ ش��کی وج��ود ن��دارد ک��ه این 
تبلیغاتی،  تولید محت��وای  اس��تودیو های 
کارهای فوق العاده ای را به انجام رس��انند، 
اما با این حال شرکت های تبلیغاتی مانند 
ردب��ول و روی��ال داچ ایرالی��ن محت��وای 
خودش��ان را تولی��د می کنن��د ک��ه پر از 
اس��ت که  متقاعد کننده ای  داس��تان های 
به ش��کلی مس��تقل تولید ش��ده اند. از این 
موض��وع چ��ه درس��ی می ت��وان گرفت؟ 
بازاریاب ها می توانن��د بدون کمک گرفتن 
از ناش��ران، محتوایی عالی و منحصربه فرد 
تولید کنند و آن را به ش��کلی همس��ان در 
سایت های خودشان و پلتفرم های اجتماعی 

دیگری مانند یوتیوب منتشر کنند. 
تصور غلط 3: محتوای همسان تنها 

می تواند روی یک پلتفرم قرار داده شود
همان طور که پیش از این اش��اره کردیم، 
فای��ده اصل��ی تبلیغ همس��ان این اس��ت 
ک��ه درس��ت ب��ه هم��ان روش واحده��ای 
احاطه کننده اش، ارزش ایجاد می کند. برای 
مث��ال ویدئ��وی تبلیغاتی که یک ش��رکت 
خودروسازی در یوتیوب منتشر می کند، به 
این دلیل بس��یار ارزشمند است که درست 
مانند دیگر ویدئو ه��ای مربوط به خودرو در 
یوتیوب، باعث سرگرمی یا آگاهی  بینندگانش 
می ش��ود. حال تصور کنید هم��ان ویدئوی 
خ��ودروی مذکور، در صفحه عالقه مندان به 
خودرو در فیس بوک یا در س��ایتی مرتبط با 
صنعت خودروسازی گذاش��ته شود و برای 

کاربران ایجاد ارزش می کند. 

اگر می خواهید محتوای مورد نظر ش��ما 
به شکلی موثر با استقبال مخاطبان روبه رو 
ش��ود، س��عی کنید با هدف ایجاد ارزش و 
بدون سوگیری آن را تولید کنید. در مرحله 
بعد محتوا را به شکلی همسان در سایت های 
دیگر منتش��ر کنید، به این ش��رط که به 
محتواهای دیگری که در آن سایت ها وجود 
دارند مرتبط باشد. برای اینکه در تبلیغات 
همسان موفق باشید باید از همه گزینه های 

توزیع در دسترس تان آگاه باشید. 
تصور غلط 4: تولید محتوا تنها بخش مهم 

در یک کمپین تبلیغاتی همسان است
اشتباه بزرگی که در بسیاری از تبلیغات 
همسان دیده می ش��ود این است که همه 
منابع صرف تولید محتوا می شوند؛ به این 
امید که با قرار دادن این محتوا در وبالگ  یا 
وب سایت شان، ناشران اصلی بتوانند توجه 
مخاطبان هدف ش��ان را جلب کنند. گرچه 
پیام ه��ای متقاعدکننده ب��رای هر کمپین 
تبلیغات��ی اهمی��ت دارند، اما الزم اس��ت 
ت��ا در بازاریابی همس��ان اطمینان حاصل 
شود که منابع کافی برای ترویج آن محتوا 
درنظر گرفته شده است. در نتیجه عالوه بر 
وب س��ایتی ک��ه محت��وا در آن ق��رار داده 
می شود، بازاریاب ها باید به دنبال کانال های 
همس��ان دیگری برای انتشار محتوا باشند 
تا بتوانند مخاطبان بیشتری را برای محتوا 
جذب کنند. این کانال ها می توانند ش��امل 
پلتفرم ه��ای اجتماعی مانن��د فیس بوک، 
فهرست های جست وجوی حمایت شده در 
گوگل یا پیش��نهادات پلتفرم های تبلیغات 
همسان در سایت هایی باشد که بیشترین 

بازدید را دارند. 
به ط��ور ایده آل، ش��ما می توانید ترکیب 
توزیع پولی و رس��انه ها را به گونه ای به کار 
ببرید ک��ه چرخه  ای کارآم��د ایجاد کند و 
هزینه ای که برای توزی��ع صرف کرده اید، 
منجر به دسترسی شما به افراد بیشتری از 

مخاطبان هدف تان شود. 
سخن آخر

تبلیغات همسان به ابزاری قدرتمند برای 
برقراری ارتب��اط با مخاطبان هدف تبدیل 
شده است. این ش��یوه تبلیغ در سال های 
آینده در بازاریابی دیجیتال رشد بیشتری 
خواهد داش��ت، چراکه کارب��ران، تبلیغات 
مزاحم را می بندند یا آنها را نادیده می گیرند. 
گرچه انجام درست تبلیغات همسان کار 
دشواری است، اما پلتفرم ها و تکنولوژی های 
جدی��د، کار بازاریاب ها را برای اس��تفاده از 
ش��یوه هایی ک��ه مخاطبان مناس��ب را در 
محیط ه��ای مرتبط هدف ق��رار می دهند، 

آسان تر کرده است. 
chetor :منبع

تبلیغات همسان و انواع آن 10 نکته ای که باید در مورد سئو 
ویدئو بدانید

ویدئ��و درحال حاض��ر یکی از محبوب تری��ن فرمت های 
محتوای آنالین اس��ت و بخش زی��ادی از ترافیک اینترنت 
را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. کس��ب وکارها امروزه اگر 
می خواهند که روی مخاطبان خود تاثیر بگذارند و توجه آنها 
را ب��ه خود جلب کنند، ویدئو یکی از بهترین فرمت ها برای 
انجام این کار است.  البته فقط تولید ویدئو در اینجا مطرح 
نیس��ت و اگر کسی نتواند ویدئوهای شما را پیدا کند، هیچ 
تاثیرگذاری نیز در کار نخواهد بود. بنابراین باید ویدئوهای 
خود را منطبق با استانداردهای سئو منتشر کنید تا بتوانند 
تاثیرگذاری الزم را داش��ته باشند. در این مقاله 10 نکته در 

مورد سئو ویدئوها را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. 
1- ویدئوهای باکیفیت تولید کنید

ویدئوهای باکیفیت ش��انس باالتری ب��رای رتبه گرفتن 
در نتایج موتورهای جس��ت وجو دارن��د. ویدئویی که تولید 
می کنید باید با کلمه  کلیدی که به دنباش هستید مرتبط 
بوده و برای مخاطبان نیز مفید باشد. ویدئویی که بر مبنای 
یک ایده جدید ساخته نشده باشد و نتواند چیز جدیدی را به 
مخاطب ارائه دهد، قطعا رتبه ای نیز در گوگل نخواهد گرفت. 

2- در همان ثانیه های اول توجه مخاطبان را جلب 
کنید

ویدئوهایی می توانند موفق باشند که در همان چند ثانیه 
اول بتوانند توجه مخاطبان را به س��مت خود جلب کنند و 
اگر ویدئویی نتواند این کار را انجام دهد، قطعا بازدیدکننده 
تمایل��ی به مش��اهده ویدئو از خود نش��ان نخواه��د داد و 
تالش های ش��ما هدر خواهد رفت. مشاهده نکردن ویدئوها 
توس��ط کاربران باع��ث صدمه به رتبه ش��ما در موتورهای 

جست وجو نیز می شود. 
3- ویدئوهای آموزشی و نقدوبررسی محصوالت 

برای سئو ویدئو مفید هستند
در لغتنام��ه س��ئو، ویدئوی باکیفیت ب��ه ویدئویی گفته 
می شود که ارزشی را به مخاطب ارائه دهد، با او وارد تعامل 
شود و او را وادار کند که این ویدئو را در شبکه های اجتماعی 
به اشتراک بگذارد. محتوای ویدئو اگر خوب باشد، می تواند 
خیال شما را از بابت گرفتن ترافیک راحت کند. موتورهای 
جس��ت وجو می خواهند ب��ه ویدئوهایی رتب��ه دهند که با 
کاربران تعامل می کنند و ویدئوهای آموزشی و نقد وبررسی 

محصوالت بهترین انواع ویدئوها برای این منظور هستند. 
4- هدف ویدئو را بدانید

باید دقیقا برای خود مشخص کنید که هدف شما از تولید 
و انتشار ویدئو چیست و می خواهید با این کار به چه هدفی 
دس��ت یابید. آیا هدف شما افزایش آگاهی از برند است؟ آیا 
می خواهید فروش خود را باال ببرید؟ آیا می خواهید در مورد 
محصوالت خود به مش��تریان آم��وزش بدهید؟ اگر هدفی 
نداشته باش��ید، حتی اگر ویدئوهای تان بازدید باالیی را در 
سرویس های اشتراک ویدئو مانند یوتیوب و آپارات بگیرند، 

اما نرخ تبدیلی به دست نخواهد آمد. 
5- برای ویدئوهای خود تیزر بسازید و در سایت ها 

منتشر کنید
شما ممکن اس��ت بخواهید ویدئو مورد نظر را در سایت 
خود به نمایش بگذارید و از این طریق برای سایت ترافیک 
ج��ذب کنید. یک��ی از کارهایی که می توانی��د انجام دهید 
این اس��ت که برای ویدئو یکس��ری تیزر بسازید و آنها را در 
سایت های اشتراک ویدئو مانند یوتیوب به اشتراک بگذارید 
و از بازدیدکنندگان بخواهید برای تماش��ای نس��خه کامل 
ویدئو به سایت شما مراجعه کنند. فراموش نکنید که لینک 
مش��اهده ویدئو در س��ایت را در بخش توضیحات ویدئو در 

یوتیوب یا هر جای دیگری قرار دهید. 
6- عنوان، توضیحات و تگ های ویدئو را با کلمات 

کلیدی بهینه سازی کنید
وقت��ی در م��ورد س��ئو ویدئ��و صحب��ت می کنی��م، 
ریزه کارهای بیش��تری وجود دارد که باید انجام ش��ود. از 
آن جایی که خزنده های گوگل نمی توانند محتوای ویدئو 
را تش��خیص دهند و فقط از روی عنوان و توضیح ویدئو 
آن را ارزش گ��ذاری می کنند، بنابراین بهینه س��ازی این 
عناصر با کلمات کلیدی مرتبط از اهمیت بس��یار باالیی 

برخوردار است. 
7- عنوان ویدئو باید کوتاه و حداکثر 5 کلمه باشد

عناوین��ی که ب��رای ویدئوهای خ��ود انتخاب می کنید 
باید حداکثر در پنج کلمه نوش��ته شوند و شامل کلمات 
کلیدی نیز باش��ند. عنوان ویدئو بای��د بتواند در کمترین 
زم��ان ممکن ایده اصلی ویدئو را ب��ه بازدیدکننده انتقال 
دهد. گنجاندن کلمات کلیدی در نام فایل ویدئو نیز ایده 
خوبی است که می تواند به بهینه سازی ویدئو کمک کند. 

8- توضیحات ویدئو باید حداکثر 250 کلمه باشد
توضیحاتی که برای ویدئوهای خود در یوتیوب یا سایر 
سرویس های اشتراک ویدئو می نویسید باید حداکثر 250 
کلمه باش��د و مهم ترین کلمات کلیدی مرتبط نیز سه یا 
چهار بار در آن تکرار شود. سعی کنید برای تاکید بیشتر، 
در 25 کلمه ابتدایی ویدئ��و یکی از کلمات کلیدی خود 

را ذکر کنید. 
9- برای ایده گرفتن، ویدئوهای مشابه را تماشا کنید

ب��رای رقابت بهتر، باید ببینید که چه ویدئوهایی برای 
همان کلم��ات کلیدی که ش��ما هدف گ��ذاری کرده اید 
توانس��ته اند در موتورهای جس��ت وجو رتبه بگیرند. باید 
ببینی��د که طول این ویدئوها چقدر اس��ت؟ چه کلماتی 
در عناوی��ن آنها اس��تفاده ش��ده اس��ت؟ توضیحات این 
ویدئوها به چه ش��کلی اس��ت؟ عالوه بر گ��وگل، باید به 
سراغ اینستاگرام نیز بروید و ببینید که برای یک هشتگ 
خاص، چه ویدئوهایی بیش��تر بازدیدکننده را داشته اند و 

میزان تعامل با آنها چقدر است. 
10- ویدئوهای بلند در یوتیوب بهتر جواب می دهد

همان ط��ور که معموال مطالب بلن��د متنی در موتورهای 
جست وجو رتبه بهتری می گیرند، برخی از کارشناسان سئو 
نیز بر این باور هستند که ویدئوهای بلند در یوتیوب معموال 
بازدیدکننده بیشتری دارند و بهتر می توانند با کاربران تعامل 

برقرار کنند. 
daartagency :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )29(
تعریفی جدید

آلبرت الس��کر، م��ردی که به اعتقاد دوس��تش یک 
»تبلیغ کننده مادرزاد« بود، در سال 1905 در دفترش 
در شهر شیکاگو نشسته بود که نامه ای از فردی غریبه 

به دستش رسید. در نامه چنین نوشته شده بود: 
 »من در س��الن طبقه پایین هستم. من تبلیغ را به 
شما نشان خواهم داد. می دانم که نمی دانید. چنانچه به 
کسب اطالعات بیشتر عالقه داشتید، جواب مثبت خود 

را به پیشخدمت سالن اعالم کنید.«
جان کندی

این نخس��تین باری بود که این م��رد فوق العاده در 
صحن��ه تبلیغات حاضر می ش��د. جان کن��دی مردی 
قدبلند، خوش قیافه و عضو س��ابق پلیس س��واره نظام 
کانادا بود و اکثرا او را به عنوان نخس��تین و بزرگ ترین 
نظریه پرداز حوزه تبلیغات می شناسند. اکثر نظریه های 
او، که س��ال ها بعد به دست السکر نوشته شدند، هنوز 

تازه، جذاب و کاربردی هستند. 
کندی گفت وگو را با یک س��وال از السکر آغاز کرد:  

»آیا می دانی تبلیغات چیست؟«
الس��کر پاسخ داد:  »بله، به گمانم که می دانم. تبلیغ 

یعنی اعالم خبری در مورد یک محصول.«
کندی گفت:  »نه، اخبار صرفا یک تکنیک ارائه است. 

تبلیغ یعنی فروش کتبی.«
این تعریف امروز به نظر ما بسیار ساده است، ولی در 
آن دوره انقالبی برپا ش��د. برخی افراد، حتی در دنیای 
مدرن، تبلیغات را با یک متن عالی اش��تباه می گیرند. 
برخی زندگی خود را ص��رف یافتن بهترین جمالت و 
اصطالحات می کنند. سایرین به دنبال تصویر محصول 
هس��تند. ش��رکتی بزرگ تبلیغات را این گونه تعریف 
می کن��د: »نگه داش��تن نام خود پیش چش��م مردم.« 
ش��رکت دیگری چنین نظری دارد »اس��تفاده درست 
از س��رمایه« ولی استفاده درس��ت تعریف نشده است. 
»حف��ظ ابدی آن با موفقیت هم��راه خواهد بود«، ولی 
دوب��اره به موردی که باید آن را حفظ کنیم، اش��اره ای 

نشده است. 
متاس��فانه، تعریف کالس��یک و قدیم��ی کندی در 
دنیای مدرن کاربرد چندانی نخواهد داش��ت. بسیاری 
از طراح��ان محتوا، که هرگز موفق به فروش محصولی 
نشده اند، تعاریفی اختصاصی برای »فروشندگی« ارائه 
کرده اند. باید تعریفی جدید براس��اس واقعیت تبلیغات 

ارائه کنیم. 
ما چنین نظری داریم: 

تبلیغات، هنر ثبت پیشنهاد فروشی استثنایی با صرف 
کمترین هزینه ممکن در ذهن اکثریت مردم است. 

