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بازار مسکن در انتظار 
تثبیت بازارهای موازی

این روزها وضعیت بازار مس��کن نس��بت به دو ماه گذش��ته بسیار متالطم و پرنوس��ان بوده است، به طوری که 
نگرانی خریداران مس��کن در این بازه زمانی دو چندان ش��ده اس��ت. این درحالی  است که با افزایش قیمت ارز و 
 بازگشت تحریم ها از سوی آمریکا بسیاری از مالکان دندان طمع خود را گرد کرده و قیمت واحد مسکونی خود را

40 تا 50درصد افزایش داده اند. با این تفاسیر بسیاری از مسئوالن از آرامش بازار مسکن خبر می دهند و معتقدند 
که طی ماه های گذش��ته افزایش قیمت چندانی در این بازار وجود نداش��ته اس��ت حتی به تمامی خریداران قول 
داده اند که در ماه های آینده بازاری با جوی آرام برای مردم ایجاد می کنند.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
بان��ک مرکزی آماری از معامالت مس��کن در فروردین ماه س��ال 97 ارائه کرد که در ای��ن گزارش تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 50 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب...

ظریف:

سیاست خارجی آمریکا 
استیجاری است
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12 چالش دولت حسن روحانی در یک سال گذشته

مصائب دولت دوازدهم

8 کتابی که شما را به مدیری بهتر تبدیل خواهد کرد
8 قانون موفقیت درکارآفرینی

9 روش برای به دست گرفتن ابتکار عمل 
5 علت اصلی از دست دادن مشتری

بازاریابی موبایل محور برای کسب وکارهای کوچک
5 کتاب برتر بازاریابی با موضوع برندینگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 عذرخواهی مارک زاکربرگ
به دل سران اروپا ننشست

4
فرصـت امـروز: آخرین گزارش بان��ک مرکزی درب��اره میزان 

تسهیالت پرداختی بانک ها منتشر شد که نشان می دهد 
در فروردین امسال به بخش های اقتصادی در حدود...

بانک ها امسال چقدر تسهیالت پرداخت کردند؟ 

۲۵ هزار میلیارد تومان وام 
در فروردین

یادداشت
مغایرت ارز مجازی با قانون 

پولشویی

ارزه��ای  و  بالک چی��ن 
مج��ازی هنوز به عن��وان پول 
در کش��ورهای مختل��ف دنی��ا 
به رسمیت ش��ناخته نشده اند. 
در بخش خصوص��ی ب��ا دعوت 
بین الملل��ی  کارشناس��ان  از 
مج��ازی  ارزه��ای  م��ورد  در 
انجام شده است  بررس��ی های 
که نش��ان می ده��د تنها یک 
کشور در تالش برای شناسایی 
ارزه��ای مجازی به عنوان پول 
اس��ت و 99درصد کش��ورهای 
جه��ان هنوز بیت کوین و دیگر 
ارزه��ای مجازی را ب��ه عنوان 
پول به رس��میت نمی شناسند 
را  بالک چی��ن  سیس��تم  و 
نمی پذیرند. یک دلیل مشخص 
ب��رای عدم شناس��ایی ارزهای 
مجازی به عنوان پول مغایرت 
رواج استفاده از آنها در جامعه 
جهانی با قانون پولشویی است. 
براس��اس قانون پولشویی نقل 
و انتق��ال وج��وه مختلف ثبت 
می ش��ود تا بس��تر ایجاد فساد 
کاه��ش پی��دا کن��د و پول��ی 
ب��رای معام��الت مش��کوک از 
جمل��ه مواد مخ��در یا حمایت 
از تروریس��م جابه جا نشود، اما 
اس��تفاده از ارزه��ای مج��ازی 
برای خری��د کاال و خدمات در 

مختل��ف  کش��ورهای 
قان��ون  ای��ن  4نق��ض 

سیدحسین 
سلیمی

نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و سرمایه 

اتاق تهران

وزی��ر ام��ور خارجه س��خنان همت��ای آمریکای��ی خود را 
»بی حس��اب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق« توصیف کرد 
و گفت: این نشان دهنده ورشکستگی سیاست خارجی آمریکا 
است که تبدیل به سیاست استیجاری شده و هر گروه فشاری 
بتواند بیشتر هزینه کند بهتر می تواند این سیاست خارجی را 

به آن سمت سوق دهد. 
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف روز چهارشنبه در پایان 
نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اظهارات 
اخی��ر مایک پمپئ��و گفت: فقط باید تکرار ک��رد که پمپئو و 
س��ایر مس��ئوالن دولت کنونی آمریکا نه تنها زندانی تصورات 
و توهمات غلط خود هس��تند، بلکه زندانی گذش��ته و از آن 
بدتر زندانی گروه های فش��ار فاسدی هستند که هر روز بانگ 
رس��وایی یکی از آنها بر س��ر بازار افکار عمومی جهان به صدا 
درمی آید.  ظریف با بیان اینکه حرف های پمپئو خالف واقع و 
بر اساس سیاست های شکست خورده قدیمی بود، گفت: هیچ 
کدام از این حرف ها جدید نبود، منتها وی با وقاحت و شدت 

بیشتری مطرح کرد. 
سیاست استیجاری آمریکا

ظریف در پاسخ به سؤالی درباره سخنان وزیر خارجه آمریکا 
گفت: همانط��ور که رئیس مجلس در جلس��ه علنی گفتند 
صحبت های آقای پمپئو آنقدر بی حس��اب و کتاب و خارج از 

نزاکت و بدون منطق بود که ارزش پاسخگویی ندارد. 
وی اظهار داش��ت: حرف هایی که او زد همه خالف واقع و 
بر اساس سیاست های شکست خورده قدیمی بود. هیچ کدام 
از این حرف ها، حرف های جدیدی نبود، همه حرف هایی بود 
که تکرار ش��ده بود، منتها ایشان با وقاحت و شدت بیشتری 

مطرح کرد. 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی کش��ورمان گفت: آنها با این 
سیاست در گذشته نتوانستند باعث شکاف میان مردم ایران 
و تردید در مورد سیاس��ت ها ش��وند. بل��ه؛ تحریم های تأثیر 
اقتصادی داش��ت اما آمریکا هیچ گاه نتوانست به اهداف خود 
برس��د. خیال می کنند در دنیایی که درح��ال تقبیح کردن 
سیاست های آنهاس��ت، می توانند همان تحریم ها را کمتر یا 

بیشتر علیه ایران به کار ببرند. 
وی اف��زود: اطمینان دارم مردم ای��ران محکم در برابر آنها 
خواهند ایستاد. این حرف ها شعارهای تو خالی است. در حالی 
ادعای حمایت از مردم ایران می کنند که حتی نام خلیج فارس 
را به غلط می برند یا مردم ایران را از دیدن خانواده های شان در 

آمریکا محروم می کنند و اجازه ویزا گرفتن نمی دهند. 
وی اضافه کرد: این افراد اصاًل حرف هایشان برای مردم ایران 
ن��ه جذابیت و نه گیرایی دارد، حتی باعث وحدت و انس��جام 
مردم ایران می ش��ود که چگونه افرادی با این وقاحت با مردم 
بزرگ سرزمین ایران و مسئوالن انتخاب شده کشور صحبت 
می کنند.  ظریف گفت: نکته دیگری که در این زمینه هست 
این است که زمانی آمریکا توانست با همین دروغ ها یک اجماع 
در دنیا علیه ایران ایجاد کند ولی امروز حقایق مشخص شده و 

اجماع اکنون علیه این سخنان آمریکا است. 
آمریکا نمی تواند در کمیسیون مشترک مانع تراشی 

کند
وزیر امور خارجه گفت: بعد از جلس��اتی که هفته گذشته 
من در چین، روس��یه و بروکس��ل داش��تم، هم��کاران من از 

دیروز مذاکرات خود را با اعضای اتحادیه اروپا ش��روع کردند. 
همین طور ما مذاکرات بس��یار فشرده ای را به صورت متناوب 
بعد از ترک مس��کو با دوس��تان چینی و روس��ی در سطوح 

کارشناسی برای برنامه ریزی های گسترده تر داریم. 
وی اظهار داشت: روز جمعه هم جلسه کمیسیون مشترک را 
منهای آمریکا داریم. آمریکایی ها دیگر از برجام خارج شدند لذا 
عضو مشترک نیستند و نمی توانند مانند گذشته در کمیسیون 
مش��ترک مانع تراشی کنند. کمیسیون مشترک بدون آمریکا 
برای بررسی اینکه چگونه اعضای باقی مانده برجام می توانند 

تعهدات برجامی را اجرا کنند، برگزار خواهد شد. 
ظریف تأکید کرد: ما صرفاً درباره برجام صحبت می کنیم، 
نه خواسته ای باالتر از برجام داریم و نه حرفی بیرون از برجام 
در این جلس��ات زده خواهد ش��د، یعنی اینکه جلسات راجع 
به برجام اس��ت. طبیعتا خواسته های ما همان هایی است که 
برای مردم ما در برجام تضمین شده است. البته دستاوردهای 
سیاسی حقوقی و امنیتی ما حتی با رفتن آمریکا تقویت شده 
است ولی دس��تاوردهای اقتصادی که با رفتن آمریکا متضرر 

شده را باید سایر اعضای برجام برای ما تأمین کنند. 
وزی��ر امور خارجه گفت: ما هم برنامه های قابل توجهی در 
ای��ن زمینه داریم، صحبت های خوب��ی در این زمینه صورت 
گرفته اس��ت اما هنوز زود اس��ت که ببینیم آیا سایر اعضای 
برج��ام می توانند تضمین های الزم را به جمهوری اس��المی 
بدهن��د یا اینکه م��ا خودمان ب��ا روش هایی ک��ه داریم این 
تضمین ها را قطعی تر بکنیم. اینه��ا را در روزهای آینده و در 

چند هفته آینده خواهیم دید. 
ضرب االجل برای اروپا

وی اظهار داش��ت: ضرب االجلی برای مذاکرات با اروپایی ها 
تعیین ش��ده ک��ه زودتر به نتیجه مطلوب برس��ند. چون هر 
چه زمان می گذرد به زیان ایران اس��ت و آنچه ما مش��خص 
کردیم در صحبت های آق��ای رئیس جمهور چند هفته بوده، 
روند داخل برجام هم روند چندهفته ای است که از روز جمعه 

شروع می شود و این روند را ادامه خواهیم داد. 
وزی��ر امور خارجه خاطرنش��ان کرد: همزم��ان دو روند را 
پیگی��ری می کنیم؛ یکی روند برجامی اس��ت ک��ه از طریق 
کمیس��یون مشترک دنبال می کنیم و دیگری روند مذاکرات 
دوجانبه و چندجانبه با سایر اعضای برجام است؛ یعنی سفری 

که من به پکن و مسکو، بروکسل داشتم. 
وی گفت: در این مجموعه ها درحال انجام کارهایی هستیم. 
شما نخس��تین حاصل آن را در بیانیه خانم موگرینی بعد از 
مالقات وزیران دیدید؛ 9 حوزه ای که اروپا تعهد کرد در آنها به 
راهکارهای عملی برسد. حال باید ببینیم این حوزه ها را چگونه 
می توانیم عملیاتی کنیم. همکاران من در این دو س��ه روز در 
حال کار روی آن هستند. البته اتحادیه اروپا یک مجموعه ۲۸ 
کشوری است و روندهای آن مقداری زمانبر است اما ما تأکید 

کردیم که زمان زیادی برای تصمیم  گیری نداریم. 
12خواسته آمریکا

وزیر امور خارجه در پاسخ به سؤالی دراین باره که آمریکا به 
دنبال مذاکره مجدد با ایران است و 1۲ درخواست دارد، گفت: 
آنکه خیالبافی بود، مذاکره نبود. آقای پمپئو در سخنرانی خود 
خیالبافی کرد. فکر می کنم هر کس که به آن واکنش نش��ان 
داد گفت که این حرف ها مبنای مذاکره نیس��ت، مبنای چیز 

دیگری اس��ت که در مورد کش��وری همچون ایران بر اساس 
توهم اس��ت. م��ردم ایران نش��ان دادند در براب��ر زورگویی و 
قلدرمآبی مقاوم هستند و معموالً زورگو ها را به روش خودشان 

پشیمان می کنند. 
وی در ای��ن ب��اره که آی��ا اروپایی ها با ما هم��راه خواهند 
ماند و اینکه گفته ش��ده اروپایی ها با چی��ن و دیگران توافق 
کردند بسته ای به ایران پیشنهاد دهند، گفت: آن خبر کاماًل 
دروغ ب��ود، اتحادیه اروپا آن خبر را خودش تکذیب کرد، این 
عملیات روانی است که رژیم صهیونیستی راه انداخته است تا 
این سخنان را منتش��ر کند. همه می دانستند که روز جمعه 
کمیس��یون مشترک بدون آمریکا براس��اس درخواست ایران 
تش��کیل می ش��ود، بنابراین ش��روع کردند به فضا سازی که 
موضوع کمیس��یون مش��ترک این اس��ت که آنها بیایند یک 
بس��ته جدیدی را به ایران با اضافه ک��ردن موضوعات جدید 

ارائه بدهند. 
ظریف گفت: واقعیت این است که قرار است بسته جدیدی 
را به ما ارائه بدهند اما بسته در قالب برجام است و نه در قالب 
موضوعات دیگر. دیدید که اتحادیه اروپا هم این حرف را سه 
بار رد کرد، یعنی این خبر س��ازی را س��ه بار رد کرد و حتی 
خبرگزاری رویترز هم که خودش این خبر را تولید کرده بود 
به نقل از یک روزنامه آلمانی، ناگزیر ش��د آن را تکذیب کند. 
من تأکید می کنم، هم دوستان ما در رسانه و هم مردم متوجه 
باش��ند که رژیم صهیونیس��تی یک اتاق جن��گ روانی به راه 
انداخته است تا هم در داخل ایران و هم در جامعه بین الملل 
فضا سازی کند و این نشان دهنده استیصال است، همانطور که 

سخنان آقای پمپئو نشان  دهنده استیصال بود. 
 )Plan B( وزی��ر امور خارجه افزود: به قول خودش��ان این
آنها بود. طرح دوم ش��ان این بود. طرح اول ش��ان این بود که 
با تندروی های ترامپ، جمهوری اس��المی ایران اقدامی انجام 
دهد که باعث یک اجماع جهانی علیه ایران شود. االن هم در 
حال تالش هستند که از طرق مختلف به همان هدف برسند. 
ظریف گفت: آنها معتقدند که رژیم صهیونیستی و تندروها 
و برخی کش��ورهای مرتجع منطقه ناکامی عمده ای داشتند، 
هزینه های��ی ک��ه طی س��الیان دراز برای ایج��اد یک فضای 
ایران  هراس��ی کرده بودند به ناگاه فرو ریخت. تمام تالش شان 
این اس��ت که آن فضا را دوباره تجدید و احیا کنند. سیاست 
جمهوری اس��المی ایران این بوده است که با تضمین حقوق 
ملت ایران، یعنی مبارزه با فضای ایران  هراسی مانع شکل گیری 

چنین فضایی شود. 
وزیر امور خارجه در پاس��خ به این پرس��ش که چه مقدار 
می ت��وان امیدوار بود که اتحادی��ه اروپا از ما دفاع کند، گفت: 
در این که اتحادیه اروپا می خواهد از برجام که یک دس��تاورد 
همه دنیا است، دفاع بکند، ما شک نداریم. اینکه چقدر توانایی 
دارد، اتحادیه اروپا باید نشان بدهد، ما نمی توانیم جای اتحادیه 
اروپا تصمیم بگیریم. تصمیمی که اتحادیه اروپا در این زمینه 
می گیرد تنها به برجام ختم نخواهد شد، بلکه یک روند جهانی 
را خواهد س��اخت در مورد این که دنیا چگونه می تواند با این 
زیادی خواهی ه��ا و تندروی  ها برخورد کند. این که اروپایی ها 
چقدر آمادگی این را دارند، چقدر تمایل دارند و چقدر قدرت 
دارن��د، این را باید ببینیم، ما ه��م همین فرصت را دادیم که 

همین را ببینیم. 

ظریف: سیاست خارجی آمریکا استیجاری است

فرصـت امروز: وزارت ام��ور خارجه ایران در رابطه 
با تحریم رئیس کل بانک مرکزی ایران از سوی وزارت 
خزانه داری آمریکا بیانیه ای منتش��ر کرد. در متن این 
بیانیه آمده اس��ت: اق��دام خزانه داری ای��االت متحده 
آمری��کا در خصوص درج ن��ام رئیس کل بانک مرکزی 
جمه��وری اس��المی ایران و یک��ی از مدی��ران آن در 
فهرس��ت تحریم ها که هفته گذشته انجام شد، نشانگر 
بی اعتنایی آش��کار آن کش��ور به قواع��د و هنجارهای 
پذیرفته ش��ده بین المللی از جمله مصونیت دولت ها و 

بانک های مرکزی است. 
نق��ش بانک ه��ای مرک��زی در تعیی��ن و اج��رای 
سیاس��ت های پول��ی و ایج��اد ثب��ات پول��ی داخلی و 
بین المللی امری نیس��ت که بر هیچ ناظری پوش��یده 
باش��د و بر این اس��اس، وض��ع تحری��م و محدودیت 
برای مقامات بانک مرکزی ناف��ی تعهدات بین المللی، 
معاهدات��ی و عرفی دولت ها در خص��وص حفظ ثبات 
پول��ی بین الملل اس��ت. ب��ا این حال، عملک��رد دولت 
ایاالت متح��ده آمریکا نش��ان می دهد ک��ه این دولت، 
وزن��ی برای تعهدات بین المللی خ��ود قائل نبوده و در 
اذهان ناظران بین المللی تصویر یک دولت عهدشکن و 
فاق��د هر گونه تقید به تعهدات و الزامات بین المللی را 

از خود بر جای گذاشته است. 
وزارت ام��ور خارجه ضمن محکومی��ت جدی اقدام 
غیرمتع��ارف و برخ��الف حق��وق بین المل��ل ای��االت 
متح��ده آمریکا اعالم می دارد که حق توس��ل به کلیه 
راهکارهایی حقوقی و سیاس��ی بین المللی برای مقابله 
ب��ا این اقدام خزان��ه داری آمریکا ب��رای دولت و بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران محفوظ است و معتقد 
است تداوم این گونه رفتارهای مخرب و یکجانبه گرایانه 
ایاالت متحده آمریکا می توان��د تبعات نامطلوبی برای 
مناس��بات بین الملل��ی در عرصه پولی و مالی داش��ته 

باشد. 
بیانیه وزارت اقتصاد

همچنین وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی نیز در پی 
تحریم رئی��س کل بانک مرکزی از س��وی خزانه داری 
ایاالت متحده آمریکا با ص��دور بیانیه ای ضمن محکوم 
کردن ای��ن اقدام، تحری��م مزبور را نش��انه دیگری از 
رفتاره��ای غیرمتع��ارف و تأییدی ب��ر بی تعهدی این 

کشور نسبت به توافقات بین المللی دانست. 
به گزارش ش��بکه اخبار اقتصادی و دارایی )ش��ادا(، 
خزانه داری ایاالت متحده آمریکا در اقدامی غیرقانونی 
و برخالف موازین حق��وق بین الملل، رئیس کل بانک 
مرکزی و یکی از مدیران آن را در فهرست تحریم های 
خود قرار داده  اس��ت. این رفت��ار آمریکا عملی خالف 
ع��رف بین المللی اس��ت که با هدف ایج��اد جو روانی 
منفی علیه نظ��ام بانکی ایران ص��ورت گرفته  اما باید 
تأکی��د کرد که نظام مالی و بانکی ایران حتی با وجود 
اقداماتی این گونه همچنان با قدرت و قوت به تعامالت 
با س��اختارهای مالی بین المللی بدون هیچ خدش��ه ای 

ادامه می دهد. 
باید توجه داش��ت که این عم��ل خزانه داری آمریکا 
عملی خالف عرف حقوق بین المللی و در جهت آسیب  
وارد کردن به منافع ش��هروندان ایرانی، سرمایه گذاران 
خارجی و همچنین ذی نفعان بین المللی است که البته 
انجام آن با توجه به س��وابق دولت آمریکا که حاضر به 
پذیرش هیچ عرف، معاهده و قاعده بین المللی نیست، 
چندان ه��م بعید نبود. با این وج��ود نظام مالی ایران 
س��اختارهای خود را چنان س��امان داده که در نتیجه 

اقداماتی این گونه دچار خدشه نمی شود. 
بانک مرکزی ایران نهادی تخصصی و سیاس��ت گذار 
نظ��ام مالی ایران اس��ت و تحریم رئیس آن از س��وی 
دولت آمریکا نش��ان می دهد که این دولت تا چه اندازه 
با رفتاره��ای حرفه ای در نظام اقتص��اد جهانی بیگانه 

است. 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی ضمن محکوم کردن 
این اقدام، به کارآفرینان ایرانی، سرمایه گذاران خارجی 
و عموم ش��هروندان کش��ور به عنوان ذی نفعان اصلی 
نظ��ام بانکی ای��ران اطمینان می دهد ک��ه می توانند با 
امنی��ت خاطر به فعالیت های مالی خود در نظام بانکی 
ای��ران ادامه دهند چراکه با وجود این اقدام نمایش��ی 
 آمری��کا آس��یبی ب��ه منافع هی��چ ک��دام از گروه های

ذکر شده وارد نخواهد شد. 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی با نهای��ت دقت، 
فرآیندهای آتی را رصد می کند و از توان کارشناسی و 
فنی خود در جهت بهبود وضعیت عمومی اقتصادی و 

مالی کشور نهایت بهره را خواهد برد. 

 بیانیه دو وزارتخانه امور خارجه و اقتصاد
درباره تحریم رئیس کل بانک مرکزی
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 ۲9 از  روزی  چن��د  امـروز:  فرصـت 
اردیبهش��ت ماه و یک سالگی دولت دوازدهم 
گذشته است و دولت دوم حسن روحانی در 
این یک س��ال با ف��راز و فرودها، چالش ها و 
بحران هایی روبه رو شد که بیشتر آنها رنگ و 
بوی اقتصادی داشت. ریشه کنی فقر، بهبود 
معیش��ت مردم، افزایش حقوق بازنشستگان 
و کارگران، اشتغال زایی، توسعه گردشگری، 
تقویت اقتص��اد غیرنفت��ی و پرداخت یارانه 
ب��ه طبقات پایین جامع��ه، از جمله وعده ها 
و برنامه ه��ای روحانی بود که درس��ت یک 
س��ال پیش در کارزار انتخابات بر آنها تاکید 
کرده بود. حاال با یک سالگی دولت دوازدهم 
می توان کارنام��ه او را در عمل به وعده ها و 
ش��عارهای انتخاباتی اش به قضاوت نشست. 
اما از س��وی دیگ��ر، دولت روحان��ی در این 
یک سال گذش��ته، با چالش ها  و بحران های 
متنوعی دست و پنجه نرم کرده است و طبعا 
در این قضاوت باید سختی ها و دشواری های 
دولت او را نیز به نظاره نشس��ت. خبرگزاری 
ایرنا در یک س��الگی دولت دوازدهم، نگاهی 
داش��ته به 1۲ چالش��ی که دولت دوازدهم 
در 1۲ م��اه گذش��ته ب��ا آنها روبه رو ش��ده 
است؛ تجمع س��پرده گذاران موسسات مالی 
و اعتب��اری غیرمج��از، زلزل��ه کرمانش��اه و 
کرمان، غرق شدن کش��تی سانچی، جهش 
قیم��ت ارز، معض��ل ریزگرده��ا و آلودگ��ی 
هوای کالنشهرها، فیلترینگ تلگرام، سقوط 
هواپیمای آسمان، کم آبی و خروج آمریکا از 
برجام ازجمله ای��ن چالش ها بوده که اغلب 
همچ��ون ارثیه ای ش��وم و ب��اری تاریخی از 
دولتی ب��ه دولت بعد در طول این س��ال ها 

دست به دست شده است. 
حمله تروریستی به مجلس

17خردادماه سال گذشته بخش مراجعات 
مردمی س��اختمان مجلس شورای اسالمی 
هدف حمله تروریس��تی قرار گرفت. در این 
حمله 17 نفر از مراجعان و ماموران انتظامی 
به ش��هادت رس��یدند و 5۲ نف��ر نیز زخمی 
ش��دند. همچنی��ن پنج تروریس��ت کش��ته 
ش��دند. چند دقیقه پس از این حمله، گروه 
دیگری ک��ه مانند گروه اول متهم به ارتباط 
و همکاری با گروه تروریستی داعش بودند، 
پی��ش از انجام عملی��ات در محوطه بیرونی 
مرقد مطهر امام خمین��ی )ره( هدف گلوله 
ماموران امنیتی و انتظامی قرار گرفتند. ۲6 
مته��م همکاری با این گروهک تروریس��تی 
در حمل��ه به مجلس و مرق��د امام راحل در 
فاصله زمانی 17 خرداد تا س��وم تیرماه سال 
گذش��ته با تالش ماموران امنیتی و انتظامی 
شناس��ایی و بازداشت ش��دند. دادگاه هشت 
نفر از این متهمان از هش��تم اردیبهشت ماه 
97 در ش��عبه 15 دادگاه انقالب اسالمی به 
ریاست قاضی صلواتی در هفت جلسه برگزار 
و به اتهامات آنها رسیدگی شد. این متهمان 
با حک��م دادگاه ب��ه اعدام محکوم ش��دند. 
روحانی در مراسم تشییع پیکر شهدای این 
حادثه تروریستی گفت: عملیات تروریستی 
در تهران در واقع انتقام از دموکراسی است، 
زیرا دموکراسی اساس فکری تروریست ها را 
از بین می برد و نشان می دهد خشونت و زور 

راه حل نیست. 
تجمعات سپرده گذاران 

تع��دادی از مؤسس��ه های مالی و اعتباری 
در س��ال های اخی��ر با وعده س��ودهای باال، 
پس  انداز ش��هروندان را جذب کردند اما در 
ادام��ه ق��ادر به پرداخت س��ود و حتی اصل 
موجودی نبودند. این موسس��ات با برخورد 
قضای��ی و بان��ک مرکزی مواجه ش��دند، اما 
تعیین تکلی��ف حس��اب های آنه��ا ب��ه درازا 
کش��ید. از ش��ش مؤسس��ه مالی و اعتباری 
بزرگ بحران  زده و ورشکس��ته پنج مؤسسه 
در خراس��ان ثبت ش��ده  بودند، تجمع ها در 
خردادماه گذش��ته افزای��ش یافت و در یک 
روز )۲9 خ��رداد 96( تنها ۲4 تجمع مقابل 
مؤسس��ات مالی و اعتباری در تهران برگزار 

شد. 
برگ��زاری این تجمع های س��پرده گذاران 
موسسات مالی و اعتباری ازجمله کاسپین، 
ثام��ن، آرم��ان، افض��ل ت��وس , می��زان در 
شهرهای مختلف در آبان ماه گذشته به اوج 

خود رسید. 
پرداخت طلب سپرده  گذاران این موسسات 
با وجود بازداش��ت متخلفان بر گردن دولت 
افتاد که در نهایت با تش��کیل هیاتی از سه 
قوه مشکالت بازپرداخت سپرده ها همچنان 
در حال رس��یدگی اس��ت. با وج��ود این که 
مس��ئوالن دولتی اعالم کردن��د بازپرداخت 
س��پرده های این مؤسس��ه ها به مرور انجام 
می ش��ود، اما برپایی این تجمع ها هنوز هم 
ادامه دارد. همچنین مقرر ش��ده س��امانه ای 
جامع از س��وی بانک مرکزی راه اندازی شود 
تا جزییات تسویه حس��اب با س��پرده گذاران 

موسسات مالی قابل رؤیت باشد. 
معضل ریزگردها 

معضل ریزگردها در اس��تان های جنوبی و 

غربی کش��ور، چند سالی است به دغدغه ای 
همگانی تبدیل ش��ده  و در یک سال گذشته 
دولت را به ارائه راهکار عملی وا داشت. این 
معضل دی ماه گذش��ته در استان خوزستان 
به 66 برابر حد مجاز رس��ید و حتی موجب 
تعطیلی مدارس این اس��تان و اس��تان های 

ایالم و کردستان شد. 
تالش دولت برای حل مس��ئله ریزگردها 
ک��ه نیازمند بودجه ای زیاد بوده در اس��تان 
خوزس��تان ج��دی اس��ت و ت��الش دارد با 
شناس��ایی کانون های اصلی ایج��اد ریزگرد 
تمرکزی جدی بر این کانون ها معطوف کند. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور همچنی��ن از 
تالش دول��ت ب��رای مذاکره با کش��ورهای 
همس��ایه در جهت حل مس��ئله بخش��ی از 
ریزگردها که منش��اء خارجی دارند خبر داد 
و گفت: دولت حل مسئله ریزگردها با منشاء 

خارجی را نیز به طور ویژه دنبال می کند. 
اتفاقات دی ماه

حرک��ت اعتراضی هفتم دی ماه با تجمعی 
در مش��هد با عنوان »نه به گرانی« آغاز شد 
که ش��ماری از مالباختگان موسس��ات مالی 
و اعتباری نیز در آن ش��رکت داش��تند. این 
اعتراض ه��ا در تهران و پ��س از آن به دیگر 
ش��هرهای کشور کش��یده ش��د که عده ای 
بازداش��ت و چند نف��ر نیز جان خ��ود را از 

دست دادند. 
در این حوادث، با دستور رئیس جمهوری، 
اختی��ارات کامل مدیریت ح��وادث به وزیر 
کش��ور و رئیس ش��ورای امنیت واگذار شد. 
وزی��ر کش��ور پ��س از دس��تور۲0 دی م��اه 
رئیس جمه��وری گزارش��ی دقی��ق از ای��ن 
حوادث و نا آرامی ها تهیه و به دکتر روحانی 

تقدیم کرد. 
در جری��ان  رحمانی فضل��ی،  گفت��ه  ب��ه 
اعتراض ها که حدود 100 ش��هر ش��اهد آن 
بود و در 4۲ ش��هر به درگیری منجر  ش��د، 
حدود 5 هزار نفر بازداشت شدند. همچنین 
حدود 900 نف��ر از نیروی انتظامی مضروب 

و مجروح شدند. 
حادثه کشتی سانچی 

15 دی  م��اه 96 یک نفتک��ش ایرانی ثبت 
ش��ده در پاناما به ن��ام »س��انچی« با 136 
هزار تن نفت س��بک با یک فروند کش��تی 
ثبت ش��ده در هنگ کنگ به نام »س��ی اف 
کریس��تال« برخورد کرد. ای��ن اولین بار در 
جهان بود که یک کشتی حامل این محموله 
نفتی فوق سبک دچار حادثه و انفجار شد. 

دول��ت چین و وزارت خارجه این کش��ور 
بابت این حادثه به ش��دت ابراز تاس��ف کرده 
و ب��ا خانواده ه��ای قربانیان در ای��ران ابراز 
هم��دردی کردند. در ای��ن حادثه، 30 تبعه 
ایرانی و دو بنگالدشی جان خود را از دست 

دادند. 
رئیس جمهوری پس از وق��وع این حادثه 
ب��ه هم��ه دس��تگاه های ذی رب��ط از جمله 
وزارتخانه ه��ای راه و شهرس��ازی، نف��ت و 
امور خارجه ماموری��ت داد با انجام اقدامات 
کارشناسی، علت وقوع این سانحة تأسف  بار 
را به دقت بررس��ی و پیگی��ری قانونی الزم 
را برای پیش��گیری از حوادث مش��ابه و نیز 
احق��اق حقوق مل��ت ای��ران و خانواده های 

آسیب  دیده به  عمل آورند. 
روحان��ی همچنی��ن عل��ی ربیع��ی، وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی را به عنوان 
رئی��س کمیته ویژه رس��یدگی ب��ه پرونده 
نفتکش سانچی انتخاب کرد و وی با دستور 
رئیس جمهوری روانه چین شد تا جلسه این 

کمیته ویژه اتاق بحران را تشکیل دهد. 
این کمیته تا پایان بررسی حادثه نفتکش 
سانچی به کارخود ادامه داد و گزارش نهایی 
ارائه کرد. در گزارش نهایی بررس��ی سانحه 
نفتکش س��انچی، خطای انس��انی و کنترل 
نامناس��ب دو کشتی کریس��تال و سانچی، 
علت تصادف فله ب��ر چینی با نفتکش ایرانی 

در آب های چین اعالم شد. 
سقوط هواپیمای آسمان

پرواز ش��ماره 3704 هواپیمایی آس��مان 
پ��رواز داخل��ی از مب��دأ ته��ران ب��ه مقصد 
یاس��وج بود. روز یکش��نبه ۲9 بهمن 1396 
یک فرون��د هواپیمای  ای  تی  آر 7۲ ش��رکت 
هواپیمایی آس��مان بع��د از 50 دقیقه پرواز 
از تهران به س��مت یاسوج در حوالی سمیرم 
بع��د از اصابت به کوه دنا س��قوط کرد. همه 
سرنش��ینان این پ��رواز جان باختن��د. پیدا 
کردن الش��ه این هواپیما حدود 4۸ ساعت 
به طول انجامید. س��اعات اولیه وقوع حادثه 
گروه ه��ای امدادگر در پایه رش��ته کوه محل 
سقوط حاضر ش��دند اما شرایط جوی برای 
رفتن به ارتفاعات و محل س��انحه مناس��ب 
نبود. با مس��اعد ش��دن ش��رایط، گروه های 
تجسس مشغول جست وجوی الشه هواپیما 
ش��دند اما یافتن اجساد به دلیل برودت هوا 

به سختی انجام شد. 
س��ازمان  در  س��انحه  بررس��ی  کمیت��ه 
هواپیمایی کش��وری ای��ران در گزارش خود 
ش��رکت آسمان را در زمینه »رعایت نکردن 
محدودیت ه��ای پزش��کی خلب��ان« و نی��ز 
»اجرای��ی نکردن آرایش فن��ی الزم« مقصر 
اصلی س��انحه تلقی اعالم کرد. در پایان این 
گزارش اعالم ش��د که هنوز نمی  توان به طور 
دقیق و رس��می از علت های اصلی س��قوط 
این هواپیما سخن گفت، اما به نظر می رسد 
ابهام های��ی در عملکرد ش��رکت هواپیمایی 

آسمان وجود دارد. 
کم آبی 

کاه��ش ن��زوالت در س��ال های اخیر در 
مناطق مرکزی، شرق و جنوب کشور جوالن 
خشکس��الی را به همراه داش��ت. بر اس��اس 
آخری��ن آمارهای اعالم ش��ده، از اول مهر تا 
۲۲ اردیبهش��ت س��ال آب��ی 96-97 ارتفاع 
کل ریزش های جوی بالغ بر 15۲ میلی متر 
بوده اس��ت که این مقدار بارندگی نسبت به 
میانگین دوره های مشابه درازمدت )۲۲6.9 
میلی متر( 33درصد کاهش و نسبت به دوره 
مشابه سال آبی گذش��ته )۲۲3.7 میلیمتر( 

3۲.1 درصد کاهش را نشان می دهد. 
بحران آب در بس��یاری از شهرهای ایران 
به مرحله هشدار رسیده است. در استان های 
فارس، خراس��ان  جنوبی و اصفه��ان نه تنها 
س��فره های زیرزمینی آب تهی ش��ده اند که 
ذخایر س��دها نیز کاهش ۲5 تا 50 درصدی 

را نسبت به  سال گذشته تجربه می کنند. 
در اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری نیز 
مس��ئله آب در سال های اخیر به یک مسئله 
اجتماع��ی و امنیتی در این اس��تان تبدیل 
ش��ده اس��ت. اعتراض های گس��ترده مردم 
اصفهان بر س��ر انتقال آب به یزد و درگیری 
در ماه های اخیر یک��ی از پیامدهای کم آبی 
بود که دولت در این مدت با آن مواجه شد، 
حتی این بحران ب��ه چهارمحال و بختیاری 

نیز کشیده شد. 
زلزله کرمانشاه و کرمان

زمین لرزه 7.3 ریش��تری ۲1 آبان 96 در 
11 کیلومتری بخش ازگله و 3۲ کیلومتری 
شهرس��تان س��رپل ذهاب در غرب کرمانشاه 

6۲0 کش��ته و 1۲ ه��زار و 3۸6 مص��دوم 
داشت. این زلزله به 10 شهرستان و یک هزار 
و 930 روستای کرمانشاه خسارت وارد کرد 
و براس��اس ارزیاب��ی بنیاد مس��کن انقالب 
اس��المی ح��دود 100هزار واحد مس��کونی 
ش��هری و روس��تایی آس��یب کلی و جزئی 

دیدند. 
جری��ان  در  آب��ان   ۲3 رئیس جمه��وری 
س��فر به این اس��تان ضمن بازدید از مناطق 
مختلف زلزله زده از مصدومان عیادت کرد و 
دس��تورات الزم را برای رفع مشکالت مردم 

داد. 
روحانی همچنین در آخرین روز سال 96 
)۲9 اسفند( با هدف دیدار با مردم زلزله زده 
به این استان سفر کرد، دومین حضور رئیس 
قوه مجریه در اس��تان کرمانشاه نشان دهنده 
توجه ویژه دولت تدبیر و امید به این استان 

مهم مرزی بود. 
روحانی هنگام سال تحویل 1397 نیز در 
اس��تانداری کرمانشاه در فضایی صمیمی در 
کن��ار خانواده های زلزل��ه زده و کودکانی که 
عزیزان خود را در این حادثه از دست دادند، 
حضور یافت و  در جمع آنان س��ال جدید را 

آغاز کرد. 
رئیس جمهوری پ��س از زلزله کرمان نیز 
در 13 بهمن با حضور در روستای زلزله زده 
گ��ورک از تواب��ع شهرس��تان راور، ضم��ن 
بازدی��د از بخش های مختلف این روس��تا و 
گفت وگوی��ی صمیمی با م��ردم این منطقه 
از نزدیک در جریان روند خدمات رس��انی به 

مردم زلزله زده استان کرمان قرار گرفت. 
بحران ارز 

قیمت ارز در ماه های آخر س��ال گذش��ته 
دچ��ار روند صعودی ش��د. در فروردین 97 
اتفاقات��ی در ن��رخ ارز روی داد ک��ه موجب 
نگرانی م��ردم و فعاالن اقتصادی ش��د و از 
طرفی ثبات اقتصادی کش��ور به عنوان یکی 
از دستاوردهای اقتصادی دولت مورد تهدید 

قرار گرفت. 
در جلس��ه فوق الع��اده س��تاد اقتص��ادی 
دول��ت )۲0 فروردی��ن 97( که به ریاس��ت 
رئیس جمهوری تشکیل شد، مقرر شد برای 
مدیریت بازار ارز، نرخ دالر برای تمام فعاالن 
اقتصادی و برای رف��ع همه نیازهای قانونی 
و اداری آن��ان، نیازهای خدماتی مس��افران، 
دانش��جویان، محققی��ن و دانش��مندانی که 
برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز 

دارند، 4۲00 تومان باشد. 
با ای��ن رقم، ارز مورد نیاز همه بخش ها از 
طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک  های 

تحت کنترل بانک مرکزی تأمین می شود. 
دولت ب��ا این تصمیم به م��ردم اطمینان 
داد که قادر اس��ت اقتصاد کش��ور را باثبات، 

بااطمینان و قابل پیش بینی اداره کند. 
همچنین اوایل اردیبهش��ت 97 با حضور 
جهانگیری س��امانه نظام یکپارچه مدیریت 
ارزی )نیما( با هدف تسهیل تأمین ارز،  ایجاد 
فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز 
و ام��کان ایجاد فضای رقاب��ت صرافان برای 

تأمین ارز متقاضیان راه اندازی شد. 
خروج آمریکا از برجام

دونال��د ترام��پ رئیس جمه��وری آمریکا 
شامگاه سه  ش��نبه )1۸ اردیبهشت( به  وقت  
ای��ران با تک��رار اتهام  هایی و نی��ز توهین به 
جمه��وری اس��المی ای��ران اعالم ک��رد که 
دولت��ش دیگ��ر در برج��ام نخواه��د ماند و 
تحریم های یک جانبه تعلیق ش��ده کشورش 

را علیه ایران باز می گرداند. 

رئیس جمهوری اسالمی ایران نیز بالفاصله 
پ��س از ای��ن اق��دام آمریکا ب��ه وزارت امور 
خارجه دستور داد ظرف چند هفته آینده با 
کش��ورهای اروپایی و روسیه و چین، رایزنی 
و مذاکره کند و اگر منافع ملت ایران تأمین 

شود، در برجام خواهیم ماند. 
روحان��ی همچنی��ن بارها اظهار داش��ت: 
دولت برای برجام ه��ر فکری که الزم بوده، 
نه امروز، که ماه ها پیش تدبیر و برنامه ریزی 

کرده است. 
وی اف��زود: ما مش��کلی نداری��م. زندگی، 
تج��ارت و رفت و آمد مردم دچار مش��کلی 
نخواهد ش��د. البته اگر الزم باش��د روزی در 
مقابل، ما هم راحتی را از آنها س��لب کنیم، 
خیلی برای ما مشکل نیست. کار سختی در 

پیش نخواهیم داشت. 
وزیر ام��ور خارج��ه نیز ۲0 اردیبهش��ت 
از نام��ه خود به فدریکا موگرینی، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا خبر داد و 
گف��ت: این نامه درباره تخلفات آمریکاس��ت 
و نام��ه ایران به عنوان س��ند س��ازمان ملل 

منتشر خواهد شد. 
همچنی��ن ب��ه دس��تور رئیس جمهوری، 
ظریف راهی کش��ورهای طرف ق��رارداد در 
برجام ش��د تا ام��کان تداوم ای��ن توافق در 
صورت تضمین منافع ملت ایران را بررس��ی 

کند. 
رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی ایران که در 
ایس��تگاه نخس��ت در پکن با همتای چینی 
خ��ود گفت وگ��و کرد با س��فر به مس��کو با 
س��رگئی الوروف، وزیر امور خارجه روس��یه 
مذاکره کرد. پ��س از این دیدار های ظریف، 
س��ران انگلیس، آلمان و فرانس��ه با انتش��ار 
بیانیه ای از پایبندی خود به توافق هسته  ای 
ایران خبر دادند. آنها همچنین در حاش��یه 
نشس��ت س��ران اتحادی��ه اروپ��ا در صوفیه 
بلغارس��تان بر پایبندی خود به حفظ برجام 

تأکید کردند. 
موگرین��ی، مس��ئول سیاس��ت خارج��ی 
اتحادی��ه اروپا نی��ز بعد از نشس��ت وزیران 
خارجه س��ه کشور اروپایی، مسئول سیاست 
خارج��ی اتحادیه اروپا و وزی��ر امور خارجه 
ای��ران اظهار داش��ت: به همراه ایران و س��ه 
کش��ور اروپایی بر تعهد های مشترک تأکید 
و ب��ر ادامه گفت وگوه��ا و تعمیق آنها توافق 

شده است. 
حفظ و تعمیق رواب��ط اقتصادی با ایران، 
ادام��ه ص��ادرات نف��ت و گاز و تولی��دات 
پتروش��یمی، نقل و انتق��ال کارآمد بانکی با 
ای��ران، ادام��ه حمل ونقل هوای��ی، جاده ای، 
دریای��ی و ریلی ب��ا ای��ران، تمهیداتی برای 
ارائ��ه اعتبار صادراتی و س��ایر خدمات مالی 
و بیم��ه ای به منظور تس��هیل همکاری های 
مال��ی از جمله حمایت از س��رمایه گذاری از 
موارد مورد بررس��ی و اقدام مطرح شده در 

این نشست بود. 
فیلترینگ تلگرام

دهم اردیبهش��ت 97 به دس��تور قضایی 
تلگرام از دسترس کاربران ایرانی خارج شد. 
این دس��تور قضایی مسدودسازی تلگرام از 
س��وی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ 
و رس��انه تهران صادر ش��د که در آن آمده 
است: کلیه ارائه  دهندگان خدمات دسترسی 
به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت و اپراتورهای تلف��ن و دارندگان 
پروان��ه ارائه خدم��ات ارتباطات ثابت مکلف 
هستند از تاریخ دهم اردیبهشت 97 نسبت 
به اعمال مسدودس��ازی کامل وب  س��ایت و 
اپلیکیش��ن ش��بکه اجتماعی تلگ��رام اقدام 

کنند. 
اخالل در وحدت ملی و ایجاد اختالف بین 
قش��رها جامعه به  ویژه ازطریق طرح مسائل 
نژادی، قومی در کنار تحریک و اغوای مردم 
به ش��ورش و آش��وب، جمع آوری اطالعات 
مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم 
خصوص��ی و داده های ش��هروندان ایرانی و 
جاسوس��ی به نفع اجانب، انتش��ار، توزیع و 
تجارت ان��واع محتوای مس��تهجن و خالف 
عفت عمومی و گس��ترش فساد و فحشاء در 
جامعه از جمله دالیل صدور مسدودس��ازی 

این پیام رسان اعالم شده است. 
ناآرامی های کازرون 

اعت��راض م��ردم کازرون ب��ه جدا ش��دن 
بخش��ی از این ش��هر در تقس��یمات جدید 
کش��وری، چهارشنبه شب - ۲6 اردیبهشت- 
به خش��ونت منجر ش��د. موضوع تفکیک دو 
بخش چنارش��اهیجان و کوهم��ره نودان از 
کازرون و ایج��اد شهرس��تان جدیدی با نام 
کوه چن��ار از آب��ان 96 مطرح ش��د و از آن 
زم��ان چندین نوبت تجمع��ات اعتراضی در 
براب��ر فرمانداری و میدان ش��هدای کازرون 

تشکیل شد. 
هم اکنون طرح جداس��ازی این شهرستان 
و  برخ��ی اصالحیه  ه��ا  انج��ام  دلی��ل  ب��ه 
بررس��ی های بیشتر متوقف ش��ده و آرامش 

کامل نیز به شهرستان باز گشته است. 
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مصائب دولت دوازدهم
اقتصادجهان

تبعات سیاست های ترامپ به روایت گاردین
مرد جنگ با تجارت جهانی

از زم��ان رقاب��ت دونالد ترامپ و هی��الری کلینتون 
بر س��ر کرس��ی ریاس��ت جمهوری آمریکا، تحلیلگران 
اقتصادی نس��بت به خطر ناسیونالیسم آمریکایی برای 
اقتصاد جهان در صورت انتخاب ترامپ هشدار داده اند. 
حاال بعد از گذش��ت نزدیک به دو س��ال از ورود ترامپ 
به کاخ س��فید و اعالم تصمیماتی هیجانی که واکنش 
کل دنی��ا را برانگیخته اس��ت، پیش بینی های س��ابق 
رنگ و بوی واقعی��ت به خود گرفته اند.  هرچند هر دو 
رقی��ب انتخاباتی بر طبل ملی گرایی اقتصادی کوبیدند 
اما از همان س��خنان ابتدایی ترامپ مشخص شد که با 
تجارت بین الملل سر جنگ دارد. او اعالم کرده بود که 
چین در نرخ یوان دس��تکاری می کند و برای مکزیک 
نیز جریمه های س��نگین در نظر دارد.  با توجه به آنکه 
چین، موتور محرکه آس��یایی رشد اقتصادی جهان نیز 
به تقاضای داخلی چش��م امید بس��ته و شاهد کندی 
رش��د اقتصادی خود و افت تجارت در آن زمان ش��ده 
بود، پیش بینی می شد که جهان پس از انتخابات آمریکا 
اگ��ر نگوییم به لحاظ ملی گرایی های افراطی سیاس��ی 
و اجتماعی، دس��ت کم به لحاظ م��راودات اقتصادی و 
تجارت بین الملل از سوی دو غول بزرگ اقتصاد جهان، 

چین و آمریکا، به فضایی بسته تر تبدیل خواهد شد. 
لووی، اقتصاددان ارش��د آمریکایی در مرکز برنبرگ 
هش��دار داده بود که برنامه های ترامپ دس��ت کم برای 
تجارت بین الملل بسیار اخاللگر خواهد بود. همچنین 
واح��د اطالع��ات اکونومیس��ت ه��م اعالم ک��رده بود 
ریاس��ت جمهوری ترامپ به اندازه داعش برای اقتصاد 
جهانی مخرب اس��ت.  حاال بعد از گذش��ت نزدیک به 
دو سال از ورود ترامپ به کاخ سفید و اعالم تصمیماتی 
هیجان��ی ک��ه واکنش کل دنی��ا را برانگیخته اس��ت، 
پیش بینی های س��ابق رن��گ و بوی واقعی��ت به خود 
گرفته اند.  اخیراً ش��رکت کی پی ام جی )KPMG( که 
یکی از بزرگ ترین شرکت های خدماتی و سرویس دهنده 
در جهان است، یک نظرسنجی بین 1300 مدیر اجرایی 
برخی از بزرگ ترین شرکت های جهان انجام داده است. 
سرویس های این شرکت شامل مشاوره، مشاوره مالی، 
مالیات و حسابرس��ی می ش��ود.  نتایج این نظرسنجی 
نش��ان می دهد در ش��رایط فعلی رهبران تجاری دنیا 
ناسیونالیس��م اقتصادی را بزرگ ترین تهدید رشد خود 
تلقی می کنن��د.  به گزارش روزنام��ه گاردین، رهبران 
تجاری سراسر جهان گفته اند که افزایش ناسیونالیسم 
اقتصادی ناش��ی از برگزیت، دونالد ترامپ و سیاس��ت 
پوپولیستی بزرگ ترین تهدید برای رشد آنها محسوب 
می ش��ود.  در این میان رهبران تجاری بریتانیا نسبت 
به همتایانش��ان بدبین تر هستند. دو سوم مدیران ارشد 
بریتانی��ا گفته اند که نگرانی عمده آنه��ا درباره افزایش 
اس��تفاده از پروتکل حمایت از تولیدات داخلی اس��ت 
که ش��امل اقداماتی همچون اعم��ال تعرفه گمرکی به 
کاالهای وارداتی می ش��ود.  هرچن��د اعمال این موانع 
می تواند از مشاغل آن کشور محافظت کند، اما رهبران 
تجاری معتقدند باال رفتن قیمت ها برای مصرف کننده ها 

موجب شده سودها از تعادل خارج شوند. 
بیل مایکل، رئیس ش��رکت KPMG گفته اس��ت: 
»اگر درهای تجارت جهانی به بس��ته شدن خود ادامه 
دهد، تأثیرات اجتناب ناپذیری بر رش��د جهانی خواهد 
گذاشت. تداوم جبهه گیری برخی کشورها باعث نگرانی 
رهبران تجاری ش��ده است.« از س��وی دیگر ترامپ از 
ابتدای قدرت گرفتن سر ناسازگاری با چین برداشت و 
با باال بردن تعرفه ها علیه چین، علناً احتمال بروز جنگ 
تج��اری میان این دو کش��ور را تقویت کرد؛ جنگی که 
ب��ه گفته رئیس دومین بانک بزرگ آمریکا، بزرگ ترین 

تهدید برای اقتصاد جهان است. 
گاردین نوشته اس��ت: »رهبران تجاری در اروپا طی 
ماه ه��ای اخی��ر به رغ��م برخی پیش��رفت هایی که در 
مذاکرات برگزیت انجام شده، به آینده تجارت و اقتصاد 
بدبین ش��د ه اند. بر اس��اس یک مطالعه از مدیران مالی 
توس��ط حسابدار ش��رکت Deloitte، دوازده درصد از 
آنها گفته اند درباره آینده تجارت بدبین هستند. نیمی از 
افراد مورد مطالعه نیز گفته اند که سطح باالیی از عدم 

اطمینان اقتصادی و مالی را تجربه کرده اند.«

بلومبرگ گزارش داد
قدرت تحریم های آمریکا در حال 

کاهش است
بلومبرگ در گزارش��ی نوش��ت: پاسخ های جهانی به 
تصمیم ترامپ در خصوص توافق هسته ای ایران نشان 
داد آمریکا تا همیشه سرپرست اقتصاد جهانی نخواهد 
بود.  به گزارش ایس��نا به نقل از بلومبرگ، ش��ش سال 
پیش که بانک انگلیس��ی »استاندارد چارترد« به دلیل 
نقض تحریم های ایران توس��ط بخ��ش خدمات مالی 
نیوی��ورک تحت تعقی��ب قضایی قرار گرف��ت، یکی از 
اعض��ای مدیران ارش��د آن در پاس��خی تند خطاب به 
آمریکایی ها نوش��ت: ش��ما چه کاره هس��تید که به ما 

بگویید با ایرانی ها تعامل نکنیم؟ 
به نظ��ر می رس��د این همان حس��ی اس��ت که در 
هفته های اخیر توسط کشورهای مختلف در واکنش به 
تصمیم دونالد ترامپ به خروج از توافق هسته ای با ایران 
و اعمال مجدد تحریم ها ابراز می ش��ود. در دو سالی که 
از ریاست جمهوری ترامپ می گذرد، شمار جرایم مالی 

آمریکا به رکورد جدیدی رسیده است. 
بلومب��رگ در ادامه گزارش خ��ود هزینه تحریم های 
س��ال های ۲010 تا ۲015 ای��ران را 77 میلیارد دالر 
تخمین زده است که بیشترین زیان از این تحریم ها را 
آلمان، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن و سوئد دیده اند.  
تحریم های جدید آمریکا که اقتصاد ایران و روس��یه را 
هدف گرفته اس��ت باعث س��ردرگمی سرمایه گذاران و 

ناراحتی متحدان این کشور شده است. 
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این روزها وضعیت بازار مس��کن نسبت 
ب��ه دو م��اه گذش��ته بس��یار متالطم و 
پرنوس��ان بوده است، به طوری که نگرانی 
خریداران مس��کن در این بازه زمانی دو 
چندان شده است. این درحالی  است که 
با افزایش قیمت ارز و بازگشت تحریم ها 
از س��وی آمری��کا بس��یاری از مال��کان 
دندان طمع خود را گ��رد کرده و قیمت 
واحد مس��کونی خود را 40 تا 50درصد 
افزایش داده اند. با این تفاس��یر بس��یاری 
از مس��ئوالن از آرامش بازار مسکن خبر 
می دهن��د و معتقدن��د که ط��ی ماه های 
گذش��ته افزایش قیم��ت چندانی در این 
بازار وجود نداش��ته است حتی به تمامی 
خریداران ق��ول داده اند ک��ه در ماه های 
آینده ب��ازاری با ج��وی آرام برای مردم 

ایجاد می کنند. 
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، 
بانک مرکزی آماری از معامالت مس��کن 
در فروردین ماه سال 97 ارائه کرد که در 
این گزارش تعداد معامالت آپارتمان های 
مس��کونی ش��هر تهران به 50 هزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل به ترتی��ب 59.0 و 6.3درصد 

کاهش نشان می دهد. 
در  معام��الت  حج��م  همچنی��ن 
فروردین ماه طبق روال هر س��اله و تحت 
تأثیر تعطیالت نوروز در س��طحی بسیار 
پایین تر از سایر ماه های سال رقم خورده 
اس��ت. در میان مناطق بیس��ت ودوگانه 
شهرداری بیش��ترین متوسط قیمت یک 
متر مرب��ع زیربنا به 116.4 میلیون ریال 
به منطقه یک و کمتری��ن آن به منطقه 
16 با میانگین قیمتی ۲6.4 میلیون ریال 

تعلق داشته است. 
براس��اس این گ��زارش در فروردین ماه 
متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع 55.۲ میلیون ریال بوده که نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل ۲9.5درصد 

افزایش داشته است. 
بازار مسکن منتظر ثبات بازارهای 

دیگر اقتصادی است
 حام��د مظاهریان، مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی چندی پیش گف��ت: اکنون 
منتظر بازگش��ت ثبات به بازارهای دیگر 
هستیم تا بتوانیم وضعیت بازار مسکن را 

در سال 97 برآورد کنیم. 
وی اف��زود: در س��ه م��اه پایانی س��ال 
ای��ن  در  خوب��ی  نش��انه های  گذش��ته 
ب��ازار ش��اهد بودیم، به ط��وری که تعداد 

مبایعه نامه ها افزایش یافته است. 

معاون مس��کن وزیر راه و شهرسازی با 
تأکید بر اینکه بخشی از بازار مسکن بازار 
اقتصادی تلقی می ش��ود، گفت: ورود به 
این بازار نوعی س��رمایه گذاری به ش��مار 
می رود و اگر س��رمایه گذار احساس کند 
در بازار دیگری س��ود بیش��تری نصیبش 
س��رمایه گذاری  ب��ازار  آن  در  می ش��ود 

می کند. 
وی گفت: با اتفاقات��ی که در بازارهای 
موازی صورت می گیرد انتظار داریم بازار 

مسکن هم از خود واکنش نشان دهد. 
 ب��ا ورود ب��ه ماه رمضان بازار مس��کن 
کمی رنگ آرامش ب��ه خود می گیرد، اما 
ای��ن آرام��ش ماندنی نیس��ت و به گفته 
بس��یاری از مش��اوران امالک در ماه های 
آینده ش��اهد افزایش جهش��ی قیمت ها 

خواهیم بود. 
کاهش ارزش پول ملی در بازار 

مسکن بی تأثیر نبوده است
بس��یاری از کارشناسان با صحبت های 
مش��اوران امالک درب��اره افزایش قیمت 
مس��کن موافق هس��تند، به ط��وری که 
هیأت مدی��ره  عض��و  محتش��م،  حس��ن 
انجمن انبوه س��ازان مسکن استان تهران 
با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن قابل 
پیش بینی بوده و ما در چند ماه گذش��ته 
هش��دارهای الزم را در این خصوص داده   
بودیم، گفت: اگر میزان س��رمایه گذاری 
همچنان به سمت بازار مسکن پیش برود 
قیمت ها تا چند ماه آینده بیشتر از قیمت 

فعلی خواهد شد. 
وی اف��زود: از س��وی دیگر ب��ا کاهش 
ارزش پول ملی بس��یاری از کاالها دچار 

افزای��ش قیم��ت ش��ده و در این بخش 
کاالهای س��اختمانی نیز از این امر تأثیر 

خواهند پذیرفت. 
محتش��م با بیان اینکه برخی از مناطق 
ش��اهد افزایش قیمتی 15 تا 40درصدی 
هس��تند، گف��ت: ای��ن افزای��ش قیمت 
همچن��ان ادام��ه دارد. متأس��فانه هی��چ 
راهکاری ب��رای جلوگیری وج��ود ندارد 
و دول��ت نیز در این بخ��ش اقدام الزم را 

انجام نمی دهد. 
شناسایی واحدهای خالی هنوز 

امکان پذیر نیست
پروان��ه اصالن��ی، معاون دفت��ر اقتصاد 
مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی گفت: 
ب��ا دریافت مالی��ات از خانه ه��ای خالی 
می توان به بازارخرید و فروش مس��کن و 
نیز بازار رهن و اجاره کمک و تا حدودی 
جهش قیمتی در این بازار را کنترل کرد. 
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و 
شهرسازی با بیان اینکه مهم ترین مشکل 
دریافت مالیات از خانه های خالی اشکال 
در س��اختار سامانه امالک و اسکان ایران 
است، گفت: متأس��فانه هنوز این سامانه 
طراحی نش��ده اس��ت از این رو در بخش 
شناس��ایی واحدهای خالی مشکل وجود 

دارد. 
وی اف��زود: در صورت��ی ک��ه ام��کان 
شناس��ایی  واحدهای خالی فراهم ش��ود، 
می توان بازار مس��کن را رونق بخش��ید و 
در نتیجه بازار ره��ن و اجاره نیز کنترل 

می شود. 
اصالن��ی با بیان اینکه اولین اثر کاهش 
نرخ س��ود بانکی در بخ��ش رهن و اجاره 

رش��د قیمتی در این بازار است، گفت: با 
کاهش نرخ سود بانکی مالکان تمایل شان 
به دریافت اجاره دوچندان خواهد ش��د و 

رهن کامل در این بازار کمتر می شود. 
ایجاد رونق در بازار مسکن با ارائه 
بسته های تشویقی به تولیدکنندگان

فرشید پورحاجت با بیان اینکه دولت با 
پرداخت تس��هیالت به سازندگان مسکن 
در بافت های فرسوده می تواند از نوسانات 
موجود در مسکن جلوگیری کند، گفت: 
پرداخت تس��هیالت ب��ه انبوه س��ازان به 
عن��وان یک��ی از ابزارهای نوی��ن در این 
بخش از چهار س��ال گذش��ته در شورای 
پول و اعتبار تصویب شده است و توانسته 

وضعیت این مناطق را بهبود بخشد. 
وی ادامه داد: در ش��ورای پول و اعتبار 
مقرر ش��ده ب��ود پرداخت تس��هیالت به 
انبوه س��ازان با یارانه 10درصدی صورت 
بگیرد که متأس��فانه هنوز هیچ یارانه ای 
در این بخش پرداخت نمی شود و همین 
موضوع انگیزه انبوه سازان را کاهش داده 
اس��ت. دبیر انجمن انبوه س��ازان مسکن 
کشور اظهار کرد: ارائه بسته های تشویقی 
به ویژه به انبوه س��ازان و س��ازندگان در 
مناطق مختلف می تواند زمینه س��از ثبات 
قیمت��ی در این بخ��ش و در نتیجه رونق 

بازار مسکن شود. 
پورحاجت تصریح کرد: طی س��ه سال 
گذش��ته ب��ا افزایش ن��رخ ت��ورم قیمت 
تمام شده ساخت مسکن افزایش می یابد، 
اما تا به امروز دولت میزان تس��هیالت را 
افزایش نداده اس��ت بنابراین درخواست 
بسیاری از سازندگان مسکن آن است که 

قیمت تسهیالت افزایش یابد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش بازار مس��کن 
به عن��وان یکی از مهم تری��ن بخش های 
اقتصادی کش��ور این روزها حال خوشی 
ندارد و در این بین متأس��فانه مسئوالن 
تنها به فکر پرداخت تس��هیالت مس��کن 
هس��تند، این در حالی  است که پرداخت 
تس��هیالت و کاه��ش نرخ س��ود بانکی 
نه تنها به بازار مس��کن کم��ک نمی کند 
بلکه التهابات این ب��ازار را نیز دوچندان 
می کند امید اس��ت دولت ب��ا راه اندازی 
س��امانه ام��الک و اس��کان که ب��ه گفته 
و  راه  وزارت  معاونت ه��ای  از  بس��یاری 
شهرسازی هنوز در مرحله طراحی است 
بتوان به این بخش کمک کند. همچنین 
دولت می تواند با پرداخت تس��هیالت به 
تولیدکنندگان و انبوه س��ازان بخش��ی از 

التهابات بازار را کاهش دهد. 

زیمنس یکی از نخس��تین شرکت های 
ح��ذف  از  پ��س  ک��ه  ب��ود  اروپای��ی 
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)ژانویه ۲016( پس از غیبت چند ساله بار 
دیگر به ایران بازگشت. بازگشت زیمنس به 
عنوان یکی از مهم ترین شرکت های آلمانی، 
ب��ه معنای بازگش��ت آلمان ه��ا به صنعت 
ایران و از س��ر گرفتن فعالیت های تجاری 

و اقتصادی میان دو کشور بود. 
زیمنس با سابقه 170 ساله در صنعت 
آلم��ان از همان ابت��دای لغ��و تحریم ها 
عالقه خود را برای ش��رکت در پروژه های 
مدرنیزه سازی خطوط راه آهن ایران اعالم 
کرد. این ش��رکت طی ق��راردادی متعهد 
ش��د ک��ه 50 لکوموتی��و دیزلی-برقی را 
ب��رای ای��ران تأمی��ن کند. طب��ق توافق 
صورت گرفته، قرار شد این لکوموتیوها در 
کرج ساخته شده و در مسیر تهران-قم-

اصفهان به کار گرفته شوند. 
در این زمینه معین شد شرکت »گروه 
راه آهن چین« پروژه برقی کردن این خط 
راه آهن را با ارزش 1.۸ میلیارد دالر اجرا 
ک��رده و زیمن��س نیز با تهی��ه تجهیزات 
سیس��تم های  نص��ب  و  س��یگنالینگ 

مخابراتی در این پروژه همکاری کند. 
ب��ه گ��زارش ات��اق ای��ران، زیمنس با 
مپن��ا  از جمل��ه  دیگ��ری  ش��رکت های 
در زمین��ه تولی��د توربین ه��ای گازی و 
پتروش��یمی  نیروگاه��ی،  ژنراتوره��ای 
ف��ن آوران ب��ه منظ��ور افزای��ش ت��وان 
توربین ه��ای ای��ن مجتمع پتروش��یمی 
و ش��رکت پتروش��یمی خلیج ف��ارس به 
منظور تأمین کمپرس��ورهای پاالیش��گاه 
گاز بیدبلن��د نی��ز وارد معامل��ه ش��د و 
قراردادهایی را با این شرکت ها امضا کرد. 
ارزش ق��رارداد زیمنس ب��ا مپنا حدود 
1.6 میلی��ارد دالر تخمین زده ش��ده که 
طی آن قرار اس��ت بی��ش از ۲0 توربین 

گاز و ژنراتور طی چهار تا پنج سال آینده 
تحویل ایران داده شود. 

خروج آمریکا از برجام اما مسئله حضور 
ش��رکت های بزرگ خارجی در ایران را با 
اما و اگرهای بسیاری روبه رو کرده است. 
برخی ش��رکت  ها از جمله توتال، س��اگا، 
دنیلی و مرسک بالفاصله با اعالم تصمیم 
دونالد ترامپ مبنی بر تحریم شرکت های 
اروپایی فع��ال در ایران تصمیم به خروج 

از برجام گرفتند. 
اما درباره ادامه فعالیت زیمنس در ایران 
اخبار ضد و نقیضی شنیده می شود. از یک 
س��و جو کایزر، مدیرعامل شرکت زیمنس 
در توییتی پیش دس��تانه اعالم کرده است: 
نمی توانیم هیچ س��فارش جدیدی از ایران 
بگیریم. باید واقعیت سیاس��ی را بپذیریم. 
م��ن نگران نیس��تم، حجم فعالی��ت ما در 
ایران خیلی محدود است. باید بین منافع و 

ارزش های مان تعادل برقرار کنیم. 
پیش ت��ر نیز وزیر خارج��ه آلمان اعالم 
کرده بود: اگرچه کشورش خواهان کمک 
به ش��رکت های آلمانی سرگرم تجارت با 
ایران اس��ت، اما محافظت ک��ردن از این 
ش��رکت ها در قبال آسیب ناشی از اعمال 
دوب��اره تحریم های آمری��کا علیه تهران، 

دشوار خواهد بود. 
طبق اعالم پیت��ر آلتمایر، وزیر اقتصاد 
آلم��ان، 1۲0ش��رکت آلمان��ی از جمله 
زیمن��س در ایران حض��ور دارند و حدود 
10 هزار شرکت آلمانی دیگر نیز با ایران 

مشغول تجارت هستند. 
در ش��هریورماه 95 ش��رکت زیمن��س 
نخس��تین توربین گازی کالس اف خود 
را برای استفاده در نیروگاه بندرعباس، به 
طرف ایرانی تحویل داد. همچنین حدود 
ش��ش ماه گذش��ته بود که ایران دومین 
توربی��ن گاز F کالس را نیز از این گروه 
مهندس��ی آلمانی برای اس��تفاده در یک 

نیروگاه برق 600 مگاوات در بندرعباس 
تحویل گرفت. این در حالی است که پس 
از خروج آمری��کا از برجام زیمنس اعالم 
کرد که تحویل سه توربین گازی به ایران 

فعال متوقف شده است. 
این گروه معتقد اس��ت تجارت با ایران 
»س��هم بس��یار کوچکی« از درآمد کلی 
زیمن��س را درب��ر می گی��رد؛ درحالی که 
50 ه��زار کارمند این ش��رکت در آمریکا 
مش��غول به کار هس��تند و این شرکت از 
فعالیت خود در آمریکا ساالنه ۲0میلیارد 

دالر درآم��د دارد؛ یعن��ی مع��ادل تقریبا 
۲0درصد درآمد ساالنه جهانی زیمنس. 

مشخص نیست آیا زیمنس به تعهدات 
خ��ود در زمین��ه تحوی��ل لکوموتیو های 
گازی  توربین ه��ای  و  دیزلی-برق��ی 
پایبن��د می ماند یا نه. س��اموئل موریون، 
رئی��س دفتر زیمن��س در تهران نیز پس 
از پیگیری ه��ای مکرر خبرن��گار »پایگاه 
خبری ات��اق ایران«، حاضر نش��د درباره 
ادامه فعالیت این ش��رکت و پایبندی به 

تعهداتش در ایران اظهار نظر کند. 