چنانچه این جمله حقیقت داش��ته باش��د، مش��کل 
تبلیغ کنندگان به صورت کامال واضح و آش��کار پدیدار 
خواهد ش��د. نخستین مشکل، خلق پیام صحیح است. 
اصالت تبلیغ در این مرحله ش��کل خواهد گرفت؛ پس 
از دس��تیابی به این هدف، صد نفر می توانند صد تبلیغ 
متفاوت طراحی کنند و هر صد تبلیغ به ش��دت موفق 
خواهد بود. دومین مشکل، طراحی تبلیغ به نحوی است 

که پیام خود را به گوش اکثر مردم برساند. 
اکنون با محدودیت های واقعی اصالت آش��نا شدیم. 
اصالت نمی تواند وحشی، آزاد و بی قید و بند باشد و باید 

در چارچوب محدودیت های تبلیغاتی قرار گیرد. 
نویس��ندگان نباید زندگی را مثل بانوی ش��الوت در 
کتاب آلفرد تنیس��ون با اس��تفاده از آیینه ای جادویی 
مش��اهده کنند. نباید در ذه��ن و خیاالت خود زندگی 
کنند. باید از س��رزمین های خیالی خود خارج شوند و 
مجددا چش��مان خود را به روی حقایق دنیا باز کنند. 
باید رویاها و خالقیت خود را در راس��تای دستیابی به 

اهداف تجاری به کار گیرند. 
نباید به چارچوب ها و محدودیت ها به شکل مانع نگاه 
کرد. حتی قطعات موس��یقی بته��وون نیز از چارچوب 
و قاع��ده ای خاص پیروی می کنن��د. می توان حتی در 
چارچوب قوانین و محدودیت های سخت و ناخوشایند 

نیز تصاویر و جمالتی جذاب و گیرا خلق کرد. 
دوباره صدا به گوش می رسد: »اما. . .«

متاس��فانه »اما« وجود نخواهد داش��ت. تبلیغ، ابزار 
تجارت اس��ت و درس��ت مثل یک موت��ور دیزلی باید 

براساس عملکردش مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. 
آیا اس��تخوان مچ دست تکراری و غیرخالقانه است؟ 
گوش چطور؟ هر کدام از این اندام ها، بسته به وظیفه ای 
ک��ه در ب��دن دارند، از ش��کل و ظاهری خ��اص و زیبا 

برخوردارند. 
آیا باید به تراکتور وسیله ای غیرضروری اضافه کرد؟ 

به المپ و رادار و ماشین لباس شویی چطور؟ 
نظر ما قطعا منفی است. 

تحقیقات ما را به این نتیجه رساندند که دو افراط در 
زمینه تبلیغات وجود دارد: 

1- تبلیغی که صرفا هنری اس��ت و به بخش تجاری 
توجهی نشده است. 

2- تبلیغی که صرفا تجاری است و منتقدان از نبود 
عناصر هنری در آن شاکی هستند. 

ب��ه مورد اول باید با س��وءظن نگاه ک��رد، چون پیام 
در چنین تبلیغاتی ناپدید خواهد ش��د. مورد دوم باید 
براساس نتایجش قضاوت شود و نظر تعدادی منتقد که 
به جای سود اقتصادی، به وجوه هنری کار توجه دارند، 

اهمیتی نخواهد داشت. 
اکنون من نظر خود را اضافه خواهم کرد: 

فروشندگان بزرگ به ندرت »زیبا و هنری« هستند. 
آنه��ا نقاش��ی های پیکاس��و را حمل نمی کنن��د، آواز 
نمی خوانند، نمی رقصند و پیانو نمی نوازند. آنها افرادی 
بس��یار ج��دی و حرفه ای هس��تند که دالی��ل برتری 
محصوالت خ��ود را با تکیه بر دان��ش و فن بیان خود 

توضیح می دهند. 
reality in advertising منبع: کتاب
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پژوهشی گسترده روی مدیران به یک 
خصیصه کلیدی و مشترک در میان همه 

مدیران موفق اشاره می کند. 
تنوع برای شرکت ها مفید است. امروزه 
داش��تن زنان و اقلیت ها در هیأت مدیره 
برای کس��ب وکار بسیار مفید است. طبق 
مطالعات، وجود تنوع در شبکه اجتماعی 
ارزش  می توان��د  مدیرعام��ل  ش��خصی 

بیشتری به شرکت ها ببخشد. 
 Journal of در  ک��ه  مطالع��ه ای 
Corporate Finance منتش��ر شد، 
داده ه��ای ش��رکت بوردک��س را تحلیل 
کرده اس��ت. پژوهش��گرانی از دانش��کده 
کسب وکار اس��توارت در مؤسسه فناوری 
ایلینوی، مدرسه مدیریت للی در مؤسسه 
پلی تکنیک رنسلیر و دانشکده کسب وکار 
گابلی در دانش��گاه فوردهام، نمونه ای از 
بال��غ  ب��ر 1200 مدیرعام��ل در 1500 
ش��رکت را در بی��ن س��ال های 2000 تا 

2010 بررسی کردند. 
پژوهش��گران، ش��بکه اجتماع��ی ه��ر 
مدیرعام��ل را با بررس��ی محل تحصیل، 
وابس��تگی  به کار، اوقات فراغت و روابط 
اجتماع��ی )مثل انجمن ها و موسس��ات 
خیریه( در گذشته و حال بررسی کردند. 
ارتباطات باید از پایین ترین رده مدیریتی 

تا باالترین آن درنظر گرفته می شد. 
طبق یافته های مطالعه، س��ازمان هایی 
که مدیرعامل آنها تنوع ش��بکه بیشتری 
داش��ت، نس��بت ن��رخ ارزش ب��ازار او به 
دارایی های شرکت )نسبت کیوی توبین( 

نیز بیش��تر ب��ود.  ارزش پولی واردش��ده 
از ط��رف رهبران مختل��ف کمی پیچیده 
 Harvard است، اما طبق مطالعه ای در
Business Review، مدی��ران عامل با 
تنوع شبکه اجتماعی باال می توانند حدود 
1۶ برابر دس��تمزد خودشان را به ارزش 

بازار یک کسب وکار اضافه کنند. 
افزون بر این، طب��ق یافته ها، رهبرانی 
ک��ه کنترل ش��رکت ها را از دس��ت افراد 
دارای ش��بکه ای با تنوع ک��م می گیرند، 

ارزش سهام خود را باال می برند. 
طبق گفته پژوهش��گران، هرچه میزان 
تنوع شبکه های مدیران عامل بیشتر باشد، 
دسترسی آنها به فرصت های سرمایه گذاری 
خارج��ی و همچنین ایده های نو و خالقانه 
برای کمک  به ش��رکت بیش��تر می ش��ود. 

پژوهشگران نوشتند: 
پیامدهای گس��ترده ای  م��ا  یافته های 
دارد. مدیرعامل های امروزی برای نوآوری 
و رویاروی��ی با فش��ار رقابت��ی روزافزون 
به دانش گس��ترده ای نی��از دارند. اگرچه 
کس��ب دانش می تواند هزینه بر باشد، اما 
هرچ��ه تنوع ش��بکه های اجتماعی باالتر 
رود، فرصت های رشد شرکت هم با انواع 
مختلف اطالعات و دانش بیشتر می شود. 
اما چگونه می توان یک شبکه اجتماعی 
را گسترده تر کرد؟ در ادامه به چهار روش 

برای افزایش تنوع شبکه می پردازیم: 
1. پیوستن به انجمن ها و سازمان های 

حرفه ای 
رواب��ط  و  ش��بکه  می خواهی��د  اگ��ر 

اجتماعی خود را گسترش دهید، باید به 
فردی اجتماعی تبدیل شوید. باید با افراد 
مالقات کنید و ارتباطاتی شکل دهید. در 
ای��ن صورت می توانید کارهای مناس��بی 
صورت دهید؛ کارهای��ی که برای روحیه 

و ذهنیت شما خوب باشد. 
افراد با ش��بکه اجتماعی گس��ترده در 
س��ازمان های مختلف با اف��راد جالبی، از 
افراد مرتبط با کس��ب وکار گرفته تا غیر 
مرتبط، مالق��ات می کنند. در همه جای 
دنی��ا س��ازمان ها و گروه ه��ای کوچک و 
بزرگ��ی ب��ا زمینه های فعالی��ت مختلف 
وج��ود دارند. هیچ ک��دام از ما نمی دانیم 
آن یک نفر دوس��ت یا آشنای بعدی که 
می توان��د زندگی یا ذهنی��ت ما را با یک 
ایده یا پیشنهاد خود ارتقا دهد، اکنون در 
کدام یک از این سازمان ها یا گروه هاست. 

2. مربی و مشاور باشید
یک��ی از بهتری��ن راه ها ب��رای مالقات  
غیر رس��می با رهب��ران، دادن مش��اوره 
به آنهاس��ت. بس��یاری از دانش��گاه ها و 
س��ازمان های حرفه ای برای چنین کاری 
برنام��ه دارند. آنها مکان ارتباط گرفتن با 
کارآفرین��ان و مدیرعامل ه��ای نوپا را در 
اختی��ار افراد قرار می دهند تا مش��اوران 
بتوانند پستی و بلندی های کسب وکار را 
به آنها نش��ان دهن��د. از آنجایی که این 
تازه کار،  مدیرعامل ه��ای  و  کارآفرین��ان 
آینده کس��ب وکار محس��وب می ش��وند، 
ارتباط با آنها فوق العاده مفید خواهد بود. 

3. پیوستن به هیأت مدیره

ملح��ق ش��دن به هی��أت مدی��ره فورا 
اجازه دسترس��ی  ش��ما ب��ه س��ایر افراد 
تأثیرگذار و پرنفوذ را می دهد. شاید جزو 
هیأت مدیره ش��دن راحت ترین راه برای 
محکم  کس��ب وکاری  ارتباطات  برقراری 
با افرادی باش��د که یک ش��به می توانند 
مس��یر کسب وکار را تغییر دهند و فرد را 

به موفقیت برسانند. 
هی��أت  مدیره ه��ای غیرانتفاع��ی پر از 
افراد بزرگی هستند که می خواهند بسیار 
خوب کار کنند. وجود این دسته از افراد 
در ش��بکه اجتماعی هر شخصی می تواند 

بسیار مفید باشد. 
4. سازماندهی یک رویداد خیریه

مردم عاش��ق اهدا کردن هس��تند. اگر 
یک رویداد خیریه را س��ازماندهی کنید، 
م��ردم را ب��ه آن دعوت کنی��د و آنها هم 
افراد دیگری را دع��وت کنند، رویداد به 
ی��ک موقعیت شبکه س��ازی عالی تبدیل 
می ش��ود. برخ��ی اف��راد از طریق همین 
رویدادهای خیریه، با س��ایر کسب وکارها 
و ارائه دهندگان خدماتی که می توانند با 

آنها کار کنند، مالقات می کنند. 
مش��خصا تمامی کاره��ا نیازمند صرف 
وقت و تالش اس��ت. اگر در مورد متنوع 
ک��ردن ش��بکه خود ج��دی هس��تید و 
می خواهی��د به اف��راد دیگر ه��م در این 
راه کمک کنید، می توانید پیش��نهادهای 
مطرح ش��ده در ای��ن مقاله ه��م در نظر 

بگیرید. 
INC/zoomit :منبع

4 ایده برای بازاریابی ویدئوییشبکه اجتماعی قوی؛ خصیصه مشترک همه مدیران موفق
اس��تفاده از ویدئ��و ب��ه ان��دازه ای همه گیر ش��ده 
اس��ت که پیش بینی می شود تا س��ال 2021 حدود 
82درص��د حج��م اینترنت ب��ه محت��وای ویدئویی 

اختصاص پیدا کند. 
اگر از شما بخواهند بزرگ ترین موتور جست وجوی 
جهان را نام ببرید در جواب چه پاس��خی می دهید؟ 
مطمئنا ب��دون ذره ای تأمل می گویید: »گوگل«. اما 
اگر از ش��ما بخواهن��د دومین موتور جس��ت وجوی 
بزرگ دنیا را نام ببرید چه می گویید؟ شاید نام بردن 
از س��ایت تخصصی محتوای ویدئوی��ی دور از ذهن 
باش��د؛ اما پاس��خ صحیح »یوتیوب« است. یوتیوب 
ماهانه 1.5 میلی��ارد کاربر آنالین دارد و تنها محلی 
برای تماش��ای ویدئوهای طنز نیس��ت، بلکه منبعی 

برای پاسخ به سؤاالت کاربران است. 
روزان��ه یک میلیارد س��اعت از ویدئوهای یوتیوب 
 Cisco در سراس��ر جهان دیده می شود و تحقیقات
نش��ان داده اس��ت تا س��ال 2021 حدود 82درصد 
حج��م اینترنت ویدئ��و خواهد بود. تم��ام بازاریابان 
معتقدن��د ویدئ��و نقش مهم��ی در آین��ده بازاریابی 
ایفا خواهد کرد. س��ؤال این اس��ت که کس��ب وکار 
ش��ما چگون��ه از مزایای ویدئ��و مارکتینگ بهره مند 
خواهد ش��د؟ یوتیوب فرصت مناسبی برای بازاریابی 
ویدئویی برندها فراهم کرده اس��ت اما چگونه باید از 
آن استفاده کرد؟ چهار ایده ای که در ادامه این مقاله 
بررسی می کنیم به ساختن ویدئوهای جالب، خالق 

و درگیرکننده کمک می کنند. 
1- راه حلی برای حل مشکالت ارائه دهید

ویدئوه��ا پلت فرم مناس��بی برای پاس��خ دادن به 
س��ؤاالت هستند. سؤال های مش��ترک مشتری های 
برند و همچنین سؤال هایی را که خجالت می کشند 
بپرسند در نظر بگیرید. به عنوان مثال یک رستوران 
می توان��د ویدئوی��ی در م��ورد آداب انع��ام دادن به 
کارمندان رس��توران تهیه و آپل��ود کند. یک طراح 
جواه��ر می توان��د ویدئویی در مورد نح��وه تعویض 
باتری ساعت در اختیار عموم قرار دهد. یک پیمانکار 
می تواند نحوه اندازه گیری مس��احت اتاق را در یک 
ویدئ��و آم��وزش دهد. ای��ن ویدئوهای نح��وه انجام 

کار برای نمایش در جلس��ات مهم ش��رکت مناسب 
نیس��تند، بلکه ش��رکت را به عنوان منب��ع خوبی از 

اطالعات مفید به کاربر معرفی می کنند. 
2- تفاوت ها را نشان دهید

نش��ان دادن تف��اوت محص��والت یک��ی دیگر از 
ایده های جالبی اس��ت که برای ساختن ویدئو مورد 
استفاده قرار می گیرد. در یک ویدئو شرایط استفاده 
از هر محصول برند و جزییات کار با آن را برای کاربر 
توضیح بدهید. این ویدئوها کمک می کنند مشتری 
راحت تر بین انتخ��اب محصوالت تصمیم بگیرد و از 

خرید خود راضی باشد. 
3- نحوه انتخاب محصول را توضیح دهید

گاه��ی اوقات محص��والت تبلیغ ش��ده در یوتیوب 
بسیار پیچیده هستند. ویدئوهایی درست کنید و در 
آنها بگویید هنگام خرید چ��ه معیارهایی باید مورد 
توج��ه قرار بگیرن��د. ویژگی های کلی��دی محصول، 
حدود قیمت و س��ؤال هایی را که باید از فروش��نده 