نگاهی به فراز و فرود حضور زیمنس در ایران

زیمنس به تعهدات خود در ایران پایبند می ماند؟ 

بازار مسکن در انتظار تثبیت بازارهای موازی
دریچه

مرکز آمار ایران اعالم کرد
کاهش 4درصدی جمعیت جوان 

کشور تا سال 1405
فرصت امروز: براس��اس اعالم مرکز آمار ایران، 
س��هم جمعیت جوان )گروه س��نی ۲9-15 ساله( 
از س��ال 1396 تا س��ال 1405 از ۲3.9درصد به 
19.6درصد کاهش یافته و س��پس تا سال 1415 

به ۲1.۸درصد افزایش می یابد. 
براساس آنچه مرکز آمار ایران اعالم کرده است، 
با توجه به اهمی��ت و برنامه ریزی های مختلف در 
سطوح خرد و کالن در سطح کشور، آگاهی نسبت 
به آینده جمعیت از نظر تعداد، س��اختار و ترکیب 
جمعیت در س��طوح مختل��ف جغرافیایی ضرورت 
می یابد، لذا مرکز آمار ایران نس��بت به پیش بینی 
جمعیت کش��ور به تفکیک استان و بر حسب سن 
و جن��س تا س��ال 1415 براس��اس آخرین نتایج 
سرش��ماری نفوس و مس��کن 1395 اق��دام کرده 

است. 
 ب��رای انجام این پیش بین��ی از روش »ترکیبی 
پیش بین��ی جمعی��ت« بهره گرفته ش��ده اس��ت. 
در این روش ک��ه متداول تری��ن روش پیش بینی 
جمعیت اس��ت براس��اس عملکرد مجموعه عوامل 
موث��ر بر تغییر و تحوالت جمعی��ت یعنی باروری، 
مرگ و میر، مهاجرت و ترکیب س��نی و جنس��ی 

جمعیت استفاده شده است. 
ف��وق س��هم جمعی��ت پیش  بین��ی   براس��اس 

 0-14 س��اله از ۲4.3درص��د در س��ال 1396 به 
19.7درصد در سال 1415 کاهش خواهد یافت. 

سهم جمعیت جوان )گروه سنی ۲9-15 ساله( 
از س��ال 1396 تا س��ال 1405 از ۲3.9درصد به 
19.6درصد کاهش یافته و س��پس تا سال 1415 

به ۲1.۸درصد افزایش می  یابد. 
س��نی )گ��روه  میانس��ال  جمعی��ت   س��هم 

 64-30 ساله( نیز از سال 1396 تا سال 1405 از 
45.6درصد به 4۸.۸درصد افزایش یافته و س��پس 

تا سال 1415 به 47.5درصد کاهش می یابد. 
از  بیش��تر  و  جمعی��ت س��المندان 65 س��اله 
6.1درصد در س��ال 1396 به 11درصد در س��ال 

1415 افزایش می یابد. 

اولویت های اعطای تسهیالت توسط صندوق 
توسعه ملی مشخص شد

تصویب بودجه سال 97 صندوق 
توسعه ملی

جلس��ه هیأت امنای صندوق توس��عه ملی روز 
چهارشنبه به ریاس��ت حجت االسالم والمسلمین 

دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور تشکیل شد. 
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، اعضای 
هیأت امنای صندوق توس��عه ملی در این جلس��ه 
پیرام��ون اه��داف و برنامه های ای��ن صندوق در 
راس��تای تحقق ش��عار س��ال و حمایت از کاالی 
ایران��ی و راه های اجرایی آن بح��ث و تبادل نظر 

کردند. 
اعط��ای تس��هیالت ب��ه »کارخانجات س��ازنده 
وس��ایط نقلی��ه مرتبط ب��ا حمل و نق��ل تجاری 
درون و برون ش��هری«، »تکمیل پاالیشگاه ستاره 
خلیج ف��ارس«، »طرح ه��ای توس��عه واحده��ای 
دامپروری و توسعه و تکمیل زنجیره تولید گوشت 
قرمز و سفید و شیر و نیز کشت گیاهان دارویی«، 
»ش��قوق مختلف س��رمایه گذاری در حمل و نقل 
ریلی« و »نوس��ازی بافت های فرس��وده با اولویت 
مناطق کمت��ر برخوردار« از جمل��ه مصوبات این 
جلسه بود و مقرر شد موارد فوق در ردیف اولویت 

پرداخت قرار گیرد. 
همچنی��ن در این جلس��ه مقرر ش��د به منظور 
حمایت از سرمایه گذاری در بازار سرمایه، صندوق 
توس��عه ملی از طریق بانک های عامل در صندوق 

تثبیت بازار سرمایه، سپرده گذاری کند. 
در این جلس��ه صورت ه��ای مالی س��ال 94 و 
همچنین بودجه سال 97 صندوق توسعه ملی به 

تصویب هیأت امنا رسید. 

ارتباطات

وزیر ارتباطات، مذاکره محرمانه با تلگرام را 
رد کرد

فیلتر توییتر با حکم محلی بوده است
فرصت امروز: وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مذاکره 
دولت ایران با تلگرام محرمانه و مخفیانه نبوده است، گفت: 
ای��ن مذاکرات با اطالع دادس��تان وقت و کارگروه تعیین 
مصادی��ق مجرمانه انجام ش��د. او همچنین ضمن تأیید 
گفته دادس��تان کل کش��ور درباره فیلتر توییتر براساس 
حک��م قضایی گف��ت: این حکم در ش��هر مش��هد بوده 
اس��ت و همچنان معتقدیم تصمیم درباره توییتر باید در 
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پیگیری شود.  
محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه 
هیأت دولت در جمع خبرن��گاران افزود: کارگروه تعیین 
مصادی��ق محتوای مجرمانه در س��ال ۸۸ توییتر را فیلتر 
و آن را ب��ه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ کرد. 
درواقع براساس تصمیم و مصوبه این کارگروه، توییتر فیلتر 
ش��ده اس��ت.  وزیر ارتباطات افزود: »بازپرس شهرستان 
مشهد در سال 1396 ضمن ارسال گزارشی، یک دستور 
قضایی به دادستان تهران ارسال و اعالم می کند در برخی 
از مواقع توییتر در دس��ترس اس��ت و به دلیل اینکه این 
شبکه اجتماعی مسائل مجرمانه دارد، درخواست می کند 
توییتر مس��دود ش��ود.« به گزارش ایرنا، آذری جهرمی با 
تأیید س��خنان دادس��تان مبنی بر صدور دستور قضایی 
برای فیلتر توییتر، خاطرنشان کرد: »بازپرس مشهد یکی 
از حوزه های صالحیتش، محلی است و اظهارنظر و حکم 
قضایی می تواند در حیطه ش��هر مشهد بوده باشد.« وی 
افزود: »همچنان اعتقاد داریم مصوبه کارگروه برای فیلتر 
توییت��ر بوده و درخواس��ت داریم این موضوع در جلس��ه 
کارگروه مطرح ش��ود زیرا جوانب آن پیش��تر دیده شده 
اس��ت؛ به هر ح��ال این موضوع مزای��ا و معایبی دارد که 
باید در خود کارگروه رسیدگی شود.« وی ادامه داد: هنوز 

بحثی درباره رفع فیلتر یوتیوب مطرح نشده است. 
وزی��ر ارتباط��ات ب��ه پایین ب��ودن ظرفی��ت کنون��ی 
پیام رس��ان های داخلی اش��اره کرد و افزود: این ش��رایط 
س��بب شده تا پیام رس��ان یک مدل اقتصادی کوتاه مدت 
و موفق نداش��ته و نیاز به س��رمایه گذاری داشته باشد. با 
همین رویکرد در ش��ورای عالی فضای مجازی حمایت از 
پیام رس��ان ها مطرح، مصوب و ابالغ شد.  او درباره اینکه 
گفته می ش��ود دولت با تلگرام بحث های محرمانه داشته 
است، گفت: چنین بحث هایی جزو وظایف هر مجموعه ای 
به ش��مار می رود و مذاک��رات دولت ای��ران و تلگرام هم 
موضوع مخفیانه ای نبوده اس��ت.  آذری جهرمی ادامه داد: 
در زمان دولت یازدهم وزیر وقت ارتباطات به مراتب درباره 
مذاکراتی که در این زمینه داشتند، اعالم نظر کرده است؛ 
این رایزنی ها در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کش��ور و 
نه موضوعات اقتصادی و امنیتی بوده و توافق هم ش��ده 
اس��ت.  وی درباره همکاری تلگرام هم گفت: بارها اعالم 
ش��ده تلگرام کانال های غیراخالقی و مرتبط با تروریسم 
را براساس همین مذاکرات و توافق ها مسدود کرده است.  
وی ادام��ه داد: این حرف که پهنای بان��د ویژه ای به این 
پیام رس��ان داده شده بود، درس��ت نیست؛ ما پهنای باند 
نمی دهیم؛ وقتی کاربر از یک پیام رسان استفاده می کند، 
برای آن به طور طبیعی یک پهنای باند نیاز است، بنابراین 
به تناس��ب اس��تفاده کاربر، پهنای باند ایجاد می ش��ود.  
آذری جهرمی گفت: هم��ه مطالب و مذاکرات با تلگرام با 

اطالع دادستان بوده و محرمانه هم نبوده است.

تأثیری که دالر بر قیمت سیم کارت  
گذاشت

بازار س��یم کارت تلفن همراه از جمله حوزه هایی اس��ت 
ک��ه در ایامی مانند ماه رمضان تغییرات چندانی در میزان 
خرید و فروش ها مش��اهده نمی ش��ود و معموال در آستانه 
تابستان، تقاضا برای سیم کارت  افزایش می یابد که همین 
موضوع سبب تغییرات قیمتی نیز می شود. البته تغییرات 
نرخ ارز و افزایش قیمت گوشی هم می تواند سبب افزایش 
قیمت س��یم کارت ش��ود.  به گزارش ایس��نا، معموال بازار 
س��یم کارت های تلف��ن همراه کمی بعد از تح��ول در بازار 
گوش��ی های تلفن همراه ب��ه اتفاقات بازار واکنش نش��ان 
می ده��د؛ البته به گفته فع��االن بازار، نوس��انات ارزی در 
ماه های اخیر تأثیراتی در بازار سیم کارت های تلفن همراه 
هم داشته و به نوعی رکود منجر شده است؛ زیرا اگرچه بازار 
سیم کارت  هر ساله بعد از ایام تعطیالت نوروز شاهد رونق 
بود، اما امسال سهم تقاضا آنقدر زیاد نبود و این بازار رونقی 
که باید را تجربه نکرد.  در این زمینه افش��ار فروتن، رئیس 
انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه، سیم کارت و لوازم 
جانبی درباره تغییرات قیمت سیم کارت به ایسنا، گفت: با 
توجه به تجربه ای که در س��ال های گذشته بوده، همیشه 
ایامی از سال از جمله نزدیک شدن به پایان سال و یا شروع 
تعطیالت تابس��تانی، مواقعی است که افزایش تقاضا برای 
تهیه سیم کارت مقداری بیشتر می شود. هرچند که آنچنان 
رونقی در بازار نیس��ت که س��هم تقاضا آنقدر زیاد باشد و 
تأثیرات زیادی بگذارد.  وی در ادامه با بیان اینکه سیم کارت 
تلفن همراه در طول این چند س��ال ورود به بازار مصرف، 
همواره ش��رایط خاص خود را داش��ته، افزود: شاید نتوان 
سیم کارت را با اقالم دیگر مقایسه کرد که با فرا  رسیدن ماه 
مبارک رمضان تغییری در تقاضا و قیمت آنها مشاهده شود. 
با وجود این، در زمان های پایان س��ال و تابستان، مقداری 
افزایش و کاهش سطح تقاضا وجود دارد، آن هم بیشتر در 
مورد سیم کارت های اعتباری است که سطح تقاضا افزایش 
یا کاهش پیدا می کند.  افشار با بیان اینکه در حال حاضر 
موارد و عوامل دیگری از جمله نوس��انات نرخ ارز و شرایط 
موجود و افزایش قیمت گوشی بر بازار بی تأثیر نبوده است، 
افزود: این افزایش قیمت هم بیش��تر در سیم کارت هایی با 
کدهای قدیمی یک، دو و سه است. البته سیم کارت خیلی 
سریع تأثیر نمی گیرد اما این تأثیرات با زمان قابل توجه تری 
تأثیر می گذارند که ما نیز شاهد آن بودیم و افزایش نسبی 
را در کل سیم کارت های دائمی در بازار داشتیم که کماکان 

هم همین روند ادامه دارد. 

پنجشنبه
3 خرداد 1397
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آخری��ن  امـروز:  فرصـت 
گ��زارش بانک مرک��زی درباره 
پرداخت��ی  تس��هیالت  می��زان 
بانک ها منتش��ر ش��د که نشان 
امس��ال  فروردین  در  می ده��د 
اقتص��ادی در  ب��ه بخش ه��ای 
حدود ۲5ه��زار و 7۲0 میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت شده 
که در مقایس��ه با دوره مش��ابه 
سال گذش��ته 14درصد افزایش 
داشته اس��ت. در واقع، عملکرد 
ابت��دای  روز   31 در  بانک ه��ا 
امسال نشان دهنده پرداخت ۲5 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به 

بخش های اقتصادی است. 
آنطور که بانک مرکزی اعالم 
کرده، سهم تسهیالت پرداختی 
در قال��ب س��رمایه در گ��ردش 
در تم��ام بخش ه��ای اقتصادی 
ط��ی فروردین ماه س��ال جاری 
مبل��غ 175,7 ه��زار میلی��ارد 
ری��ال مع��ادل 6۸,3درصد کل 
تس��هیالت پرداختی اس��ت که 
در مقایس��ه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 17,3 ه��زار میلیارد 
ریال معادل 10,9درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. همچنین از این 
مبلغ، سهم تسهیالت پرداختی 
بابت تأمین س��رمایه در گردش 
بخ��ش صنعت و مع��دن معادل 
63,4 هزار میلیارد ریال معادل 

36,1درصد بوده است. 
از 73,۸ هزارمیلی��ارد ری��ال 
تس��هیالت پرداخت��ی در بخش 
مع��ادل  مع��دن  و  صنع��ت 
۸5,9درصد آن ب��ا مبلغ 63,4 

هزار میلی��ارد ری��ال در تأمین 
س��رمایه در گ��ردش پرداخ��ت 
و  توج��ه  بیانگ��ر  ک��ه  ش��ده 
منابع  تأمی��ن  به  اولویت ده��ی 
برای این بخش توس��ط بانک ها 

در سال جاری است. 
از س��وی دیگر، تعداد 7۲64 
بخ��ش  ب��ه  تس��هیالت  فق��ره 
صنع��ت و مع��دن ب��ا میانگین 
پرداختی هر فقره 10,۲میلیارد 
ریال پرداخت ش��ده که بیشتر 
پرداخت��ی س��ایر  میانگی��ن  از 
بخش هاست. در ضمن در بخش 
خدم��ات تع��داد 11۲ ه��زار و 
44 فقره تس��هیالت با میانگین 
پرداخت هر فق��ره یک میلیارد 

ریال پرداخت شده است. 
بنا به گ��زارش بانک مرکزی، 
همچن��ان باید در تداوم مس��یر 
ج��اری مالحظ��ات مرب��وط به 
کنترل تورم را نیز در نظر گرفت 
و همواره مراق��ب قدرت گرفتن 
پتانس��یل تورمی ناشی از فشار 
تقاض��ای کل در اقتصاد نیز بود. 
ب��ر این اس��اس ضروری اس��ت 
ب��ه افزایش توان مال��ی بانک ها 
از طری��ق افزای��ش س��رمایه و 
بهبود کفایت س��رمایه بانک ها، 
و  تس��هیالت غیرجاری  کاهش 
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح 
افزایش  بانک ه��ا،  اعتبارده��ی 
به��ره وری بانک ه��ا در تأمی��ن 
س��رمایه در گ��ردش تولی��دی، 
پرهی��ز از فش��ارهای مضاع��ف 
ب��ر دارای��ی بانک ه��ا و ترغیب 
س��مت  به  تولیدی  بنگاه ه��ای 

بازار سرمایه به عنوان یک ابزار 
مهم در تأمی��ن مالی طرح های 

اقتصادی توجه ویژه ای کرد. 
عملکرد وام دهی بانک ها

به گزارش ایس��نا، بانک ها به 
عنوان عامالن اصلی تأمین مالی 
اقتصاد که ح��دود 90درصد از 
این مسئولیت را برعهده دارند، 
ساالنه حجم باالیی تسهیالت را 
در قال��ب پرداخت های جدید و 
یا تمدید وام های قبلی پرداخت 
آمارهای  تازه تری��ن  می کنن��د. 
بانک مرکزی نشان می دهد که 
بانک ها در فروردین ماه امس��ال 
حدود ۲5ه��زار و 7۲0 میلیارد 
پرداخ��ت  تس��هیالت  توم��ان 
کرده اند که در مقایسه با همین 
ماه در س��ال قبل حدود 3300 
میلیارد تومان یعنی تا 14درصد 

افزایش دارد. 
ب��ا توجه به ش��رایطی که در 
س��ال های اخیر تولید و بنگاه ها 
پش��ت سر گذاش��ته و در رکود 
ق��رار داش��ته اند، تأمی��ن مالی 
بنگاه ه��ا و پرداخت تس��هیالت 
در قالب س��رمایه در گردش از 
در  بانکی  اولویت ه��ای ش��بکه 
تس��هیالت دهی ق��رار گرف��ت، 
به ط��وری ک��ه طی س��ال های 
گذشته همواره بیش از 60درصد 
تس��هیالت پرداختی در س��ال 
به تأمی��ن س��رمایه در گردش 
اختصاص یافته است. بنا بر این 
گزارش از ۲5 هزارمیلیاردی که 
در فروردین ماه امس��ال بانک ها 
به بخش های اقتصادی پرداخت 

و  17ه��زار  ح��دود  کرده ان��د، 
500 میلی��ارد توم��ان مع��ادل 
پرداختی ه��ا  کل  6۸.3درص��د 
ب��ه تأمین نقدینگ��ی اختصاص 
داش��ته اس��ت که ای��ن رقم در 
مقایسه با سال قبل 10.9درصد 
رق��م  مجم��وع  دارد.  رش��د 
پرداخت ش��ده ب��ه ۲04 هزار و 
935 فقره تس��هیالت اختصاص 

دارد. 
توزیع تسهیالت در بخش های 
اقتص��ادی از ای��ن حکایت دارد 
که به روال گذش��ته »خدمات« 
را  تس��هیالت  ح��د  باالتری��ن 
دریافت ک��رده که ح��دود 11 
ه��زار و 500 میلی��ارد تومان با 
تعداد 11۲ هزار و 44 فقره بوده 
اس��ت. از سوی دیگر »صنعت و 
معدن« با 7300 میلیارد تومان 
)7۲64 فقره( در رده بعدی قرار 
دارد که ای��ن بخش نیز در بین 
سایر بخش های اقتصادی بعد از 
خدمات همواره در صدر دریافت 
وام ه��ای بانکی ق��رار می گیرد. 
ح��دود 6300 میلی��ارد تومان 
مع��ادل 69.3درصد تس��هیالت 
اعطای��ی ب��ه صنع��ت و معدن 
در تأمی��ن س��رمایه در گردش 
بوده اس��ت. در س��ایر بخش ها 
نیز »بازرگان��ی« 3900میلیارد 
تومان در قالب ۲9 هزار و 969 
فقره، »مس��کن و ساختمان« با 
۲000 میلی��ارد توم��ان در 33 
هزار و 167 فقره و »کشاورزی« 
حدود ۸00 میلیون تومان و در 
۲۲ هزار و 4۲4 فقره تسهیالت 

دریافت کرده اند. 
در سال گذش��ته در مجموع 
ه��زار   613 ح��دود  بانک ه��ا 
تس��هیالت  توم��ان  میلی��ارد 
پرداخت کردند ک��ه نزدیک به 
60 هزار میلی��ارد تومان از رقم 
پیش بینی ش��ده بان��ک مرکزی 
ک��ه ب��ه 670 ه��زار میلی��ارد 
تومان برای تس��هیالت دهی در 
س��ال 1396 می رس��ید، فاصله 
داشت. در مجموع توصیه بانک 
مرکزی هم��واره بر این بوده که 
بانک ها بتوانند از طریق افزایش 
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه 
همچنی��ن کاه��ش تس��هیالت 
غیرج��اری و بازگرداندن آن به 
مس��یر صحی��ح اعتباردهی و از 
س��وی دیگر افزایش بهره وری و 
پرهیز از فش��ارهای مضاعف بر 
دارایی ها در مسیر تأمین منابع 
حرکت کنن��د. در این بین عدم 
ورود بانک ها به اضافه برداشت از 
بانک مرکزی برای تأمین منابع 
توجه  مورد  پرداختی  تسهیالت 
اس��ت چراکه خود عاملی برای 
افزای��ش پایه پول��ی و در ادامه 

تحریک تورم خواهد بود. 
از س��وی دیگر در س��ال های 
گذش��ته همواره تأکی��د بر این 
بوده که با توجه به بار سنگینی 
ک��ه بانک ه��ا در تأمی��ن مالی 
اقتصاد برعهده دارند، بنگاه های 
تولیدی باید بتوانند به س��مت 
بازار سرمایه به عنوان یک ابزار 
مهم در تأمی��ن مالی طرح های 

اقتصادی حرکت کنند. 

بانک ها امسال چقدر تسهیالت پرداخت کردند؟ 

۲۵ هزار میلیارد تومان وام در فروردین مغایرت ارز مجازی با قانون 
پولشویی

بالک چین و ارزهای مج��ازی هنوز به عنوان پول 
در کش��ورهای مختلف دنیا به رس��میت ش��ناخته 
نش��ده اند. در بخش خصوصی با دعوت از کارشناسان 
بین الملل��ی در م��ورد ارزهای مجازی بررس��ی های 
انجام شده است که نشان می دهد تنها یک کشور در 
تالش برای شناس��ایی ارزهای مجازی به عنوان پول 
است و 99درصد کش��ورهای جهان هنوز بیت کوین 
و دیگر ارزهای مجازی را به عنوان پول به رس��میت 

نمی شناسند و سیستم بالک چین را نمی پذیرند. 
یک دلیل مش��خص برای عدم شناس��ایی ارزهای 
مجازی به عنوان پول مغایرت رواج اس��تفاده از آنها 
در جامعه جهانی با قانون پولش��ویی است. براساس 
قان��ون پولش��ویی نقل و انتقال وج��وه مختلف ثبت 
می ش��ود تا بس��تر ایجاد فس��اد کاهش پیدا کند و 
پول��ی برای معامالت مش��کوک از جمله مواد مخدر 
یا حمایت از تروریس��م جابه جا نش��ود، اما استفاده 
از ارزه��ای مج��ازی برای خری��د کاال و خدمات در 
کش��ورهای مختلف نقض این قانون اس��ت. بیش��تر 
کش��ورها به همین دلی��ل با رواج ارزه��ای مجازی 
مخالفت کردند و بانک مرکزی ایران هم این ارزها را 
به رسمیت نمی شناسد. به تازگی خبری در ارتباط با 
طرح به رسمیت شناختن ارز مجازی به عنوان پول 
در نروژ مطرح شده است و شاید نروژ به عنوان اولین 
کش��ور دنیا این ارز را به عنوان ی��ک واحد پولی به 
رس��میت بشناسد. در دیگر کشورهای اروپا و ایاالت 
متحده آمریکا ارز مجازی به رسمیت شناخته نشده 
است، هرچند پیش بینی ها می گوید که در آینده ای 
دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی 

است که در نقل و انتقال ها به کار خواهد آمد. 
درواقع در آینده دیگر اسکناس��ی در جیب ندارید 
ک��ه آن را لمس کنی��د بلکه در ی��ک دفتر مجازی 
ارزهای��ی داری��د که می توانید ب��ا آن کاال و خدمات 
بخرید یا آن را به هر جای دیگر دنیا که خواس��تید 
منتقل کنید. در آینده نزدیک اما به نظر نمی رس��د 
کش��ورها در ارتباط با به رس��میت ش��ناختن پول 
مجازی به توافق همگانی برس��ند چراکه باید از نظر 

قانونی هم در این باره به وضعیت جدیدی رسید. 

اوراق تسهیالت مسکن روی خط ثابت
 پرداخت 13 میلیون

برای وام 100 میلیونی
مدتی است نوسانات قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
زیاد نیس��ت و قیمت آن تقریبا ح��دود 64 تا 66 هزار 
تومان داد و ستد می شود. مجردهای تهرانی می توانند 
برای وام 60 میلیونی مس��کن حدود ۸میلیون تومان 
اوراق و همچنین متاهل ها باید برای وام 100 میلیونی 

حدود 13 میلیون تومان تسه خریداری کنند. 
به گزارش ایس��نا، در حال حاضر قیمت هر برگ از 
اوراق تس��هیالت مسکن فروردین ماه 1397 حدود 66 
هزار و 700 تومان و قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت 
مس��کن خردادماه 1396 حدود 66 هزار و 300 تومان 
است.  قیمت این اوراق در حال حاضر عمدتا از 64 هزار 
تومان تا 66 هزار و 600 تومان متغیر است، البته اوراق 
63 هزار تومانی هم وجود دارد که زمانی به باطل شدن 

آنها نمانده است. 
چند هفته ای است که قیمت اوراق تسهیالت مسکن 
نوسانات چشمگیری نداشته، اما در ابتدای سال جاری 
با افزایش قیمت دالر، تس��ه با افت قیمت روبه رو بود. 
در عی��ن حال با خبر دالر 4۲00 تومانی قیمت تس��ه 
بار دیگر افزایش نس��بی را تجرب��ه کرد و به حدود 65 

هزار تومان رسید. 
ب��ا توجه ب��ه قیمت ح��ال حاضر اوراق تس��ه، برای 
محاسبه هزینه وام مسکن قیمت اوراق 65 هزار تومانی 
را اگر مبنا قرار دهیم با توجه به اینکه زوج های تهرانی 
برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مسکن باید ۲00 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، باید 13 میلیون 
تومان صرف خرید ای��ن ۲00 برگ کنند. این مبلغ با 
احتس��اب ۲0میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید 
40 برگ بهادار ۲ میلیون و 600 هزار تومانی خریداری 
کرد، در مجموع برای دریافت وام 1۲0 میلیون تومانی 
مس��کن به عالوه جعاله حدود 15 میلیون و 600هزار 

تومان  پرداخت خواهند کرد. 
همچنی��ن زوج ه��ای غیرتهرانی که در ش��هرهایی 
با جمعیت بیش��تر از ۲00 ه��زار نفر جمعیت زندگی 
می کنند، می توانند تا س��قف ۸0 میلی��ون تومان وام 
بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید 160 ورق بهادار 
خری��داری کنند که با این حس��اب باید 10میلیون و 
400 هزار توم��ان بابت خرید این اوراق بپردازند که با 
احتساب ۲ میلیون و 600 هزار تومان برای خرید اوراق 
وام جعال��ه، در مجموع برای دریاف��ت وام 90 میلیون 

تومانی باید 13 میلیون تومان پرداخت کنند. 
عالوه بر این زوج های س��اکن در س��ایر شهرهای با 
جمعی��ت زیر ۲00 هزار نفر می توانند برای گرفتن 60 
میلیون تومان وام مس��کن 1۲0 برگ بهادار خریداری 
کنند که باید 7 میلیون و ۸00 هزار تومان بابت خرید 
اوراق بپردازن��د همچنی��ن برای دریاف��ت ۲0 میلیون 
تومان دیگر بابت وام جعاله باید ۲ میلیون و 600 هزار 
تومان بپردازند. این زوج ها در مجموع برای دریافت وام 
70 میلیون تومانی باید 10 میلیون و 400 هزار تومان 

پرداخت کنند. 
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شورای پول و اعتبار دستورالعمل 
»حساب جاری« را اصالح کرد

ش��ورای پول و اعتبار با ه��دف کمک به بنگاه ها و 
فعاالن اقتصادی و نیز اعتباربخش��ی ب��ه ابزار چک، 

دستورالعمل »حساب جاری« را اصالح کرد. 
به گ��زارش بانک مرکزی، ش��ورای پ��ول و اعتبار 
در یک هزار و دویس��ت و چهل و هش��تمین جلسه 
خود »دس��تورالعمل شناس��ایی درآمد موسسه های 
اعتباری« را تصویب و »دستورالعمل حساب جاری« 

را اصالح کرد. 
در این جلس��ه پیش��نهاد بانک مرک��زی با عنوان 
موسس��ه های  درآم��د  شناس��ایی  »دس��تورالعمل 
اعتباری« با هدف ارتقای شفافیت صورت های مالی، 
ارائه تصویری صحیح تر از وضعیت عملکردی بانک ها 
و جلوگیری از شناس��ایی و توزیع س��ودهای موهوم 

تصویب شد. 
بدین ترتی��ب بانک ه��ا و موسس��ه های اعتب��اری 
غیربانکی موظف ش��دند از این پس صورت های مالی 
خود را با رعایت مفاد دس��تورالعمل یادش��ده تنظیم 
کنند. اجرای این دس��تورالعمل گام مهم دیگری در 
راستای برنامه اصالح نظام بانکی است که در سالیان 
اخیر توس��ط بانک مرکزی به ص��ورت تدریجی اجرا 

شده است. 
همچنی��ن در این جلس��ه و بنا به پیش��نهاد بانک 
مرک��زی اصالحیه دس��تورالعمل حس��اب جاری با 
رویک��رد اعتباربخش��ی به ابزار چک و پیش��گیری از 
افزایش چک های برگشتی در جامعه و نیز پیش بینی 
برخی تمهیدات در راستای کمک به بنگاه ها و فعاالن 
اقتصادی دارای مشکل در این خصوص تصویب شد. 
ای��ن اص��الح در راس��تای اق��دام س��ال های اخیر 
بانک مرکزی با هدف س��اماندهی و انتظام بخشی به 
وضعی��ت چک به عنوان یک��ی از مهم ترین ابزارهای 
پرداخت در کش��ور از جمله طرح های »چکاوک« و 

»صیاد« انجام شده است. 
در اصالحی��ه این دس��تورالعمل ک��ه جزییات آن 
هنوز منتشر نشده، تجربه ها و بازخوردهای دریافتی 
از اجرای دس��تورالعمل حساب جاری و آرای مراجع 

قضایی در این زمینه لحاظ شده است. 
فعالیت صرافی ها به سامانه نیما آمد

رئی��س کانون صراف��ان از آغاز فعالی��ت صرافی ها 
در س��امانه نیم��ا از ابت��دای خردادم��اه خب��ر داد و 
گفت: اکنون فع��االن تجاری اعم از صادرکنندگان و 
واردکنن��دگان می توانند صراف��ی منتخب خود را در 

این سامانه انتخاب و عملیات ارزی انجام دهند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ب��ا اج��رای نظام ارزی ش��ناور 
مدیریت ش��ده از ش��امگاه ۲0 فروردی��ن، فعالی��ت 
صرافی ها مح��دود و مبادالت ارزی به س��امانه نیما 

منتقل شد که در آن بانک ها حضور داشتند. 
پ��س از آن کانون صراف��ان ایران در جلس��اتی با 
مس��ئوالن ارزی کش��ور تالش کردند نقش و جایگاه 
صرافی ه��ا در نظ��ام ارزی جدی��د روش��ن ش��ود و 
دست اندرکاران بانک مرکزی نیز قول دادند به تدریج 
نق��اط ضعف را برطرف و دامن��ه فعالیت صرافی های 

مجاز را روشن کنند. 
در ای��ن پیون��د س��عید مجتهدی، رئی��س کانون 
صرافان ایران اظهار داش��ت: س��امانه نیم��ا به ابتکار 
بان��ک مرکزی ب��ا هدف تک نرخی و کنت��رل ورود و 
خروج ارز طراحی و اجرا شد و کار بسیار مهمی برای 

مدیریت منابع ارزی کشور بود. 
وی افزود: از آنجا که نظام جدید ارزی با س��رعت 
اجرایی شد، نیاز به بازنگری و رفع نقاط ضعف بود تا 
مشکالت در هنگام اجرای کار شناسایی و رفع شوند. 
این ص��راف با بیان اینکه در ابت��دای فعالیت نیما 
اختی��ار خرید و فروش ارز به بانک ها داده ش��ده بود 
و آنه��ا ترجیح می دادند با صرافی ه��ای زیرمجموعه 
خود کار کنند، اظهار داش��ت: در روش جدید، جای 
خالی صرافی ه��ا در نظام ارزی مش��هود بود و لذا با 

درخواست کانون، بازنگری ها انجام شد. 
مجته��دی اظه��ار داش��ت: ب��ا تمهی��دات جدید 
اندیشیده شده، اکنون مش��تریان صرافی ها می توانند 
تقاضای ارزی خود را در بس��تر نیم��ا با صرافی های 
مورد نظرش��ان انجام دهند و دیگر مشکالت گذشته 

وجود ندارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4,۲00دالر آمریکا

7,479یورو اروپا

۸,556پوند انگلیس

1,7۲9درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۸11,000مثقال طال

1۸7,350هر گرم طالی 1۸ عیار

1,9۲0,000سکه بهار آزادی

۲,013,۸00سکه طرح جدید

991,000نیم سکه

570,000ربع سکه

355,000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

ب��ا اعم��ال تغییراتی در برخ��ی موارد 
بخش��نامه ارزی بان��ک مرک��زی، امکان 
خری��د ارز از صرافی ه��ا نیز فراهم ش��د. 
البته این خرید در سامانه یکپارچه ارزی 
)نیما( انجام می ش��ود و به هیچ عنوان به 
معن��ای ورود صرافی ها به خرید و فروش 

ارز در بازار آزاد نیست. 
به گزارش ایسنا، از روز ۲1 فروردین ماه 
س��ال جاری سیاس��ت جدی��د ارزی به 
مرحل��ه اجرا درآمد و در مهم ترین بخش 
آن خری��د و ف��روش ارز در بازار آزاد کال 
ممن��وع ش��د، به طوری ک��ه صرافی ها از 
معامالت ارزی منع شده و این جریان به 
سمت بانک ها رفت و عمده عرضه و تقاضا 
که توسط صادرکنندگان و واردکنندگان 
انجام می شود در س��امانه یکپارچه ارزی 
)نیما( وارد ش��د. در این سامانه بانک ها، 
واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان حضور 
داش��ته و بان��ک مرکزی کنت��رل الزم را 
انجام می دهد. در این بین واردکنندگان 
کاال و خدمات به عن��وان متقاضیان ارز، 
صادرکنن��دگان در نقش فروش��ندگان و 
همچنی��ن بانک ه��ا و صرافی ها به عنوان 
واس��طه گران یعنی کسانی که منابع را از 
عرضه کننده به متقاضی هدایت می کنند، 

قرار دارند. 
صرافی ه��ا از طری��ق س��امانه نظارت 
می توانستند وارد سامانه نیما شده و مجاز 
بودند تا بتوانند از طریق این س��امانه ارز 
صادرکنن��دگان را خریداری و حواله های 
ارزی آنها را بفروش��ند، اما در این بخش 
اولویت با بانک ها بود. در سوی دیگر برای 
ف��روش ارز یعنی تأمین نی��از واردکننده 
اولویت اصلی بانک ه��ا بودند، به عبارتی 
آنه��ا ارز مورد نیاز را تأمی��ن و از طریق 
صرافی خود ب��ه متقاضی ارائه می کردند. 
در این ش��رایط متقاضی ارز نمی توانست 
صرافی غیر از صرافی بانک ها را برای خود 
انتخاب کند و انتخاب برعهده بانک بود، 
اما براساس بخش��نامه جدیدی که بانک 
مرکزی صادر کرده شرایط متفاوت شده 
و امکان انتخاب برای صرافی آزاد است. 

براس��اس یکی از مفاد بخش��نامه اخیر 
بان��ک مرکزی مس��ئولیت خری��د ارز به 
غی��ر از مواردی ک��ه بانک عام��ل تعهد 
پرداخ��ت ارز به ذی نف��ع را برعهده دارد 
واردکنن��ده خود باید خرید را انجام داده 
و ب��ا مراجعه به س��امانه جام��ع تجارت 
راس��ا اقدام به تأمین ارز از طریق سامانه 
نیم��ا کن��د. اطالعات دریافت��ی در مورد 

جزییات بخش��نامه اخی��ر بانک مرکزی 
از ای��ن حکایت دارد ک��ه وقتی متقاضی 
برای دریافت و تأمی��ن ارز خود از کانال 
بانک ها وارد ش��ده و مراحل آن را انجام 
می دهد در زمانی که قرار اس��ت ارز مورد 
نیاز را از صرافی تحویل بگیرد دیگر مثل 
گذشته نیس��ت که مجبور باشد صرفا به 
صراف��ی بانک مراجعه کند. در این حالت 
آزاد گذاش��ته ش��ده و می تواند ارز مورد 
نی��از خود را از صرافی مورد نظر خود که 
البته صرافی های مجاز حاضر در س��امانه 
نیما هستند تهیه کند. ولی در این رابطه 
نکت��ه ای که وج��ود دارد این اس��ت که 
وقت��ی بانک صرافی خ��ود را برای تأمین 
ارز معرف��ی می کند ب��ا توجه به تعهداتی 
که برعهده دارد نس��بت ب��ه پرداخت ارز 
متعهد خواهد بود، ولی اگر از صرافی آزاد 
دریافت شود ممکن است تعهدی در این 

رابطه وجود نداشته باشد. 
در یکی  دیگر از بندهای این بخشنامه 
به نحوه تأمین ارز توسط بانک های عامل 
اشاره ش��ده و آمده است که بانک عامل 
در م��واردی ک��ه تعهد پرداخ��ت ارز به 
مشتری را دارد، می تواند از طریق سامانه 
تأمین ارز اقدام به خرید از س��امانه نیما 

کن��د. در این رابطه باید گفت که بانک ها 
س��ه راه تأمین ارز دارند ک��ه عبارتند از: 
خرید از بانک مرکزی، حساب ارزی خود 
مشتری و سامانه تأمین ارز، اما طبق این 
بخشنامه این امکان برای آنها فراهم شده 
که بتوانند به سامانه نیما مراجعه کرده و 

ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند. 
در بن��د دیگر آمده ک��ه در مواردی که 
واردکنن��ده راس��ا اقدام به تأمی��ن ارز از 
س��امانه نیما می کند مبن��ای عمل بانک 
عامل روش برات بدون تعهد خواهد بود. 
در این ب��اره الزم به یادآوری اس��ت که 
اگر وارد کننده راسا در سامانه نیما اقدام 
ب��ه تأمین ارز کند، خ��ود به خود مبنای 
عمل بانک روش برات بدون تعهد اس��ت 
به ای��ن معنا که نمی تواند به بانک بگوید 
که اول پول اس��ناد پرداخت ش��ود و بعد 
اس��ناد تحویل متقاضی شود )روش برات 

با تعهد(. 
ام��ا بانک مرک��زی در این بخش��نامه 
تأکی��د کرده ک��ه بانک عام��ل باید برای 
کس��انی که از س��امانه نیم��ا تأمین ارز 
می کنند وثای��ق الزم را دریافت کند. به 
عبارتی در این رابطه باید طبق بخش اول 

مجموعه مقررات ارزی اقدام کند. 

انحصار بانک ها شکست

بازگشت صرافی ها به معامالت ارزی

سیدحسین سلیمی
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

پنجشنبه
3 خرداد 1397

شماره 1073
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65 روز از س��ال 97 می گ��ذرد و بازار 
ارز روزه��ا و هفته های پرنوس��انی را در 
این مدت گذرانده اس��ت. اگرچه با اعالم 
سیاست تک نرخی ش��دن دالر، تا حدی 
التهاب بازار ارز فروکش کرد، اما همچنان 
بازار غیررسمی به کار خود ادامه می دهد 
و ای��ن ب��ازار عن��وان »قاچ��اق« به خود 
گرفته اس��ت. از س��وی دیگر، به اعتقاد 
برخی کارشناس��ان، تک نرخی شدن ارز 
پیش��رفتی قابل توجه برای رس��یدن به 
بازاری منس��جم و متشکل همانند بورس 
ارز اس��ت و از میزان رانت و فس��ادی که 
دالر آزاد ی��ا مبادله ای ایج��اد کرده بود، 

می کاهد. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، در ایامی که 
بحران ارزی به اوج خود رسیده بود، یکی 
از بزرگ ترین مس��ائلی که وجود داشت، 
ش��فاف نبودن بازار بود. یادمان نمی رود 
در روزه��ای ابتدای س��ال و در ایامی که 
بازارها تعطیل ب��ود، با وجود این که هیچ 
بازاری فعالیت رس��می و جدی خود را از 
سر نگرفته بود، یک دفعه نرخ ارز صعودی 
شد و با کمبود ارز در بازار مواجه شدیم؛ 
ای��ن در حالی اس��ت که به ب��اور برخی 
تحلیلگ��ران اقتصادی، اگ��ر محلی برای 
مب��ادالت ارزی ش��بیه به ب��ورس وجود 
داش��ت، تمام مبادالت اقتصادی ش��فاف 
می ش��د. البت��ه مقام��ات بان��ک مرکزی 
معتقد بودند که »بازار ارز در س��ال های 
گذشته در تعطیالت تا 15 فروردین هیچ 
تحرکی نداش��ت و اتفاقات و التهاباتی که 
رخ داد، فقط و فقط در فضاهای تلگرامی 
و ش��بکه های مجازی ب��ود و قیمت هایی 

اعالم می شد.«
چند سال برنامه ریزی برای راه اندازی 

بورس ارز
راه اندازی بورس ارز از س��ال ها قبل در 
اقتصاد ایران مطرح اس��ت، به طوری که 
در آذرم��اه 1394 ش��ورای عالی بورس 
راه ان��دازی ب��ازار آتی ارز را ب��ه تصویب 
رساند. پیش از این، بهمن ماه سال 1395 
ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک مرکزی 
خب��ر داده بود که »در رابطه با راه اندازی 
بورس ارز در حال برنامه ریزی هستیم تا 
بازارهایی که با ش��فافیت معامالت ارزی 
را انج��ام می دهند، این مه��م را در نظر 

بگیرند.«
آبان س��ال گذش��ته ش��اپور محمدی، 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار از 
مذاکره با بانک مرکزی ب��رای راه اندازی 
ب��ورس ارز خبر داده و گفته بود: »بورس 
ارز به تصویب شورای عالی بورس رسیده 
و تنه��ا تأیید نهایی بان��ک مرکزی باقی 
مانده اس��ت. بر این اساس، بانک مرکزی 
موافق��ت کلی خود را در زمینه راه اندازی 
بورس ارز ابالغ کرده است، اما اکنون در 
خصوص زم��ان اجرای��ی آن تردیدهایی 

وجود دارد.«
وی یادآور ش��ده ب��ود: »بانک مرکزی 
تالش های بسیاری را در این زمینه انجام 
داده اس��ت که امیدواریم ه��ر چه زودتر 

شاهد راه اندازی بورس ارز باشیم.«
 حلقه نقص سیاست گذاری ها

تکمیل شود
با این وجود، هنوز خبری از پیش��رفت 
ای��ن مذاکرات و ب��ه راه افت��ادن بورس 
مستخدمین حسینی،  نیس��ت. حیدر  ارز 
»دولت  می گوی��د  اقتصادی  کارش��ناس 
چاره ای ج��ز آنچه در م��ورد ارز تصمیم 
گرفت و اعمال کرد، نداش��ت ولی اکنون 
باید حلقه نقص سیاس��ت گذاری خود را 

تکمیل کند.«
وی توضی��ح می دهد: »اکن��ون درباره 
وضعی��ت ارز دو دیدگاه وجود دارد؛ ابتدا 
این که ارزی که در اختیار دولت اس��ت و 
از محل فروش نفت به دست می آید، باید 
برای فعالیت های زیربنایی کش��ور لحاظ 
ش��ده و این نفت نبای��د وارد حیطه بازار 
و توزیع بین فعاالن اقتصادی شود. طبق 
این دیدگاه ای��ن ارز باید صرف جاده ها، 
سیس��تم های ریلی کشتی رانی و... هزینه 

ش��ود. این دیدگاه همچنی��ن مخالف ارز 
مسافرتی و دانشگاهی و... است.«

»یک  می افزاید:  مستخدمین حس��ینی 
دیدگاه دیگر هم وجود دارد که می گوید 
ارزی ک��ه ب��ه دس��ت دولت آم��ده، باید 
تأمین کاالهای اساسی کشور و همچنین 
واردات کاالهای واسطه ای و سرمایه ای به 
کار رود. در کن��ار این، نظ��ر دیگری هم 
وجود دارد مبنی بر اینکه بورس ارز شکل 
بگیرد و ارز مورد نیاز جامعه که ضروری 
نیس��ت، در آن بورس عرضه شود و تابع 
عرض��ه و تقاضا برای مصارف مردم برقرار 

شود.«
ب��ه ب��اور وی، »دقیق��ا حلق��ه نق��ص 
تصمیمات ارزی در کش��ور همین است. 
با توجه به این که دولت نفت می فروش��د 
و ارز آن را در اختی��ار دارد، می تواند آن 
را با هر قیمتی که می خواهد عرضه کند، 
اما در کنار آن ب��رای ارزهای متفرقه که 
ضروری نیس��ت، به ج��ای اینکه مردم را 
به س��مت فعالیت های زیرزمینی بکشاند 
و ب��ه این ترتیب نی��روی انتظامی را هم 
وارد عرص��ه کرده ک��ه با م��ردم درگیر 
ش��وند، بهترین کار این اس��ت که بورس 

ارز محدود راه بیندازد.«
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی تصری��ح 
 می کن��د: »اکنون گفته می ش��ود حدود

۲0 میلیارد دالر ارز در خانه ها وجود دارد؛ 
اگر بورس ارز ایجاد شود، این ارز در آنجا 
ارائه ش��ده و مردمی که به آن نیاز دارند، 
از آن اس��تفاده می کنند. اکنون می بینیم 
که سیاس��ت س��پرده گذاری ارزی مردم 
در بانک ه��ا چن��دان موفقیت آمیز نبوده 
اس��ت، چون مردم هنوز ب��ه برنامه های 
اقتص��ادی دولت و بان��ک مرکزی اعتماد 
ندارند، بنابراین خوب اس��ت که دولت با 
ایج��اد بورس ارز زمینه افزایش اعتماد را 

فراهم کند.«
چاره کنترل بازار، شاید بورس ارز 

نباشد
اما مع��اون بورس تهران معتقد اس��ت 
»ش��اید چ��اره کنترل بازار ارز تأس��یس 
ب��ورس ارز نباش��د و ش��اید الزم باش��د 
بازارهای دیگر و روش های دیگر از جمله 
حس��اب ها و س��پرده های ارزی داش��ته 
باش��یم.« به گفته روح اهلل حسینی مقدم، 
»برای تأس��یس ه��ر ب��ازاری، باید اجازه 
دهیم منطق و سازوکار عرضه و تقاضا در 
آن حاکم ش��ود و آن بازار باید با شرایط 

بازار آزاد همخوانی داشته باشد.«
وی در پاسخ به این که الزمه راه اندازی 
ب��ازار مش��تقه ارز در ای��ران چیس��ت؟ 
می گوید: »ش��رایط اقتصادی ما با خیلی 
از کش��ورهای دیگ��ر متفاوت اس��ت. در 
کش��ورهای دیگر س��رمایه گذاری در ارز 
یک نوع سرمایه گذاری متعارف محسوب 
نمی شود، ولی در کش��ور ما این موضوع 

معمول است.«
معاون س��ازمان بورس می افزاید: »در 
نتیج��ه یک��ی از بازارهایی ک��ه تمایل به 
سرمایه گذاری در آن در ایران وجود دارد، 
بازار ارز است. شاید باید نسخه هایی برای 
ایج��اد این ب��ازار در ایران وجود داش��ته 
باشد که در کتاب ها و برای جاهای دیگر 

دنیا وجود ندارد.«
معاون بورس تهران تأکید کرد: »البته 
شاید چاره کنترل بازار ارز تأسیس بورس 
ارز نباش��د و شاید الزم باش��د بازارهای 
دیگر و روش های دیگر از جمله حساب ها 
و سپرده های ارزی داش��ته باشیم. بانک 
مرک��زی اگر روی این چیزه��ا فکر کند، 
می توان��د به یک جمع بندی مناس��ب در 

این مورد برسد.«
ب��ه اعتقاد حس��ینی مقدم، »اگر اعتقاد 
بر این اس��ت که س��ازوکار بازار سرمایه 
می توان��د به ب��ازار ارز کم��ک کند، برای 
پاس��خ به برخ��ی از تقاضاهایی که وجود 

دارد، بازار سرمایه این آمادگی را دارد.«
وی تصری��ح می کن��د: »س��ابقا بورس 
کاال به یک ش��کل اعالم کرد که آمادگی 
تشکیل بورس ارز اس��ت و بورس تهران 

هم در مقاطعی بحث مش��تقات ارزی را 
مطرح کرد تا بتواند این بازار را راه اندازی 
و به ب��ازار ارز کمک کند. ما در دهه 70 
و اوای��ل دهه ۸0 در بورس تهران گواهی 
س��پرده ارزی منتش��ر می کردیم. به نظر 
من می توانیم روی این موضوع فکر کنیم 

و به یک نتیجه برسیم.«
بورس ارز ظرفیت های زیادی دارد

س��عید صم��دی، عضو هی��أت علمی 
دانش��گاه اصفه��ان نی��ز می گوی��د: »ما 
می توانی��م از ظرفیت ب��ورس برای ایجاد 
بازار ارزی استفاده کنیم. در هر اقتصادی 
وقتی بازاری را نادیده بگیریم مشکل ساز 
خواه��د ب��ود، بنابرای��ن اگ��ر بتوانیم از 
ظرفیت های ب��ورس ارزی در این زمینه 
اس��تفاده کنیم، قطعاً با کنترل بازارهای 
موازی می توانیم از رش��د قیمت هایی که 
در بازارغیررس��می ش��اهد آن هس��تیم، 

جلوگیری کنیم.«
از نظ��ر ای��ن اقتصاددان، »بهتر اس��ت 
منابع ارزی را به س��متی هدایت کرد که 
کمتری��ن نقل و انتق��االت در آن صورت 
بگیرد؛ چراکه راحت تر می توان از ش��تاب 
گرفتن قیم��ت در بازارهای غیررس��می 

جلوگیری کرد.«
او معتقد اس��ت: »بهترین راه تأمین ارز 
برای این بازارها استفاده از ارزهای حاصل 

از صادرات است. با تخصیص بخشی از این 
ارزه��ا به بازار بورس در کنار محدود کردن 
دامنه فعالیت های رانتی، کنترل قیمت ها را 
با کارآمدی بیشتری اعمال کرد. تخصیص 
ارز حاصل از ص��ادرات بهترین روش برای 
ایجاد »بازار آزاد ارزی« اس��ت و با توجه به 
نیاز مردم بخش��ی از تقاضاهای ارزی باید 
در ب��ازاری موازی ایجاد ش��ود و برای مهار 
رانت های موجود در بازارهای غیررس��می 
چه راه��کاری بهتر از بورس ارزی می تواند 

باشد.«
مهلت مجلس برای ایجاد بورس ارز

با این حال، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس عنوان کرده اس��ت: »حاال که ارز 
تک نرخی ش��ده اس��ت، بر اساس طرح 
مش��ترک مجل��س و دولت ک��ه در چند 
روز آینده نهایی می ش��ود، بانک مرکزی 
مکلف خواهد ش��د حداکثر در مدت یک 
ماه بازار متشکل ارزی یا همان بورس ارز 

را تأسیس کند.«
ب��ه گفته وی، »اگر ه��م بانک مرکزی 
حداکثر ظ��رف یک ماه زمینه تأس��یس 
بازار متش��کل ارزی یا هم��ان بورس ارز 
را فراه��م نکند، آن وقت مجلس خودش 
دس��ت به کار خواهد ش��د و ب��ا تصویب 
قانون��ی، بانک مرکزی را به انجام این کار 

مکلف خواهد کرد.«

واکاوی دیدگاه کارشناسان درباره ایجاد بورس ارز

بورس ارز آرامش را به بازار بازمی گرداند؟ 
نگاه

یک کارشناس بازار سرمایه ارزیابی کرد
سرمایه های سرگردان کجا آرام 

می گیرند؟ 
یک کارشناس بازار سرمایه سوق یافتن سرمایه ها به 
سمت حوزه های مربوط به مسکن، طال و ارز را به دلیل 
وجود ش��رایط عدم اطمینان در بازار س��رمایه ارزیابی 
کرد.  حس��ین خزلی خرازی، کارشناس بازار سرمایه، 
در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه به طور پیش فرض 
اگر شرایط عدم اطمینان در کشور حاکم نبود، بهترین 
گزینه برای سرمایه گذاری سهام و بورس است، گفت: 
به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان سرمایه در کشور، 
س��رمایه داران ترجیح می دهن��د دارایی های خود را به 
صورت ثابت مانند مس��کن، ط��ال و ارز تبدیل کنند و 
کمتر سراغ حوزه هایی مانند بورس می روند.  وی با بیان 
اینکه بازار مس��کن به لحاظ اقتصادی به اشباع رسیده 
اس��ت، اضافه کرد: با این حال سفته بازها همیشه بازار 
مسکن را جذاب می بینند. سفته بازی به این معناست 
که آنها مس��کن را به منظور مصرف نهایی نمی خرند، 
بلکه آن را به عن��وان کاالیی با ارزش می خرند تا بعداً 
گران تر بفروشند. با این کار آنها هم می توانند سود کنند 
و هم می توانند در شرایط تورمی، ارزش پول خودشان 
را حفظ کنند تا ثروت ش��ان کم نش��ود.  خزلی با بیان 
اینکه اگر سرمایه ها به سمت سفته بازی در بازار مسکن 
برود، هیچ رش��د اقتصادی ایجاد نمی شود، گفت: همه 
باید کمک کنند تا با کم کردن ش��رایط عدم اطمینان 
در بازار، س��رمایه ها به سمت خرید سهام برود، چراکه 
سرمایه گذاری در این حوزه می تواند باعث ایجاد رشد و 
رونق اقتصادی شود.  او با بیان اینکه بسیاری از صنایع 
که سهام ش��ان در بورس است وضعیت تولید و فروش 
خوبی در سال 1397 نداشته اند، اظهار کرد: با این حال 
بسیاری از صنایع مانند صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی 
فضای خوبی برای سرمایه گذاری هستند، اما به دلیل 
اینکه بسیاری از مردم با این حوزه آشنایی ندارند، کمتر 
در این حوزه س��رمایه گذاری می کنند.  این کارشناس 
بازار س��رمایه با بیان اینکه اگر بتوانیم سرمایه داران را 
به سمت سرمایه گذاری در سهام بنیادی و رشد بورس 
س��وق دهیم، می توانیم جلوی س��قوط س��رمایه ها را 
بگیری��م، اضافه کرد: از طرفی ش��رکت بورس هم باید 
تسهیالت الزم را به شرکت های کوچک تر بدهد تا آنها 

بتوانند راحت تر وارد چرخه شوند. 
خزلی در پای��ان اضافه کرد: ورود اف��راد بی اطالع و 
ناآش��نا به مسائل بورسی به این حوزه راحت نیست. با 
این حال آنها می توانند از طریق مشاوران حرفه ای که 
در این حوزه فعالیت دارند، وارد چرخه سرمایه گذاری 
در بورس ش��وند، چراک��ه این حوزه مانن��د طال قابل 
پیش بینی نیس��ت و کس��انی ک��ه بدون مش��ورت و 
واسطه های رس��می وارد می شوند، ممکن است دچار 

ضرر و زیان شوند. 
گفتنی اس��ت کاهش نرخ س��ود بانکی در اواس��ط 
س��ال گذشته )1396( باعث شد بسیاری از سرمایه ها 
از بانک ه��ا خارج ش��ود؛ س��رمایه هایی ک��ه برخالف 
تصور سیاس��تگذاران به حوزه های صنعتی یا تولیدی 
وارد نش��ده، بلکه به بازار ارز و طال س��رازیر ش��د و در 
اواخر همان س��ال هم التهاباتی را در بازار ارز به دنبال 
داش��ت. همین التهابات در بازار ارز باعث شد تا نهایتاً 
بانک مرکزی نرخ سود بانکی را یک شبه تا ۲۲ درصد 
افزایش دهد؛ اتفاقی که البته موجب نش��د سرمایه ها 
به همان س��رعت به بانک ها بازگردند. بخش��ی از این 
سرمایه ها البته به بازار خاموش مسکن هم سرایت کرد 
و موجب گرانی نس��بی این حوزه هم شد. با این حال 
برخی کارشناسان بهترین گزینه برای این سرمایه های 
سرگردان را بورس می دانند، بورسی که البته وارد شدن 
به آن کار س��اده ای نیست و چه بس��ا نیازمند مشاوره 

گرفتن از خبرگان این حوزه باشد. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار: 
نوسان قیمت و ریسک های شدید با 

معامالت آتی پوشش داده می شود
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار در آیین 
راه اندازی قرارداد آت��ی زعفران در بورس کاال گفت 
نوسان قیمت و ریس��ک های شدید با معامالت آتی 

پوشش داده می شود. 
به گزارش فارس، ش��اپور محم��دی در آیین آغاز 
به کار معام��الت آتی زعفران در بورس کاالی ایران 
ک��ه با حضور مس��ئوالن وزارت جهاد کش��اورزی و 
بورس کاالی ایران برگزار ش��د، گفت: نبود اطالعات 
ش��فاف در بازار، حضور گس��ترده واسطه ها به شکل 
غیرمنصفانه و پدیده س��لف خری به معنای منفی و 
با قیمت غیرعادالنه سبب می شود که نیاز به حضور 
و عرضه ای��ن محصوالت در ب��ورس کاال ضروری تر 
به نظر برس��د.  وی اف��زود: بازار آت��ی را در دنیا به 
دلی��ل شکس��ت بازاره��ای س��نتی و ناکارایی این 
بازارها، تش��کیل داده اند که بعضی نوسانات قیمتی 
و ریسک های ش��دید را هم پوشش می دهد، مضاف 
بر آنکه مدیریت ریسک قیمت بهبود می یابد، چراکه 
وقتی دو بازار نقد کنار هم قرار گیرند، اگر یک بازار 
راه نادرست را برود، بازار دیگر آن را اصالح می کند. 
محم��دی همچنی��ن معام��الت آت��ی را از جمله 
عواملی دانست که به توس��عه بازار کمک می کند و 
افزود: تس��هیل معامالت فیزیکی ه��م از این جمله 
اس��ت که برخی افراد در لحظه معامله ممکن است 
امکان تحویل نداش��ته باشند که در اکثر کشورهای 
دنیا بورس معامالت آتی در بورس کش��اورزی فعال 
اس��ت، به عنوان مثال؛ قرارداد آتی هل و روغن نعنا 
در هند، سویا و ذرت در چین، قرارداد آتی دام زنده 
و گوش��ت دام و قهوه عرب��ی در برزیل، قرارداد آتی 
پال��م در مالزی و ذرت س��فید و گن��دم در آفریقای 

جنوبی انجام می شود. 

رشد 215 واحدی شاخص بورس

پتروشیمی ها محرک بورس شدند
درحالی که بورس تهران روز سه ش��نبه نوس��انی در 
حد صفر داش��ت، روز چهارش��نبه توانست بار دیگر با 
رشد قیمت ها مواجه شود و پتروشیمی ها تأثیر نسبتا 
بیشتری در نوسانات افزایشی نماگرهای بازار داشتند. 
اما اینکه این شرایط سبز برای بورس تهران پایدار باشد 
یا خیر به پیش بینی ها درب��اره وضعیت آینده اقتصاد 
بس��تگی دارد.  به گزارش ایس��نا، در روزهای گذشته 
ش��اخص هم وزن بورس با کاهش مواجه ش��د و نشان 
داد که س��هم های کوچک عمدتا روند قیمت نزولی را 
شاهد هستند، اما روز چهارشنبه بار دیگر شاخص های 
بازار یکدس��ت با رشد مواجه ش��دند، اما از آنجایی که 
خبرهای خوب و پایداری شنیده نشده این روند قیمتی 

نمی تواند پایدار باشد. 
در ح��ال حاضر نگرانی از آینده اقتصاد کش��ور در 
فعاالن بازار س��رمایه نیز وجود دارد و این ش��رایط 
می تواند ریس��ک های سیس��تماتیک بازار را افزایش 
دهد، هر چند که فع��اًل بورس تهران بعد از مدت ها 

حالت نسبتا پایداری را تجربه کرده است. 
روز چهارش��نبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران ۲15 واحد رش��د کرد و به 
رقم 95 هزار و 445 رس��ید. همچنین شاخص کل 
ه��م وزن با 61 واحد رش��د تا رق��م 17 هزار و 336 
باال رفت. شاخص آزاد شناور نیز ۲5۲ واحد افزایش 
یاف��ت و به رق��م 101 هزار و 931 رس��ید. در عین 
حال شاخص بازار اول و دوم هر یک به ترتیب 19۸ 
و ۲1۲ واحد رشد کردند.  معدنی و صنعتی گل گهر، 
پتروشیمی خارک، پتروشیمی جم و فوالد خراسان 
ه��ر یک ب��ه ترتی��ب 7۲، 5۲، 4۸ و 41 واحد تأثیر 
کاهنده روی دماس��نج بازار س��رمایه داشتند، اما در 
طرف مقابل س��رمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی 
تأمین ، مخابرات ایران، پاالیش نفت تهران و پاالیش 
نفت بندرعباس به ترتیب با 37، ۲9، ۲۸ و 16 واحد 

تأثیر کاهنده روی شاخص های بازار داشتند. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی، کک و س��وخت 
هسته ای قیمت ها با کاهش همراه شد. در این گروه 
۲0 میلیون سهم به ارزش بیش از 10میلیارد تومان 
مورد داد وس��تد قرار گرفت.  ام��ا در گروه کانه های 
فلزی روند قیمت س��هم ها عمدتا صعودی بود، البته 
قیمت ه��ا عموم��ا در این گروه کمت��ر از یک درصد 
رش��د داش��تند. در گروه فلزات اساس��ی نیز بیشتر 
سهم ها کمتر از ۲ درصد با رشد قیمت مواجه شدند 
و تع��دادی نیز کمتر از ی��ک درصد کاهش قیمت را 

تجربه کردند. 

نماگربازارسهام

پنجشنبه
3 خرداد 1397

شماره 1073



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irصنعت، معدن، تجارت 6

وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه اکنون 
زمان آن رسیده تا اشکاالت سیاست های 
جدی��د ارزی دولت مرتفع ش��ود، گفت: 
پیش��نهاد می ش��ود تا خرید و فروش ارز 
بین صادرکننده و واردکننده در س��امانه 

نیما با نرخ توافقی صورت گیرد. 
یحیی آل اسحاق در گفت  وگو با فارس، 
با اشاره به سیاس��ت های ارزی دولت در 
ماه ه��ای اخیر، گفت: اق��دام دولت برای 
کنت��رل بازار ارز در ش��رایطی که قیمت 
دالر ب��ه س��مت ۸ هزار توم��ان در حال 
حرکت بود توانس��ت بازار ارز و التهابات 
آن را کنترل کند.  عضو هیأت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی تهران اف��زود: با توجه به 
اجرای سیاس��ت های جدید ارزی اکنون 
در ش��رایطی قرار داریم که می توان نقاط 
ضعف سیاست های ارزی دولت را اصالح 
کرد تا این سیستم به یک سیستم پایدار 

تبدیل شود. 
3 نوع تقاضا برای ارز در کشور

وی با اش��اره به اینکه س��ه تقاضا برای 
ارز در جامع��ه وجود دارد، بیان داش��ت: 
ی��ک تقاضا برای کاالهای اساس��ی، مواد 
اولیه، قطعات و کاالهایی است که دولت 

تضمین کرده که ارز با نرخ 4۲00 تومان 
را برای واردات آنها تخصیص دهد. 

آل اسحاق به نوع دیگر تقاضای ارز برای 
واردات کاالهای قاچاق و اقالم غیرالزم و 
یا تقاضا برای خروج ارز از کش��ور اش��اره 
کرد و افزود: تأمین ارز این تقاضا ها برای 

دولت و کشور هیچ ضرورتی ندارد. 
عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ای��ران گفت: نوع س��وم تقاضا ب��رای ارز 
تقاض��ا ب��رای واردات کاالهای��ی مث��ل 
موبایل، کامپیوتر، قطعات یدکی و امثال 
آن اس��ت که هم واردات آن الزم اس��ت 
و ه��م جزو کاالهای قاچاق نیس��تند و از 
طرف��ی واردات این کااله��ا از نظر دولت 

بالمانع است. 
پیشنهادی برای مبادله ارز 

صادرکنندگان و واردکنندگان در 
بستر نیما

وزیر اسبق بازرگانی در ادامه بیان داشت: 
پیش��نهاد می ش��ود دولت برای تأمین نوع 
س��وم تقاضای ارز ش��رایط وی��ژه ای را در 

سیستم جدید ارزی به وجود آورد. 
وی با بیان اینک��ه صادرکنندگان باید 
ارز حاصل از صادرات خود را در س��امانه 

نیم��ا به ثبت برس��انند و ب��ا نرخ 4۲00 
تومان آن را بفروشند، گفت: این در حالی 
است که فروش ارز با چنین نرخی ممکن 
است برای صادرکنندگان به صرفه نباشد 

و آنها را متضرر کند. 
آل اس��حاق اظهار داش��ت: همچنین با 
توجه ب��ه تقاضاهای زی��اد و اولویت های 
تخصی��ص ارز ب��رای کااله��ای مهم ت��ر 
ممکن است برخی واردکنندگان نتوانند 
ارز م��ورد نیاز کااله��ای وارداتی خود را 

به موقع تأمین کنند. 
رئی��س اتاق مش��ترک ای��ران و عراق 
اظهار داش��ت: بنابراین پیشنهاد می شود 
در سامانه ارزی نیما ضمن ثبت اطالعات 
کاالهای صادراتی و وارداتی و ارز حاصل 
از صادرات و ارز م��ورد نیاز برای واردات 
ش��رایطی فراهم ش��ود تا صادرکنندگان 
و واردکنن��دگان ارز را با ن��رخ توافقی با 

یکدیگر مبادله کنند. 
وی با اش��اره به بخشنامه ارزی معاون 
اول رئیس جمه��ور بیان داش��ت: در این 
بخش��نامه آمده اس��ت که هر فردی که 
کاالهای صادراتی دارد می تواند ارز آن را 
ب��رای واردات هم تخصیص دهد، اما باید 

تمام��ی مراحل در س��امانه ارزی نیما به 
ثبت برسد. 

مبادله با نرخ توافقی، بازار ثانویه را 
از بین می برد

آل اس��حاق بی��ان کرد: وقتی ش��رایط 
فراهم ش��ود ت��ا ارز صادرکننده با قیمت 
تمام ش��ده کاالی صادرات��ی در س��امانه 
نیم��ا عرضه ش��ود و از آن طرف هم که 
واردکنن��ده که ارز برای واردات نیاز دارد 
در همین س��امانه ارز مورد نیاز خود را از 
صادرکننده با نرخ توافقی خریداری کند 
آنگاه بخش��ی از تأمین ارز واردات از این 
راه به راحتی تأمین می ش��ود ضمن اینکه 
صادرکننده هم مجبور نیست ارز حاصل 
از صادرات خود را با نرخ 4۲00 تومان به  
فروش برساند و مشکالت صادرکننده هم 

حل می شود. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی 
متقاضیان واقعی ارز ممکن است با ترس 
و اضطراب ارز مورد نی��از خود را از بازار 
ثانوی��ه تهیه کنن��د، گفت: ب��ا راه اندازی 
چنین سیس��تمی نی��از متقاضیان واقعی 
ارز برآورده می شود و نیازی به تأمین ارز 

در بازار ثانویه نیست. 