پرسیده شود، به طور کامل بیان کنید. 
4- نحوه کار با محصول خود را توضیح دهید

تبلیغ ویدئویی محصول باعث می ش��ود مش��تری 
نس��بت به خرید محصول مصمم شود یا آن را برای 
همیشه کنار بگذارد. به عنوان مثال در یک ویدئو به 
مخاطبان نش��ان دهید نصب و استفاده از محصولی 
که تولید کرده اید تا چه اندازه آس��ان اس��ت. در این 
ویدئوها روی نمایش ویژگی های اصلی تمرکز کنید، 
ام��ا ویژگی های جانبی و فرع��ی را نیز به طور کامل 
توضی��ح دهید. نش��ان دادن میان بره��ای نرم افزار و 
جیب مخفی لب��اس نمونه هایی از ویژگی های فرعی 

محصول هستند. 
ب��ا اضافه ک��ردن ویدئو ب��ه اس��تراتژی بازاریابی، 
کسب وکار شما نیز بخشی از ترافیک حجیم یوتیوب 
ی��ا دیگ��ر س��رویس دهنده ها را به خ��ود اختصاص 
خواه��د داد. مراحل حضور مش��تری در هر مرحله 
از کس��ب وکار را در نظر بگیرید و ب��رای هر مرحله 
محت��وای ویدئویی تولید کنید. بعد از آماده ش��دن 
چن��د ویدئو، آنها را به اش��تراک بگذارید و برای باال 
بردن تع��داد بیننده ه��ا تالش کنی��د. از ویدئوهای 
خالقانه برای پاس��خ به سؤال ها و معرفی آپدیت های 
محصول استفاده کنید. برای هر ویدئو اقدام به عمل 
مناس��بی در نظر بگیرید، توضیحات متنی مناس��ب 
  )Thumbnail( تهی��ه کنید و تصویر بندانگش��تی

مناسبی برای نمایش محتوای ویدئو تهیه کنید. 
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حوزه نوظهور بازاریابی محتوا و 5 
تغییر ضروری برای برندها )2(

گرچه »بازاریابی محتوا« در 15 تا 20 س��ال اخیر، به 
فعالیتی استاندارد برای تمامی برندها تبدیل شده است، 
اما مفهوم تولید محتوا، به ویژه برای مشتریان هدف، مفهوم 
جدیدی نیست.  براساس وبالگ مؤسسه بازاریابی محتوا، 
این فعالیت همواره حول محور داستان سرایی بوده است، 
اما خروجی های آنالین، موانعی ایجاد و ورود به حوزه نشر 
را کمتر کرده اند. دهه ها قبل، تنها برندهایی که س��رمایه 
کافی برای چاپ آگهی های خود داشتند یا از یک برنامه 
رادیوی��ی یا تلویزیونی حمایت می کردند، می توانس��تند 
تولید محتوا داشته باشند. زمانی که تکنولوژی رشد کرد و 
پلتفرم هایی برای وبالگ نویسی، به اشتراک گذاری تصاویر 
و بارگذاری ویدئوها ایجاد شد، شرکت ها و صنایع بیشتری 
توانس��تند صدای خود را به گوش مردم برس��انند. اما در 
س��ال های اخیر، تغییرات زیادی در محتوای تولیدی - و 
نحوه رساندن آن به مردم- به وجود آمده است. پنج روش 
تغییر اساس��یی محتوا و نظر متخصص��ان درمورد آینده 
موضوع این مقاله اس��ت که در ش��ماره قبل به دو مورد 

آن پرداخته شد. 
از کمیت تا کیفیت

سال ها پیش، فش��ار زیادی روی برندها وجود داشت؛ 
فش��ارهایی مبنی بر تولید محتوای ف��راوان، بدون توجه 
به کیفیت آنها. تفکر ش��رکت ها این بود که هر محتوای 
جدیدی که انتش��ار دهند س��بب باالتر رفتن رتبه آنها 
در موتورهای جس��ت وجو خواهد شد. گرچه این مسئله 
صحت دارد، اما امروزه کیفیت محتوا از اهمیت بیشتری 
برخوردار است.  فریتسکی )Fritsky(  می گوید »امروزه 
بازاریابان از تولید زیاد محتوا تنها به منظور مطرح ماندن، 
فاصله گرفته ان��د و در آن چه تولید می کنند، هدفمند و 

محتاط هستند.«
لین راجرز )Leeyen Rogers(، نائب رئیس بازاریابی 
  )JotForm( در شرکت تولید کننده فرم آنالین جات فرم
اضافه ک��رد که ام��روزه مصرف کنن��دگان از این حجم 
محتوای موجود خسته شده اند و گرچه مقاالت نامربوطی 
که فرد را به کلیک کردن تش��ویق می کنند رواج زیادی 

دارند، اما ماندگاری و تأثیرشان کم است. 
به گفته راجرز، ناامیدکننده اس��ت که برای رسیدن 
ب��ه محتوای باکیفیتی که مفید و جالب باش��د مجبور 
باش��ید به آش��فتگی های موجود غلبه کنی��د. به دلیل 
تعداد زیاد مقاالت حاضر، محتوای ش��ما باید کیفیت 
الزم را داش��ته باشد تا به چش��م بیاید. شما نمی توانید 
با نوش��تن عبارتی انگیزاننده، افراد را به کلیک کردن 
تش��ویق کنید، س��پس مقال��ه ای بی کیفیت ب��ه آنها 
ارائه دهید. این کار اش��تباه اس��ت و توجه خوانندگان 

همیشگی را به خود جلب نمی کند. 
از آموزنده بودن تا چند بعدی و مرتبط بودن

در گذش��ته، می��زان زی��ادی از محت��وا ب��ر اطالعات 
محصول متمرکز بود؛ اطالعاتی از قبیل این که محصول 
چیس��ت، کی و چگونه باید از آن اس��تفاده کرد و غیره. 
این داده ه��ا تنها به افرادی که به ش��کلی خاص به دنبال 
اطالعات محص��ول بودند کمک می ک��رد، اما نه چیزی 
بیش��تر. محتوای مربوط به اطالعات محصول هنوز هم 
وجود دارد، اما امروزه خود محصول، باید مانند توضیحی 
م��ازاد عم��ل  کند که با خط مش��ی موج��ود هماهنگی 
 Native( داش��ته باشد. برنامه  ریزی های تبلیغات محلی
advertising(  که برای این منظور وجود دارند، توجه 

بازاریابان محتوا را به خود جلب کرده اند. 
برین دادس��ون )Bryn Dodson(، متخصص ارشد 
 Blue( محتوا در ش��رکت طراحی وب بل��و فانتین مدیا
Fountain Media(  می گوی��د »ارائه اطالعات مفید 
به مش��تری، نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت. پیشتر، 
»مفید« به معنای »آگاهی دهن��ده« بود اما من می گویم 
ایجاد ارتباطات و تجربی��ات نیز به همین اندازه اهمیت 
دارد.« النج��ی نی��ز اظه��ار م��ی  دارد »ب��رای جلب نظر 
مصرف کنن��دگان، محتوا نباید تنه��ا به معرفی محصول 
بپردازد، بلکه باید واقعی باش��د، به ارزش ها اضافه کند و 

یک سبک زندگی بر تر را انتقال دهد.«
)Stacia Pierce(، متخص��ص  پی��رس  استیس��ی 
کس��ب و کار، مربی و آموزگار می گوید، محتوای مرتبط و 
قابل اش��تراک - مقاالت، پست های اجتماعی و تصاویری 
که یک فرد عادی را جذب می کنند- به بهترین وس��یله 

برای رسیدن به مخاطب هدف تبدیل شده است. 
پیرس می گوید »ارائه محتوای درس��ت امری انسانی  
اس��ت و بر ارتباط عاطفی با مخاطب��ان می افزاید. هرچه 
مردم بیشتر درباره مسئله ای صحبت کنند، احتمال اینکه 
آن را با دیگران به اش��تراک بگذارند بیشتر است. کامنت 
گذاش��تن بر پست های موجود در رسانه های اجتماعی و 
عبارات اجتماعی مانند #صبح های دوش��نبه، به مطرح 

ماندن برندتان کمک می کند.«
از آزمون و خطا تا تکیه بر اطالعات

به گفته فریتسکی، »بازاریابان در ابتدا بازاریابی محتوا را 
انجام می دادند، زیرا به آنها گفته ش��ده بود به وب سایت، 
وب��الگ و پروفایل های اجتماعی نیاز دارند. آنها محتوا را 
انتش��ار می دادند، اما پیگیر عملکرد آن نبودند تا ببینند 
مخاطب��ان واقعاً به چه چیزی عالق��ه دارند. به-گفته او، 
امروزه بازاریابی بیش��تر مبتنی بر اطالعات اس��ت و ابزار 
بیش��تری برای س��نجش عملک��رد وج��ود دارد مانند 
مش��ارکت، به اش��تراک-گذاری ها، تحلیل خط مش��ی و 
عکس العمل مردم قب��ل و بعد از ارتباط با محتوا. اکنون 
بازاریابان می توانند محتوای مناسب را دقیق تر و سریع تر 
بهینه کنن��د و موضوعات و چارچوب های��ی را که مؤثر 
نیستند کنار بگذارند تا نتایج بهتری کسب شود. بازاریابان 
  )ROI( باهوش همچنین می توانند بازگش��ت س��رمایه
محت��وا و نحوه تأثیرگذاری آن بر مکالم��ات اولیه را نیز 

دنبال کنند.«
ادامه دارد. . . 
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10 منبع مهم برای تأمین مالی 
کسب وکارهای نوپا

معضل بیشتر اس��تارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا مسئله 
تأمین مالی  اس��ت. اما واقعیت این اس��ت که پول همیشه 

وجود دارد، فقط باید بدانید کجا آن را پیدا کنید. 
در اینجا، فهرس��تی از منابع تأمین مالی که استارتاپ ها 
می توانن��د از آنها بهره بگیرند، به ترتیب اولویت ش��ان ارائه 
می شود. مطالعه این فهرست به شما کمک می کند با صرف 

وقت و انرژی کمتر تصمیم بهتری بگیرید: 
1. تأمین مالی استارتاپ با استفاده از پس انداز 

خودتان 
عب��ارت Bootstrap ب��ه معن��ی »خ��ود راه ان��داز« و 
»Bootstrapping« ب��ه معنی ایجاد فرآیندی مس��تقل 
و بدون اس��تفاده از منابع خارجی اس��ت. کسب سرمایه از 
پس اندازهای تان - اگر پس اندازی داشته باشید- همیشه به 
روش ه��ای دیگر تأمین مالی ارجحی��ت دارد. در این روش، 
الزم نیست زمانی را به متقاعد کردن سرمایه گذار اختصاص 
دهید. در ضمن مجبور نیس��تید قدرت کنترل و نفوذتان را 

در مسائل شرکت کاهش دهید. 
2. تأمین مالی استارتاپ با کمک دوستان و خانواده 
ب��رای تأمی��ن مالی کس��ب وکار نوپای ت��ان از خان��واده و 
نزدیکان تان ش��روع کنید. خانواده و دوستان تان جزو افرادی 
هس��تند که در ش��رایط بحرانی به شما اعتماد خواهند کرد. 
می توانید در مراحل ابتدایی توسعه کسب وکارتان از آنان پول 
قرض بگیرید. حتی اگر بخواهید از س��رمایه گذاران حرفه ای 
هم کمک بگیرید، آنها مایل اند شخص اول های زندگی تان را 
ببینند. یعنی خود واقعی تان و کسانی که به شما اعتماد دارند. 
3. تأمین مالی استارتاپ از طریق کمک های 

مالی کوچک 
 این روش اغلب نادیده گرفته می شود، اما می تواند کمک  
ش��ایانی به ایجاد منابع مالی جایگزین و سایر پیشرفت های 
تکنولوژیکی داش��ته باش��د. صندوق های تأمین مالی دولتی 
منابع خوبی هس��تند، اما تیم سازی با اس��اتید دانشگاه های 
دولتی می تواند رویکردی هوشمندانه تر باشد. از طریق دانشگاه 
و دانشگاهیان می توانید عالوه بر دریافت کمک های مالی به 
تجاری سازی محصوالت بیشتر هم فکر کنید. اگر استادتان با 

شما همکاری و نتایج کارتان را منتشر کند، برنده اید. 
4. تأمین مالی استارتاپ از طریق وام و 

تسهیالت مالی 
اگر کس��ب وکارتان موقتا نیاز به مق��داری پول نقد دارد، 
ب��رای دریافت وام ه��ای دولتی مخصوص کس��ب وکارهای 
کوچک � نرخ بهره پایین � یا تسهیالت بانکی اقدام کنید. اما 
توجه داشته باشید؛ بانک های تجاری اغلب از اعطای وام به 
شرکت های نوپا خودداری می کنند. دلیل این کار هم ریسک 

باال و عدم تقارن اطالعاتی استارتاپ هاست. 
5. تأمین منابع استارتاپ از طریق مراکز رشد 

استارتاپ های واقع در مراکز رشد دانشگاه ها یا سازمان های 
دیگر می توانند از مناب��ع و حمایت های این مراکز بهره مند 
ش��وند. حمایت مراکز رشد از اس��تارتاپ ها با ارائه امکاناتی 
نظیر آزمایشگاه ها، فضای اداری، مشاوره، پول نقد، بازاریابی 
و... صورت می گیرد. این مراکز دقیقا در زمان آسیب پذیری 

شرکت های نوپا چنین خدماتی را به آنها ارائه می دهند. 
6. تأمین منابع مالی استارتاپ از طریق 

سرمایه گذاران فرشته خو 
ش��بکه ای از سرمایه گذاران فرش��ته خو که صنعت تان را 
درک کنند و عالیق مشترکی با شما داشته باشند، می تواند 

کمک مفیدی به تأمین مالی کسب وکارتان بکند.
7. تأمین منابع مالی استارتاپ از طریق 

سرمایه گذاران خطرپذیر 
این روش را در مراحل اولیه توسعه کسب وکارتان امتحان 
نکنید؛ VC ها در سهام تان شریک می شوند و کنترل اوضاع 
را در دس��ت می گیرند. این کارآمدترین مسیر نیست، زیرا 
نیازمند حداقل ش��ش ماه زمان برای جس��ت وجو و انعقاد 
قرارداد است. جست وجوی تان را از شبکه محلی کارآفرینان 
آغاز کنید. پس از آن، وب س��ایت سرمایه گذاری خطرپذیر 

ملی را بررسی کنید. 
8. تأمین منابع مالی استارتاپ از طریق بازارهای تهاتری: 
تب��ادل کاالها یا خدمات به عن��وان جایگزینی برای پول 
نقد می تواند راهی عالی برای تأمین مالی در مراحل ابتدایی 
باش��د. به عن��وان مث��ال در آمریکا 500 هزار کس��ب وکار 
به طور فعال از معامالت س��ازمان دهی شده به عنوان مکمل 
معامالت نقدی خود اس��تفاده می کنند. با عضو ش��دن در 
بازارهای تهاتری، شرکت ها می توانند خرید کاالها و خدمات 
موردنیازش��ان را از طریق فروش محصوالت و خدمات مازاد 

خود تأمین مالی کنند. 
9. مشارکت استارتاپ ها با کسب و کارهای 

بزرگ و معتبر 
ممکن است شرکتی معتبر در زمینه توسعه محصول ضعیف 
عمل کند. این شرکت احتماال مایل است برای پیشبرد اهداف 
مالی، ش��راکتی را با کسب وکاری نوآور و نوپا ایجاد کند. برای 
مثال شرکت های کوچکی که شبکه های اجتماعی سفارشی را 

برای شرکت های بزرگ و معتبر، توسعه می دهند. 
10. برای تأمین مالی استارتاپ به مشتری عمده 