رئیس اتحادیه کفش  های الس��تیکی و ماش��ینی با 
اشاره به مش��کالت تولید گفت: پس از ابالغ و اجرای 
سیاس��ت های جدید ارزی، صادرات نسبت به سه ماه 

گذشته 50درصد سخت تر شده است. 
علی اژدرکش در گفت وگو ب��ا فارس، با بیان اینکه 
اگرچه امسال در راستای منویات مقام معظم رهبری 
با عنوان س��ال »حمای��ت از کاالی ایرانی« نامگذاری 
ش��ده اس��ت، اما اقدامی برای حمایت از تولید کاالی 
ایرانی که قابل مثال زدن باشد، صورت نگرفته است. 
رئی��س اتحادیه کفش های ماش��ینی و الس��تیکی 
تهران با اش��اره به اینکه کشورمان به لحاظ اقتصادی 
و سیاس��ی در ش��رایط خاصی قرار دارد، گفت: همه 
قص��ور را نمی توان از س��وی دولت دید، اما مس��ائل 
دست و پا گیر و قوانین سختگیرانه در تولید روز به روز 

بیشتر می شود. 
وی در ادام��ه ب��ه موضوع مالیات ب��ر ارزش افزوده 
به عن��وان یکی از مس��ائل و مش��کالت بخش تولید 
اش��اره کرد و گفت: ما به هیچ عنوان با اخذ مالیات بر 
ارزش افزوده مخالف نیس��تیم، اما این مالیات باید از 
مصرف کننده اخذ شود زیرا در هیچ جای دنیا مالیات 

بر ارزش افزوده از تولید کننده اخذ نمی شود. 
اژدرک��ش گفت: یک تولید کنن��ده از ابتدای چرخه 
تأمی��ن کاال تا زمانی که کاال به دس��ت مصرف کننده 
برس��د، در چند مرحله بی��ش از 30درصد مالیات بر 
ارزش اف��زوده پرداخ��ت می کن��د ک��ه پرداخت این 
مبالغ با وضعیت نامناس��ب تولید ب��رای تولید کننده 

امکان پذی��ر نیس��ت.  رئی��س اتحادی��ه  کفش ه��ای 
الس��تیکی در ادامه با اش��اره به هزین��ه باالی تأمین 
مال��ی بیان کرد: ایجاد یک ش��غل در صنعت کفش با 
س��رمایه 40 تا 50 میلیون تومان میس��ر می شود، در 
 صورتی که در صنعت خودرو با سرمایه گذاری 400 تا

500 میلیون تومان یک شغل ایجاد می شود. 
اژدرکش اظهار داش��ت: بنابراین فردی با س��رمایه 
500 میلی��ون توم��ان در صنع��ت کف��ش ق��ادر به 
اش��تغال زایی برای 10 نفر اس��ت، اما فردی با همان 
س��رمایه  در صنعت خ��ودرو برای یک نف��ر می تواند 
اشتغال ایجاد کند.  وی با اشاره به اینکه هرچه تعداد 
افراد ش��اغل و کارگر بیشتر باش��د، هزینه های سربار 
از جمله بیمه و س��ایر مس��ائل افزایش می یابد، گفت: 
بنابراین س��رمایه گذار ترجیح می دهد به سمت ایجاد 

مشاغلی برود که هزینه  کمتری برای وی دارد. 
رئیس اتحادیه کفش های ماش��ینی و الس��تیکی با 
بیان اینکه باید برای اش��تغال زایی بیشتر سرمایه گذار 
را به س��مت اش��تغال زایی بیشتر تش��ویق کرد، بیان 
داشت: بنابراین باید در بیمه درصدهای تشویقی و یا 
ضرایب هوشمند در نظر گرفت تا سرمایه گذار به این 
سمت حرکت کند، درحالی که در شرایط کنونی کامال 

وضعیت برعکس است. 
اژدرکش با اش��اره به اینکه مشکالتی در تأمین ارز 
ب��رای واردات م��واد اولیه وجود دارد، اظهار داش��ت: 
تقریبا از 10 درخواس��ت ب��رای واردات مواد اولیه به 
یک درخواست ارز با نرخ 4۲00 تومان تعلق می گیرد 

و مشکالت در این زمینه زیاد است. 
وی ب��ا بیان اینکه برای توس��عه تولی��د باید به فکر 
ص��ادرات باش��یم، گفت: این در حالی اس��ت که پس 
از اب��الغ و اجرای سیاس��ت های ارزی جدید صادرات 

50درصد از سه ماه پیش سخت تر شده است. 
رئیس اتحادیه کفش های ماشینی و الستیکی بیان 
داش��ت: تمامی هزینه های یک تولید کننده از تأمین 
مواد اولی��ه، هزینه  کارگ��ری، برگزاری نمایش��گاه ها 
با نرخ دالر آزاد محاس��به می ش��ود، اما ارز حاصل از 
صادرات صادرکننده باید ب��ه نرخی که دولت تعیین 

کرده است، به فروش برسد. 
وی افزود: در چنین ش��رایط ام��کان ادامه فعالیت 

برای تولید کننده و صادرکننده وجود ندارد. 
اژدرک��ش در مورد تأثی��ر قاچ��اق در بخش تولید 
کفش های الس��تیکی و ماش��ینی گفت: قاچاق کفش 
بیش��تر در بخش های غیر چرم از قبیل کفش ورزشی 
و اس��پورت صورت می گرفت، اما با توجه به اقدامات 
صورت گرفته، قاچاق در این بخش کنترل شده است 

و تأثیر زیادی در صنف ما ندارد. 
وی در ادام��ه با بیان اینکه س��ه دیدگاه در مس��یر 
حمای��ت از کاالی ایران��ی وج��ود دارد، گف��ت: برای 
موفقی��ت در تولید کاالی ایرانی بای��د نگاه حاکمیت 
تس��هیل کنندگی، ن��گاه تولید کنن��ده تولید محصول 
باکیفی��ت و نگاه مصرف کننده اعتماد به کاالی ایرانی 
باش��د، تا با اتحاد این سه نگاه تولید کاالی ایرانی در 

مسیر خوبی قرار گیرد. 

سیاست های جدید ارزی دولت، صادرات را سخت تر کرد

 ایجاد هر شغل در صنعت کفش با 50 میلیون تومان

پیشنهادی برای اصالح سیاست های جدید ارزی

مبادله ارز با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان در بستر نیما
صادرات

بندر چابهار در خدمت صادرات 
مواد معدنی

رئیس سازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع 
معدن��ی ایران )ایمیدرو( اعالم کرد: دولت از اقدامات 
سازمان بنادر و دریانوردی در راستای جذب سرمایه  

بخش خصوصی به طور ویژه حمایت می کند. 
به گزارش مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، 
مهدی کرباس��یان در ارتباط با امضای قرارداد ترمینال 
تمام مکانی��زه مواد معدنی در بندر ش��هید بهش��تی 
چابهار اظهار کرد: ایران یک کش��ور معدنی اس��ت و با 
توس��عه عملیاتی طی سه سال گذش��ته در ۲50 هزار 
کیلومتر مربع، 500 میلیون تن آهن، 500 میلیون تن 
زغال سنگ و 40 میلیون تن طال استخراج شده است و 
به طور حتم در صورت توسعه عملیات اکتشافی، شاهد 
اس��تخراج مواد معدنی بیش��تری خواهیم بود.  معاون 
وزی��ر صنعت،  معدن و تج��ارت، ادام��ه داد: چابهار از 
ظرفیت های ارتباطی باالیی برخوردار اس��ت و بهترین 
مسیر برای اتصال دیگر کشورهاست که می تواند روابط 
بین المللی کش��ور را توس��عه بخش��د.  وی با تأکید بر 
اینکه وجود گاز و م��واد معدنی می تواند موجب ایجاد 
ارزش اف��زوده در محصوالت تولیدی کش��ور در بخش 
صادرات ش��ود، بیان کرد: ترمین��ال تمام مکانیزه مواد 
معدنی در بندر شهید بهشتی چابهار پروژه بسیار مهمی 
است که می تواند به توس��عه کشور در بخش معدن و 
صنایع معدنی کمک شایانی کند.  رئیس هیأت عامل 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(، افزود: افغانس��تان و کشورهای آسیای میانه 
می توانند با ایجاد کریدور ریلی به ش��رق کشور متصل 
شوند و آینده بسیار خوبی را در بخش صادرات و واردات 
معدن و صنایع معدنی و نیز عملیات بندری رقم بزنند.  
وی با اشاره به امضای قرارداد ترمینال تمام مکانیزه مواد 
معدنی در بندر ش��هید بهشتی چابهار، اظهار کرد: این 
قرارداد بین بخش خصوصی و سازمان بنادر و دریانوردی 

به امضا می رسد. 
وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان 
متولی بنادر کش��ور، براس��اس سیاست های اتخاذی 
دولت س��رمایه گذاری توس��ط بخش خصوصی را در 
دستور کار قرار داده است و در راستای جذب منابع 
بخش خصوصی عمل می کند. چنین اقداماتی توسط 
سازمان بنادر و دریانوردی مورد حمایت دولت است 

که به طور ویژه از آن استقبال می شود. 
گفتنی اس��ت روز گذشته مراس��م امضای قرارداد 
ترمین��ال تم��ام مکانی��زه م��واد معدن��ی و امضای 
تفاهم نام��ه احداث و بهره ب��رداری از کارخانه تصفیه 
شکر در بندر ش��هید بهشتی چابهار با حضور محمد 
راس��تاد، مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی و 
مهدی کرباسیان مدیرعامل سازمان توسعه معادن و 

صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( برگزار شد. 

آغاز به کار صرافی ها در کنار 
سامانه نیما

ی��ک مقام مس��ئول در نظ��ام بانکی از بخش��نامه 
بان��ک مرکزی مبنی بر صدور اجازه خرید مس��تقیم 
ارز از س��وی بازرگانان در صرافی ها خبر داد و گفت: 

صرافی های مجاز وارد عملیات معامله ارز شدند. 
یک مقام مس��ئول بانک��ی در گفت وگو با خبرنگار 
مه��ر، از صدور بخش��نامه ای از س��وی بانک مرکزی 
خب��ر داد که بر مبنای آن، تج��ار و فعاالن اقتصادی 
دارای کد ثبت سفارش می توانند به صورت مستقیم 

از صرافی ها ارز خریداری کنند. 
وی افزود: براساس این بخشنامه، بانک مرکزی اجازه 
خرید مس��تقیم ارز از س��وی بازرگانان در صرافی های 
مجاز را صادر کرده و براس��اس بخش��نامه مذکور قرار 
اس��ت ک��ه از روز سه ش��نبه، صرافی های مج��از نیز با 
ضوابط خاص در کنار سامانه نیما فعال شوند.  به گفته 
این مقام مس��ئول بانکی، بانک مرکزی با مکانیزم های 
خ��اص نظارتی این اجازه را به صرافی ها داده اس��ت و 
البته نرخ هم، همان 4۲00 تومان مالک اس��ت و هیچ 
خرید و فروش��ی خارج از این نرخ انجام نمی شود.  در 
متن بخش��نامه که ب��ه صورت اختصاص��ی در اختیار 
خبرگ��زاری مهر قرار گرفته اس��ت، بانک مرکزی طی 
بخش��نامه 97/670۸9 مورخ 1397/3/1 مس��ئولیت 
خرید ارز برخی از ثبت س��فارش هایی که تخصیص ارز 
)گواه��ی ثبت آماری( آنها به ص��ورت »بانکی )نیما(« 
اس��ت را به بازرگانان محول کرده است.  بر این اساس 
از روز سه ش��نبه م��ورخ 1397/3/1 امکان خرید ارز از 
صرافی ها در سامانه نیما از طریق سامانه جامع تجارت 

ایجاد شده است. 
مس��یر دسترس��ی به ای��ن قابلیت س��امانه جامع 
تج��ارت این گونه اس��ت: عملی��ات ارزی < مدیریت 

عملیات ارزی بانکی < خرید ارز
واردکنندگان محترم الزم اس��ت در این ارتباط به 
ن��کات زیر توجه کنند:  پی��ش از مراجعه واردکننده 
به س��امانه جامع تجارت، بانک عامل باید نس��بت به 
ثبت درخواس��ت تخصیص ارز )گواهی ثبت آماری(، 
دریاف��ت تأیید بانک مرکزی، اخذ تعهد از واردکننده 
مطابق تبصره 4بندی بخ��ش اول مجموعه مقررات 
ارزی و ثب��ت آن در پورت��ال ارزی اق��دام نماید، لذا 
اولی��ن قدم جهت تأمین ارز ثبت س��فارش، مراجعه 
حضوری وارد کننده به بانک عامل اس��ت.  مسئولیت 
خرید ارز ثبت سفارش هایی برعهده واردکننده است 
که بانک عامل برای آنه��ا، متعهد به پرداخت ارز به 
ذی نفع )فروش��نده( نشده باشد. در صورتی که بانک 
عام��ل متعهد به پرداخت باش��د، مس��ئولیت خرید 
ارز نی��ز برعه��ده بانک عامل اس��ت.  در صورتی که 
واردکننده شخصا به تأمین ارز از طریق سامانه جامع 
تجارت اقدام کند، مبنای عمل بانک )در اخذ کارمزد 

و. . .( روش برات بدون تعهد خواهد بود. 

اخبار

دستور وزیر تجارت و صنایع عمان 
برای حل مشکالت بازرگانان ایرانی 

در این کشور
هفدهمین کمیس��یون مش��ترک اقتص��ادی جمهوری 
اس��المی ایران و سلطنت عمان در مسقط برگزار می شود.   
به گزارش ایسنا، »علی بن مسعود السنیدی«، وزیر تجارت و 
صنایع عمان در دیدار اخیرش با حجت االسالم »محمدرضا 
نوری شاهرودی«، سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسقط 
دستور داد: مشکالت موجود بازرگانان ایرانی در عمان حل 
ش��ود.  در این دی��دار که با هدف تقویت و ارتقای س��طح 
همکاری های تجاری و اقتصادی دو کش��ور انجام ش��د، دو 
طرف درباره مسائل مرتبط با هفدهمین کمیسیون مشترک 
اقتصادی دو کش��ور بحث و تبادل نظر کردند.   براس��اس 
این گزارش هفدهمین کمیس��یون مشترک اقتصادی دو 
کش��ور ایران و عمان قرار است ششم و هفتم تیرماه آینده 
در مس��قط برگزار شود.  یکی از مسائل مهم مطرح در این 
نشست امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان دو کشور است 
که پیش��نهاد آن پیشتر از س��وی قیس بن یوسف، رئیس 
اتاق بازرگانی عمان مطرح ش��د.  به گزارش ایسنا، ایران و 
عمان از دیرباز از روابط اقتصادی مناسبی برخوردارند و طی 
سال های اخیر همکاری های تجاری دو کشور رشد سریعی 
داش��ته است، چنانکه محسن ضرابی، رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و عمان پیشتر اعالم کرده بود: »درحالی که بازرگانان 
ما در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نمی توانند به راحتی 
فعالیت اقتصادی کنند، در عمان برای ایرانیان تمهیداتی در 
نظر گرفته ش��ده که مهم ترین آن افتتاح حس��اب و نقل و 
انتقال پول از بانک های عمانی اس��ت. ضمن آنکه دو بانک 
ملی و صادرات که در مس��قط ش��عبه دارن��د، اجازه صدور 
ضمانت نامه برای ش��رکت های ایرانی دارند و ش��رکت های 
عمانی نیز این ضمانت نامه ها را قبول دارند.  براساس اعالم 
سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسقط، در سال گذشته 
شمسی، بیش از ۲5 هیأت تجاری خصوصی بین اتاق های 
بازرگانی دو کش��ور مبادله شده اس��ت و حضور بازرگانان 
ایرانی و عمانی در ش��هرهای مختلف دو کش��ور نیز رشد 

خوبی داشته است. 

الزام دالری برای فرش و زعفران! 
دس��تورالعمل ارزی دوم اردیبهش��ت  امسال از سوی 
مع��اون اول رئیس جمهور تحت یک ابالغیه ارائه ش��د. 
در این ابالغیه به مواردی اش��اره ش��ده بود که برخی از 
این موارد نیازمند آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی 
بعدی بود که هنوز این دس��تورالعمل در مورد صادرات 
مشخص نشده است.  محمد الهوتی در این باره به ایسنا، 
گفت: در این بخش��نامه آم��ده ارز ۸0درصد از کاالهای 
صادراتی باید در س��امانه نیما واگذار شود. درواقع اجازه 
ف��روش ارز این کاالها خارج از این س��امانه وجود ندارد. 
اکثر این کاالها مربوط به شرکت های دولتی، شبه دولتی 
و صادرکنندگان عمده است. همچنین در این بخشنامه 
اش��اره ش��ده که وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست 
کااله��ا را هر س��ه ماه یک  ب��ار اعالم کند، ام��ا در حال 
حاضر با اینکه حدود 40 روز از این تصمیم گذشته هنوز 
لیست اعالم نشده است.  وی افزود: هنوز مشخص نیست 
۲0درصدی که خارج از س��امانه نیما مجوز فروش دارند 
اج��ازه واگذاری ارز به واردکننده را به صورت مس��تقیم 
دارند یا خیر. همچنین مشخص نیست کدام کاالها شامل 
این موضوع می شوند. آیا نرخ ارز واگذاری توافقی است یا 
براس��اس نرخ ارز مصوب خواهد بود.  الهوتی با اشاره به 
ابه��ام دیگری که در مورد صادرکنندگان کاال به عراق و 
افغانستان وجود دارد، توضیح داد: در بند دیگر اشاره شده 
که صادرکنندگان کاال به عراق و افغانستان که به صورت 
ریالی معامله می کنند از ش��مول این دستورالعمل )بند 
پ( خارج هس��تند.  وی در مورد بند »پ« توضیح داد: 
بند »پ« به این موضوع اشاره می کند که صادرکنندگان، 
ارز را بای��د در صرافی ه��ا وارد کنن��د و در صرافی ه��ا و 
س��امانه نیما به فروش برس��انند، اما بند قبل و بند بعد 
این دس��تورالعمل تأکید می کند ک��ه واردات در مقابل 
صادرات یا س��پرده گذاری ارزی باش��د و یکی از بانک ها 
را برای صادرکنندگان معین کرده اما مشخص نشده اگر 
صادرکنندگان عراق و افغانستان با ریال معامله می کنند 
و امکان دریافت ارز را ندارند، چگونه باید واردات در مقابل 

صادرات و همچنین سپرده گذاری ارزی را انجام دهند. 
ارز صادرات خشکبار، زعفران و فرش فقط باید 

به سامانه نیما برگردد
رئی��س کنفدراس��یون صادرات ات��اق بازرگانی 
ادام��ه داد: به دلیل ممن��وع و قاچاق اعالم کردن 
ب��ازار ثانویه ی��ا بازار آزاد، کس��انی که ب��ا اعتبار 
ش��خصی خود اق��دام ب��ه واردات کاالی تولیدی 
ک��رده بودند و ورود موقت اعتب��اری آورده بودند 
چون امکان خرید ارز ندارند و در این بخش��نامه 
این موضوع دیده نشده است با سردرگمی مواجه 
هس��تند. درواقع هم برای تولیدکننده و هم برای 
صادرکننده دغدغه ایجاد ش��ده است.  الهوتی با 
بیان اینکه خبرهایی مبنی بر آماده ش��دن لیست 
کاالها به گوش می رس��د، اظهار ک��رد: خبرهایی 
مبنی بر اینکه لیست کاالها توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آماده شده و در شرف ابالغ است 
به گوش می رسد اما در این لیست هیچ همفکری  
با صادرکنن��دگان بخش خصوصی )اتاق بازرگانی( 
نشده اس��ت. گفته می شود خش��کبار، زعفران و 
فرش دس��تباف جزو کاالهایی هستند که امکان 
فروش ارز خارج از سامانه نیما برای آنها نیست و 
این موضوع برای این بخش ها نگرانی ها را افزایش 

داده است. 
وی در م��ورد تصمیمی مبنی بر اینک��ه صادرکنندگان 
بای��د دالر حاص��ل از صادرات را به ن��رخ 4۲00 تومان به 
بانک مرک��زی بدهند و ریال تحویل بگیرن��د، اظهار کرد: 
صادرکنندگان پتروشیمی و فوالد اعالم کردند که مشکلی 

با این موضوع ندارند و می توانند این کار را انجام دهند. 

پنجشنبه
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دبی��ر انجمن صنای��ع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان کشور 
خواس��تار الح��اق بن��د دریافت 
اروپایی  از قطعه س��ازان  غرامت 
به قراردادهای جدید در صورت 

ترک آنها از بازار ایران شد. 
آرش  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
خ��روج  درب��اره  محبی ن��ژاد 
یکجانب��ه آمری��کا از برج��ام و 
تأثیر آن بر صنعت قطعه س��ازی 
آمریکایی ه��ا  اف��زود:  کش��ور 
به ط��ور مس��تقیم در صنع��ت 
و قطعه سازی کشورمان  خودرو 
دخی��ل نیس��تند ک��ه پایبن��د 
نب��ودن آنها به برج��ام بخواهد 
 بر ای��ن صنعت اثرگذار باش��د. 
ب��ه گفت��ه وی، هرچن��د خروج 
بر  نبای��د روی کاغ��ذ  آمری��کا 
اث��ر  خودروی��ی  قرارداده��ای 
مس��تقیم بگذارد، اما در صورت 
تحریم و جریمه شرکت هایی که 
قطعه سازان  و  خودروس��ازان  با 
ایرانی در ارتباطند، شرکت هایی 
مانند پ��ژو، س��یتروئن و رنو به 
بررس��ی مناف��ع میان م��دت و 
 بلندم��دت خ��ود می پردازن��د. 
مق��ام صنفی خاطرنش��ان  این 
ک��رد: ب��ا نش��انه هایی ک��ه در 
دریاف��ت  گذش��ته  روزه��ای 
ش��ده و ب��ا حمایت های��ی ک��ه 
اروپا و به ویژه فرانس��ه  اتحادیه 
ب��ه  اس��ت،  ک��رده  برج��ام  از 
نظ��ر می رس��د مش��کلی برای 
خودروس��ازان  هم��کاری  ادامه 
نباش��د.  ای��ران  ب��ا   اروپای��ی 
وی با ی��ادآوری اینک��ه صنایع 
و  هن��د  چی��ن،  قطعه س��ازی 
روس��یه نیز با ای��ران همکاری 
دارند، گفت: با قطعیت می توان 
گفت خ��روج آمری��کا از برجام 
روی قرارداده��ای قطعه س��ازی 
نیس��ت.  اثرگذار   ب��ا چینی ه��ا 
دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان کشور 
یادآور ش��د: اتحادیه اروپا نیز با 
اجرای قانون انسداد اعالم کرده 

ک��ه از ش��رکت های کوچ��ک و 
متوسطی که در ارتباط با ایران 
مش��مول جریمه ه��ای آمری��کا 
ش��وند، حمایت خواهد کرد که 
این حمایت ش��امل شرکت های 
ش��د.  خواه��د   قطعه س��ازی 

انس��داد  ایرنا، قانون  به گزارش 
پی��روی ش��رکت های اتحادی��ه 
اروپ��ا را از تحریم های فرامرزی 
و  س��اخته  ممن��وع  آمری��کا 
ش��رکت ها را مجاز می شمارد تا 
زیان های ناشی از این تحریم ها 

 را از عام��ل آن دریاف��ت کنند. 
ب��ر اس��اس ای��ن قان��ون ک��ه 
کمیس��یون اروپ��ا روز جمع��ه 
کرد  اع��الم  اردیبهش��ت(   ۲۸(
اجرای آن را ب��رای تحریم های 
آمریکا علیه ایران آغاز می کند، 

داوری ه��ای  از  ناش��ی  آرای 
خ��ارج از اتحادی��ه اروپ��ا که بر 
آمریکا صادر  تحریم های  اساس 
می ش��وند.  لغو  باش��ند،   ش��ده 
در بن��د دوم بیانی��ه مطبوعاتی 
قان��ون  در  اروپ��ا  کمیس��یون 
انس��داد، آغ��از رون��د رس��می 
برداش��تن موان��ع تأمی��ن مالی 
فعالیت ه��ای داخ��ل ای��ران از 
س��رمایه گذاری  بان��ک  س��وی 
اروپ��ا اعالم ش��ده اس��ت. این 
امر ب��ه بان��ک س��رمایه گذاری 
از  ت��ا  می ده��د  اج��ازه  اروپ��ا 
اروپا  اتحادی��ه  س��رمایه گذاری 
در ای��ران حمای��ت کن��د ک��ه 
ش��رکت های  ب��رای  می توان��د 
 کوچک و متوس��ط مفید باشد. 
با ای��ن حال محبی ن��ژاد تأکید 
خودروس��ازان  اگ��ر  ک��رد: 
اروپای��ی به دنبال قط��ع رابطه 
باش��ند،  ایرانی  ب��ا طرف ه��ای 
نیز  قطعه س��ازی  قرارداده��ای 
 تح��ت تأثی��ر ق��رار می گی��رد. 
وی بیان داش��ت: اگ��ر صنعت 
قطعه س��ازی به دنب��ال دریافت 
تضمی��ن از ش��رکای خارج��ی 
است، باید مقوله دریافت غرامت 
را در قراردادهای خود بگنجاند 
ت��ا در صورت خ��روج احتمالی 
 آنها مش��مول خس��ارت نشود. 
ای��ن  در  ک��رد:  تأکی��د  وی 
موض��وع باید به گون��ه ای عمل 
ش��ود که تحریم ها ج��زو موارد 
نش��وند،  لحاظ  »غیرمترقب��ه« 
زی��را در ای��ن ص��ورت ام��کان 
ش��انه خالی کردن خارجی ها از 
 زی��ر بار مس��ئولیت وجود دارد. 
صالحی نیا«  »محس��ن  پیش��تر 
معاون امور صنایع وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در گفت وگویی 
اعالم ک��رد: با توجه ب��ه تدابیر 
اندیشیده شده، خروج آمریکا از 
برجام تأثی��ری بر همکاری های 
خارجی صنعت خودرو از جمله 
اروپایی نخواهد  با خودروسازان 

گذاشت. 

خودروس��ازان که با س��ناریوی گرانی 
مواد اولیه و ارز توانس��تند وزیر صنایع را 
برای گران��ی 9.6 درصدی خودرو مجاب 
کنند اکنون البی های خود را برای انفجار 
قیمتی تا ۲0 درصد با چراغ سبز مجلس 
آغ��از کرده اند و معتقدند 11 هزار نیروی 
م��ازاد دارند که اگر خودرو گران نش��ود 

ناچار به تعدیل خواهند شد. 
به گزارش »شهر فردا«، افزایش قیمت 
خودروکه س��ناریو چینی آن بعد از نوروز 
97 کلی��د خورد و با افزای��ش قیمت ارز 
ق��وت گرف��ت، به آنجا رس��ید ک��ه وزیر 
صنایع و معادن ب��ا افزایش 9.6 درصدی 
آن موافق��ت کرد، اکنون ادامه پیدا کرده 
و به دنبال فشار خودروسازان برای تعدیل 
11 ه��زار نیروی م��ازاد ش��اغل در این 
صنعت، چراغ سبز مجلس را برای گرانی 

بیشتر گرفتند. 
باوجود آنکه نمایندگان عضو کمیسیون 
صنای��ع معتقد بودند که جلس��ه افزایش 
قیم��ت خ��ودرو ب��دون نتیجه مان��د اما 
شواهد نش��ان می دهد کمیسیون صنایع 
مجلس چراغ س��بز گران��ی را به خودرو 
س��ازان نش��ان داده و ت��دارک افزای��ش 
قیم��ت 10 تا ۲0 درص��دی خودروها به 
وجود آمده اس��ت.  برخی کارشناس��ان 

بازار خودرو که خود دستی بر بازار دارند، 
گرانی پراید و تیبا را به عنوان خودروهای 
ارزان قیمت داخلی در خط مقدم دانسته 
و معتق��د بودند که ای��ن دو خودرو که با 
ضرر تولید کننده راهی بازار می شود باید 
بیشترین افزایش قیمت را داشته باشد. 

قربانی، کارش��ناس  چنان که ساس��ان 
خودرو می گوید: نباید به صورت دستوری 
بگویی��م قیمت خ��ودرو 10 تا ۲0 درصد 
افزایش یابد، بلکه باید محاسبات دقیقی 
در این باره انجام شود. مجلس یک بازوی 
تحقیقات��ی قوی به ن��ام مرکز پژوهش ها 
دارد که باید تیم��ی را به موضوع تعیین 
قیمت خودرو اختصاص دهد و مسائل را 

بررسی کند. 
او اضافه ک��رد: این کار بس��یار راحت 
اس��ت. م��ا در خودروه��ای ارزان قیمت 
داخل��ی مثل پراید و تیبا، نیاز به افزایش 
قیم��ت داریم، زی��را خودروس��ازان این 
مدل ها را ب��ا ضرر تولی��د می کنند. مگر 
اینکه هدف ما ضرر زدن به خودروسازی 
باش��د. خودروهای نس��بتا گران قیمت با 
میانگین نرخ 50 تا 60 میلیون تومان نیز 
نیاز ب��ه افزایش قیمت دارن��د تا از زیان 

تولیدکننده جلوگیری شود. 
س��ناریوی گران��ی خ��ودرو آن ه��م تا 

۲0 درص��د یادآور انفج��ار قیمت خودرو 
 در س��ال های 90 تا 9۲ اس��ت که پراید

7 میلیونی یکب��اره به ۲1 میلیون تومان 
رس��ید، حاال با تهدید خودروس��ازان به 
بیکارک��ردن 11 هزار نف��ر و انتقاد آنان 
ب��ه فریز قیمتی ش��ورای رقابت در حالی 
س��ناریوی گرانی ب��ه بار می نش��یند که 
پیش بینی ه��ا حاکی اس��ت اگ��ر پس از 
مهل��ت 1۸0 روزه صنایع خودروس��ازی 
کشور مش��مول تحریم ش��وند موج دوم 

گرانی خودرو کلید خواهد خورد. 
در ای��ن می��ان اقتص��اد رک��ود زده 
داخلی و ق��درت خری��د ناکافی مردم 
تنها مس��ئله ای اس��ت که در هیچ کدام 
از حس��اب و کتاب های خودروس��ازان 
س��یدجواد  اس��ت.   نش��ده  لح��اظ 
حس��ینی، دبی��ر کمیس��یون صنایع و 
مع��ادن مجل��س با اش��اره ب��ه ضرر و 
زیان خودروس��ازان می گوید: بر اساس 
گ��زارش خودروس��ازان قیم��ت م��واد 
اولیه رش��د ب��االی 60 درصد داش��ته 
اس��ت چنان که آلومینیوم در سال 94، 
کیلویی ش��ش هزار و 100 تومان بوده 
اس��ت و در س��ال 96 بهای آن به 10 
هزار و 700 تومان رسیده است؛ یعنی 
آلومینیوم با رش��د 76 درصدی قیمت 

 مواجه بوده اس��ت. مواد پلیمری هم از
4 هزار تومان در سال 94 به هفت هزار 
تومان در سال 96 رسیده و 75 درصد 
رش��د قیمت داشته است، ورق فوالدی 
هزارو ۸00 تومان بوده و در س��ال 96 
به س��ه هزار تومان رس��یده است. این 
نش��ان می دهد که بخش��ی از افزایش 
قیمت ها دس��ت خودروساز نیست، زیرا 
خودروس��ازان ناگزیرند م��واد اولیه را 

گران بخرند. 
وی می افزای��د: در صورتی ک��ه بخ��ش 
متعادل��ی از هزینه ه��ای خودروس��ازان 
جبران نشود، در سال جاری ایران خودرو 
 4 ه��زار و 700 میلیارد تومان و س��ایپا
۲ ه��زار و ۸00 میلی��ارد توم��ان زی��ان 

خواهند کرد. 
ای��ن نماینده مجلس در پاس��خ به این 
س��ؤال ک��ه در این معادله ق��درت خرید 
مردم کجا ق��رار دارد، تصریح می کند: با 
وج��ود موافقت وزیر صنای��ع برای گرانی 
افزایش قیمت  خودرو، کمیسیون موافق 
نیست و قرار ش��د هفته آینده  جلسه ای 
ب��ا حضور وزیر صنایع و قطعه س��ازان در 
کمیسیون تش��کیل ش��ود که بیشترین 
بازدهی و کمترین فشار مالی برای مردم 

را داشته باشد. 

رش��د به��ره وری در صنع��ت خ��ودرو 
مهم تری��ن گام در راس��تای حمای��ت و 
توسعه خودروسازی در کشور است.  عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در گفت وگو با پرشین خودرو، با 
بی��ان این مطل��ب اظهار داش��ت: امروز 
عالوه بر به��ره وری، افزای��ش توانمندی 
ب��رای تولی��د محص��والت ب��ا کیفیت و 
رقابتی گام دیگری در راستای حمایت از 
 خودروسازان و توسعه بازار صادراتی است. 
محم��د رضا منصوری یکی از مش��کالت 
جدی در مس��یر توس��عه خودروس��ازی 
را ع��دم حض��ور مقتدر در عرص��ه تولید 
دانس��ت و اظهار داش��ت: صنعت خودرو 
ایران به خوبی در حوزه تولید وارد ش��ده 
اس��ت و کم و بیش در برخ��ی بازارهای 

صادراتی نقش خوبی به دست آورده است 
ام��ا با وجود نیروی کار متخصص و ارزان 
و منابع خوب، انتظار از این صنعت بیشتر 
بوده و باید مردم نیز خودروس��از شدن و 
اس��تفاده از خودروهای ب��ا کیفیت باالی 

داخلی را تجربه کنند. 
 وی گفت: چطور یک ش��رکت ژاپنی با 
چندین برابر هزینه های تولید، خودرویی را 
با قیمت بسیار مناسب و مطابق با تکنولوژی 
روز دنی��ا تولید می کند آی��ا ما نمی توانیم؟ 
در چنین ش��رایطی ض��رورت حمایت های 
مالی و ج��ذب س��رمایه گذاری در صنعت 
خ��ودرو اهمیت یافته و باید ضمن حمایت 
 از صنع��ت خودرو، آن را به اهلش س��پرد. 
به گفته منص��وری، در صورت دس��تیابی 
ب��ه چنین موقعیتی اس��ت ک��ه رقابت در 

ب��ازار خودرو معنی پیدا ک��رده و مردم نیز 
ح��ق انتخاب خواهند داش��ت ضمن اینکه 
به��ره وری در ش��رکت های خودروس��ازی 
نیز افزایش خواه��د یافت.  وی تأکید کرد: 
مسلما با بس��تن مرزها و تعیین تعرفه های 
100 درصدی و قیم��ت دالر چند برابری، 
نه تنها نمی توانیم خودرویی صادر کنیم بلکه 
مجددا واردات و قاچ��اق رونق پیدا خواهد 
کرد که طبعا راه حل وضعیت کنونی نخواهد 
بود.  این عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه همکاری 
مشترک و ایجاد جوینت ونچر را مهم ترین 
و تنها راه حل اوضاع کنونی صنعت خودروی 
ایران دانس��ت و گفت: هیچ راه دومی برای 
صنعت خودروی ایران متصور نیست و نباید 
بیش از این فرصت را از دس��ت داد و مسیر 

اشتباهی را طی کرد.  منصوری تأکید کرد: 
در صورت همکاری با شرکت های بزرگ دنیا 
و سپردن بخش��ی از مدیریت ها به مدیران 
خارجی در حوزه خودروسازی، می توان پس 
از چند سال شاهد موفقیت مهندسان جوان 
ایرانی و دس��تیابی به خودروسازی قوی در 
دنیا بود که البته این مهم نیز نیازمند اراده 
ملی و فضای کسب و کار مناسب برای جذب 
سرمایه گذار خارجی است.  وی گفت: باید 
راهی را که شرکت هایی مثل هیوندا و دوو 
در صنع��ت خودرو رفتند ما نیز طی کنیم. 
امروز حرکت در مس��یر کنونی قابل قبول 
نیست و دیگر مدیریت دولتی منسوخ است 
و جواب نمی دهد و قطعاً در آینده نه چندان 
دور یک فروپاشی را در شرکت های دولتی 

خواهیم داشت. 