متعهد شوید 
بعضی مشتریان تمایل دارند هزینه های توسعه ای شما را 
پوش��ش دهند تا بتوانند محصول ت��ان را قبل از دیگران در 
اختیار داشته باش��ند. مزیت این روش آن است که فرآیند 
تولیدتان )برای اطمینان از مطابقت با نیاز مش��تری( مرتبا 
کنترل می ش��ود. حتی ش��رکت های بزرگ هم به بهترین 
مشتریان ش��ان به عنوان منبعی برای تأمین مالی پروژه های 
جدید نگاه می کنند. این کار، جوهر توس��عه کس��ب وکاری 
مناس��ب اس��ت.  این که کدام مس��یر را انتخاب کنید، به 
عهده خودتان است. اما باید بدانید؛ تمام تصمیمات مربوط 
ب��ه تأمین مالی کس��ب وکارتان، باید ب��ا در نظر گرفتن دو 
عامل اتخاذ شود. میزان هزینه ها و منافع کسب وکارتان در 

بلندمدت. پس تمام گزینه ها را با دقت بررسی کنید. 
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در بس��یاری از موارد مشاهده 
ش��ده اس��ت ک��ه مدی��ران در 
تالش برای انجام کاری درست 
هس��تند، با این ح��ال اقدامات  
آنها دقیقا نتیجه عکس می دهد. 
ریش��ه این موض��وع را باید در 
عدم بازبینی و تحلیل رفتار آنها 
دانس��ت. در واقع شما باید قبل 
از پیاده س��اختن هر سیاس��تی 
در ش��رکت خ��ود، آن را مورد 
آزمای��ش قرار دهید تا نس��بت 
به کارای��ی آن اطمینان الزم را 
به دست آورید. در همین راستا 
بسیار ضروری است تا از تبدیل 
اقدامات نادرست به عادت خود 
جلوگی��ری کنی��د. در ادامه به 
بررس��ی پن��ج عادت نادرس��ت 

مدیران خواهیم پرداخت. 
1- عدم حضور کافی 

تصور بس��یاری از مدیران این 
اس��ت که تی��م ش��رکت را باید 
تح��ت ش��رایطی ق��رار داد که 
خودش��ان بتوانند اقدامات را به 
دس��ت بگیرند. اگرچ��ه اعطای 
سیاس��ت های  از  عم��ل  آزادی 
بااین  درست محسوب می شود، 
حال توجه داش��ته باش��ید که 
ش��ما عضوی از تیم ش��رکت و 
مهم تری��ن عضو آن محس��وب 
می ش��وید و عدم حضور ش��ما 
در نهای��ت کاره��ا را ب��ا کندی 
خواه��د  مواج��ه  محسوس��ی 
س��اخت. این امر بسیار طبیعی 
اس��ت ک��ه افراد در ش��رکت به 
ش��ما نیاز داش��ته باشند و نبود 
ش��ما زمینه  نارضایتی شغلی را 
به س��ادگی ایج��اد خواهد کرد. 
با این ح��ال تنها حضور ش��ما 
در ش��رکت کافی نیست و الزم 
است تا فعالیت و همکاری الزم 
را نی��ز داش��ته باش��ید. در این 
رابطه بهتر اس��ت همواره زودتر 
از س��ایرین در ش��رکت حاضر 
ش��وید و دیرت��ر از اف��رد دیگر 
خارج ش��وید. این ام��ر تمامی 
افراد حاضر در شرکت را به این 
باور خواهد رس��اند که کار شما 
در اولویت قرار داش��ته و نسبت 
ب��ه آن کام��ال مصمم هس��تید. 
ای��ن امر خ��ود مح��رک خوبی 
برای فعالیت بیش��تر س��ایرین 
در  تحقیقات  محسوب می شود. 

ای��ن زمینه نش��ان می دهد که 
نبود به موقع و کافی مدیر خود 
زمینه استرس و فشار بیشتر را 
فراهم می آورد که باعث می شود 
افراد تمرکز کافی روی کار خود 

نداشته باشند. 
2- خوش بینی بیش از حد 

بدون ش��ک یک مدی��ر باید 
نس��بت ب��ه مس��ائل مختل��ف 
خوش بین باشد تا بتواند روحیه 
خ��ود و تیم کاری ش��رکت را 
حف��ظ کن��د. با این ح��ال این 
ام��ر نبای��د به ص��ورت افراطی 
صورت گیرد. درواق��ع این امر 
که در مواجهه با تمامی شرایط 
خصوص��ا ش��رایط حس��اس و 
بحران��ی ب��ا نوعی دی��د مثبت 
ن��گاه کنی��د، ش��ما را از توجه 
ب��ه زوایای پنه��ان آن منحرف 
خواهد س��اخت. همی��ن امر به 
س��ادگی باعث خواهد ش��د تا 
شرایط فعلی تداوم داشته باشد 
و این امر بدون ش��ک ش��رکت 

را در موقعیت بس��یار بدی قرار 
خواه��د داد. به همی��ن خاطر 
دلیلی وجود ن��دارد که همواره 
تی��م خ��ود را امیدوار س��ازید. 
بدون ش��ک در مواقع ضروری 
الزم است تا تمامی افراد حاضر 
در شرکت نس��بت به موقعیت 
جدی��د اطالع��ات درس��تی را 
داش��ته باش��ند ت��ا بتوانند به 
ش��ما در راس��تای بهب��ود آن 
از دیگر مضرات  کمک کنن��د. 
خوش بین��ی بی��ش از حد این 
اس��ت که باعث خواهد ش��د تا 
شرکت درگیر پروژه هایی شوید 
که کامال بلندپروازانه و به دور از 
واقعیت باشد. این گونه اهداف 
معموال با ریس��ک بسیار باالیی 
هم��راه ب��وده و در صورت عدم 
نتیج��ه دلخواه، موقعیت ش��ما 
در ب��ازاری ک��ه در حال حاضر 
به شدت رقابتی شده است، در 
وضعی��ت نامطلوبی قرار خواهد 

گرفت. 

3- مدیریت ذره بینی
ه��ر فردی ب��رای انج��ام بهتر 
کاره��ای خ��ود نیاز ب��ه فضای 
کافی دارد. از جمله سیاست های 
نادرست مدیران این است که در 
تمامی سطح ها دخالت می کنند 
و این ام��ر خالقی��ت کاری را از 
کارمند س��لب خواهد کرد. تحت 
این شرایط رشد و شکوفایی افراد 
امری غیرممکن تلقی می شود. به 
همین خاطر بهتر اس��ت به افرد 
تیم خ��ود اعتماد کافی داش��ته 
باش��ید و فق��ط اهداف��ی را ک��ه 
آنها مش��خص  برای  می خواهید 
کنی��د. با ای��ن حال ای��ن امر به 
معنای رها س��اختن بخش��ی از 
مسئولیت شما نبوده و الزم است 
ت��ا به جای یک منتقد س��فت و 

سخت، مربی ای دلسوز باشید. 
4- انتقاد بیش از حد 

حت��ی اگر ی��ک انتق��اد کامال 
س��ازنده و مفید باشد، الزم است 
تا نس��بت به نحوه بیان آن دقت 

عمل کافی را داش��ته باش��ید و 
بدون ش��ک هیچ فردی دوس��ت 
ندارد ک��ه از کار او ایرادی گرفته 
ش��ود. به همین دلیل الزم است 
تا با هر فرد به نحوی رفتار کنید 
که مطابق با ویژگی های اخالقی 
وی باش��د. اگرچه این امر ممکن 
است در ابتدا دشوار به نظر برسد 
و با این حال در صورتی که ارتباط 
خود را با کارمندان در س��طحی 
باالتر از روابط معمول قرار دهید، 
پ��س از گذش��ت مدت��ی کوتاه 
ویژگی های کلی افراد را به دست 
خواهید آورد که با مکتوب کردن 
آن می توانید قبل از مراجعه به هر 
فرد نسبت به چگونگی بیان انتقاد 
خود فکر کنید. نکته دیگری که 
در ای��ن رابطه الزم اس��ت مورد 
توجه ق��رار گیرد این اس��ت که 
انتقاد بیش از حد اعتماد به نفس 
فرد را دچار مش��کل خواهد کرد 
که این خود استرس و فشار را به 
ش��دت افزایش خواهد داد. تحت 
این شرایط درصد خطاها افزایش 
پیدا خواهد کرد و می تواند به یک 
بحران برای شرکت تبدیل شود. 
ب��ا توجه به نتایج مض��ر این امر، 
الزامی است تا از همین امروز در 
این رابطه اقدامات الزم را صورت 

دهید. 
5- عدم انعطاف

در صورتی که نتوانید تغییرات 
الزم را در خود و ش��رکت ایجاد 
کنید، بدون شک بازنده خواهید 
ب��ود. درواق��ع جه��ان در حال 
تغییر اس��ت و ب��ه همین خاطر 
بسیار ضروری اس��ت تا خود را 
با این مس��یر همراه س��ازید. با 
ای��ن حال برخ��ی از مدیران در 
سطحی باالتر از مورد بیان شده 
عمل ک��رده و تغییرات آینده را 
امر  این  پیش بین��ی می کنن��د. 
ش��رکت را در بهتری��ن جایگاه 
ممکن ق��رار خواهد داد و تحت 
این ش��رایط آینده شما تضمین 

می شود. 
در آخر توجه داش��ته باش��ید 
که امروزه درصد باالیی از علت 
ت��رک موقعیت ش��غلی را عدم 
رضای��ت از مدیری��ت تش��کیل 
می ده��د. به همی��ن دلیل الزم 
اس��ت تا سبکی مناس��ب برای 

خود ایجاد کنید. 
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5 عادت نادرست مدیران  5راهکار ساده که شما را به مدیری 
بهتر تبدیل خواهد کرد

واقعیت این اس��ت که تبدیل ش��دن به مدیری 
موفق کاری بس��یار س��خت و دش��وار محس��وب 
می ش��ود. در ای��ن رابط��ه مدیری موف��ق بودن 
دش��وارتر نیز است و به همین دلیل الزم است تا 
ش��ما با مجموعه ای از راهکارهای موجود در این 
رابطه آشنا باش��ید. در واقع در این رابطه اهمیت 
مطالعات فراوان امری کامال مش��هود بوده و الزم 
اس��ت افرادی که به این حوزه کاری تمایل دارند، 
در این رابط��ه اقدام های الزم را صورت دهند. در 
همی��ن راس��تا و در ادامه به معرف��ی پنج راهکار 
س��اده که ش��ما را به مدیر بهتری تبدیل خواهد 

کرد، می پردازیم. 
1- وقت شناسی را جدی بگیرید

بدون ش��ک ش��ما در رأس توجه ه��ا در درون 
ش��رکت قرار خواهید داش��ت و ب��ه همین دلیل 
ضروری است تا اقدام هایی را صورت دهید که در 
مقام الگو بودن، به نفع اعضای تیم باشد. از جمله 
م��واردی که در این رابطه بس��یار ضروری به نظر 
می رسد مس��ئله توجه به زمان است. امروزه هیچ 
چی��ز به اندازه زمان از اهمی��ت برخوردار نبوده و 
همین امر باعث می شود تا لزوم توجه به آن امری 
کامال مهم و حیاتی تلقی شود. با این حال همواره 
مش��اهده شده اس��ت که برخی از مدیران تنها به 
زمان خ��ود توجه داش��ته و به زم��ان کارمندان 
اهمی��ت چندانی نمی دهند. با ای��ن حال این امر 
یک واقعیت اس��ت که افراد با ش��ما آنگونه رفتار 
خواهند کرد که ش��ما نیز با آنه��ا رفتار می کنید 
و تصور این امر که ش��ما رئیس آنها هستید نباید 
توجیه��ی ب��رای این اقدام ناشایس��ت باش��د. در 
نگاهی واقع بینانه لطمه زدن به تیم ش��رکت، در 
نهایت بدنه ش��رکت را مس��تهلک خواهد کرد که 
ای��ن امر با توجه به بازار کامال رقابتی حال حاضر 
می توان��د پیامدهای ناگواری را به همراه داش��ته 
باش��د. نتایج آمارها در این زمینه نش��ان می دهد 
که ریش��ه بس��یاری از نارضایتی های شغلی افراد 
در رفتار نادرس��ت مدیران با آنهاست که با توجه 
به زمانی که جایگزین کردن فرد جدید نیاز دارد، 
همواره توصیه می ش��ود که ت��ا حدامکان از وقوع 

چنین اتفاقی جلوگیری کنید. 
2- همواره سؤاالتی را طرح و به پاسخ ها 

دقت کنید
از نظ��ر میزان دانش در ش��رکت، بدون ش��ک 
مدیران در جایگاه نخس��ت قرار دارند و به همین 
خاطر همواره ن��کات ارزنده ای از جانب آنها برای 
س��ایرین وجود دارد. با این ح��ال این امر باید به 
نحوی باش��د ک��ه زمینه را ب��رای گفت وگویی دو 
طرفه فراه��م آورد. در غیر این صورت نمی توانید 
حداکثر تأثیرگذاری را انتظار داش��ته باش��ید. در 
این رابطه توجه داش��ته باش��ید که سؤاالت شما 
باید کامال حرفه ای و س��ودمند باشد، با این حال 
این امر پایان کار نیس��ت و الزم اس��ت جواب هر 
ی��ک را به خوبی تحلیل کنید. این اقدام به ش��ما 
کمک خواهد کرد که نسبت به ویژگی ها و سطح 
دانش هر یک از اعضا اطالعات مفیدی را به دست 
آورید که این امر شما را در اعطای وظایف کمک 

بسیاری خواهد کرد. 
3- تمامی تیم خود را به صحبت تشویق 

کرده و از اهمیت ارتباط چشمی غافل 
نشوید

تقریب��ا تمام��ی تحقیقات��ی ک��ه در رابط��ه با 
خواس��ته های کارمندان صورت گرفته اس��ت، به 
اینکه آنها نیاز به بیان موارد گوناگون دارند، اشاره 
دارد. ب��دون ش��ک اینکه تنها برخ��ی از افراد در 
شرکت از این امکان برخوردار باشند باعث خواهد 
ش��د تا تیم شما با سرخوردگی مواجه شود. برای 
جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی الزم اس��ت تا در 
گفت وگو ها و نشست ها ش��رایطی را فراهم آورید 
که تمام��ی افراد امکان صحبت کردن را داش��ته 
باش��ند. با این حال نحوه و میزان آن باید با توجه 

به ویژگی های شرکت باشد. 
4- به کارمندان جدید خود توجه کافی 

داشته باشید 
بدون ش��ک اولین روزهای افراد در ش��رکت از 
مهم ترین مقاطع محس��وب می ش��ود. با این حال 
تقریبا تمامی مدیران با این دسته از افراد به مانند 
دیگران رفتار می کنند و بدون شک نتیجه خوبی 
به همراه نخواهد داش��ت و بیانگ��ر غیرحرفه ای 
بودن شماس��ت. در همین راس��تا حتما جلسه ای 
ب��رای آنها بگذاری��د و افرادی را مس��ئول کمک 
کردن به آنها کنید. بدون شک رفتار مناسب شما 
در کاهش زمان س��ازگاری آنه��ا و افزایش میزان 

وفاداری تأثیر بسزایی خواهد داشت. 
5 - در هر کاری عجله نداشته باشید

بسیاری از چیزها به زمان کافی نیاز دارند. برای 
مثال یک کارمند ممکن اس��ت در دومین س��ال 
فعالیت خود شکوفا شود و این امر در حالی است 
که نقطه اوج کارمندی دیگ��ر طوالنی یا کوتاه تر 
باش��د. در واقع الزم اس��ت تا از نگاه خطی فاصله 
گرفته و همه را در یک راس��تا تصور نکنید. با این 
حال این امر به معنای رها کردن افراد نیس��ت و 
الزم است همواره به مانند یک مربی در کنار آنها 
باش��ید. با این حال توجه داش��ته باشید که افراد 
برای پیش��رفت نیاز ب��ه فضایی برای آن دارند که 
الزم اس��ت در این رابط��ه از دخالت های بی مورد 