شمارش معکوس خودروسازان برای انفجار قیمت خودرو

مردم کجای معادله گرانی خودرو هستند؟ 

رشد بهره وری و تولید 2 بال توسعه خودروسازی در ایران

بند دریافت غرامت به قراردادهای جدید قطعه سازی اضافه شود
اخبار

قیمت خودرو ارزان نمی شود
یک کارش��ناس خودرو گف��ت انتظ��ار این که در 
طوالنی مدت قیمت ها به س��طح سابق برگردند بعید 
است و فقط می توان انتظار تثبیت قیمت ها را داشت. 
فرب��د زاوه، کارش��ناس خ��ودرو در گفت وگ��و ب��ا 
تجارت نیوز عن��وان کرد: در بس��یاری از اق��الم بازار از 
مرز اش��باع عبور کرده است. زمزمه هایی که در پایین 
بودن دالر آزاد مطرح می ش��د خود مانع از حفظ رونق 
معامالت در بازار ش��ده است.  وی افزود: انتظار این که 
در طوالنی مدت قیمت ها به سطح سابق برگردند بعید 
اس��ت و فقط می توان انتظار تثبیت قیمت ها را داشت.  
زاوه تصری��ح کرد: احتماال خودروه��ای ایرانی افزایش 
قیمت محصوالت ش��ان را حدود 10 ت��ا 1۲ درصد در 
همان حد که وزارتخانه اجازه داده است تجربه خواهند 
کرد.  وی در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می رود هرچه 
به سمت خرید خودروی ارزان تر برویم افزایش قیمت 
بیشتری را شاهد باش��یم. قیمت های حاشیه بازار هم 

مثل قبل برقرار خواهند بود. 

تاکسی ها منتظر افزایش کرایه
روز گذش��ته پ��س از اعت��راض هی��أت تطبی��ق 
فرمان��داری تهران و ب��ه درخواس��ت معاونت حمل 
و نق��ل و ترافیک ش��هرداری ته��ران، مصوبه تعیین 
نرخ کرایه تاکس��ی ها برای اصالح از دستور جلسات 
ش��ورای شهر تهران خارج ش��د. به گفته مدیرعامل 
اتحادیه تاکسیرانی های شهری، الیحه افزایش کرایه 
تاکس��ی ها در اسفند ماه توسط ش��هرداری هر شهر 
تنظیم می شود.   به گزارش خبر خودرو، روز گذشته 
پ��س از اعتراض هیأت تطبیق فرمانداری تهران و به 
درخواست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران مصوبه تعیین نرخ کرایه تاکسی ها برای اصالح 
از دستور جلس��ات شورای شهر تهران خارج شد. به 
گفت��ه مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های ش��هری، 
الیحه افزایش کرایه تاکس��ی ها در اسفندماه توسط 
ش��هرداری هر ش��هر تنظیم می ش��ود و به ش��ورای 
اسالمی آن شهر ارسال و پس از تصویب شورای شهر 
به فرمانداری فرس��تاده می شود و پس از تأیید ابالغ 
می شود. در هر ش��هری این فرآیند انجام شده باشد 
کرایه تاکس��ی ها افزایش پیدا کرده است و قاعدتاً در 
شهری که تأیید نشده باشد کرایه تاکسی ها افزایش 
پیدا نکرده است ولیکن در شهر تهران الیحه افزایش 
کرایه تاکسی در شورای شهر در حال بررسی است و 

هنوز تأیید نشده است. 
ضامنی اظهار داش��ت: تورم هر س��اله توسط بانک 
مرکزی اعالم می ش��ود که طبق آن مشاغل مختلف، 
حق��وق و دیگر مزایای پرس��نل اداری و خصوصی با 
س��قف بودجه بندی مسائل معیشتی و... افزایش پیدا 
می کن��د و به تبع آن کرایه های تاکس��ی نیز افزایش 
می یاب��د ک��ه البته س��وخت نی��ز بر افزای��ش کرایه 

تاکسی ها مؤثر است. 
وی افزود: برای تعیین ساالنه کرایه تاکسی در هر 
شهر، کرایه تاکسی ها تا چند درصد افزایش می یابد و 
ضمنا در خطوط تاکسیرانی نیز، کرایه خط محاسبه 
می ش��ود و با محاس��به این م��وارد در نهایت کرایه 

واقعی و کرایه قانونی وضع می شود. 
وی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه هنوز در برخی 
شهرها الیحه افزایش کرایه تاکسی ها تصویب نشده 
اس��ت در صورت مش��اهده تخلف از سوی رانندگان 
سود جو، ش��هروندان می توانند با س��امانه ای که در 
هر ش��هر در نظر گرفته شده اس��ت تماس بگیرند و 
شکایت و انتقاد خود را مطرح کنند، به طور مثال در 
تهران ش��هروندان می توانند با شماره 1۸۸۸ تماس 
بگیرند. کما اینک��ه در آیین نامه قانون الحاق تبصره 
ماده واحد تاکس��یرانی، کمیته هایی جهت رسیدگی 
به تخلفات رانندگان تاکسی ها پیش بینی شده است 
که ش��هروندان می توانند حضورا ثبت شکایت کنند. 
پس از آن در س��ازمان های تاکس��یرانی مس��ئولین 
تشکیل جلس��ه می دهند و طبق آیین نامه انضباطی 
که در ش��هرها متفاوت اس��ت و جریمه هایی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت که در صورت اثبات تخلف طبق 

آن با راننده برخورد می شود. 
وی در رابطه با نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری 
بیان داشت: از ابتدای سال 95 طرح نوسازی 90هزار 
دستگاه تاکسی فرسوده آغاز شده است و در یک کار 
مشترک بین اتحادیه تاکسیرانی های شهری، سازمان 
مدیریت فناوری، بانک های عامل، شرکت خودروساز 
و وزارت کش��ور در حال حاضر 61هزار دس��تگاه از 
تاکسی های فرسوده نوسازی و تاکسی های جایگزین 

به مالکین آنها تحویل داده شده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: طرح نوس��ازی تاکسی های 
فرس��وده موفق ترین طرح دولت یازدهم و دوازدهم 
در حوزه نوس��ازی ناوگان حمل و نقل بوده اس��ت و 
دارای رکورد نوسازی 61 هزار دستگاه تاکسی است 
که این آم��ار در دوره های قبل از 30هزار دس��تگاه 
تجاوز نکرده بود. از ابتدای این طرح تا االن 61 هزار 
دستگاه تاکسی نوسازی شده است و 40هزار دستگاه 
نیز در سال جاری نوسازی می شود و همچنین طبق 
مصوب��ه هیأت محترم وزیران 1۲0 هزار دس��تگاه با 
کارکرد 10 س��ال به سن فرسودگی رسیده اند و باید 

نوسازی شوند. 
وی در ادام��ه اف��زود: در ط��رح نوس��ازی ن��اوگان 
حمل و نقل شهری تسهیالت بانکی با سود 16درصد به 
مالکین خودروهای فرس��وده اعطا می شود که راننده با 
ثبت نام در سامانه نوسازی می تواند از آن تسهیالت که 
ارزان تر از نرخ مصوب اس��ت استفاده کند. البته تالش 
می ش��ود که این درصد سود کاهش یابد، ضمنا دولت 
نیز 5میلی��ون تومان کمک بالعوض برای نوس��ازی 

خودروهای فرسوده در نظر گرفته است. 

یادداشت

شروط برندسازی در صنعت خودرو

عمده خودروس��ازان اروپایی عالقه مند هستند که در 
ایران بمانند، به نظر می رس��د خروج ترام��پ از برجام بر 
خودروس��ازان فرانس��وی اثری ندارد و دولت فرانسه هم 
از صنعت خ��ودرو ما حمایت می کن��د. باتوجه به اینکه 
فرانس��وی ها س��ابقه حضوری دیرینه در ای��ران دارند و 
منافع شان هم تأمین می شود، فکر می کنم به حضورشان 
در کشور ما ادامه دهند. باید تأکید کنم که به نظر نمی رسد 
اعمال تحریم ها از س��وی آمریکا چندان بر خودروسازان 

اروپایی به ویژه فرانسوی ها تأثیری داشته باشد. 
الزم اس��ت خودروسازان ما با خودروس��ازان فرانسوی 
ادغام شوند و همکاری بیشتری داشته باشند. االن بیشتر 
خودروسازان فرانسوی هستند که تمایل زیادی به حضور 
در ایران دارند، البته چینی ها هم هستند که چندان از آنها 
استقبال نمی شود. بنابراین فکر می کنم باید با شرکت هایی 
مثل پژو همکاریمان را تقویت کنیم. البته ش��رکت هایی 
مث��ل ش��رکت های ک��ره ای، ژاپنی یا آلمان��ی هم خیلی 
خوب و قدر هستند، اما عالقه ای ندارند که با ما همکاری 
کنند.  هرچند اخبار منتشر شده نشان می دهد که حضور 
هیوندای به عنوان خودروساز شاخص کره ای نیز در ایران 
ادامه خواهد یافت. همچنین آن طور که گفته شده ظاهراً 
قرار اس��ت این خودروس��از کره ای برنامه های جدی برای 
ادامه همکاریش در ایران در پیش بگیرد. آنچه فعاًل شاهد 
هستیم این است که شرکت هایی که عالقه مند به حضور 
در صنعت خودروی ما هس��تند و س��رمایه گذاری انجام 
داده اند؛ همین شرکت های فرانسوی اند، البته باید به این 
نکته اشاره داشته باشم که تحریم ها بر صنعت خودرو تأثیر 
می گذارد، نه اینکه کاماًل بی   تأثیر باشد، یعنی قیمت ها را 
باال می برد و به طور کلی بر قیمت خودروهای داخلی تأثیر 
می گذارد، ولی همین که ش��رکت های فرانسوی در ایران 
مانده اند، به این معناست که ما باید تدابیری بیندیشیم که 
اینها در کش��ور ما به فعالیت شان ادامه بدهند و در ضمن 
دامن��ه همکاری ها افزایش پیدا کن��د.  در رابطه با مزیت 
تولید مشترک با شرکت های معتبر بین المللی در صنعت 
خودرو باید به این نکته اش��اره کنم که چون خودرو یک 
محصولی است که از فناوری باالیی برخوردار است و ایران 
ه��م در این زمینه جایگاه چن��دان خوبی ندارد، درنتیجه 
شرکت های خودروس��از ما مجبورند با دیگر شرکت های 
معتبر بین المللی همکاری مشترک داشته باشند و با هم 
کار کنند. در واقع برای اینکه صنعت خودرو ما بتواند رشد 
کند و صاحب برند باشد، باید بتوانیم با خودروسازان بزرگ 
و صاحب نام که دارای فناوری هستند، همکاری کنیم. مثل 
شرکت های رنو و س��یتروئن که به ایران آمده اند، در این 
راس��تا حتماً باید تولید ما با این شرکت ها مشترک باشد، 
قطعات هم در داخل تولید و صادرات هم انجام ش��ود. اگر 
این چند مرحله را در کشورمان اجرا کنیم، صنعت خودرو 
رشد می کند، وگرنه رشدی صورت نمی گیرد. حدودا یک 
سال از حضور سیتروئن در کشور ما می گذرد که به منظور 
اجرای قرارداد مش��ارکت با گروه خودروس��ازی سایپا به 
ایران آمد و قرار است خودروی سیتروئنc3 به عنوان اولین 

محصول این همکاری مشترک به زودی به ایران بیاید. 

به جای هیبریدی سازی، حمل و 
نقل عمومی را توسعه دهید

ب��رای اینکه بتوانیم از تکنول��وژی روز بهره برده و 
آالیندگی را کم کنیم، باید حمل و نقل عمومی را با 
تمرکز بر اتوبوس های برقی توسعه داده و تکنولوژی 

روز را به این بخش وارد کنیم. 
ب��ه گ��زارش پرش��ین خ��ودرو، رش��د و تغیی��ر 
صنع��ت خودروس��ازی هر س��ال بیش��تر از س��ال 
قبل می ش��ود و صنعت خ��ودروی ای��ران به دالیل 
تحریم ه��ای  و  س��وء مدیریت  جمل��ه  از  مختلف��ی 
بین الملل��ی از ای��ن رش��د و توس��عه عق��ب مانده و 
ب��رای رس��اندن خود به س��طح کش��ورهای صاحب 
 برن��د، زم��ان و هزین��ه طوالن��ی باید ص��رف کند. 
در این میان برخی اقتصاددانان و کارشناسان بر این 
باور هس��تند که صنعت خودرو نیاز به پوست اندازی 
داش��ته و نباید راه نیم ق��رن اخیر خود را ادامه دهد 
یعنی باید یک میانبر برای دس��تیابی به س��طح اول 
جه��ان زده و به جای هزینه وقت و س��رمایه در راه 
 موتورهای درونسوز، سراغ هیبریدی ها و برقی ها برود. 
از منظ��ر دیگ��ر افرادی نی��ز وجود دارند ک��ه بنا به 
دالیلی از جمله سرمایه گذاری باال که نیاز اولیه ورود 
فناوری به کش��ور است، سعی می کنند برای ترسیم 
نقشه راه صنعت خودرو در مسیر فعلی خود فعالیت 

کنند. 
امیرحس��ین کاکائ��ی از مدرس��ان دانش��گاه و از 
کارشناس��ان قدیم��ی و خبره صنع��ت خودرو یکی 
از مخالف��ان 100درصد میانب��ر زدن و خالی کردن 

صحنه تولید خودرو با موتورهای درونسوز است. 
وی در گفت وگ��و با پرش��ین خ��ودرو، با تأکید 
دوب��اره بر اش��تباه بودن ورود صنع��ت خودرو به 
ح��وزه خودروه��ای برقی و هیبری��دی گفت: در 
زمان حال و با شرایط فعلی اقتصاد، در جامعه ای 
که بخش عظیمی از مردم برای خرید خودروهای 
لوک��س و با فناوری های نوین س��رمایه ای ندارند، 
ورود به تولید خودروهای هیبریدی و برقی کاماًل 

اشتباه است. 
کاکائی ادامه داد: یک زمانی هست که ما مردمان 
میلیاردری هس��تیم و برایمان مهم نیس��ت که چند 
صد میلیون تومان نیز هزینه خرید خودروهای برقی 
کنیم؛ در این زمان بنده کاماًل موافق سرمایه گذاری 
برای خودروهای شخصی با فناوری روز هستم اما در 
شرایط اقتصادی فعلی که هم صنعت مشکل دارد و 

هم حواشی آن؛ این تغییر دیدگاه غلط است. 

امراهلل امینی
 کارشناس خودرو
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کسب و کارامـروز8

عضو هیأت علمی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد 
گفت حضور نیروی  انسانی متخصص و متعهد، ایجاد زیست بوم کارآفرینی 

و ایده پردازی را به امری ضروری برای کشور تبدیل کرده است. 
یاس��ر کیان��ی در گفت وگ��و ب��ا پای��گاه 
اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به 
توسعه فرهنگ مدرک گرایی در جامعه، گفت: 
متأس��فانه این فرهنگ به برخی دانش��گاه ها 
نیز س��رایت پیدا کرده اس��ت تا جایی که در 
بسیاری موارد علم عمال کاربرد محسوسی در 
جامع��ه ندارد.  وی افزود: در رش��ته های فنی 
و مهندس��ی، توجه به مباحث نظری بیش از 
موضوعات عملی اس��ت که این خود یکی از 
دالیل غیرکاربردی بودن تحقیقات اس��ت. از 
سوی دیگر، در چنین فضایی دانش آموختگان 
نی��ز مهارت کافی برای اثرگ��ذاری در جامعه 
را ندارن��د.  کیانی برق��راری ارتباط نظام مند 
دانش��گاه و صنعت را راه حلی مناس��ب برای 
تزریق علم به جامعه برش��مرد و ادامه داد: در 
سال های گذش��ته به دلیل عدم مهارت کافی 

دانشگاهیان و درک نادرست آنان از مقتضیات صنعت، اعتماد به دانشگاه 
تقلیل یافته است که تعریف پروژه های مشترک و موفقیت در آنها می تواند 

تا حد بسیاری این فضای بی اعتمادی را تلطیف کند. 

عضو هیأت علمی دانش��گاه ش��هرکرد تصریح کرد: باید دانست فضای 
واقعی کار و اش��تغال با محیط آزمایش��گاه بس��یار متفاوت است. چه بسا 
تحقیقاتی که در مقیاس آزمایش��گاهی نتیجه خوبی در پی داشته باشد 
ام��ا در مقیاس کاربردی و صنعتی نتواند در 
رفع نیازهای کشور نقش موثری ایفا کند؛ به 
همین دلیل برخ��ورداری از دید صنعتی را 
می توان اولین نیاز برای ورود دانشگاهیان به 

این حوزه دانست. 
محق��ق برجس��ته مکانیک اضاف��ه کرد: 
دانشگاه باید در کنار آموزش های تئوری )که 
الزمه محیط علمی است( توجه ویژه ای نیز 
به موضوعات کاربردی و مهارت آموزی داشته 
باش��د تا دانشجو عالوه بر افزایش دانش، در 

بعد عملیاتی نیز بتواند نقش آفرینی کند.
کیانی با اشاره به اینکه دانشگاه های کشور 
نسبت به کش��ورهای توس��عه یافته، جوان 
و نوپا محس��وب می ش��وند، یادآور شد: در 
جوامع پیشرفته براس��اس نیازهای موجود، 
رشته دانشگاهی تعریف می شود و رشته ها و 
شاخه های علمی بر مقتضیات بومی حتی در عرصه های فرهنگی منطبق 
هستند. این روند سبب می شود دانشگاه باالترین و مهم ترین اثرگذاری را 

در توسعه یافتگی آنها ایفا کند. 

نشس��ت بررس��ی مش��کالت کس��ب و کارهای نوپا با حضور فرشاد 
وکی��ل زاده دبی��ر هیأت مدی��ره اتحادیه کش��وری کس��ب و کارهای 
مج��ازی، حمیدرض��ا فوالدگ��ر رئی��س کمیس��یون وی��ژه حمایت از 

تولید مجلس ش��ورای اس��المی و حس��ین 
اقتصادی وزیر  میرشجاعیان حسینی معاون 
اقتصاد و دبیر هیأت مقررات زدایی تش��کیل 

شد. 
در این نشس��ت فرشاد وکیل زاده با اشاره 
به جلس��اتی که دولت برای حل مش��کالت 
کس��ب و کارهای نوپ��ا تش��کیل می دهد، 
گفت: اصلی ترین خواس��ته ما از دولت این 
اس��ت که برای حل مشکالت استارتاپ ها از 
خ��ود آنها همکاری بخواه��د و صرفا از آنها 

حمایت کند. 
اتحادی��ه کش��وری  دبی��ر هیأت مدی��ره 
کسب و کارهای مجازی افزود: متأسفانه یک 
مشکل اساسی در اکوسیستم استارتاپی که 
به آن خیلی دقت نمی ش��ود، این است که 
دستگاه های نظارتی و دولتی همه مشتاقند 

در این فضا بیایند و بگویند که می خواهیم کمک و تسهیلگری کنیم. 
وکی��ل زاده ادامه داد: در هر وزارتخان��ه و در هر ارگان یک کمیته و 
کمیس��یون درباره کسب و کارهای نوپا تشکیل می شود ولی متأسفانه 

عامل اصلی که خود فعاالن حوزه هس��تند، خیلی در آن کمیسیون ها 
دخیل نمی ش��وند. فعاالن صرفا در جلس��اتی کلی دعوت می ش��وند، 
یکس��ری حرف های کلی زده می ش��ود و پس از آن هیچ اتفاق مثبتی 

روی نمی دهد. 
کش��وری  اتحادیه  هیأت مدی��ره  دبی��ر 
کسب و کارهای مجازی با تأکید بر اینکه 
مشکالت کس��ب و کاهای نوپا باید توسط 
فع��االن ای��ن صنف طرح و مورد بررس��ی 
قرار گی��رد، گفت: متأس��فانه در بیش��تر 
جلس��ات صرفا به بیان کلیات مش��کالت 
بس��نده می ش��ود و مهم تر از هم��ه اینکه 
اف��رادی مس��ئولیت پیگی��ری مش��کالت 
را برعه��ده می گیرن��د ک��ه در عمرش��ان 
کسب وکار استارتاپی نداشتند، حتی فعال 
بخش خصوصی نبودند و اصال دغدغه ها را 
درک نمی کنند و وارد جزییات نشده اند. 

وی افزود: در نتیجه در چنین جلس��اتی 
قطعا هی��چ اقدامی انجام نمی ش��ود و آن 
جلس��ه صرفا تبدیل به ی��ک تیتر خبری 
می ش��ود و بع��د از آن هم در جای دیگر نشس��ت های مش��ابه برگزار 
می کنند. در نهایت خروجی آن برای اس��تارتاپ هیچ است؛ در صورتی 

که اتفاقی که باید بیفتد چیز دیگری است. 

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در گفت  وگو با پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان: 

سازمان مالیاتی ماهیت کسب وکارهای نوپا را قبول نداردظرفیت باالی نیروی متخصص، ایجاد زیست بوم کارآفرینی را الزامی کرده است

بالک چین و توابع آن نظیر قراردادهای هوشمند و عرضه اولیه  سکه، بسیاری 
از چالش ها و ریسک های همیشگی کارآفرینان را برای همیشه رفع می کنند. 

ام��روزه اجتناب کردن یا نادیده گرفتن بالک  چین و ارزهای رمزنگاری ش��ده 
غیرممکن است. این فناوری ها به همه حوزه ها نفوذ کرده اند و به نظر نمی رسد 
نرخ رش��د آنها کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، اطالعات و توکن های مبتنی بر 

بالک چین، فرصت های جدیدی را برای کارآفرینان به وجود آورده اند. 
حاال رقابت اصلی فعاالن تکنولوژی، بر سر خلق راهکارهای نوآورانه سریع تر، 
ش��فاف تر و امن تر کس��ب وکار اس��ت، اما بالک چین چگونه به پیشرفت دنیای 

کارآفرینی کمک می کند؟ 
افزایش دسترسی به آموزش کارآفرینی

بسیاری از مردم در سنین مختلف و از حوزه های حرفه ای متفاوت، عالقه مندند 
ش��انس خود را در دنیای کارآفرینی امتحان کنند. طبیعتاً همه این افراد، زمان 
و پول تحصیالت آکادمیک را در اختیار ندارند. خیلی س��اده، فردی که هر روز 
9 س��اعت کار می کند تا بتواند در آینده کس��ب وکار خودش را راه اندازی کند، 

نمی تواند در دوره های MBA شرکت کند. 
موفقیت در کارآفرینی، مس��تلزم آموزش ها و مدارک رس��می نیست. اغلب 
کارآفرینان جدید ترجیح می دهند مهارت های موردنیاز برای راه اندازی کسب وکار 
را به کمک گزینه های آموزشی انعطاف پذیر، قابل اعتماد و مقرون به صرفه توسعه 
دهند. وب س��ایت SuccessLife، با استفاده از توکن های بالک چین، خدماتی 
نظیر محتوای ویدئویی، دوره های دیجیتال و مربیگری شخصی را به کارآفرینان 
مش��تاق ارائه می ده��د. این دوره ه��ا مضامینی مانند مدیری��ت و تکنیک های 
س��رمایه گذاری را شامل می ش��ود.  تراکنش هایی که از توکن های تغییرناپذیر 
بالک چی��ن و قراردادهای هوش��مند خودکار حاصل می ش��ود، این فرصت های 
آموزش��ی قابل اعتماد، معتبر و مقرون به صرفه را عرضه می کند. کارآفرینان برای 

دسترسی به محتوای آموزشی، فقط باید به اینترنت متصل شوند. 
فرصت های جمع سپاری )کراودفاندینگ(

یک��ی از مهم ترین کمک های بالک چی��ن به حوزه کارآفرین��ی، تأثیر آن در 
کمپین های کراودفاندینگ است. س��ال ۲017، استارتاپ های بالک چین بیش 
از 5.6 میلیارد افرایش بودجه داشتند که عمدتاً از کمپین های اجتماعی حاصل 
شد. تاکنون این مدل جمع آوری سرمایه مبتنی بر بالک چین بسیار موفق عمل 
کرده و بخش قابل توجهی از جریان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده است. 
باوجود موفقیت کمپین های کراودفاندینگ بالک چین-محور، هنوز بازار سنتی 
کراودفاندینگ بسیار ناکارا است. تنها 1.9 درصد بودجه کسب شده از کمپین های 
کراودفاندینگ، به کش��ورهای درحال توسعه اختصاص دارد و بیش از 7۸ درصد 
کمپین ها، موفق نمی ش��وند به اهداف خود دس��ت پیدا کنند. فقدان دسترسی 
باعث ش��ده برخی شرکت های نوآور، به منظور توانمندسازی کارآفرینان سراسر 

جهان، بالک چین را با روش های سنتی کراودفاندینگ ترکیب کنند. 
ب��رای مثال ش��رکت اکرون کاکتیو، ی��ک ب��ازارگاه آزاد نس��ل دوم را برای 
اس��تارتاپ هایی ک��ه جوی��ای کراودفاندینگ هس��تند، فراهم کرده اس��ت. هر 
بنیان گذاری که یک پروژه جدید را به مرحله اجرا درمی آورد، پس از نظارت اولیه 

می تواند ایده خود را در این پلتفرم به اشتراک بگذارد. 
بالک چی��ن باع��ث می ش��ود فرآیند جم��ع آوری س��رمایه، ش��فاف، ایمن و 
قابل دسترس همه نواحی باشد. موتور جست وجوی کراودفاندینگ این پلتفرم به 
کارآفرینان کمک می کند از حمایت های بازاریابی مؤثری برخوردار شوند و شانس 

موفقیت پروژه خود را به حداکثر برسانند. 
ارائه ابزارهای مالی سازگار با کاربر

ش��رکت های جدید غالباً عالوه بر پول س��نتی )معروف به فیات(، از ارزهای 
رمزنگاری ش��ده نیز در بخش مدیریت مالی خود استفاده می کنند. این فرآیند 
ی��ا به ش��کل عرضه توکن ه��ای دیجیتال اجرا می ش��ود یا افزایش س��رمایه از 
طریق صرافی های دیجیتال. بااین حال مدیریت انواع وجوه فیات و حس��اب های 

رمزنگاری شده، کار پیچیده و دشواری است. 
پلتفرم Zerta  توسط تیم پیشرو کارآفرینان و متخصصان مبادالت دیجیتال 
توسعه داده  شده است. این پلتفرم یک صرافی، یک کیف پول دیجیتال و فیات 

و یک بانک را در یک اکوسیستم واحد گرد هم می آورد.
 پارویر شهبازیان، هم بنیانگذارZerta می گوید: ما بازار تجاری رمزنگاری شده، 

بازارهای سنتی و بازار سهام را پوشش می دهیم. 
همچنان که پذیرش ارزهای دیجیتال بیشتر می شود، اهمیت آموزش استفاده 
از بالک چین، به ویژه در سرویس های مالی افزایش می یابد. Zerta نیز به همین 
منظور رابط های قابل تنظیم و شخصی سازی ش��ده ای را ارائه کرده است که به 
کاربران اجازه می دهد همه س��طوح تجارت، دریافت و پرداخت رمزنگاری شده و 
معاشرت با جامعه کارآفرینی بالک چین را به راحتی تجربه کنند. در این بخش 

نیز پلتفرم روی تسهیل Zerta فرآیندهای سمت کاربران متمرکز شده است. 
رشد فرصت های جدید سرمایه گذاری

در تمام��ی صنای��ع کارآفرین��ان ب��ه دنبال یافت��ن راه های جدی��د و متنوع 
س��رمایه گذاری هس��تند و ام��روزه تراکنش های مبتنی بر »س��که« درب های 
 فرصت ه��ای جدی��دی را ب��ه روی آن��ان ب��از می کن��د. ب��رای مثال ش��رکت

 Muirfield سال ها است که در زمینه تسهیل سرمایه گذاری خصوصی فعالیت می کند. 
با گسترش نفوذ بالک چین در صنایع مختلف، Muirfield نیز اولین عرضه 
توکن های دیجیتال خود را در س��ال ۲01۸ راه اندازی کرده اس��ت. این توکن ها 
نه تنها فرصت خوبی را پیش روی کارآفرینان قرار می دهد تا بتوانند دارایی های 
جدی��دی خریداری کنند، بلک��ه تضمین می کنند معامالت در ش��رایط کاماًل 

مطمئن و تحت نظارت کامل پیش می رود. 
توسعه پلتفرم های وفاداری مشتریان

وفاداری مش��تریان یکی از ضروریات همه کس��ب وکارها اس��ت. بس��یاری از 
کارآفرینان س��عی می کنند روابط خود را با مشتریانش��ان، از طرق راهکارهای 
جذب وفاداری پرورش دهند. اما اغلب این برنامه ها با موانع پیچیده تکنولوژیک و 
حسابداری مواجه می شوند و کارآفرینان را به مدیریت و ردیابی داده های بیشتر 

وا می دارند. 
بالک چی��ن ابزار ایده آلی اس��ت که به کارآفرینان کم��ک می کند برنامه های 
وفاداری مش��تریان را با کمترین اس��ترس تنظیم کنند و پاداش های مناس��ب 
و انگیزه بخشی برای مشتریان دائمی در نظر بگیرند که به بهبود روابط متقابل 

منجر می شود. 
دفتر کل تراکنش های خودکار بالک چین، تعامالت مشتریان را ردیابی می کند 
و متناس��ب با آن، پیش��نهادات مقبولی به کاربران ارائه می دهد. در حال حاضر 
پلتفرم Blockpoint  به کاربران خود اجازه می دهد بس��ته به نوع کسب وکار، 

برنامه دلخواه جذب وفاداری را انتخاب کرده و به مرحله اجرا درآورند. 
توافقات قابل اعتماد

موفقیت کارآفرینان، به شبکه حمایتی متقابلی بستگی دارد که فرصت اداره 
و توسعه کسب وکار را برای آنها فراهم می کند. بسیاری از این روابط، مثل رابطه 
بین سرمایه گذار و بنیان گذار، طبق توافقنامه ها و قراردادهای رسمی و غیررسمی 
پیش می رود و اگر تحت هر شرایطی این توافقات خدشه دار شود، کارآفرینان با 
مش��کلی جدی مواجه می شوند. برای مثال اگر یکی از تأمین  کنندگان منابع از 

قرارداد خارج شود، کل فرآیندهای تولیدی مختل می شود. 
و  مؤث��ر  گزینه ه��ای  هوش��مند،  قرارداده��ای  چی��ن و  امضاهای ب��الک 
مقرون به صرفه ای را به کارآفرینانی که در جس��ت وجوی قراردادهای قابل اعتماد 
هستند، ارائه می کنند. برای مثال ش��رکت هایی مانند DocTailor، ابزارهای 
س��اخت و سفارشی سازی قرارداد هوشمند را به کاربران عرضه می کنند. بدیهی 
است که فرآیندهای ش��فاف و تعهد متقابل، زمینه موفقیت کارآفرینان و رشد 

کسب وکار را فراهم می کند.
ENTREPRENEUR/zoomit :منبع

پیشتر متوجه شدیم که تور عذرخواهی های مدیرعامل فیس بوک به شهر بروکسل در بلژیک کشیده شده تا او با 
چرب زبانی و عذر خواهی بتواند آبروی از دست رفته این پلتفرم  را به نوعی بازگرداند. حال به نظر می رسد که این 

استراتژی به خوبی جواب نداده، چراکه عذرخواهی مارک زاکربرگ به دل سران اروپا ننشسته و آنها از طفره رفتن های 
پی درپی مدیرعامل فیس بوک به ستوه آمده اند.

به گزارش دیجیاتو، بنیانگذار فیس بوک شب گذشته در برابر سران اروپا حاضر شد تا از آنها برای عدم تالش شان در 
حفظ اطالعات کاربران پلتفرم فیس بوک عذرخواهی کرده و به سؤاالت شان جواب دهد. 

اعضای مختلف پارلمان اروپا سؤاالت خود را طی مدت حدوداً یک ساعت مطرح کردند اما زاکربرگ پس از شنیدن 
پرسش ها به جای آنکه سؤاالت شان را پاسخ دهد، سعی کرد توضیحاتی کلی ارائه داده و به نوعی سؤاالت برخی 

سیاستمداران را نادیده گرفت. این مسئله موجب نارضایتی آنها شد و برخی لب به اعتراض گشودند. 
یکی از آنها »Guy Verhofstadt« سیاستمداری بلژیکی بود که پس از پاسخ های زاکربرگ، وی را مورد نکوهش قرار 

داد و گفت که او شش سؤال ساده پرسید که می توانست جواب هایی خالصه مثل نه یا بله داشته باشد، اما زاکربرگ به 
هیچ کدام از آنها جواب نداده است. بنیانگذار فیس بوک سعی کرد ورق را برگرداند و گفت تیمش سعی خواهد کرد در 

اسرع وقت جواب هایی برای این سؤاالت ارائه دهد. 
به طور کلی پارلمان اروپا هنوز قانع نشده که فیس بوک قادر است مسئله حفظ حریم شخصی را به تنهایی حل کند، 

چراکه همین سیاستمدار بلژیکی اعالم کرد که ادعای فیس بوک برای درست کردن مشکالت به وجود آمده کافی نیست 
و از آنجایی که شبکه اجتماعی فیس بوک و پیام رسان واتس اپ در قاره سبز محبوب هستند، این کمپانی باید درها را به 
روی پارلمان اروپا باز کند تا آنها بتوانند بر روند اقدامات فیس بوک نظارت کرده و از رخ دادن اتفاقاتی مشابه جلوگیری 

کنند. 
از سوی دیگر »Nigel Farage« یکی از فعاالن آزادی بیان اروپا از مدیرعامل فیس بوک سؤال کرد که آیا باور دارد 

فعالیت های این پلتفرم بی طرفانه بوده و آنها موفق شده اند جهت گیری خاصی نداشته باشند؟ 
زاکربرگ در جواب این سؤال خاطرنشان کرد که خشونت و تروریسم در فیس بوک جایی ندارند و این کمپانی سعی کرده 

خودتخریبی یا آزار سایبری را به روش های خاصی بیابد و از انتشارشان جلوگیری کند. با این حال زاکربرگ قاطعانه نقص 
پلتفرمش را قبول و اعالم کرد: »ما هیچ وقت بدون نقص نخواهیم بود. مخالفانمان سعی خواهند کرد با هوش مصنوعی ما 
مقابله کرده و روش هایی برای سوءاستفاده از پلتفرم مان بیابند. این مسئله به یک رقابت نزدیک تبدیل خواهد شد اما ما 

سعی می کنیم با تالش مان همیشه یک قدم جلوتر از رقبا باشیم.«

بالک چین و ارزهای دیجیتال چگونه دنیای کارآفرینی را 
تحت تأثیر قرار می دهند؟ 

 عذرخواهی مارک زاکربرگ
به دل سران اروپا ننشست

کارآفرینی

موزه ملی علوم و فناوری جمهوری اس��المی ایران با کسب سه جایزه در سه شاخص 
»آموزش«،  »توس��عه مدیریت« و »خالقیت و نوآوری« برای شش��مین سال متوالی در 
یازدهمین آیین انتخاب موزه های برتر، موزه برتر کش��ور ش��د. یازدهمین آیین انتخاب 
موزه های برتر با حضور روسا و نمایندگان موزه های سراسر کشور در خانه هنرمندان ایران، 
سالن شهناز برگزار شد و موزه های برتر کشور به انتخاب 30 داور رسمی ایکوم، معرفی 
شدند.  موزه های برتر در چهار گروه »موزه  های خصوصی«،  »موزه های دولتی کوچک«، 
»موزه های دولتی متوسط« و »موزه های دولتی بزرگ« و 1۲ محور تخصصی »آموزش«،  
»پژوه��ش«،  »بازدید از م��وزه«،  »تالش برای بقا«،  »توس��عه مدیریت«، »خالقیت و 
ن��وآوری«، »کودکان و نوجوان��ان«، »اعمال اس��تانداردهای فنی و توس��عه فیزیکی«،  

»گردآوری«،  »معرفی«، »حفاظت و نگهداری« و »شعار روز جهانی« معرفی شدند. 
 