جلوگیری کنید. 
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چرا باید چنین تغییر عمیقی ایجاد کنیم؟ معنی پشت لوگوی جدید 
چیس��ت؟ چرا از یک نماد به خصوص اس��تفاده می شود؟ این سه سؤال 
س��ؤال    های معتبری اند. اما بیایید ابتدا از آنجا شروع کنیم که چگونه به 
گزینه برندس��ازی مجدد رسیدیم.  در برندسازی مجدد صحیح، اشتیاق 
و خالقیت و ابتکار دخیل است. باید دست به کار شوید، کارهای زیادی 
وج��ود دارد که باید صورت پذیرد کارکردن در خارج از محیط کس��ب 
وکار و بررس��ی محیط بیرونی به اندازه بررسی محیط داخلی، ارزشمند 
و مهم اس��ت.  برای اجرای برندس��ازی مجدد اصول��ی، اقدامات زیر را 

پیش بگیرید. 
 تحقیق در حوزه    برندسازی مجدد

در این مرحله ش��ما اطالعات جدی��دی را خواهید آموخت. داده های 
واقعی که در مورد اس��تراتژی ها و اشکال پیام ها، آگاهی ایجاد می کنند. 
یک برند غیر متمرکز هم می تواند برای برند خود داستان بگوید، اما یک 
داس��تان غلط. برندسازی مجدد هم در دوره   های گذشته و هم در آینده 
وجود داش��ته و خواهد داشت. انسان هیچگاه دست از یادگیری نخواهد 
کش��ید. اما بیاید قبل از انجام ه��رکاری آن را به عنوان یک قدم علمی 

برای برندسازی خود در نظر بگیریم. 
کشف نکات تازه در برندسازی

در ای��ن مرحله باید به واکاوی بپردازید و داش��ته های خود را به زبان 
بیاورید. اهداف استراتژیک کسب وکار شما چیست؟ برند شما دورنمای 
چه چیزی را به مش��تریان خود پیش��نهاد می دهد که ش��رکت دیگری 
نمی دهد؟  جواب این س��ؤاالت پرده از واقعیت��ی برمی دارد که اهمیت 
باالیی دارد. دلیل حضور و فعالیت ش��ما در این کس��ب وکار را نش��ان 
می دهد. اش��تیاق واقعی برای مش��تریان و کارکنانی که زندگی ش��ان 
عمیقا تحت تأثیر محصوالت و خدمات شماست. شما به عنوان صاحب 
کس��ب وکار باید به رشد کس��ب وکارتان توجه کنید، و به مردم اهمیت 
دهید از این طریق می توانید داس��تانی مناس��ب ب��رای برندتان تعریف 
کنی��د.  در این مرحله در مورد کارکرد درونی کس��ب وکارتان بیش��تر 
می    آموزید. چش��م انداز آینده خود را بررسی می کنید و جنبه    های خوب 
و بد و زش��ت و زیبای کسب وکارتان را می شناس��ید. اینگونه راحت تر 
می توانید برای برقراری ارتباط با مخاطبان تان و تبدیل شدن به بخشی 

از زندگی و فرآیندهای کاری آنان تبدیل شوید. 
ایجاد خط مشی برای برندسازی مجدد

در ای��ن مرحله رؤیا پردازی کنید. تمام این موارد به دس��ت یک تیم 
خالق به حقیقت بدل می ش��ود، س��اختار اساس��ی و بنیانی برای ظاهر 
بصری و کالمی برند شما را تعریف کرده و به جلو هدایت می کند.  برند 
چگونه به نظر می رس��د؟ تن صدای برند چیس��ت؟ و مردم در مورد آن 

چه حسی دارند؟ 
برند شما چه هویتی دارد؟ 

در این قسمت بررسی می کنیم با نگاه درونی و انجام این فرآیندها در 
شرکت خود چه چیزهایی خواهیم آموخت.  ابتدا باید بدانید چه چیزی 
وجه تمایز ش��ما با سایر رقبای تان در صنعت است.  قبل از آنکه شروع 
کنیم، باید بدانیم می خواهیم چه کسی باشیم. اما اینکه ببینیم در حال 
حاضر چه کس��ی هستیم بسیار سخت تر است و اینکه ببینیم مشتریان 
ما در گذش��ته، حال و آینده به دنبال چه چیزی هس��تند حتی از این 
هم س��خت تر اس��ت.  باید در مورد چیزهایی که می توانید به اش��تراک 

بگذارید و چیزهایی که واقعا نباید به اشتراک بگذارید با دقت و حساب 
ش��ده عمل کنید. به ش��فافیت و اعتبار و اصالت باور داشته باشید و به 
گون��ه ای عمل کنید که این م��وارد در برندتان نم��ود عینی پیدا کند. 
مزیت    های اس��تراتژیک خود را حف��ظ کنید و از طریق برند و تحقیقات 
ب��ازار برای خود مزیت رقابتی ایجاد کنید. در ادامه توضیح خواهیم داد 
که تحقیقات بازار چگونه به برندسازی مجدد شما کمک خواهد کرد. 

از تحقیقات بازار برای برندسازی مجدد چه می    آموزیم؟ 
با مش��تریان و مخاطبان تان ارتب��اط پایداری برق��رار کنید در واقع، 

ه��دف نهایی ایجاد چنی��ن ارتباطی 
اس��ت. آنچه حاصل می شود به حفظ 
برندتان کمک می کند. خالقیت    های 
از  اس��تفاده  و  اس��تراتژیک محور 
متخصص��ان در بخش    ه��ای مختلف 
نیز شما را در تحقق اهداف تان یاری 

می دهد. 
باید برای مش��تریان خود چیزهای 
اثرگ��ذاری ب��ه وجود آوری��م که آنها 
ش��گفت زده کن��د. ب��رای برق��راری 
رابطه با مش��تریان می توانید از اقوام 
و قوم و خویش و دوس��تان تان شروع 
کنید و کم ک��م دایره ارتباطات خود 
را وس��عت بخش��ید. پ��س ب��ا مردم 
صحب��ت کنید. چرا که قطعا خودتان 
نخواهید توانس��ت ب��دون تعصب در 
مورد کس��ب وکارتان قض��اوت کنید. 
اگر ب��ه تنهایی قادر ب��ه انجام اینکار 
نیس��تید از متخصص��ان ای��ن حوزه 
برای انج��ام مصاحب��ه و جمع آوری 
اطالعات از مشتریان و مخاطبان تان، 
کمک بگیرید. تحقیقات بیش��تر چه 

ب��ه صورت کم��ی و چه به صورت کیف��ی در اضافه ک��ردن به زمینه و 
ش��کل دهی برندتان کمک اثرگذار و خوبی خواه��د بود.  برای برقراری 
ارتباط با مشتریان در مورد بینش خود در مورد آینده برند، پیشنهاداتی 
را ب��ه آنها عرضه کنید. بی��ان کنید از ابتدا با چه هدفی به وجود آمدید 
و اش��تیاق تان ب��رای جایی را که قرار اس��ت به آن برس��ید بیان کنید. 
س��پس برند خود را وارد زندگی مخاطبان و مش��تریان تان کنید.  برای 
آنکه این روند به بهترین ش��کل انجام شود شما باید اطالعات زیادی به 
دست آورید و در مورد مسائل زیادی کندوکاو کنید تا بتوانید اطالعات 
کاربردی بیابید. قبل از هر اقدامی خوب فکر کنید. تا آنجا که می توانید 
در مورد مش��تریان تان اطالعات جمع آوری کنید و آنها را بشناسید. نه 
فقط چیزهایی که الزم اس��ت بدانید تا پروژه برندس��ازی مجدد خود را 
به اتمام برس��انید، بلکه هر آنچه را برای بهتر بودن الزم اس��ت نیز یاد 
بگیری��م. همکاران قابل اعتماد در این فرآیند س��الح های مخفی ش��ما 

محسوب می شوند. 
عجله نکنید الزم نیس��ت خیلی سریع کارها را پیش ببرید، البته این 
بدان معنی نیست که فرآیند برندسازی مجدد را آنقدر طول بدهید که 

دیگر به کارتان نیاید، اما حساب شده و با دقت عمل کنید. با مشتریان 
خود پیش بروید اطالعاتی که امروز از مش��تریان تان به دست می آورید 
ممکن اس��ت تا سه ماه دیگر دچار تغییر شود. مشتریان بلندمدت شما 
با این تغییرات مواجه می شوند. دیدگاهی که در ذهن ما شکل می گیرد 
به واسطه    اطالعاتی که از پاسخ دهنده ها می گیریم آغاز شده و کم کم با 
پیشروی در این فرآیند و اینکه آنها چقدر عمیق به شما در این فرآیند 
کمک می کنند، این دیدگاه کامل می شود.  گاهی اوقات اطالعاتی که به 
دست می    آورید نمایانگر مشکلی است که کسی تمایلی به حل آن ندارد. 
به واسطه    سؤاالتی که از مخاطبان 
خود می پرس��ید و ارتباطی که با آنها 
می سازید، بهتر می توانید علت کمبود 
مش��تریان تان را شناس��ایی و درمان 
کنید. داس��تان برندتان را به گونه ای 
تعریف کنید که مش��تریان تان آن را 
درک و ب��ا آن ارتب��اط برقرار کنند. و 
کمپین    های��ی برگزار کنی��د که نتایج 

قابل اندازه گیری به شما بدهد. 
انجام این کار باعث می ش��ود راهی 
ب��رای درک آن که چرا و چگونه برند 
خ��ود را متف��اوت از س��ایرین کنید، 

ایجاد شود. 
نم��اد تصویری ک��ه ب��رای لوگو و 
برندت��ان انتخ��اب می کنی��د، معانی 
درون��ی خ��ود را به برند ش��ما الحاق 
می کن��د و ویژگی هایی که معرف آن 

است، معرف برند شما خواهد بود. 
 و در یک نگاه ...

هر برندی ب��رای ایجاد هویت خود 
المان    های��ی را مدنظ��ر دارد که الهام 
بخش کسب وکارش است و برای هر 
برندی این المان    ها متفاوت است. اما آنچه مهم است آنکه شرکت    ها باید 
تمام این المان های مهم را در برندس��ازی مج��دد خود لحاظ کنند.  و 
همان طور که پیش می روید، دیگر این المان    ها را به صورت مجزا تصور 
نکنی��د و آنها را بیش��تر با هم یکی کنید. المان    ه��ای مجزای ارتباطات 
بازاریابی تان را به هم نزدیک کنید تا بتوانید در رس��انه ای که سرشار از 
پیام های مختلف از برندها اس��ت نفوذ کرده و به شیوه ای مؤثر داستان 
برند ش��ما را بازگو کند، پی��ام برندتان را به مخاطبان برس��اند و باعث 
ایجاد اش��تیاقی قوی در مخاطبان ش��وید.  چهره جدید که از برند خود 
در اذهان مشتریان ایجاد می کنید باید المان های مدنظر شما را به ذهن 
آنها منتقل کند و عالوه بر آن جذاب هم باشد و به صورت بصری با آنها 
ارتباط برقرار کند، با ظاهری که بالغ و چش��مگیر اس��ت.  پس از آنکه 
ویژگی    های خود را مش��خص کردید ویترین کار یا فروشگاه اینترنتی یا 
وب س��ایت خود را به گونه ای تغییر دهید ک��ه ویژگی    های جدید را در 
خود بگنجاند.  طرح های گرافیکی خالق را با انیمیشن های جذاب جفت 
کنید و به این صورت س��بکی واضح و تمیز اما سرش��ار از زندگی ایجاد 
می کنید. صدای برندتان باید رس��اتر، مس��تقیم تر و حقیقی تر نسبت به 

رقبای شما باشد. 
آینده شرکت پس از برندسازی مجدد

برندس��ازی مجدد برای هر ش��رکتی با ش��رکت دیگر متفاوت است 
و اینکه ش��ما در این مس��یر از چه آژانس��ی کمک بگیرید هم س��بب 
می ش��ود نتایج متفاوتی حاصل ش��ود. این اختالف به مانند سندی که 
نش��ان می دهد م��ا می دانیم به کجا می رویم و از این طریق ش��ما قادر 
خواهید بود داس��تان برندتان را از ته قلب و با صحت و س��ازگاری برای 
مش��تریان تان بازگو کنید.  اما ی��ک طراحی زیبای لوگو، کمک می کند 
به اهداف خود برس��ید، فقط اگر این کار به مردم کمک کند تا بتوانند 
در یک نگاه بفهمند ش��ما چه کسی هس��تید؛ اگر برندسازی مجدد به 
فروش شما کمک کرد، داستانی تعریف کنید و با دیدگاهی که در سطح 
عمیق تر از ذهن مخاطبان اس��ت، ارتباط برقرار کنید؛ اگر این کار باعث 
ش��ود مردم کمی درن��گ کنند و لوگوی ش��ما را ببینند یعنی عملکرد 
درس��تی داش��ته اید.  مردم باهوش اند. نمی توانید سرآنها کاله بگذارید. 
نمی توانید به یک باره موضع برندتان را عوض کنید و از نو ش��روع کنید 

و داستان خود را تعریف کنید. 
به عبارت دیگر، شما همانی هستید که همیشه بوده    اید. 

و با آنچه شما در مورد خود، به هرکسی که گوش می دهد، می گویید، 
ش��روع می ش��ود. داستان شما باید از ته قلب باش��د و براساس حقیقت 
باش��د تا مردم در زندگ��ی واقعی بتوانند به راحتی ب��ا آن ارتباط برقرار 
کنند. در غیر این صورت هیچ کس��ی به ش��ما و برندتان و تغییرات آن 

توجه نخواهد کرد. 
برند ش��ما به مانند رایحه ای اس��ت که کسب وکارتان دارد. برند تمام 
چیزی است که مردم در مورد آن فکر می کنند، احساس می کنند و در 
م��ورد آن صحبت می کنند. این دیدگاه ها نتیجه    تمام آن چیزی اس��ت 
ک��ه به واقع انجام می دهید، چه این فعالیت های برندینگ خوب باش��د 

و چه بد.
بنابراین بله، داس��تان برند خود را بنویسید و آن را اثرگذار بنویسید. 
اگر همه بتوانند از پس انجام این امور بر بیایند، چرا بسیاری از شرکت    ها 
با شکست مواجه می شوند؟ علت آن است که تمامی این فرآیندها شاید 
در نوش��تار و خواندن آسان به نظر بیاید اما واقعیت آن است که اجرای 
درست آن نیاز به تخصص دارد که تمامی کسب وکارها این تخصص را 
در خ��ود ندارد، در نتیج��ه بهترین راه، مراجعه به متخصصان این حوزه 
و مشورت با آنهاست. اگر نمی دانید به چه تخصصی احتیاج دارید و در 
برندس��ازی مجدد خود با مشکل مواجه ش��ده   اید، با ما برای مشاوره   ای 

تخصصی در حوزه برندسازی واستراتژی بازاریابی تماس بگیرید. 
belovedmarketing :منبع
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اخبار

تبریز - اسد فالح- اســتاندار آذربایجــان شرقی با بیان اینکه 
کم آبی در اســتان یک موضوع دائمی است نه مقطعی و گذرا، گفت: 
مدیریت منابع آبی در هر ســه حوزه شرب، صنعت و کشاورزی باید 
همواره مورد توجه دستگاه های مسئول قرار گیرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مجید خدابخش در جلســه کارگروه سازگاری با کم آبی 
اســتان، اظهار کرد: دولت با علم به اینکه مسأله کم آبی یک مسأله 
دائمی است، تشکیل کارگروه های ملی و استانی سازگاری با کم آبی 
را در اواخر سال گذشته ابالغ کرد که وظیفه این کارگروه، هماهنگی، 
انسجام و پیگیری اجرای قوانین و مقررات مؤثر در تحقق سازگاری با 
کم آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور است. 
وی با اشــاره به یکی از بندهای ابالغیه تشکیل کارگروه سازگاری با 
کم آبی درخصوص کاهش آب مصرفی در خدمات شهری، گفت: همه 
دستگاه های اجرایی و سازمان های عمومی باید به گونه ای برنامه ریزی 
کنند که تا پایان ســال ۱3۹۷ حداقل 30 درصد آب مصرفی فضای 
سبز و خدمات شهری در شهرها نسبت به سال ۱3۹۶ با روش های 

مختلف از جمله انتخاب گونه های گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی 
و کم آب بر برای فضای ســبز کاهش یابد. استاندار آذربایجان شرقی 
در ادامه این نشســت به مصوبه مسدودسازی چاه های غیرمجاز در 
منطقه قره چپق شهرستان بناب اشاره کرد و گفت: براساس ارزیابی 
کارشناسان، ۱50 تا 200 چاه برای تأمین نیاز آبی این منطقه الزم 

است که می توان به جای مسدودسازی همه چاه های غیرمجاز، این 
تعداد از چاه ها را حفظ و با صدور مجوز بهره برداری از آنها استفاده کرد 
تا هزینه اضافی بر دولت تحمیل نشود. وی درخصوص رهاسازی آب 
ذخیره شده در پشت سدها نیز گفت: تقاضای رهاسازی باید منحصراً 
توسط سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شود و این سازمان نیز باید 
توزیع آب در شبکه های اصلی و فرعی را با اقداماتی نظیر بتن ریزی یا 
لوله گذاری کانال های آبیاری مدیریت کند. خدابخش با تأکید بر اینکه 
آب ذخیره شده در سدهای استان باید با اولویت آب شرب و سپس 
کشــاورزی تخصیص یابد، افزود: تأمین آب مورد نیاز بخش صنعت 
از محل پساب تصفیه خانه های فاضالب یک مسیر قطعی و حتمی 
است که باید هرچه زودتر عملیاتی شود. وی همچنین از شرکت آب 
منطقه ای استان خواست تا سهم دریاچه ارومیه و محیط زیست را نیز 
در جداول مصارف آبی مدنظر قرار دهند. در این نشست گزارشی از 
وضعیت منابع و مصارف آب در شهرستان های مراغه، بناب و اهر ارائه 

و درخصوص راهکارهای مدیریت منابع آبی بحث و تبادل نظر شد.

اهواز - شبنم قجاوند- به منظور تبیین و معرفی نظام جامع 
مدیریت دانش سازمان آب و برق خوزستان، نشست های توجیهی 
در 3 شــرکت پایلوت از شرکت های طرف قرارداد سازمان برگزار 
شــد. معاون برنامه ریزی سازمان با اعالم خبر فوق افزود: با توجه 
به تصمیم های اتخاذ شده در کمیسیون توسعه مدیریت سازمان، 
از ابتدای ســال ۱3۹۷، »شــرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و 
شبکه های آبیاری و زهکشی مارون«، »شرکت تولید و بهره برداری 
ســد و نیروگاه دز«، و »شــرکت بهره برداری، تولید و انتقال آب 
جنوب شــرق« به عنوان واحدهای پایلوت برون سازمانی و دفاتر 
»فنی توســعه و بهره برداری سد«، »آبرسانی به شهرهای شمال 
شرق« و »دفتر حقوقی« به عنوان واحدهای پایلوت درون سازمانی 
به پروژه پیاده ســازی نظام جامع مدیریت دانش سازمان پیوسته 
اند.  حمیدرضا اسماعیلی ادامه داد: در نخستین گام الزم بود تا با 
حضور مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت های پایلوت، اهداف و 

ضرورت های پیاده سازی نظام مدیریت دانش، تشریح و هماهنگی 
های الزم جهت اجرای این پروژه مهم صورت گیرد.  وی، برگزاری 
ده ها سمینار و کارگاه آموزشی در زمینه های مستندسازی و دانش 
نویسی، تدوین دستورالعمل های الزم، شناسایی فیلدهای دانشی 
و ترســیم درخت دانش، اقدامات فرهنگ سازی و ترویجی، تهیه 

استراتژی های مدیریت دانش و نصب و عملیاتی شدن سامانه نرم 
افزاری مدیریت دانش را از جمله اقداماتی خواند که در جهت پیاده 
ســازی نظام مدیریت دانش در هر یک از شرکت های پایلوت در 
سال جاری پیش بینی شده اســت.  معاون برنامه ریزی سازمان 
در پایان اظهار امیدواری کرد تا با مشــارکت ســازمان آب و برق 
خوزستان و شــرکت های طرف قرارداد، شبکه ای از دانش های 
مستندسازی شده در حوزه صنعت آب و برق، ایجاد تا از این طریق، 
سازمان و شرکت های مرتبط به محیط های کاری دانش بنیان و 
دانش محور تبدیل گردد.   گفتنی اســت، از ابتدای سال گذشته 
دسترسی کلیه همکاران به »سامانه نظام مدیریت دانش« در صفحه 
نخست اینترانت سازمان )در نوار عمودی سمت چپ صفحه( امکان 
پذیر شده است و کلیه کارکنان می توانند با درج نام کاربری و رمز 
دامین خود وارد ســامانه شده و نسبت به درج تجارب، دانش ها و 

مهارت های خود اقدام نمایند.

اصفهان - قاسم اسد- یکی از دغدغه های جدی که همواره مد 
نظر مدیریت شهری بوده است تحقق شعار شهروند سالم شهر سالم 
بوده است . به گفته کارشناسان میان محیط و کالبد شهری و شهروندان 
سالم ارتباطی متقابل برقرار است ، از این رو شهرداری اصفهان به نوبه 
خود همه ساله در راستای تحقق اهداف سالمت محور اقدامات قابل 
ذکری را اجرایی نموده است . بخش عمده ای از این اقدامات درحوزه 
پیشگیری وارائه آموزش های سالمت محور بوده وتالش ها در راستای 
نهادینه کردن فرهنگ خودمراقبتی بین شــهروندان شکل عملی به 
خود گرفته اســت .  در حوزه خودمراقبتی و به ویژه سالمت جسمی 
اجــرای برنامه های آموزش محور در رابطه با نحوه مصرف انواع مواد 
غذایی )بایدها ونبایدهای خوراکی ( ، در حوزه سالمت روانی افزایش 
آگاهی وتوانایی شهروندان در رابطه با نحوه کنترل ومدیریت استرس 
وهیجانات روزمره و در حوزه سالمت اجتماعی افزایش توانایی افراد در 
مورد دوری جستن از مصرف دخانیات جزء اهم موضوعاتی است که 
محتوای برنامه های آموزشــی را تشکیل داده است . ویژه برنامه باغ 

غدیر یکی از برنامه هایی اســت که با هدف ارائه 
آموزش های ســالمت محور به عموم شهروندان 
از ســوم تا یازدهم خرداد ماه هر شــب از ساعت 
2۱ در  محل باغ غدیر توسط معاونت اجتماعی 
ومشارکت های مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی 
وورزشــی شــهرداری اصفهان اجرا خواهد شد. 
معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی سازمان 
فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ایام 
مــاه مبارک رمضان را بهترین فرصت در رابطه با 
اجرای برنامه های سالمت محور عنوان کرده ومی 
گوید :با توجه به اهمیت موضوع سالمت به ویژه 

سالمت جسمی در ماه مبارک رمضان وهمینطور فرصت پرغنیمتی 
که در شبهای ماه مبارک رمضان وجود دارد ویژه برنامه ای شاد ومهیج 
به مدت ۹ شب از سوم تا یازدهم خرداد ماه در محل باغ غدیر برگزار 
خواهد شــد . مرتضی رشیدی به ابعاد اجرایی این برنامه اشاره کرده 

وگفت : این ویژه برنامه در ســه بخش اجرا خواهد 
شد که در بخش اول در قالب غرفه های نمایشگاهی 
ارائه مطالب آموزشی و خدمات مشاوره ای وسالمت 
محور توســط تعدادی ازســمن ها و انجمن های 
مردمــی پیگیری خواهد شــد . وی ادامه داد : در 
بخش دیگر این ویژه برنامه ایجاد فضای شاد و مهیج 
در راستای هم نشینی خانواده ها وبه منظور انتقال 
پیام های سالمت محور در قالب اجرای برنامه های 
نمایشی ، اســندآپ ، جنگ و.... توسط هنرمندان 
اصفهانی اجرایی خواهد شــد . رشیدی برگزاری 
مسابقه آشــپزی را سومین بخش این ویژه برنامه 
عنوان کرده واظهار داشت : در هر شب از برگزاری این ویژه برنامه چهار 
خانواده با انتخاب و طبخ غذاهای بومی ومحلی و دارای ارزش غذایی 
باال به رقابت خواهند پرداخت و در پایان نیز خانواده های منتخب از 

دیدگاه داوران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت .

شاهرود-بابامحمدی : به همت روابط عمومی معاونت استانداری 
وفرمانداری شاهرود نشستی با حضور فرماندار، مسووالن و کارشناسان 
روابط عمومی دستگاه ها و خبرنگاران در محل فرمانداری ویژه شاهرود 
برگزار شد تا حاضران به صورت رو در رو به بیان نظرات خود پرداخته 
و انتظاراتشــان از یکدیگر را مطرح کنند. معاون اســتانداروفرماندار 
شــاهرود دراین جلسه  پاسخگویی، برگزاری نشست های خبری و 
ارسال خبر را از جمله شکل های ارتباطی روابط عمومی ها با اصحاب 
رسانه برشمرد و گفت: فردی در این پست موفق است که 24 ساعته 
پاسخگوی خبرنگاران بوده و خود را مقید به ساعت اداری نکند. سید 
محمدرضا هاشمی با بیان اینکه روابط عمومی می تواند نگاه مثبت 
مردم را به دستگاه اجرایی ایجاد کند، افزود: روابط عمومی موفق باید 
همیشه نه در حاشیه بلکه در متن باشد، عملیاتی و میدانی در صحنه 
حضور داشــته و تحلیل محتوایی به مدیر خود دهد. وی با تاکید بر 
اینکه باید از روابط عمومی های برتر تجلیل کرد، یادآور شد: شناخت 
افکار عمومی و جلب رضایت حداکثری ارباب رجوع، ارائه چهره واقعی 
و شفاف دستگاه ها، ایجاد تعامل بین کارکنان و مدیران دستگاه ها 

و اطالع رســانی قوی از جمله وظایف مسووالن روابط عمومی است. 
هاشــمی در خصوص لزوم حمایت از نشریات محلی و مکتوب هم 
یادآور شد: شاهرود در حوزه های گوناگون دارای ظرفیت های فراوان 
است و حمایت از کاالی داخلی فقط درباره کاالهای مصرفی مطرح 
نمی شود بلکه باید حمایت از نشریات محلی در اولویت مدیران قرار 
گیرد. دبیر شورای روابط عمومی های دستگاه های اجرایی شاهرودنیز 
از مدیران وکارشناســان روابط عمومی ها خواســت ، در نشست ها 
وهمایش ها ازهمه خبرنگاران دعوت کرده و آنان را گزینشی دعوت 

نکنند.  عباس اعتماد با تاکید بر اینکه خبرنگاران همیشه یک بازوی 
مهم دراطالع رسانی هستند که باید ازانتقادات سازنده آنان بهره برد، 
ادامه داد: روابط عمومی ها بخشی از بدنه دستگاه های اجرایی هستند 
که نقش اطالع رسانی و آگاه سازی مردم رابر عهده دارند و در این راه 
می توانند با همکاری خبرنگاران گام مهمی در زمینه اطالع رسانی 
درست و صحیح بردارند. وی اضافه کرد: اطالع رسانی و تاثیرگذاری بر 
افکار عمومی از وظایف روابط عمومی ها و رسانه ها است ، البته معموال 
دامنة گسترش پیام های روابط عمومی محدودتر از رسانه هاست. عضو 
هیات رییســه شورای روابط عمومی های استان سمنان یادآور شد: 
یکی ازدالیلی که روابط عمومی و رســانه رابطه ی منطقی ؛ کارآمد 
وتاثیرگذاری را ندارند شناخت نداشتن از کارایی رسانه است. گاهی 
برخی روابط عمومی ها خبرنگار را مزاحم می دانند و اعتقاددارند نباید 
به او اطالعات شفاف داد وبرخی خبرنگاران نیز گاهی به نقش روابط 
عمومــی ها اعتقادی ندارند. اعتماد گفت: روابط عمومی ها با تعامل 
بیشــتر با خبرنگاران وارایه عملکرد می توانند باعث امیدواری مردم 
شده وپیشرفت های انقالب و نظام را برای مردم به خوبی روشن کنند

تبریز -  اسد فالح- در راستای ارایه خدمات محله ای توسط 
شــهرداری منطقه ۷ تبریز عملیات آسفالت ریزی خیابان رسالت 
کوی بعثت توســط معاونت فنی و عمرانی این شهرداری در حال 
اجراست. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی فرخی شهردار منطقه 
۷ تبریــز با اعالم این خبر گفت: عملیات آســفالت ریزی معابر و 
محالت این منطقــه در قالب طرح خدمات محله ای و به منظور 
رفاه حال شهروندان و همچنین تسهیل در امر تردد وسایل نقلیه در 
حال اجراست  که با اجرای این عملیات شاهد ساماندهی و بهسازی 
بسیاری از معابر و محالت این حوزه خواهیم بود .شهردار منطقه ۷ 

تبریز افزود: در همین راستا عملیات آسفالت ریزی خیابان رسالت 
آخر کوی بعثت به طول ۱40 متر اجرا شــده که برای اجرای آن 
بالغ بر 230 تن آسفالت به مساحت ۱۶00 توزیع شده است. علی 
فرخی ضمن تاکید بر اجرای هر چه سریعتر و رعایت دقت عمل 
در اجرای پروژه های عمرانی گفت: آســفالت ریزی، لکه گیری و 
بهسازی معابر و محالت منطقه از برنامه های اولویت دار این منطقه  
در حوزه عمرانی و خدماتی است .وی تصریح کرد: این پروژه ها به 
همت معاونت فنی و عمرانی و خدمات شهری منطقه ۷ تبریز در 

حل اجرا است.

مشــهد- صابر ابراهیم بای - مدیرعامل شرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: با اتمام طرح های گازرســانی به 52 روستای فریمان، 
شــاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز در روســتاهای واجد شــرایط این 
شهرســتان به ۱00 درصــد خواهیم بود. مدیرعامل شــرکت گاز 
خراســان رضوی گفت: با اتمام طرح های گازرسانی به 52 روستای 
فریمان، شــاهد ارتقای ضریب نفوذ گاز در روستاهای واجد شرایط 
این شهرستان به ۱00 درصد خواهیم بود. سید حمید فانی با اعالم 
این مطلب اظهار کرد: شهرستان فریمان دارای ۱۱5 روستای واجد 
شــرایط بهره مندی از نعمت الهی گاز اســت که در حال حاضر۶3  

روستا گازدار و عملیات اجرایی گازرسانی به  52روستای واجد شرایط 
دیگر با جمعیتی بالغ بر 2۶4۷خانوار در حال اجرا است. وی با اشاره 
به ادامه نهضت بزرگ گازرســانی روستایی در خراسان رضوی طی 
سال جاری افزود: برای گازرسانی به 52 روستای شهرستان فریمان 
اعتباری معادل معادل 23 میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت 
گاز استان در نظر گرفته شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
با اشــاره به ضریب نفوذ ۱00 درصدی گاز طبیعی در بخش شهری 
فریمان گفت: با اتمام پروژه های در حال اجرا در بخش روســتاهای 

واجد شرایط این شهرستان نیز به رقم ۱00 درصد خواهیم رسید. 