موزه ملی علوم و فناوری، برترین موزه 
کشور در شاخص »خالقیت و نوآوری«

پنجشنبه
3 خرداد 1397

شماره 1073
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در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال، همکاری کلیه دستگاه های 
اجرای��ی در تس��هیل مجوزها و رفع تنگناهای پی��ش رو برای متقاضیان 
ارائه و مورد بررس��ی قرار گرفت.  به گزارش مهر، کمیس��یون تخصصی 

شورای عالی اشتغال روز گذشته با حضور علی 
ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عیسی 
منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و 
دس��تگاه های اجرایی مربوطه با هدف بررسی 
گزارش عملکرد برنامه اشتغال زایی روستایی 

و عشایری برگزار شد. 
در این جلس��ه علی ربیعی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: ما نباید مس��یر اشتباه 
گذشته را برویم و به جای ایجاد اشتغال پایدار 
اقدام به پول پاشی کنیم، بلکه باید چرخه تولید 
و ف��روش را کامل ک��رد و همزمان با حمایت 
از تولیدکنن��دگان، از ش��رکت های بازاریابی 
و فروش ه��م حمایت کنیم تا تولید کننده از 
بازاریابی و ف��روش محصوالت خود اطمینان 

کامل داشته باشد. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر در زمین��ه 

دامپروری و صنایع دس��تی اشتغال زایی بسیار خوبی انجام شده است، اما 
با توجه به بررس��ی های انجام شده طرح های خدماتی مانند گردشگری و 
فناوری بسیار کم است؛ همه دستگاه ها از جمله وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری باید در این زمینه بیشتر فعال شوند.  وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی ضمن اش��اره به اینکه باید براس��اس پایش و آمایش استانی و 
منطق��ه ای اقدام به ایجاد واحد های تولیدی 
کرد، گفت: می توان از ش��رکت های معروف 
و کارآفرین��ان باتجربه نی��ز جهت همکاری 
اس��تفاده ک��رد و با اس��تفاده از پتانس��یل 
کارآفرین��ان آزموده می ت��وان طرح هایی در 

سطح ملی را اجرا کرد. 
ربیع��ی گفت: ب��ا توجه به بررس��ی های 
انجام ش��ده در مرک��ز پژوهش های مجلس، 
طرح های اش��تغال زایی ملی و چنداستانی 
امکان موفقیت بیشتری را به جهت استفاده 

از ظرفیت های مختلف دارند. 
ای��ن عضو کابینه دول��ت دوازدهم با بیان 
اینک��ه س��ازمان فن��ی و حرف��ه ای و مراکز 
کارآفرینی باید به شبکه اشتغال زایی کشور 
متص��ل ش��وند و دوره های آموزش��ی باید 
متناس��ب با طرح ه��ای کارآفرین��ی برگزار 
شوند، اظهار داشت: تولیدکنندگان ما هنوز به این اصل نرسیدند که در هر 
صنعت باید چند گروه فعال باشند و گروه ها باید مکمل هم باشند که به 

صورت علمی بر ایجاد شبکه تولید گام بردارند. 

بنیانگذار یک اس��تارتاپ موفق گفت: مدیران اس��تارتاپ ها به جای 
اس��تخدام افراد متخصص، افراد باهوش و خالق را استخدام کنند و از 
افراد متخصص به عنوان مش��اور استفاده کنند، چراکه افراد باهوش و 

خالق حتی اگر از کار مدنظر هیچ ندانند، از 
پس آن برخواهند آمد. 

به گزارش ایس��نا، س��هیل ش��هیدی در 
دومی��ن روی��داد کارآفرین��ی ن��ت تلن��ت 
)NET TALENT 2017( که به همت 
جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان و موسس��ه 
خیریه ش��جره طیبه در س��الن هالل احمر 
اصفهان برگزار شد، با طرح این پرسش که 
ادامه تحصیل بهتر است یا ورود به بازار کار؟ 
اظه��ار کرد: افرادی که قص��د ادامه تحصیل 
دارن��د و به علم عالقه مند هس��تند، باید تا 
جایی پیش بروند که به انتهای علم برس��ند 
و ب��ه عنوان نمونه کس��ی مانند پروفس��ور 

سمیعی شوند. 
وی ب��ا بیان اینکه در دانش��گاه ها چه در 
ای��ران و چ��ه خ��ارج از ایران چی��ز زیادی 

آموزش داده نمی ش��ود، افزود: دانشگاه می تواند محیطی را فراهم کند 
تا با افراد دیگری آشنا شویم و از این افراد چیزهایی یاد بگیریم. 

بنیانگذار Payment24 به ارکان اصلی موفقیت اشاره کرد و ادامه 

داد: داش��تن عش��ق و عالقه به کار یکی از ارکان اصلی موفقیت است؛ 
اگر عش��ق و عالقه وجود داشته باش��د، کار را تا جایی که به موفقیت 

برسد ادامه خواهیم داد حتی اگر چندین بار شکست بخوریم. 
شهیدی اضافه کرد: خودباوری و اعتماد 
به نفس، تفکر و تجسم س��ازی روی هدف، 
تالش و پش��تکار و تمرکز روی کار نیز از 

ارکان اصلی موفقیت به شمار می آیند. 
وی با بی��ان اینکه پرداخت زکات علم و 
ثروت نیز باعث موفقیت خواهد شد، گفت: 
کسانی که بیشتر دانش خود را به اشتراک 
می گذارند افراد داناتری هستند و برعکس 
افرادی که در اش��تراک گذاری دانش خود 
خساس��ت می کنن��د، اطالع��ات و دانش 
کمتری دارند. همچنین می توان همیش��ه 
بخشی از درآمد خودمان را به امور خیریه 

اختصاص دهیم. 
بنیانگ��ذار Payment24 ب��ه دالی��ل 
شکس��ت خود در برخ��ی از تجارب قبلی 
اش��اره کرد و گفت: نداشتن تخصص الزم 
در کار، شریک ناسالم و ناکارآمد، عدم انجام تحقیقات کافی و انتخاب 
محیط سرمایه گذاری نامناسب از عمده دالیل شکست من در تجارب 

کاری گذشته بوده است. 

در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال بررسی شد 

تسهیل مجوزهای کسب وکار
بنیانگذار یک استارتاپ موفق: 

در یک استارتاپ  خالقیت بر تجربه ارجحیت دارد

هر س��اله لیس��ت هایی از ثروتمندترین افراد جهان منتشر می شود 
که در این بین رنگین پوس��ت ها به علت این امر که با  محدودیت ها و 
محرومیت های بس��یاری مواجه هس��تند، از اهمیت بیشتری برخوردار 
هس��تند. درواقع این افراد تقریبا همگی خودساخته بوده و همین امر 
باعث می ش��ود تا معرفی آنها حاوی نکات آموزنده بس��یاری باشد. در 
همی��ن راس��تا و در ادامه به بررس��ی پنج کارآفرین برتر سیاه پوس��ت 

خواهیم پرداخت.
1-اپرا ویفری

ثروت: 2.8 میلیارد دالر
مش��هورترین و در عین حال بهترین مجری قرن اخیر لقبی اس��ت 
که به اپرا ویفری برنده جایزه اس��کار، اعطا شده است. از جمله دالیل 
محبوبی��ت فوق الع��اده وی را بای��د در حض��ور فع��ال وی در کارهای 
خیرخواهانه دانست که باعث شده است تا در نزد عموم مردم جهان از 
وجهه بسیار خوبی برخوردار باشد. اگرچه وی در خانواده ای بسیار فقیر 
و با مشکالت بس��یاری نظیر تجاوز و از دست دادن فرزند خود مواجه 
شد، با این حال تمامی این اتفاقات به سدی برای پیشرفت وی تبدیل 
نشده و او همواره سختی های زندگی خود را انگیزه ای برای رو به جلو 

قدم گذاش��تن می داند. جالب 
اس��ت بدانید وی در نخستین 
تجربه ه��ای مجری گ��ری خود 
کامال ناموفق بوده تا حدی که 
از کار خود اخراج ش��ده است. 
درواق��ع رئی��س وی او را ابدا 
برای اجرای تلویزیونی مناسب 
نمی دانس��ت. با ای��ن حال وی 
 ۲011 ت��ا   19۸5 س��ال  در 
شناخته شده  ترین برنامه تمامی 
دوران ه��ا را به اجرا درآورد که 
هنوز هم پس از گذش��ت چند 
منتقدان  تحس��ین  مورد  سال 
در  او  همچنی��ن  دارد.  ق��رار 
هم��ان س��ال 19۸5 در فیلم 
رن��گ ارغ��وان که بر اس��اس 
رمان الیس واکر به کارگردانی 

استیون اس��پیلبرگ ساخته می ش��د، بازی کرد و برای بازی در نقش 
مکمل فیلم، نامزد جایزه اسکار شد. 

2-دیموند جان 
ثروت: 250 میلیون دالر

وی از جمله کارآفرینانی اس��ت که ورود ب��ه عرصه کار و تجارت را 
از دوران کودک��ی و با فروش وس��ایل تزئینی به همکالس��ی های خود 
تمرین کرده اس��ت، ب��ا این حال فعالیت جدی او ایجاد برند پوش��اک 
فوب��و بوده اس��ت. با توجه به این ام��ر که وی از امکان��ات مالی کمی 
برخوردار ب��ود و بانک  ها نیز به دلیل عدم اعتماد به وی، از اعطای وام 
خودداری می کردند در تاکتیکی جالب از ستارگان موسیقی برای این 
امر اس��تفاده کرد. درواقع او از آنها می خواست تا طرح های او را بر تن 
کرده و به این ش��کل فوبو را تبلیغ کنند، اگرچه تقریبا تمامی افراد از 
این کار امتناع کردند، تنها یک خواننده با این کار موافقت کرد و باعث 

ش��د تا این برند بتواند جایگاهی را در بازار برای خود پیدا کند. با این 
حال علت کس��ب ث��روت او را نباید در همین اق��دام وی خالصه کرد. 
 Shark Tank درواقع دیموند جان بیش��تر به خاطر پروژه تلویزیونی
به شهرت و ثروت بسیاری دست پیدا کرد. این برنامه تلویزیونی که از 
سال ۲009 از ش��بکه ABC در حال پخش است، به نحوی است که 
اف��راد عادی ایده های تجاری خود را در برابر پنج تن از س��رمایه داران 
ب��زرگ و موفق مطرح می کنند و در نهایت هر یک از این پنج داور در 

صورت رضایت می توانند با آنها وارد کار شوند. 
3-مایکل جردن 

ثروت:1.65 میلیارد دالر
 مایکل جردن اس��طوره بسکتبال، مالک باش��گاه شارلوت هورنتز و 
ثروتمندترین ورزش��کار جهان اس��ت. از وی در کنار محمدعلی کلی و 
پله به عنوان س��ه شخصیت ورزشی تاثیرگذار قرن بیستم یاد می شود. 
درواق��ع وی هی��چ نیازی به ایجاد برند نداش��ته و خ��ود برندی کامال 
ش��ناخته ش��ده و قدرتمند محس��وب می ش��ود. وی همچنین باعث 
موفقیت طرح کفش های ورزشی نایک با نام ایر جردن شد که از سال 

19۸5 همچنان محبوبیت خود را حفظ کرده است. 
4-رابرت ال جانسون و شیال جانسون

ثروت:2.9 میلیارد دالر
اگرچه به تصور بس��یاری نفر اول لیست )اپرا ویفری( ثروتمندترین زن 
سیاه پوست محسوب می شود، 
با این حال واقعیت این اس��ت 
که این عنوان به خانم ش��یال 
دارد.  اختص��اص  جانس��ون 
درواقع وی را باید اولین بانوی 
سیاه پوس��ت میلیاردر دانست. 
وی موس��س یکی از هتل های 
باش��کوه و مجل��ل در ای��االت 
متحده است. جانسون درواقع 
نخستین زن سیاه پوستی است 
ک��ه در تاری��خ آمری��کا هتلی 
مجلل تأس��یس کرده اس��ت. 
همسر وی نیز با فروش برنامه 
 BET تلویزیون��ی خود ب��ا نام
موفق شد به ثروتی میلیاردی 
دس��ت پیدا کن��د. درواقع این 
برند نخستین شرکت متعلق به 
یک سیاه پوست بود که سهام آن در بازار بورس نیویورک معامله شد. با این 
حال طالق این دو در نهایت یکی از گران قیمت ترین جدایی ها را رقم زد. 

5-شان کامبز
ثروت:820 میلیون دالر

ش��ان کامپز رپر، بازیگر و طراح مد آمریکایی اس��ت که توانس��ته 3 
جایزه گرمی را به دس��ت آورد. او در س��ال 199۸ خط تولید پوشاک 
مردانه خود را تاس��یس کرد و در همان سال موفق شد جایزه بهترین 
طراحی را از انجمن طراحان مدولباس آمریکا به دست آورد. همچنین 
وی در سال های اخیر بیش از نیمی از سهام برند تولید کننده نوشیدنی 
با نام س��یروک را خریداری کرد که این اقدام وی منجر به س��ودآوری 
بسیاری شد. در س��ال گذشته نیز وی توانست لقب ثروتمندترین فرد 

فعال در حوزه هیپ هاپ را به دست آورد.
entrepreneur :منبع

ثروتمندترین سیاه پوستان جهان

 عذرخواهی مارک زاکربرگ
به دل سران اروپا ننشست

یادداشـت

یک کارش��ناس ارشد مدیریت کارآفرینی گفت: برگزاری دوره های شناخت 
و آموزش کارآفرینی برای تمام اس��اتید جهت ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها 

ضرورت دارد. 
علیرض��ا دریکوند در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، درباره زمینه های کارآفرینی 
در دانش��گاه ها، اظهار کرد: در ترویج کارآفرینی دو هدف اساسی از جمله تقویت 
خالقیت، ن��وآوری، ایجاد انگیزش بین دانش��جویان و فارغ التحصیالن که منجر 
به ایجاد کارآفرینی جدید ش��ود، هدایت و تش��ویق کارآفرینان به س��وی کسب 
مهارت ه��ای الزم مطرح اس��ت.  وی ادام��ه داد: برگزاری کارگاه های آموزش��ی، 
کالس های آموزشی، تأسیس کتابخانه، مراکز کارآفرینی، آموزش مربیان و اساتید، 
تهیه طرح درس آموزش کارآفرینی، آموزش کار تیمی و تهیه طرح های درس��ی 

ازجمله زمینه های آموزشی ترویج فرهنگ کارآفرینی است. 

ضرورت ترویج کارآفرینی در دانشگاه ها

مترجم:امیرآل علی



رها کردن ایده های ویروسی
رها کردن ایده های ویروس��ی ارزش و اهمیت ایده های جدید، تغییر و نوآوری را در دنیای محصوالت فیزیکی و غیرفیزیکی یا 
همان خدمات به رسمیت می شناسد. این کتاب همچنین به ارزش خلق نقل قول و به عبارتی بازاریابی ویروسی مثبت در مقابل 
رویکرد مس��تقیم و س��نتی نسبت به بازاریابی برای دسترس��ی پیدا کردن به مردم از طریق تبلیغات مستمر و گران قیمت اذعان 
دارد. این کتاب ده ها مورد از موارد مطالعاتی را به ش��ما معرفی می کند که همانند یک تخته پرش برای ش��عله ور کردن ایده های 

برندینگ شما کاربرد دارد. 
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 برندینگ احساسی: پارادایم جدید برای ارتباط دادن برندها با مردم
 این یک کتاب فوق العاده اس��ت که به بازاریابان نش��ان می دهد – که فارغ از نوع محصول یا خدمتی که ارائه می کنند – چطور 
باید مصرف کننده به ش��دت بدبین را در س��طحی کامال احساس��ی با محصول درگیر کنند.  این کتاب مملو از نمونه های عینی و 
عملی از مراجعین نویسنده کتاب است که به تحلیل تغییرات رفتاری و جمعیت شناختی در جوامع و کانال های توزیع خرده فروشی 
می پردازد.  س��پس، کتاب به نشان دادن چگونگی کاربرد داشتن پنج حس انسان به عنوان ابزارهای قدرتمند بازاریابی جهت پاسخ 

دادن به روندهای امروزی می پردازد. 

۵ کتاب برتر بازاریابی با موضوع برندینگ
 ساختن یک برند با ارزش افزوده در دنیای رقابتی امروز نیازمند خلق استراتژی یکپارچه و مؤثری است که شامل تبلیغات، بازاریابی، روابط عمومی و تحقیق 

شود. اگر این امر برای شما غافلگیر کننده است، پس به نظر می رسد که هنوز اطالعات کافی برای وارد شدن به این عرصه به شدت رقابتی ندارید. با وجود این، 
خلق چنین برندی شدنی و قابل اجراست، اگر زمان کافی بگذارید و تحقیقات کافی در این زمینه انجام دهید و درک و برداشت کاملی از چیزی که قصد دست 
یافتن به آن را دارید به دست بیاورید. انجام دادن کارهایی برای آماده شدن به صورت پیشاپیش می تواند به شما در ایجاد زیرساختی نه فقط برای رقابت، بلکه 
برای کسب موفقیت حتمی کمک کند.  در ادامه این مطلب پنج کتاب مختلف را در حوزه برندینگ به شما معرفی می کنیم که در درک و فهم معنای خلق یک 

برند و اینکه چرا یک شرکت بدون داشتن یک هویت برند محکوم به نابودی است، بسیار کاربردی است. برخی از این کتب بر اساس اطالعات مترجم متن به زبان 
فارسی ترجمه شده که در متن به آن اشاره می شود. 

 

 تجربی بازاریابی
 مزایای حاصل از محصول می رود، در واقع این کتاب فراتر از بازاریابی سنتی مبتنی بر ویژگی ها و

 جایی که مشتری یک محصول را به عنوان یک ویژگی یا خصوصیت همراه با یک مزیت شخصی در
 .نظر می گیرد

 رویکردی انقالبی نسبت به بازاریابی اتخاذ می کند و پایه های آن را مستقیما در تجربی بازاریابی
 دهد. این کتاب بخوبی نشان می دهد که مدیران چگونهعصر توسعه، تولید و برندینگ قرار می 

 می توانند تجربیات جامعی برای مشتریان خود از طریق برندهایی ایجاد کنند که ارتباطات حسی
 و خالقانه ایجاد می کنند. این کتاب همچنین عمیقا وارد بازاریابی سبک زندگی ) که به موجب آن

 یک محصول به عنوان یک برند نیست، بلکه به عنوان یک استراتژی اتخاذ شده بازاریابی و فروش
 سبک زندگی برند شده است( و کمپین های هویت اجتماعی می شود ) که به موجب آن

 استراتژی بازاریابی شرکت مشتریان را تشویق می کند نسبت به هویتی حساس شوند که
 .(ک فروشگاه را تشویق می کنندرفتارهایی از قبیل بازدید کردن از یک وبسایت یا وارد شدن به ی

  

 

 قوی برندهای ساختن
 به شما نشان می دهد که چگونه از طریق ساخت هویت برند و خلق یک قوی برندهای ساختن

 شخصیت برای برند و همچنین مدیریت یک سیستم برند با تکه تکه شدن بازارها کنار بیاییم. این
 ا در نظر گرفتن مزایای احساس و خودکتاب همچنین به شما نشان می دهد که چگونه ب

 بیانگری)ابراز و تصریح عقاید و خصوصیات خود( و نیز معرفی دیدگاه های برند به عنوان یک
 .شخص، برند به عنوان یک سازمان و برند به عنوان نماد از چارچوب و قید و بندها خارج شویم

  

 است وابسته ها ایده به چیز همه
 معلمین خبره در این حوزه ها تالیف شده اند که خرد کسب شدهاین کتاب ها همگی توسط 

 خودشان از پس سال ها تجربه را در آنها انتقال داده اند. اما مسئله این است که این کتاب ها
 هیچ یک حرف آخر در این حوزه ها نیستند. بازاریابی و برندینگ ایستا و راکد نیستند و هر کمپین

 فقیت باید در درجه اول منحصر به فرد باشد. این کتاب ها همگی یکدر رابطه با آنها برای مو
 .سکوی پرتاب خوب برای رساندن استراتژی شما به سطحی باالتر هستند

 ibazaryabiمنبع: 

 

 برندینگ ناپذیر ناپذیر تغییر قانون دو و بیست
 (است شده منتشر ایران در سیته انتشارات توسط کتاب این)

 یک کتابچه راهنمای جامع در رابطه با برند و برندینگ برندینگ ناپذیر ناپذیر تغییر قانون دو و بیست
 حکایاتی را در رابطه با بزرگترین و موفق ترین برندها در دنیا برای شما عنواناست. این کتاب 

 کند که از بین آنها می توان به برندهای رولکس، ولوو، استارباکس و ِهینِکن اشاره کرد. اینمی
 کتاب با یکی از چالش برانگیزترین مسائل و مشکالت بازاریابی امروز مقابله می کند و آن اینکه

 کسب و کار خود را در فضای اینترنت به یک برند تبدیل کنید. با مطالعه این کتاب شما نه چگونه
 تنها می آموزید که چگونه یک برند خلق کنید؛ بلکه چگونه پس از خلق، آن را برای سالیان

 .متمادی زنده و سرحال نگاه دارید
  

 

 ویروسی های ایده کردن رها
 و اهمیت ایده های جدید، تغییر و نوآوری را در دنیایارزش  ویروسی های ایده کردن رها

 محصوالت فیزیکی و غیر فیزیکی یا همان خدمات به رسمیت می شناسد. این کتاب همچنین به
 ارزش خلق نقل قول و به عبارتی بازاریابی ویروسی مثبت در مقابل رویکرد مستقیم و سنتی

 دم از طریق تبلیغات مستمر و گران قیمتنسبت به بازاریابی برای دسترسی پیدا کردن به مر
 اذعان دارد. این کتاب ده ها مورد از موارد مطالعاتی را به شما معرفی می کند که همانند یک

 .تخته پرش برای شعله ور کردن ایده های برندینگ شما کاربرد دارد
  

 

 مردم با برندها دادن ارتباط برای جدید پارادایم احساسی: برندینگ
 که فارغ از نوع محصول یا –این یک کتاب فوق العاده است که به بازاریابان نشان می دهد 

 چطور باید مصرف کننده به شدت بدبین را در سطحی کامال –خدمتی که ارائه می کنند 
 .کننداحساسی با محصول درگیر 

 این کتاب مملوء از نمونه های عینی و عملی از مراجعین نویسنده کتاب است که به تحلیل
 .تغییرات رفتاری و جمعیت شناختی در جوامع و کانال های توزیع خرده فروشی می پردازد

 حس انسان به عنوان ابزارهای قدرتمند 5سپس، کتاب به نشان دادن چگونگی کاربرد داشتن 
 .هت پاسخ دادن به روندهای امروزی می پردازدبازاریابی ج

  

اهمیت تبلیغات خالقانه در 
کسب وکار

ای��ده تبلیغات��ی، تبلیغی اس��ت متفاوت با س��ایر 
تبلیغ ه��ا، چیزی همچون ایجاد یک رابطه مناس��ب 
در ی��ک دنیای پ��ر س��روصدا. بس��یاری از مدیران 
آژانس ه��ای تبلیغات��ی ب��ه تبلیغی که ش��بیه دیگر 
تبلیغ ه��ا باش��د حتی فک��ر هم نمی کنن��د و عقیده 
دارند که باید متفاوت بود تا دیده ش��وند و اگر دیده 
نش��وند فرصتی ب��رای ایجاد ارتباط مناس��ب وجود 
نخواه��د داش��ت. تبلیغ��ات خالقانه یعن��ی تبلیغی 
جدید و نوآورانه، وجهه ای از چیزی که به ش��یوه ای 
غیرمعمول، معمول به نظر می رس��د و به روش خود 
دیده می شود، اما علت این که چرا زمان زیادی صرف 
خالقیت در تبلیغات می شود را می توان در 1- مولد 
فروش بودن ۲- پیشرفت در مسیر شغلی کسب وکار 
3- جنب��ه تفریحی آن جس��ت وجو کرد. در ادامه به 

تشریح هر مورد خواهیم پرداخت: 
- تبلیغات مولد فروش است: تبلیغاتی که متفاوت 
ساخته شود، توجه افراد را به خود جلب خواهد کرد. 
ب��رای موفقیت فروش در یک گروه هدف مش��خص 
ابتدا  باید بتوان از پس جلب توجه ش��ان برآمد، فقط 
در این صورت است که می توان یک پیام اثربخش به 
آنها رس��انید. بر اساس پژوهش انجام شده در آمریکا، 
ی��ک فرد معمولی در طول ی��ک روز با هزاران تبلیغ 
مواجه خواهد شد که فقط 9 مورد توجهش را جلب 
خواهد کرد. از این 9 تبلیغ نیز فقط پیام چهار یا پنج 

تبلیغ را به یاد خواهد آورد. 

احتم��ال زیادی وج��ود دارد ک��ه پیام هایی که به 
یاد می مانند، آنهایی باش��ند که به ش��کلی نس��بت 
به تبلیغ ه��ای معمول متمایز هس��تند. اگر متفاوت 
باش��ند، بس��یاری از مردم آن را به حساب خالقیت 
تبلیغ خواهند گذاش��ت، اما تنها تفاوت نیس��ت که 
موجب خالقیت یک تبلیغ خواهد ش��د. باید دلیلی 
وجود داش��ته باشد که ایده مناسبی برای کسب وکار 
باشد و این دلیل همان استراتژی تبلیغات است. اگر 
یک تبلیغ بتواند اس��تراتژی خالقانه را انتقال بدهد 
اصطالحا به آن تبلیغ اس��تراتژی مدار گفته می شود. 
اگر پیامی که می رس��انید به شکلی اثربخش خالقانه 
باشد احتمال بیشتری وجود دارد که منجر به فروش 

شود. 
- موجب پیش��رفت در مسیر ش��غلی کسب و کار: 
کپ��ی رایترها و نویس��ندگان متن ه��ای تبلیغاتی و 
مدی��ران هنری آژانس های تبلیغاتی، بدون ش��ک با 
خالقیت خود در مسیر شغلی شان پیشرفت خواهند 
کرد. درعین حال که باید پیام ش��ان اس��تراتژی مدار 
باش��د تا بتواند ایده تبلیغاتی را عالوه بر مدیر پروژه 
به مشتری نیز بفروشد. رقابتی که هم تأثیر بر فروش 
را مدنظ��ر دارد و هم خالقی��ت را. افراد خالق وقتی 
جوای��ز تبلیغات��ی را از آن خود می کنن��د به جایگاه 
خاصی میان همکارانش��ان دس��ت خواهن��د یافت. 
بدیهی است اگر تبلیغ شما برنده جایزه ای شود پس 

مورد توجه قرارگرفته و این یعنی یک اتفاق خوب. 
- تبلیغ��ات خ��الق مفرح اس��ت: مش��تریان یک 
آژان��س تبلیغات��ی زم��ان بیش��تری را ب��ا محصول 
خالقان��ه تبلیغات��ی س��پری می کنن��د، چراکه این 
بهترین روش برای افزایش فروش اس��ت. شرکت ها 
بر اس��اس افزایش فروش به کارکنان خود پاداش و 
ارتقای ش��غلی می دهند. ایده ای ک��ه تبلیغات خلق 
می کند درواقع مس��ئولیتی اس��ت بر گردن اعضای 
گروه هنری و کپی رایترها، اما قلب تبلیغات اس��ت و 
جذاب ترین چیزی که می تواند در کس��ب وکار وجود 
داشته باشد، هم برای کسب وکار تبلیغات و هم برای 
کس��ب وکارهای مرتبط با تبلیغ��ات. تبلیغات یعنی 

ایده و ایده بهتر یعنی نتیجه بهتر. 
hormond :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات)30(
بهترین روش برای کاشت بذر 

)بخش اول(

یکی از عالی تری��ن نظریه های تبلیغ��ات در این 
پرس��ش خالصه می ش��ود:  »بهتری��ن روش برای 

کاشت بذر چیست؟«
ب��ذر، تبلیغات اس��ت و در آن ی��و اس پی آماده 

جوانه زدن و رشد است. 
آیا ما این بذر را در چند هکتار زمین و به صورت 
فشرده خواهیم کاشت یا آن را در زمینی با وسعت 

چند هزار هکتار می کاریم؟ 
این یک اصل کلیدی در واقعیت تبلیغات اس��ت، 
اما اکثر آژانس ها، حتی آژانس هایی با چندین دهه 
تجربه، از آن به شکلی اشتباه استفاده می کنند. آنها 
با صرف میلیون ه��ا دالر تبلیغات قدرتمندی خلق 
می کنند، ولی چنانچ��ه به میزان نفوذ توجه کنند، 
این س��ؤال به وجود خواهد آم��د: چرا نتیجه هرگز 

خوشایند و سودآور نیست؟ 
این سؤال مطرح خواهد شد: 

آیا رس��اندن چندین ب��اره  یک پی��ام به گروهی 
کوچک بهتر است، یا رساندن همان پیام به دفعات 

کمتر و برای گروهی بزرگ تر؟ 
برای مثال، شرکتی می تواند تمام بودجه خود را 
روی دو مجل��ه عالی و یک برنامه تلویزیونی هزینه 
کند. به این ترتیب، ش��اید 30میلی��ون نفر به طور 
متوسط سه بار در هفته تبلیغ را بخوانند و ببینند. 
آیا بهتر نیس��ت که تبلیغ ی��ک بار در هفته و برای 

90 میلیون نفر پخش شود؟ 
پاس��خ ما واضح اس��ت: پراکندگی مهم تر خواهد 
بود. س��عی کنید به افراد بیش��تری دسترسی پیدا 
کنید و تبلیغ خ��ود را دائما برای عده ای محدود و 

خاص پخش نکنید. 
به زبان ساده، تعداد دفعات پخش را کاهش دهید 

ولی پیام خود را به گوش افراد بیشتری برسانید. 
البته این نظریه تنها برای کاالهای اساسی کاربرد 
خواهد داشت. پراکندگی برای تبلیغ محصولی مثل 
تراکت��ور، ک��ه تنها ع��ده ای خ��اص آن را خواهند 
خرید، کامال بیهوده اس��ت. ول��ی محصوالتی مثل 
صابون، س��یگار، خودرو، م��واد غذایی یا بیمه قطعا 

از پراکندگی استفاده خواهند کرد. 
اتفاقی که ما را به س��مت پراکندگی هدایت کرد 
بس��یار جالب اس��ت. ما در اوایل دهه 40 میالدی 
مشاهده کردیم که برخی برندهای خاص از فروش 
چش��مگیری برخوردار شده اند. ما شروع به بررسی 
فعالیت ای��ن برندها کردیم تا از اص��ول کاری آنها 
مطلع ش��ویم. اصولی که شاید از چشمان ما پنهان 

مانده اند. 
و آنها را پیدا کردیم. 

ما دریافتیم ک��ه این برندها نقاط غیرش��بکه ای 
را می خرن��د یا آنها را به رس��انه های خ��ود اضافه 

می کنند. 
ای��ن اقدامی عجی��ب بود، چون ای��ن نقاط گران 
و تنها در طول روز فعال هس��تند. ب��ه عالوه، تنها 
بین برنامه ها پخش خواهند شد و این یعنی انتظار 
اکثر شرکت های تبلیغاتی، جلب وفاداری مشتری، 

برآورده نخواهد شد. 
بررسی این پدیده با کمک شرکت  ای سی نیلسن 
آغاز ش��د. ما لیس��ت یک رادیوی روزانه معمولی را 
با یک برنامه تلویزیون پانزده دقیقه ای معمولی که 

پنج بار در هفته پخش می شود، مقایسه کردیم. 
ما دریافتیم که تعداد مخاطبان ما، دو برابر برنامه 
روزان��ه محب��وب تلویزیونی اس��ت و همچنین در 
مقایسه با بزرگ ترین برنامه شبانگاهی آن سال نیز 

مخاطبان بسیار بیشتری جذب کردیم! 
و این اتفاق صرف نظر از رتبه بندی نقاط رخ داده 
ب��ود، چون نقاط مورد بررس��ی ما ب��ه هیچ عنوان 
خاص یا اس��تثنایی نبودند. این نقاط پیام تبلیغات 
م��ا را پراکن��ده می کردند و به اصط��الح، بذر را در 
نقاط بس��یار دوردست می کاش��تند. به این ترتیب 
پی��ام ما با تع��داد دفع��ات کمتر، به گ��وش افراد 

بیشتری می رسید. 
بررسی های بیشتر نشان داد که این اصل به نقاط 
وابسته نیس��ت. یک تبلیغ کننده، چنانچه بیش از 
یک محصول برای عرضه در اختیار داش��ته باش��د، 
با برنامه ه��ا نیز چنین کاری انج��ام خواهد داد. او 
می توان��د با خرید ان��واع مختلف��ی از برنامه ها، در 
زمان ه��ا و ش��بکه های مختلف و پخ��ش آنها برای 
مخاطبان مختلف، به نتیجه مش��ابهی دست یابد و 
س��پس از برنامه ها به عنوان حامل نقطه اس��تفاده 

کند. 
نتیجه طالیی خواهد بود. نفوذ و فروش به شدت 

افزایش خواهند یافت. 
البته، پراکندگی ایده آل دسترسی به 100درصد 
مردم و س��پس تکرار تبلیغ تا زم��ان اتمام بودجه 
اس��ت. چنین اتفاقی ممکن نخواهد بود، اما شرکت 
باید تا زمان دس��تیابی به درصدی بسیار باال، مثال 
۸0 ت��ا 90، باید به تبلیغ ب��رای افراد مختلف ادامه 
دهد. س��پس و تنها در آن مرحل��ه باید تکرار آغاز 

شود. 
به یاد داشته باشید که این پدیده هیچ ارتباطی با 
مقدار بودجه یا نوع رسانه ندارد. این روند در تمامی 
رسانه ها )مجالت، روزنامه ها، شبکه های تلویزیونی 

و رادیویی( نتیجه مطلوبی ارائه خواهد کرد. 
جاده، دو ش��اخه ش��ده است. یک ش��اخه سود 
ش��رکت را به حداکثر ممکن خواهد رساند و شاخه 

دیگر، شرکت را ورشکست خواهد کرد. 
ادامه دارد. . . 
reality in advertising منبع: کتاب
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به قلم راسر ریوز

همه چیز به ایده ها وابسته است
این کتاب ها همگی توسط معلمین خبره در این حوزه ها تألیف شده اند که خرد کسب شده خودشان از پس سال ها تجربه را در آنها انتقال داده اند. اما مسئله این است که این 
کتاب ها هیچ یک حرف آخر در این حوزه ها نیستند. بازاریابی و برندینگ ایستا و راکد نیستند و هر کمپین در رابطه با آنها برای موفقیت باید در درجه اول منحصر به فرد باشد. 