استاندار آذربایجان شرقی:

آب ذخیره شده در سدهای استان با اولویت آب شرب و سپس کشاورزی تخصیص یابد

آغاز پروژه پیاده سازی نظام جامع مدیریت دانش در شرکت های طرف قرارداد با سازمان آب و برق خوزستان

معاون اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری اصفهان مطرح کرد :

ویژه برنامه باغ غدیر با هدف پایش وبهبود سالمت شهروندان در ماه رمضان اجرا خواهد شد 

نشست مشترک روابط عمومیها وخبرنگاران  به همت فرمانداری شاهرود برگزارشد

شهردار منطقه 7 تبریز اعالم کرد؛

توزیع بیش از 230 تن آسفالت در خیابان رسالت آخر کوی بعثت

گازرسانی 100درصدی به روستاهای واجد شرایط فریمان

اقامه نماز جماعت در 15 و ترتیل خوانی در 3 بقعه ناحیه یک شهرستان قم
قم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان 
قم از اقامه نماز جماعت در ۱5 بقعه و ترتیل خوانی قرآن ویژه ماه رمضان در سه بقعه 
این ناحیه خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، 
حجت االسالم سید محمد باقر طباطبایی ضمن تبریک فرا رسیدن رمضان المبارک 
ماه بندگی خدا اظهار کرد: بر این اساس برنامه های مختلفی در قالب طرح »ضیافت 
الهی« در بقاع متبرکه ناحیه یک شهرستان قم اجرایی می شوند. وی افزود: اقامه نماز 
جماعت طی دو وعده ظهر و مغرب در ۱5 بقعه متبرکه و نماز جماعت صبح در دو بقعه امامزادگان موسی مبرقع)ع( و سید علی)ع(، 
از جمله این برنامه ها به شمار می روند. رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان قم با بیان اینکه خیمه معرفت کوه خضر نبی 
با چندین غرفه طی ماه مبارک رمضان فعالیت می کند گفت: ساعت کار این خیمه معرفت هر شب از ساعت 22 آغاز می شود و تا 
2 بامداد روز بعد ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: روحانیون مبلغ سازمان اوقاف در غرفه های مختلف این خیمه از جمله کودک و 
نوجوان، قرآن بخوانید جایزه بگیرید، مشاوره وقف، مشاوره روانشناختی و خانوادگی، احکام شرعی و اقتصاد مقاومتی، به ارائه خدمات 

فرهنگی و مشاوره به بازدیدکنندگان می پردازند.

برگزاري جلسه بررسي مشكالت مجتمع تجاری ارغوان اندیشه
اندیشه- خبرنگار فرصت امروز- با حضور شهردار ، رئیس شوراي اسالمي شهر اندیشه و هئیت مدیره مجتمع تجاری ارغوان، 
جلسه بررسي و رفع مشکالت مجتمع ارغوان برگزار گردید  در این نشست ، اعضا هئیت مدیره مجتمع تجاری  ارغوان با اشاره به 
مشکالت فعلی این مجتمع تجاری در حوزه ادارات خدمات رسان آب ،برق وگاز و عدم درآمدزایی و رکود بازار فعلی خواستار رفع 
این موارد شدند . در ادامه این جلسه  بهروزکاویانی شهردار اندیشه ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شهرداری و شورای 
اسالمی در جهت افزایش و ارتقا زیرساختها و رفع مشکالت شهر گفت:مجموعه مدیریتی پنجم شهری اندیشه همواره سعی نموده در 
راستای رفع نیازهای شهروندان بهترین تصمیمات را گرفته تا خدمات مناسب را به شهروندان ارائه دهد  وی افزود :ایجاد روحیه امید 
و خودباوری برای شهروندان بویژه اصناف شهر در شرایط فعلی که شاهد رکود محسوسی هستیم نیازمند عزم همگانی است تا با تکیه 
بر امکانات و پتانسیلهای موجود از این مشکل عبور کنیم . شهردار اندیشه در ادامه ضمن تاکید بر وظایف حمایتی مسئولین از اصناف 
افزود : از آنجا که مجتمع تجاری ارغوان یکی از اقدامات ارزنده مدیریت شهری اندیشه در راستای تمرکزگرایی اصناف و ایجاد خرید 
آسان شهروندان در فاز 4 اندیشه بوده است ، نیازمند توجه بیشتری برای افزایش درخواست عمومی و رفع مشکالتش است که امید 
است با همیاری شورای اسالمی  ،ادارات خدمات رسان و اقدامات مدیرتی با کمک هئیت مدیره این مجتمع تجاری شاهد ترفیع موارد 
مشروحه باشیم در این نشست همچنین صادق جعفری رئیس شورای اسالمی اندیشه نیز قول مساعدت الزم را در جهت پیگیری 
مشکالت جهت افزایش رکود اقتصادی و برگزاری جلسه با اداره برق و آب و گاز و رفع موانع الزم در این حوزه و همچنین تصویب 

مصوبات الزم در راستای قوانین را برای این مجتمع تجاری دادند

مهار ملخ مهاجر در حوزه منابع طبیعی آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با مشارکت بهره برداران حوزه منابع طبیعی آق قال آفت ملخ که از جمله مهمترین آفات مزارع 
ومراتع استان گلستان محسوب می گردند در این حوزه مهار گردید.متأسفانه طی سال های اخیر طغیان ملخ باعث خسارات زیادی 
به مزارع و مراتع استان می شد به همین دلیل با هماهنگی دستگاه های مرتبط مقرر گردید جهت مبارزه با آن به محض رویت اولین 
کلونیها اقدام گردد . در بازدیدهای میدانی مشخص شد عمده فعالیت ملخ ها در استان در مراتع شمال شهرستان آق قال و درمنطقه 
قره قربزرگ و کوچک بوده ،عمدتاً با تخم ریزی شروع به فعالیت میکنند از این رو  در سال جاری نیز با رویت آن ها توسط قرقبان 
و مأمورین حفاظتی اداره و ارائه گزارش مکتوب به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، عملیات مبارزه با آن ها رسماً ازپانزده 
فروردین ماه سال جاری با همت کارشناسان این اداره و مسئولین مرتبط و مشارکت فعال بهره برداران منطقه آغاز و طی روزهای 
اخیر با موفقیت به پایان رسیده ، ملخ مهاجر مراکشی در این نواحی مهار گردید.در طی عملیات مبارزه با این آفت خطرناک بصورت 
مستمر دو نفر از کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری آق قال ، دو نفر از کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی بهمراه مدیرعامل 
شرکت تعاونی مرتعداری چمنزارآالگل، بهره برداران و کشاورزان منطقه، مزرعه نمونه ارتش و شرکت شادی مهر همکاری داشتند.در 
امر مبارزه با این آفت در بعضی مناطق باتوجه به تعدد طغیان ملخ ها 2 الی 3 بار سمپاشی انجام شد ، به طور متوسط روزانه 4 دستگاه 
سمپاش و 2 دستگاه تانکر آب فعالیت داشتندو در نهایت با مصرف ۱25۶ لیتر سم دلتامترین )دسیس( در سطح 25۱2 هکتار از 

مناطق مختلف مراتع شمال شهرستان آق قال عملیات مبارزه با ملخ مهاجر با موفقیت به پایان رسید

جلسه شورای حفاظت منابع طبیعی استان  گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جلسه شورای حفاظت منابع طبیعی استان با حضور کلیه اعضاء این شورا برگزار شد و طی آن 
بر لزوم تهیه بانک اطالعاتی از ناظرین طرح ها جهت دسترسی سریع به ایشان در شرایط بحرانی تاکید شد.این جلسه در محل اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با حضور مدیر کل ، معاون فنی و آبخیزداری ، فرمانده یگان حفاظت و روسای ادارات 
منابع طبیعی و آبخیزداری منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانهای استان برگزار گردید و طی آن پس از بیان مسائل و مشکالت و 
ارائه راهکارهای هریک از ادارات منابع طبیعی شهرستانها توسط روسای این ادارات ، معاونین فنی آبخیزداری ، جنگل ، برنامه ریزی 
و پشتیبانی نیز راهکارهای خود جهت همراهی هرچه بهتر مردم خصوصاً روستاییان منطقه در هنگام بروز حوادث غیر مترقبه در 
طبیعت خصوصاً بروز حریق در جنگلها و مراتع را نیز بیان داشتند .این جلسه با سخنان مدیر کل ادامه پیدا کرد و طی آن ایشان 
بر لزوم انعکاس موارد و مسائل عنوان شده در این جلسه به کارگروه مدیریت بحران استانداری ، استفاده از راننده هایی جهت دیده 
بانی ، استفاده از نیروهای صیانتی و آموزش به آنها ، کمک به همکاران محیط زیست در مواقع بحرانی ، پیگیری جدی استعالمات ، 
لزوم استفاده از جنگلداریهای چندمنظوره ، مشخص شدن ظرفیتهای مناطق مختلف از جمله گردشگری که موجب سرمایه گذاری 
و اشتغال میگردد تاکید نمودند.ابوطالب قزلسفلو در پایان  بر ضرورت و اهمیت اقدامات اجرایی پیش از بروز حریق ، حین وقوع آن و 
پس از اطفاء آتش سوزی تاکید فراوان داشته بر آگاهی رسانی به مردم به ویژه افراد ساکن و بومی استان و نیز تهیه بانک اطالعاتی از 

ناظرین طرح ها جهت دسترسی سریع به ایشان در شرایط بحرانی مانند حریق تاکید نمود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد:
مصرف بیش از 4 میلیارد مترمكعب گاز طبیعی در استان کرمانشاه طی سال 96

کرمانشاه - دشتی - مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از مصرف 4 میلیارد و ۱۱5 میلیون مترمکعب گاز طبیعی طی سال 
۹۶ در استان کرمانشاه خبر داد. سیروس شهبازی با بیان این مطلب اظهار کرد: قریب به ۶5 درصد گاز توزیع شده در سطح استان 
در بخش های صنعتی و نیروگاههای استان به مصرف رسیده است و مابقی مربوط به مصارف بخش خانگی و تجاری می باشد. وی 
با بیان اینکه میزان مصرف گاز طبیعی در استان کرمانشاه در سال گذشته افزایش ۱0 درصدی نسبت به سال ماقبل را نشان می 
دهد، تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در زمینه تقویت زیرساختهای گاز رسانِی استان در سال گذشته به انجام رسید، افزایش 
400 میلیون مترمکعبی توزیع گاز طبیعی را در سال ۹۶ نسبت به سال ۹5 شاهد بودیم. شهبازی عمده این افزایش مصرف را مربوط 
به بخش صنعتی عنوان و تصریح کرد: جایگزینی گاز طبیعی با سوختهای مایع مانند گازوییل و مازوت در بخش صنعتی  هم از نظر 
زیست محیطی و هم از نظر اقتصادی دارای مزایای فراوانی است. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با بیان اینکه در سال گذشته 
5 شهرک صنعتی و ۷۶ واحد صنعتی در سطح استان به شبکه گاز طبیعی متصل شده اند، اظهار کرد: گازرسانی به واحدهای صنعتی 

باقیمانده در دستور کار این شرکت در سال جاری قرار دارد.

اعضای شورای اسالمی شهر قدس از پروژه های در حال اجرای آبفا بازدید کردند
شــهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- طی این بازدید بهزاد رضوانی 
مدیر امور آبفای شهرســتان شهرقدس گزارشی کامل از فعالیت های انجام شده و 
اهداف و برنامه های پیش رو در ســال جاری ارائه داد.  رئیس شــورای اسالمی از 
نصب انشعابات فاضالب خیابان جانبازان، لبیک و همچنین توسعه شبکه فاضالب 
خیابان بسیج شهرستان قدس ابراز خرسندی کردند. عسگری ضمن تقدیر از خدمات 
مجموعه امور آبفای شهرستان قدس گفت: طی سال های اخیر خدمات مطلوبی را در زمینه ارتقای سطح کیفی و کمی آب از سوی 
آبفا در سطح شهرستان شاهد بوده ایم و شورای اسالمی شهر قدس همچون گذشته آبفا را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند.

نشت یابی 3510 کیلومتر از خطوط تغذیه و توزیع گاز استان ایالم
ایالم- هدی منصوری- مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از نشت یابی  35۱0 کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع گاز در سطح 
استان طی سال ۱3۹۶ خبر داد. عباس شمس اللهی با بیان این که در سال ۱3۹۶ ، 3۱5۶ کیلومتر از خطوط شبکه و 354 کیلومتر 
خط تغذیه گاز استان ایالم نشت یابی شده است، افزود: در راستای نگهداری و مراقبت از تاسیسات گازرسانی، بازرسی و نشت یابی از 
این خطوط گاز با بهره گیری از دستگاه های پیشرفته نشت یابی همچون FAD و گازسنج GMT انجام شد. شمس اللهی تصریح 
کرد: در بازه زمانی یادشده، افزون بر خطوط گاز، ۹۱۶۷8 مورد انشعاب، ۱۷4 مورد ایستگاه و 308۷  مورد حوضچه شیرآالت نیز 
نشت یابی شده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با تاکید برلزوم بازرسی های مداوم و مستمر از تاسیسات گاز بیان داشت: این 
بازرسی ها باعث افزایش ضریب ایمنی، جلوگیری از خطرات احتمالی و هدر رفت گاز می شود و تاثیر بسزایی در حفظ و صیانت از گاز 
طبیعی به عنوان سرمایه ملی دارد. شمس اللهی همچنین افزود: بازرسی از کاالهای تخصصی خریداری شده که مورد نیاز شرکت گاز 
استان ایالم است از دیگر وظایف واحد بازرسی فنی است که بر همین اساس در سال ۱3۹۶، ۹0 نوع از کاالهای ارائه شده از سوی 

پیمانکار و یا خریداری شده از سوی واحد کاال مورد بازرسی قرار گرفته است. 
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برنده��ای لوکس هنگام رس��یدن ب��ه دوره تجارت 
الکترونیک با مس��ئله عمده ای مواجه بودند: س��اخت 
وب س��ایتی که هماهنگی کاملی با ارزش ها و تصویر 
ذهنی برند داشته باشد. بدون شک بهترین نمونه در 
این مورد www. Hermes. com »هرمس« است. 
 »هرمس« برندی است که می داند چگونه از زمان 
خود بهره ببرد و وب س��ایت تجارت الکترونیک آن تا 
س��ال 2008 راه اندازی نش��ده بود. این سایت بازتاب 

شگفت انگیزی از هوش برند است. 
از ابتدا، صفحه اصلی، عناصر اصلی زیبایی شناختی 
برن��د را که به دیدگاه جهانی معروف بود لحاظ کرده 

بود. 
- یک لوگو بیرون از مرکز و کمی مورب: در جایی که 
بسیاری از برندها لوگوی خود را در مرکز قرار می دهند،  

»هرمس« نیازی به جار زدن حضور خود نداشت. 

- اس��تفاده از نقاشی و نوش��تار: »هرمس« برندی 
است که به دست ساز بودن، به هنرمندان دست ساز و 

طراحان به یک نسبت اهمیت می دهد. 
- روش احساس��ی و غیرع��ادی: »هرم��س« تخیل 

مشتریان خود را برمی انگیزد. 
- اس��تفاده از رن��گ نارنجی و جعبه ه��ای نارنجی، 

نشانه ای از برند. 
- خط��وط م��ورب کم رن��گ ک��ه در تم��ام صفحه 
دیده می ش��ود- به ش��کل کوک ه��ای روی زین که 

نشان دهنده تجارت آن است. 
صفحه بعدی وب نشان دهنده کالسکه سواری است 
که از کالس��که پیاده می شود. او برای تحویل خریدها 
آم��اده بود و ما را به س��مت دنیای »هرمس« می برد. 
ش��ما معنی کلمه با شمشیر بردین و کار شمشیرزن، 
س��مفونی ابزار را می بینید، دعوت شده اید تا به لحاظ 

احساسی از یادداشت های »هرمس« از زیان »بارونس 
نیکا«، از مجموعه »امیل هرمس« ش��گفت زده شوید. 
ج��ادوی آنها در تمام صنایع دس��تی جه��ان، مواد و 

پیشینیان دیده می شود. 
زمانی که کالس��که به س��مت بوتیک پیش می رود 
ب��ا دس��ته ای از گره ها و موس ها هدایت می ش��وند و 
محصوالت به ترتیب نش��ان داده می شوند. این سایت 
اوج احس��اس و جشن حس ها را نشان می دهد. چشم 

و گوش در آن دخیل می شوند: 
این برند، دیدگاه جهانی را همراه با زیبایی شناختی ها 
نش��ان می دهد. محص��والت آن به خوبی نمایش داده 
می ش��وند؛ خرید نتیجه مستقیم احساسی است که با 
جست وجو در وب سایت حاصل می شود و محصوالت 

فروخته شده به صورت آنالین بسیار محدود هستند. 
hormond :منبع

ایجاد وب سایتی همگام با تصویر ذهنی از برند

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 974 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس:  راه اندازی فروشگاه زنجیره ای 
تخفیفی چند وقتی اس��ت که در کشور ما رایج شده 
 اس��ت و بس��یاری از کسب وکارها به س��راغ احداث 
چنین فروش��گاهی رفته اند.  از مهم ترین ویژگی این 
فروشگاه ها،  سود کم و فروش زیاد است؛  برای مثال 
حاشیه س��ودناخالص وال مارت بزرگ ترین فروشگاه  
رنجی��ره ای دنیا تنها یک درصد اس��ت،  این درحالی 
اس��ت که فروش در این فروشگاه آنقدر باالست که 
پس از کس��ر هزینه ها باز هم سود به مراتب باالتر از 
دیگر فروش��گاه های زنجیره ای است.  پس فردی که 
ب��ه فکر احداث چنین فروش��گاهی می افتد نباید به 
فکر سود باال باشد و باید سعی کند از طریق فروش 

زیاد حاش��یه س��ود خود را باال بب��رد.  عالوه بر این 
چنین فروش��گاه هایی برای افزایش فروش خود باید 

دائم به فکر ارائه محصوالت تخفیفی باشند.  
بررس��ی رفتار خرید مش��تریان نش��ان می دهد که 
تقریبا تمامی مش��تریان حتی کس��انی ک��ه در گروه 
درآمدی باال قرار دارند،  نسبت به محصوالت تخفیفی 
واکن��ش مثب��ت نش��ان می دهن��د وس��عی می کنند 
که یک بار هم که ش��ده س��ری به چنین فروش��گاهی 
بزنن��د.   وال مارت در اس��تراتژی خود روی فروش باال 
و س��ودکم تاکید دارد و همین عامل باعث ش��ده که 
هرهفته یک س��وم از جمعیت آمریکا حداقل یک بار به 
فروش��گاه های آن س��ر بزنند.  عالوه براین موارد این 
فروش��گاه ها به دلیل فروش باالی خ��ود باید به نکات 
دیگری نی��ز توجه کنند.  یک-  آموزش ویزیتورها از 

موضوعات مهمی اس��ت که این دس��ته از فعاالن بازار 
باید به آن توجه کنند.  فروش��ندگانی که باید سرعت 
پاسخگویی باالیی داشته باشند.  دو-  از موارد دیگری 
ک��ه این فروش��گاه ها باید ب��ه آن دقت کنن��د،  نحوه 
انبارداری و نگهداری محصوالت است.  باید به گونه ای 
باش��د که توزیع محصوالت نیز به آس��انی انجام شود.  
سه-  درچنین فروشگاه هایی نحوه کارکردن رانندگان 
نی��ز تغییر خواهد کرد و باید نحوه آوردن محصوالت و 
توزیع آنها به ش��عبه های دیگر با سرعت  عمل باالتری 
انجام شود.  به هرحال معموال چنین فروشگاه هایی به 
دلیل اینکه مس��تقیما با تولیدکنندگان ارتباط برقرار 
می کنند، خطر بزرگ برای شرکت های توزیع محسوب 
می ش��وند.  پس همین عامل می تواند ف��روش آنها را 

باالتر ببرند و سود باالتری را نصیب آنها کند. 

راه اندازی فروشگاه تخفیفی

پرسـش:  مدیر کسـب وکاری در حوزه تولید غذاهای آماده هسـتم و به تازگی تصمیم به راه اندازی یک فروشگاه 
زنجیره ای تخفیفی گرفته ام  اما از این حوزه هیچ شناختی ندارم،  درصورت امکان راهنماییم کنید؟   کلینیک کسب و کار

مدیریت کارآمد وقفه های بین کار
کار کردن باید با وقفه های چند دقیقه ای همراه باشد، 
کار بی وقفه، مغز را خس��ته می کن��د، میزان بهره وری را 

کاهش می دهد و به زمان بیشتری نیاز دارد. 
تحقیقات نش��ان داده است آنتراکت )وقفه کوتاهی که 
در م��دت انجام یک کار بلند و طوالنی ایجاد می ش��ود( 
برای انسان مفید است. این وقفه ها تمرکز را افزایش داده 
و بهره وری را ب��اال می برند اما معموال مدیریت صحیحی 
روی آنها انجام نمی شود. اغلب افراد غرق در کار فراموش 
می کنند به خودشان اس��تراحت دهند. همچنین گاهی 
اوقات لیست های کاری به اندازه ای شلوغ هستند که فرد 
بای��د بی وقفه کار کند تا پروژه خ��ود را به موقع تحویل 
دهد. درصورتی که کار بی وقفه تاثیری در افزایش سرعت 

ندارد و حتی بهره وری را پایین می آورد. 
وقفه های کوتاه کمک می کنند کارها با سرعت بیشتری 
انجام شوند. اگر بین کارهای خود وقفه های کوتاه دارید، 
اما تفاوتی در بهره وری احس��اس نمی کنید احتماال این 
کار را به درستی انجام نمی دهید. هنگام آنتراکت یا وقفه 
بای��د به ط��ور کامل از کار فاصله گرف��ت. به عنوان مثال 
هنگام��ی که ناهار می خورید همزم��ان ایمیل های تان را 
چک نکنید. وقفه ها زمانی جواب می دهند که فرد از نظر 

ذهنی به طور کامل از کار فاصله بگیرد. 
ف��ردی که از آنتراک��ت باز می گردد تمرکز بیش��تری 
دارد، خالق تر اس��ت و ایده های جالب تری دارد. این فرد 
دیگر نیازی به چک کردن ایمیل یا شبکه های اجتماعی 
ندارد و برای ادامه کار با انگیزه است. اما چگونه می توان 
اس��تفاده مفیدتری از وقفه ها داشت؟ در ادامه این مقاله 
به معرفی روش هایی برای مدیریت بهتر آنها می پردازیم. 

وقفه های 5 تا 15 دقیقه ای
تم��ام فعالیت های فیزیکی تاثی��ر باالیی روی افزایش 
به��ره وری، تمرک��ز و خالقی��ت دارن��د. به عن��وان مثال 
از جایت��ان بلند ش��وید، از پله ها باال و پایی��ن بروید، از 
س��اختمان بیرون بروید و حرکات ورزش��ی ساده انجام 
دهید. مهم نیس��ت چه حرکتی انجام می دهید مهم این 
اس��ت که حرکات فیزیکی خون را در بدن حرکت داده و 
احساس ش��ادابی را افزایش می دهند. یک آنتراکت پنج 
دقیقه ای اگر با حرکات مناس��ب همراه باشد تاثیر آن از 

آنتراکت 30 دقیقه ای بیشتر است. 
گاهی اوقات مفیدترین کار هنگام استراحت این است 
که هیچ کاری انجام ندهید. به جای مرور لیس��ت انجام 
کار تمرینات ذهن آگاهی انجام دهید یا چند نفس عمیق 
بکش��ید. این تمرین ها انرژی مغ��ز را افزایش می دهند و 

انجام آنها می تواند بین دو تا 20 دقیقه طول بکشد. 
اگر پنجره ای دارید که رو به منظره سرسبز باز می شود 
هر از گاهی به بیرون خیره ش��وید و از تماش��ای منظره 
لذت ببری��د. تحقیقات نش��ان داده اند تماش��ای مناظر 

طبیعی منجر به عملکرد بهتر تمرکز می شوند. 
وقفه های 30 دقیقه ای

اگ��ر برای وقفه خود 30 دقیقه زمان در نظر گرفته اید، 
پیاده روی س��ریع، بهترین پیش��نهاد اس��ت. پش��ت میز 
نشستن برای ساعت های متوالی میزان انرژی را به شدت 
کاهش می دهد. اگر هوا بارانی یا س��رد اس��ت چند بار از 
پله ها باال و پایین بروید، در محوطه پارکینگ قدم بزنید 

یا در اطراف ساختمان پیاده روی کنید. 
گاهی اوقات تمیز ی��ا مرتب کردن محیط کار بهترین 
وقفه اس��ت. ش��لوغی و نامرتب بودن رابطه مستقیمی با 
اس��ترس دارد. نامرتب بودن این ذهنیت را در خودتان و 
دیگران ایجاد می کند که هیچ کنترلی روی اوضاع اطراف 
خود ندارید. همچنین ممکن اس��ت بین این ش��لوغی ها 

مدرکی که مدت ها دنبالش بوده اید را پیدا کنید. به طور 
کل��ی مرتب بودن محیط کار روی روحیه تاثیر می گذارد 
و می��زان اس��ترس را کاهش می ده��د. صحبت کردن با 
س��ایر همکاران نی��ز ایده خوبی برای آنتراکت اس��ت. با 
دوس��تان خود تم��اس بگیرید یا ب��ا همکارتان مدتی در 

مورد هر موضوعی به جز کار صحبت کنید. 
وقفه های 60 دقیقه ای

اگ��ر می خواهی��د ۶0 دقیقه اس��تراحت کنید حتما از 
محیط کار خارج ش��وید. با دوست یا همکارتان بیرون از 
محل کار ناهار یا قهوه بخورید. صحبت کردن با همکاران 
نه تنها برای بهبود روابط خوب است بلکه میزان استرس 

را نیز کاهش می دهد. 
اگ��ر ذهن تان ش��لوغ اس��ت و به موضوع��ات مختلف 
فک��ر می کنید، آنها را روی کاغذ یادداش��ت کنید تا هم 
ذهن تان از آش��فتگی خارج ش��ود و هم راحت تر بتوانید 
روی آنها فکر کنید. اگر پروژه بزرگی دارید، همه مراحل 
را روی کاغذ یادداشت کرده و سازمان دهی کنید. مغزی 
که افکار مختلف داشته باشد زود خسته شده و متمرکز 

نمی شود. 
کت��اب خوان��دن نیز ایده خوبی اس��ت. به چش��متان 
اس��تراحت دهید و کتاب کاغذی مطالع��ه کنید. گاهی 
اوق��ات مطالعه یک داس��تان بیش��تر از گ��وش دادن به 
موس��یقی، ق��دم زدن یا قه��وه خوردن اس��ترس را کم 
می کن��د. مطالعه، ضربان قل��ب را کاهش می دهد، تنش 
ماهیچه ها را کم می کند و با کاهش نگرانی ها به ریلکس 

شدن بدن کمک می کند. 
FASTCOMPANY/zoomit :منبع
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.
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مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی
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به دنبال تصویب قانون حمایت از 
حریم خصوصی افراد در فضای مجازی

 »رس��ول سراییان« رئیس س��ازمان فناوری اطالعات 
ایران از دغدغه حری��م خصوصی کاربران اینترنتی گفته 
و خبر تصویب قانون حمایت از حریم خصوصی کاربران 
در فض��ای مجازی و نیز امکان پیگیری تخلفات پیرامون 
این مس��ئله را اعالم کرده اس��ت. او تاکید کرده که این 
قوانین نسبی هستند، اما در هر حال تا سه ماه آینده به 
تصویب نهایی خواهند رسید و همان طور که در بسیاری 
از کش��ورهای جهان، قانون حریم شخصی تعریف شده، 

در ایران هم این موضوع تعریف خواهد شد. 
ب��ه گزارش دیجیاتو، معاون وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات ه��دف از تدوین ای��ن قانون را اعتمادس��ازی 
برای کاربران در راس��تای امنیت اطالعات شان در فضای 
مج��ازی و نیز امکان پیگیری تخلفات در این فضا عنوان 
ک��رد: »پیش نویس این الیح��ه با هم��کاری مرکز ملی 
فضای مجازی، مرکز پژوهش های مجلس، پژوهشگاه قوه 
قضائی��ه و نیز س��ازمان فناوری اطالع��ات ایران در حال 
نهایی س��ازی است و پیش بینی می شود الیحه مورد نظر 
تا سه ماه آینده تدوین و برای قانونی شدن و تصویب به 

مجلس ارسال شود.«
او می گوی��د ک��ه الیح��ه حمایت از حری��م خصوصی 
کارب��ران در فض��ای مجازی یکی از پن��ج الیحه حقوقی 
فن��اوری اطالعات اس��ت که توس��ط س��ازمان فناوری 
اطالع��ات ای��ران در حال تدوی��ن برای ارائ��ه به دولت 
و مجل��س اس��ت:  »موض��وع اعتمادس��ازی کارب��ران و 
جلوگیری از سوءاستفاده از دیتای کاربران فضای مجازی 
و نیز امکان پیگیری تخلفاتی که در این فضا رخ می دهد 
از جمله محورهایی اس��ت که در این الیحه برای آن ساز 

و کار در نظر گرفته شده است.«

 »مهدی واعظی« کارش��ناس امنی��ت اطالعات ضمن 
خشنودی از این اتفاق می گوید که حریم کاربران کشور 
در فض��ای مجازی در ح��ال حاضر علنا وج��ود ندارد و 
بس��یاری از مردم وقتی دم از آن زده می شود با تمسخر 
ب��ه این واژه ن��گاه می کنن��د، در حالی که ای��ن فضا به 
تعبی��ر او همانند یک خانه شیش��ه ای زندگی ما را برای 
همگان نمایان س��اخته اس��ت: »در این بین اپراتورها و 
برخی شرکت های تبلیغاتی )دیجیتال مارکتینگ( بیشتر 
از بقیه س��ازمان ها از این موضوع س��ودجویی می کنند و 
ب��ا وجود تذکرات تندی که وزی��ر ارتباطات به آنها داده، 
هن��وز هم مش��کل پابرجاس��ت. زمانی که کاربر پش��ت 
کنک��وری از همه ج��ا بی خبر ناگه��ان پیامکی مبنی بر 
کالس های آمادگی کنکور می گیرد، مش��خص است که 
اطالعات��ش در جایی درز ش��ده و این موض��وع در ایران 

هیچ گونه راهی برای پیگیری ندارد.«
ای��ن کارش��ناس امنی��ت بنگاه های ب��زرگ دیجیتال 
مارکتین��گ و بده بس��تان های آنان ب��ا اپراتورها و دیگر 
ارگان ها را بزرگ ترین تهدی��د کاربران و تجاوز به حریم 
خصوصی آنها عنوان می کند و معتقد اس��ت که شاید در 
نگاه اول این یک مسئله به ظاهر ساده باشد ولی کار در 
برخی مواقع بیخ پیدا می کند: »مردم به پیامک هایی که 
برای آنها می آید توجه داش��ته باش��ند، ناگهان می بینید 
حس��ابی به نام ش��ما باز شده یا شماره س��یم کارتی به 
نام ت��ان ثبت ش��ده و هر اتفاقی ممکن اس��ت بیفتد و از 
نظر قانون هیچ چیز جز کوتاهی شخص این وسط مقصر 
نیس��ت. تا وقتی این نواقص قوانین وجود دارد، مردم هم 

باید محتاط تر عمل کنند.«

مسیرموفقیت بستهبندیخالق
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