این کتاب ها همگی یک سکوی پرتاب خوب برای رساندن استراتژی شما به سطحی باالتر هستند. 
ibazaryabi :منبع

بازاریابی تجربی
این کتاب فراتر از بازاریابی سنتی مبتنی بر ویژگی ها و مزایای حاصل از محصول می رود، در واقع جایی که مشتری یک محصول 

را به عنوان یک ویژگی یا خصوصیت همراه با یک مزیت شخصی در نظر می گیرد. 
بازاریابی تجربی رویکردی انقالبی نس��بت به بازاریابی اتخاذ می کند و پایه های آن را مس��تقیما در عصر توسعه، تولید و برندینگ 
قرار می دهد. این کتاب به خوبی نشان می دهد که مدیران چگونه می توانند تجربیات جامعی برای مشتریان خود از طریق برندهایی 
ایجاد کنند که ارتباطات حسی و خالقانه ایجاد می کنند. این کتاب همچنین عمیقا وارد بازاریابی سبک زندگی )که به موجب آن 
اس��تراتژی اتخاذ ش��ده بازاریابی و فروش یک محصول به عنوان یک برند نیست، بلکه به عنوان یک سبک زندگی برند شده است( 
و کمپین های هویت اجتماعی می ش��ود )که به موجب آن اس��تراتژی بازاریابی شرکت مشتریان را تشویق می کند نسبت به هویتی 

حساس شوند که رفتارهایی از قبیل بازدید کردن از یک وب سایت یا وارد شدن به یک فروشگاه را تشویق می کنند(.

بیست و دو قانون تغییر ناپذیر ناپذیر برندینگ
 )این کتاب توسط انتشارات سیته در ایران منتشر شده است(

بیست و دو قانون تغییر ناپذیر ناپذیر برندینگ یک کتابچه راهنمای جامع در رابطه با برند و برندینگ است. این کتاب حکایاتی 
را در رابط��ه با بزرگ ترین و موفق ترین برندها در دنیا برای ش��ما عنوان می کند ک��ه از بین آنها می توان به برندهای رولکس، ولوو، 
استارباکس و ِهینِکن اشاره کرد. این کتاب با یکی از چالش برانگیزترین مسائل و مشکالت بازاریابی امروز مقابله می کند و آن اینکه 
چگونه کسب وکار خود را در فضای اینترنت به یک برند تبدیل کنید. با مطالعه این کتاب شما نه تنها می آموزید که چگونه یک برند 

خلق کنید، بلکه چگونه پس از خلق، آن را برای سالیان
متمادی زنده و سرحال نگاه دارید. 

 ساختن برندهای قوی
س��اختن برندهای قوی به ش��ما نشان می دهد که چگونه از طریق ساخت هویت برند و خلق یک شخصیت برای برند و همچنین 
مدیریت یک سیستم برند با تکه تکه شدن بازارها کنار بیاییم. این کتاب همچنین به شما نشان می دهد که چگونه با در نظر گرفتن 
مزایای احس��اس و خودبیانگری )ابراز و تصریح عقاید و خصوصیات خود( و نیز معرفی دیدگاه های برند به عنوان یک ش��خص، برند 

به عنوان یک سازمان و برند به عنوان نماد از چارچوب و قید و بندها خارج شویم. 

پنجشنبه
3 خرداد 1397

شماره 1073
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پیشرفت تکنولوژی گوشی های هوشمند 
در س��ال های اخیر دنیای پیرامون ما را به 
ش��دت تحت تأثیر قرار داده است. در این 
میان عرصه بازاریابی ش��اید بیش از سایر 
حوزه ها دس��تخوش تغییر ش��ده باشد. به 
این ترتیب با توسعه گوشی های هوشمند 
بازاریاب ه��ا و صاحبان کس��ب وکار امکان 
دسترس��ی وس��یع و برق��راری ارتب��اط با 
مخاطب ه��ا در هر زمان��ی را پیدا کرده اند. 
براس��اس آمارهای رسمی در سال گذشته 
گوش��ی  میلی��ون   ۲۲4,3 آمریکایی ه��ا 
هوش��مند در اختیار داش��ته اند. همچنین 
س��هم این پلتفرم ه��ا در خریدهای آنالین 
رقم خیره کننده ۲7درصد را نشان می دهد. 
براین اس��اس عرصه گوشی های هوشمند 
ب��ازار مناس��بی ب��رای برندها ب��ه منظور 
دستیابی به مش��تریان بیشتر و به تبع آن 

فروش حداکثری است. 
صرف نظر از ضرورت حرکت به س��وی 
تکنولوژی های جدید آگاهی از چگونگی 
برق��راری ارتباط با مش��تریان نیز دارای 
اهمی��ت باالیی اس��ت. باتوجه ب��ه اینکه 
بازارایابی موبایل محور اش��کال گوناگونی 
نظیر پیام��ک، پیام تصوی��ری، تبلیغات 
درون برنام��ه ای، بازاریاب��ی مکان مح��ور 
و اطالعیه ه��ای آنالی��ن دارد، طراح��ی 
استراتژی بازاریابی در این حوزه می تواند 
دش��واری های فراوانی به همراه داش��ته 
باش��د. بی تردید فرآیند پیچیده و زمان بر 
بازاریابی مبتنی بر گوش��ی های هومشند 
ب��رای کس��ب وکارهای کوچ��ک بس��یار 
دش��وارتر از برندهای ب��زرگ خواهد بود. 
براین اس��اس شاید بس��یاری از صاحبان 
ای��ن برنده��ای کوچ��ک قی��د چنی��ن 
فعالیت��ی را زده و به فک��ر امور تبلیغاتی 
دیگ��ری بیفتن��د. در اینج��ا تنه��ا یک 
راهکار پیش روی ما خواهد بود: اس��تفاده 

هوشمندانه از اطالعات تحلیلی. 
توسعه تکنولوژی های بازاریابی همگام 
با پیش��رفت گوش��ی های هوشمند امری 
بدیهی است. براین اساس امروزه بسیاری 
از ش��رکت ها به منظور برقراری ارتباط با 
مشتریان ش��ان از طیف متنوعی از اپ ها 
اس��تفاده می کنند. ش��اید اکنون نگاهی 
دوباره به ابزارهایی که در زمینه بازاریابی 

از آنها استفاده می کنیم، ضروری باشد. 
اگر کس��ب وکارتان در ح��ال حاضر از 
بازاریابی اس��تفاده می کند،  نرم افزارهای 
خبر خوش برای ت��ان ارائه نمونه موبایلی 
بس��یاری از ای��ن نرم افزارهاس��ت. براین 
اساس اس��تفاده از نرم افزارهای برندهای 
ب��رای  بازارایاب��ی  ب��زرگ  و  تخصص��ی 
کسب وکارهای کوچک بهترین گزینه به 
نظر می رسد. چنین انتخابی از نظر هزینه 
و زمان موردنیاز ب��رای برندهای کوچک 
بس��یار مقرون به صرفه تر خواهد بود. در 
ادام��ه به بررس��ی برخ��ی از این اپ های 

خواهیم پرداخت. 
Vibes

Vibes یک پلتف��رم بازاریابی موبایلی 
اس��ت که امکانات بازاریاب��ی متن محور 
و ابزاره��ای جانب��ی در راس��تای تحلیل 
ارائ��ه می کن��د.  را  کارب��ران  داده ه��ای 
ای��ن پلتف��رم ابزارهای گوناگون��ی را در 
قالب یک داش��بورد به منظ��ور مدیریت 

بهینه کمپین ه��ا در اختیار کاربران قرار 
می دهد. همچنین سرویس های بازاریابی 
مکان محور نیز در این اپ گنجانده ش��ده 
اس��ت. مزیت اصلی این ابزار قابلیتش در 
زمینه جمع آوری اطالعات ش��ما از منابع 
گوناگ��ون و همگام س��ازی اش در موتور 

طراحی  خود است. 
Thumbvista

Thumbvista یکی دیگر از ابزارهای 
مش��هور بازاریابی است. این اپ در زمینه 
تبلیغات مکان محور و بازاریابی پیشرفته 
موبایلی ح��رف اول را در بین نمونه های 
مش��ابه می زن��د. ب��ا اس��تفاده از این اپ 
ام��کان طراحی کوپن ه��ای تخفیف ویژه 
پیش��رفته  مکانی  تبلیغ��ات  مش��تریان، 
)براس��اس حضور کاربر در موقعیت های 
جغرافیای��ی مختل��ف( و تحلیل وضعیت 
کمپی��ن بازاریابی مان مهیا خواهد ش��د. 
 Thumbvista بی تردید مزیت اصل��ی
تبلیغات مکان محور آن به حساب می آید. 
براین اس��اس ش��ما می توانید ب��ا تعیین 
موقعیت های جغرافیایی خاص به هنگام 
ورود مخاطب ب��ه آنها تبلیغات خاصی را 

در اختیارشان قرار دهید. 
Mozeo

ام��روزه ب��ا وجود توس��عه ش��یوه های 
تبلیغاتی هنوز ه��م تبلیغات متنی یکی 
از محبوب تری��ن ش��یوه های بازاریابی به 
 Mozeo حساب می آید. برهمین اساس
با ارائه سرویس طراحی کمپین بازاریابی 
متن مح��ور و اف��زودن ابزاره��ای تحلیل 
وضعی��ت تبلیغات گزینه ای مطلوب برای 
کسب وکارهای کوچک به حساب می آید. 
این اپ با شیوه دسته بندی مخاطب ها به 
شما امکان دسترس��ی سریع به دفترچه 
پیام ه��ای  ارس��ال  و همچنی��ن  تلف��ن 
شخصی سازی ش��ده را می دهد. به عالوه 
در صورت نیاز Mozeo به کسب وکارها 
در تهیه پیام های آماده به منظور ارس��ال 

خودکار به مشتریان نیز کمک می کند. 
اگرچه نس��خه کامل ای��ن اپ نیازمند 
پرداخت هزینه و طی فرآیند خرید است، 
با این حال نس��خه آزمایش��ی اش امکان 
ارسال 10 پیامک و 100 ایمیل تبلیغاتی 

رایگان را به کاربران می دهد. پس از این 
دوره اگ��ر از خدم��ات Mozeo راض��ی 
بودید، می توانید نس��بت به خرید نهایی 

آن اقدام کنید. 
FourSquare

FourSquere  ب��ا اندک��ی مس��امحه 
جزو گروه نس��ل جدیدتر اپ های بازاریابی 
موبایل محور طبقه بندی می ش��ود. اگرچه 
ای��ن پلتفرم س��رویس تبلیغ��ات متنی و 
بازاریابی مکان مح��ور را در اختیار کاربران 
ق��رار نمی دهد، اما قابلی��ت جذب ترافیک 
س��ایت و همچنین تأثیرگ��ذاری باال روی 
مخاطب ه��دف را دارد. باتوج��ه به اینکه 
ح��دود 95 درص��د کاربران گوش��ی های 
هوش��مند پیش از خرید یک محصول در 
اینترن��ت به دنبال اطالعات��ی پیرامون آن 
از  می رون��د، FourSquere  آرش��یوی 
برندهای مختلف را فراهم کرده است. بدین 
ترتی��ب با ثبت نام برندت��ان در این پلتفرم 
صفحه ای شخصی برای شما به منظور درج 
نام و محصوالت برندتان ایجاد خواهد شد. 
باتوج��ه به حجم باالی کاربران این پلتفرم 
فعالیت مناس��ب در آن می تواند نگاه های 

زیادی را به برندتان جلب کند. 
Convertro

برخالف نمونه هایی که تا اینجا بررسی 
کرده ای��م، Convertro در زمینه ارائه 
ابزارهای تحلی��ل تبلیغات و کمپین های 
بازاریاب��ی فعالی��ت دارد. ای��ن پلتفرم با 
دسترس��ی به منابع اطالعات��ی گوناگون 
و ترکیب آنها ب��ا یکدیگر تصویر جامعی 
از وضیع��ت تبلیغات��ی و بازاریابی برندها 
ب��ه صاحبان ش��ان ارائ��ه می کن��د. یکی 
  Convertro نوی��ن  س��رویس های  از 
امکان بررس��ی و تحلیل وضعیت برند در 
ش��بکه های اجتماعی است. براین اساس 
Convertro ب��ا اتصال ب��ه اکانت های 
شرکت  در شبکه های اجتماعی تصویری 
دقی��ق از وضعیت آنها به صاحبان ش��ان 

ارائه می دهد. 
Instagram For Business

ای��ن اب��زار همانط��ور که از اس��مش 
پیداس��ت در زمین��ه بازاریابی و تبلیغات 
در اینس��تاگرام فعالیت دارد. با این حال 

استقبال وسیع کس��ب وکارهای کوچک 
موج��ب توس��عه دامن��ه کاری آنه��ا در 
س��ال های اخیر شده است. به این ترتیب 
Instagram for Business ام��روزه 
از اغلب ش��بکه های اجتماعی پشتیبانی 
می کند. اگرچه هنوز سرویس های مربوط 
به سایر ش��بکه های اجتماعی این برنامه 
به ط��ور کامل در دس��ترس کاربران قرار 

ندارد. 
 Instagram for کاروی��ژه اساس��ی
Business ایج��اد پس��ت های تبلیغاتی 
برای برندها و نمایش ش��ان برای کاربران 
معمولی اینس��تاگرام به صورت تصادفی 
اس��ت. با اس��تفاده از این ابزار می توانیم 
تصاویر و ویدئوه��ای جذابی را به منظور 
توس��عه فرآیند بازاریابی برند متبوع مان 
طراح��ی کنی��م. باتوجه به ش��مار باالی 
کاربران اینس��تاگرام سرمایه گذاری روی 
این نوع از تبلیغات بسیار منطقی و البته 

سودآور به نظر می رسد. 
Leanplum

Leanplum  یک پلتف��رم رویاپرداز 
در زمینه بازاریابی موبایلی اس��ت. شاید 
عبارت رویاپرداز در ابتدا اندکی عجیب به 
نظر برسد. با این حال توجه به شعار این 
ابزار به خوبی بیانگر ماهیتش اس��ت. در 
حقیقت Leanplum به کاربران عالوه 
بر افزایش جذب مخاطب افزایش ش��مار 
مش��تریان دائمی را نیز وع��ده می دهد. 
به مانند س��ایر س��رویس ها ای��ن پلتفرم 
نی��ز خدمات تبلیغ��ات پیامکی و از همه 
مهم تر بازاریاب��ی ایمیلی به کاربران خود 
ارائ��ه می کند. ب��ه منظور ارائ��ه خدمات 
بهتر مدیران این پلتفرم آن را به گونه ای 
طراحی کرده اند تا بیشترین هماهنگی را 
با نیازهای کاربران داشته باشد. همچنین 
به مانند اغلب پلتفرم های معرفی شده در 
این مقال��ه Leanplum نیز هماهنگی 

باالیی با شبکه های اجتماعی دارد. 
 Leanplum پلتف��رم  اصل��ی  مزیت 
آزمایش��ی کمپین های  اج��رای  ام��کان 
بازاریاب��ی ب��ه منظور آگاه��ی از واکنش 
احتمال��ی مخاطب های هدف اس��ت. به 
این ترتیب ب��ه هنگام اجرای نهایی طرح 
دیگ��ر نگرانی در مورد احتمال شکس��ت 

طرح مان نخواهیم داشت. 
Sumotext

Sumotext  ب��ا تمرکز روی تبلیغات 
و بازاریابی متن محور امکاناتی گس��ترده 
در زمین��ه بازاریاب��ی پیامک��ی، مدیریت 
روابط موبایلی و ارسال پیام های تبلیغاتی 
کاربران��ش  اختی��ار  در  چندرس��انه ای 
ق��رار می ده��د. همچنین با اس��تفاده از 
این اب��زار صاحبان کس��ب وکارها امکان 
بازاریابی شان  مش��اهده وضعیت کمپین 
در کن��ار مدیریت س��طح رواب��ط خود با 

مشتریان شان را نیز دارند. 
برخالف اغلب پلتفرم های مورد بررسی 
  Sumotext در ای��ن مقاله اس��تفاده از
نیازمند پرداخت هزینه اش��تراک اس��ت. 
خوش��بختانه شرکت توس��عه دهنده این 
ابزار با طبقه بندی سطح استفاده کاربران 
از قیمت های بس��یار اندک سرویس های 
خ��ود را در اختی��ار افراد ق��رار می دهد. 
براین اس��اس کس��ب وکارهای کوچک با 
انتخاب بسته های س��اده می توانند مبلغ 

قابل توجهی را ذخیره کنند. 
businessnewsdaily :منبع

5 علت اصلی از دست دادن بازاریابی موبایل محور برای کسب وکارهای کوچک
مشتری

بدون ش��ک هدف اول هر کس��ب وکاری کس��ب 
مشتری اس��ت. تحت این شرایط از دست دادن آنها 
خصوصا هنگامی که برای جذب ش��ان زمان و هزینه 
زیادی را صرف کرده اید، می تواند به فاجعه  ای بزرگ 
برای شرکت تبدیل شود. در این رابطه الزم است تا 
همواره به این نکته توجه داش��ته باشید که این شما 
هس��تید که مشتری خود را از دس��ت خواهید داد. 
درواقع اقدامات شما باید به نحوی باشد که وفاداری 
آنها را نس��بت به برند ش��ما تضمین کند. در همین 
راس��تا و در ادامه به بررسی پنج علت اصلی از دست 

دادن مشتری خواهیم پرداخت. 
1- خدمات به مشتری شما در سطح مطلوب 

قرار ندارد
توج��ه به ای��ن نکته ضروری اس��ت که ش��ما در 
کس��ب وکار خ��ود تنه��ا نیس��تید و ام��روزه تمامی 
حوزه ه��ای کس��ب وکار از رقیبانی برخوردار اس��ت. 
تح��ت این ش��رایط در صورتی ک��ه نتوانید رضایت 
مش��تریان خود را به دس��ت آورید، بدون شک آنها 
توس��ط ش��رکت های دیگر جذب خواهند شد. برای 
جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی توصیه می ش��ود تا 
درک درس��تی از خواست مشتری به دست آورید. با 
این سیاست اقدامات شما کامال در راستای رفع نیاز 
مش��تریان خواهد بود که ریس��ک کاری را به شدت 
کاه��ش خواهد داد. در این زمینه خود را محدود به 
هیچ س��طحی نکنید و حتما انتقاد ها و پیشنهادهای 
مش��تری را به هر نحوی که ممکن اس��ت به دست 

آورید. 
2- محصول تولیدی مطابق با انتظارات نبوده 

است
درواقع ش��ما باید بدانید که محصول ش��ما تا چه 
ان��دازه قادر اس��ت نیاز مش��تریان را برط��رف کند. 
در بس��یاری از موارد مشاهده ش��ده است که افراد 
در تبلیغ��ات خ��ود دروغ های��ی را می گویند که در 
درازم��دت بی اعتمادی به برند را ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. در ای��ن زمین��ه صداق��ت بهتری��ن گزینه 
محس��وب می ش��ود. درواقع نباید با وعده های پوچ 
سطح انتظارات مشتریان خود را فراتر از حد توانش 

باال ببرید. 

3- رها کردن مشتری
اینکه تنها به فکر فروش محصول خود باش��ید، در 
نهایت باعث نارضایتی مشتریان خواهد شد. درواقع 
ه��ر فردی نیاز دارد تا از خدماتی حتی پس از خرید 
محصول بهره مند شود که الزم است در این زمینه با 
توجه به امکانات و س��طح توانایی های خود اقدامات 
الزم را ص��ورت دهید. فراموش نکنی��د که هدف از 
جذب مشتری دائمی کردن آنهاست که این موضوع 
ب��ه  خدماتی ویژه نیاز دارد. همچنین توجه داش��ته 
باش��ید که مشتریان ش��ما باید نسبت به محصوالت 
شما شناخت کافی داشته باشند. در غیر این صورت 
به س��راغ گزینه ها دیگ��ر خواهند رف��ت. برای این 
امر ایجاد س��ایت، حضور در ش��بکه های اجتماعی و 

تبلیغات حرفه ای ضروری محسوب می شود. 
4- نبود هماهنگی الزم میان اقدامات 

اینکه سیاست های ش��ما کوچک ترین ارتباطی با 
یکدیگر نداش��ته باش��ند در نهایت مش��تری را گیج 
خواهد ک��رد. در این رابطه الزم اس��ت تا همه چیز 
بیانگر وجود ارتباط و هماهنگی با برند ش��ما باشد. 
ب��رای مثال در صورتی که در زمینه تولید پوش��اک 
فعالیت دارید، الزم اس��ت تا تمامی کارکنان ش��ما 
از محصوالت ش��رکت اس��تفاده کنن��د. در غیر این 
صورت مش��تری ب��ه کیفیت ش��ما اعتق��ادی پیدا 
نخواهد کرد. همچنین نبود تفاوت های چشمگیر در 
نمایندگی های شما از جمله مواردی است که باید از 

طریق آموزشی درست پیگیری شود. 
5- تاکتیک های تکراری 

برای موفقیت و جلب نظر جامعه هدف الزم است 
تا وجه تمایزی با س��ایرین داشته باشید. در غیر این 
صورت مراجعه افراد به ش��ما کامال تصادفی خواهد 
بود و تحت این ش��رایط پیش��رفت ب��ه امری کامال 
دش��وار تبدیل می ش��ود. در این زمینه الزم است تا 
اقدامات دیگران را تنها برای الگوبرداری و به منظور 
ایجاد چارچوب فکری مناس��ب، مورد اس��تقاده قرار 
دهی��د. همچنین توجه داش��ته باش��ید که در عصر 
حاضر س��رعت ح��رف اول را می زند. به همین دلیل 
الزم اس��ت تا امکان خرید آسان و پرسرعت را ایجاد 

و همواره تقویت کنید. 
entrepreneur :منبع

بازاریابیخالق

به قلم مت دی آنجلو  
ترجمه: علی آل علی  

ایستگاهبازاریابی بازاریابینوین

مترجم: امیر آل علی

حوزه نوظهور بازاریابی محتوا و 5 
تغییر ضروری برای برندها )3(

گرچه »بازاریابی محتوا« در 15 تا ۲0 س��ال اخیر، 
به فعالیتی استاندارد برای تمامی برندها تبدیل شده 
اس��ت، اما مفهوم تولید محتوا، به ویژه برای مشتریان 

هدف، مفهوم جدیدی نیست. 
براس��اس وبالگ مؤسس��ه بازاریابی محت��وا، این 
فعالی��ت هم��واره حول مح��ور داستان س��رایی بوده 
اس��ت، اما خروجی های آنالین، موانعی ایجاد و ورود 
به حوزه نش��ر را کمت��ر کرده اند. دهه ه��ا قبل، تنها 
برندهایی که س��رمایه کافی برای چ��اپ آگهی های 
خود داش��تند یا از یک برنام��ه رادیویی یا تلویزیونی 
حمایت می کردند، می توانس��تند تولید محتوا داشته 
باش��ند. زمانی که تکنولوژی رشد کرد و پلتفرم هایی 
برای وبالگ نویس��ی، ب��ه اش��تراک گذاری تصاویر و 
بارگ��ذاری ویدئوها ایجاد ش��د، ش��رکت ها و صنایع 
بیش��تری توانس��تند صدای خود را ب��ه گوش مردم 
برس��انند. اما در س��ال های اخیر، تغییرات زیادی در 
محتوای تولیدی و نحوه رساندن آن به مردم به وجود 
آمده اس��ت. پن��ج روش تغییر اساس��ی محتوا و نظر 
متخصصان درمورد آینده موضوع این مقاله است که 

در شماره های قبل به چند مورد آن پرداخته شد. 
آینده پیش رو 

منابع متخص��ص ما درمورد این که مفهوم جدید و 
توس��عه یافته بازاریابی محتوا در سال های پیش رو به 
کجا می رسد، نظریات خود را به اشتراک گذاشته اند. 
عکس ه��ای آرش��یوی ارزش خ��ود را از دس��ت 
می دهند.  »عکاسی آرش��یوی، ارتباطش را با سبک 
متداول میان س��ایت ها، به س��رعت از دست می دهد. 
بنابراین، اگر هنوز به عکس های مالل آور با پس زمینه 
س��فید بر صفح��ات محصول، کانال ه��ای اجتماعی، 
ایمیل ها و تبلیغات دیجیتال پایبند هس��تید، آسیب 
بزرگ��ی به برندت��ان می زنی��د. برای مث��ال، یکی از 
 -)Sigma Beauty( مراجعان م��ا -زیگما بیوت��ی
می داند مشتریانش بیشتر بر محصول آرایشی که بر 
صورت شخص قرار دارد کلیک می کنند تا محصولی 
ک��ه در دس��ت دارد، بنابراین محص��والت خود را با 
چنین تصاویری معرف��ی می کنند. با تکمیل تصاویر 
آرشیوی س��نتی توسط تصویرس��ازی سبک زندگی 
واقعی، بازدیدکنندگان آنها چهاربرابر بیش��تر ش��ده 

است.« - مت النجی

کمپین ه��ای متن��وع و چندگانه به انتش��ار محتوا 
کمک می کنند. »هنر داستان گویی کمک می کند تا 
برند مورد نظر، بتواند باورها و صدای خود را به گوش 
مخاطبان برس��اند. بازاریابان نیز برای مشارکت بهتر، 
ای��ن محتوا را در کانال ه��ای مختلف توزیع می کنند 
و عملک��رد بهت��ری در ارائه بخش��ی از یک محتوای 
طوالن��ی پیدا کرده اند. یک کاغذ س��فید می تواند به 
ی��ک اینفوگرافی، ی��ک کتاب الکترونیک��ی ارتباطی 
ی��ا یک وبینار )س��مینار مبتنی بر وب(، س��ری های 
وبالگ، ش��بکه های اجتماعی و غیره تبدیل شود.« - 

الرن فریتسکی
راهبرده��ای محت��وا از اطالعات مکانی اس��تفاده 
می کنن��د. »در بازاریابی محتوا نی��ز مانند تمام انواع 
بازاریاب��ی، اگ��ر از جان��ب اطالع��ات و دیدگاه های 
مصرف کنن��ده حمای��ت  ش��ود، بهتری��ن عملکرد را 
خواهی��م داش��ت. اطالع��ات مکان��ی می توانن��د به 
بازاریاب��ان کمک کنند تا ارتباط��ات مصرف کننده و 
نیازهای او را درک و محتوا را شخصی س��ازی کنند. 
این امر می تواند به همس��و کردن بازاریابی محتوا با 
کمپین های بزرگ ت��ر و چندکاناله -براس��اس تأثیر 
مصرف کننده بر ارتباط��ات برند- کمک کند. برندها 
می توانن��د با درک بهت��ری از رفت��ار مصرف کننده، 
اطمین��ان دهند محتوایی که در کانال های دیجیتال 
وجود دارد با دنیای واقعی در ارتباط است.« - دانکن 
ارش��د  مدی��ر   ،)Duncan McCall( کال  م��ک 
تحلیل رفتار مصرف کننده در ش��رکت پلِیس آی کیو 

)PlaceIQ(
رویک��رد مش��تری، باع��ث تولید محتوا می ش��ود. 
»تکثیر کانال ه��ا و روش های جدی��د ارتباط، روش  
تصمیم گی��ری خری��داران ب��رای خری��د و ارتباط با 
برندها را به صورت اساس��ی تغییر داده اس��ت. کثرت 
تماس های آنالین و آفالین، مشتریان را در موقعیت 
مس��ئولیت قرار و به آنها اجازه داده اس��ت تا نقش��ه 
راه و تجربه خود با یک برند را بس��ازند؛ نه این که از 
روش ه��ای خطی بازاریابان پی��روی کنند. این تغییر 
مش��خص، به این معناس��ت که بازاریابان، به گونه ای 
نظری به تمامی مس��ائل نگاه کرده اند و براساس یک 
تجربه کاماًل دیجیتال فعالیت می کنند.« - پگی چن

مترجم: مژگان گوران
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 9 روش برای به دست گرفتن
ابتکار عمل 

در ح��ال حاضر ابتکار عم��ل و خالقیت جهان روز 
را تکان داده. تمام کس��انی ک��ه ابتکار عمل به خرج 
داده ان��د و ایده ه��ای خالقانه خود را در بس��یاری از 
صنایع جهان پیاده کرده اند، موفق ش��ده اند سکاندار 
همان بخش از صنعت ش��ده و تغییراتی اساس��ی در 

نحوه زندگی مدرن ایجاد کنند. 
به همین دلیل تمامی ش��رکت ها به دنبال افرادی 
هس��تند که از انرژی باالیی بهره برده، قادرند ابتکار 
عم��ل را در دس��ت بگیرند و در فعالیت  کاری ش��ان 
بازده باالیی داش��ته باش��ند. 9 روش وجود دارد که 
شما می توانید با استفاده از آنها فعالیت تان را بیشتر 
کنید و در محل کارتان ابتکار عمل بیشتری از خود 

نشان دهید: 
1. یک لحظه بیکار نمانید

ش��ما برای اینکه بتوانید خودی نشان داده و میان 
کارمن��دان دیگر به چش��م بیایید، بای��د همواره کار 
کنید و حتی یک لحظه هم بیکار نمانید. در لحظاتی 
که کاری ندارید هم سعی کنید خالقانه عمل کرده و 
راه حل های نوآورانه ای برای انجام کارهای بعدی تان 

در نظر بگیرید. 
2. بیشتر از آنچه از شما می خواهند کار انجام 

دهید
اینکه یک فرد بتواند تمامی کار های خواسته شده 
از وی را ب��ه درس��تی انجام دهد اص��وال برای حفظ 
یک شغل کافی است، اما اگر شما می خواهید جدی 
گرفته ش��وید و به چش��م بیاید، باید کارهایی انجام 
دهی��د که دیگ��ران ن��ه می توانند و ن��ه می خواهند 

مسئولیت شان را برعهده بگیرند. 
 3. فکر کنید عضوی از تیم هستید

نه یک کارمند
ش��ما نمی توانید ب��رای محل کارت��ان ارزش قائل 
نباش��ید و تمام وقت تان را برایش صرف کنید. پس 
بهت��ر اس��ت فکر کنید که همیش��ه عض��وی از تیم 

هستید، نه یک کارمندی حقوق بگیر. 
این بدین معنی اس��ت هر دس��تاورد محل کارتان 
باید ش��ما را خوش��حال کند و برای رسیدن تیم تان 
به آن دس��تاورد ت��الش کنید. این مس��ئله موجب 
می شود که همگی از انرژی مثبت شما به وجد آمده 

و اطراف تان احساس خوبی داشته باشند. 
4. نترسید و ایده های خود را مطرح کنید

آی��ا ای��ده خالقان��ه و فوق الع��اده ای دارید؟ پس 
نترس��ید و ایده خود را مط��رح کنید. میلیون ها ایده 
خارق العاده به بار نشس��ته اند، چراکه شخصی جرأت 
نکرده آن را به زبان بیاورد. اگر آن  را به زبان نیاورید، 
نمی توانید بفهمید که ایده تان خوب بوده یا نه. شاید 
ایده تان اصال عملی نباش��د. پس هر اتفاقی که بیفتد 

شما با بر زبان آوردن ایده خود سود کرده اید. 
5. اعتماد به نفس داشته باشید

همه می دانند که اعتماد به نفس، مس��ئله بس��یار 
مهم��ی اس��ت. گاهی اوقات ممکن اس��ت به ش��ما 
وظیفه ای محول ش��ود ک��ه ایده ای ب��رای انجام آن 
نداری��د و نمی دانی��د چطور باید آن را به س��رانجام 
برس��انید. در این مواقع اصال نگران نباشید و اعتماد 
به نفس خود را حفظ کنید. طوری نش��ان دهید که 
می دانید در حال انجام چه کاری هستید و در همین 
حین به دنبال راه حل مناسب بروید و وظیفه محول 

شده را به سرانجام برسانید. 
6. فرصت طلب باشید

همیش��ه فرصت های مناسبی برای همه کارمندان 
به وجود می آید تا آنها بتوانند شایس��تگی های خود 
را نش��ان بدهند، اما تف��اوت کارمن��دان معمولی با 
بهترین ها در فرصت طلبی آنهاست. کارمندان نمونه 
همیشه س��عی می کنند از هر موقعیت، یک فرصت 
مناس��ب برای پیشرفت و موفقیت بسازند. این اتفاق 
بارها برای ش��ان می افتد و باالخره آنها قادر خواهند 
بود فرصت مناس��بی برای درخش��یدن پیدا کنند و 

موفق شوند خودشان را اثبات کنند. 
7. همیشه آماده باشید

س��عی کنید هر روز یک قابلیت جدید یاد بگیرید 
یا توانایی های قبلی خود را مرور کنید. این مس��ئله 
موجب می ش��ود همیش��ه برای انج��ام فعالیت های 
جدی��د آماده باش��ید. با این کار نش��ان می دهید که 
فعالیت ه��ای کاری روزانه برای ش��ما کافی نیس��ت 
و عالقه دارید مس��ئولیت بیش��تری برعهده بگیرید. 
یادگی��ری یک زبان، اس��تفاده از ی��ک نرم افزار ویژه 
یا حت��ی قابلیت های تمرکزی می توان��د گزینه های 

مناسبی برای این منظور به شمار آید. 
8. سریعا ناامید نشوید

اگ��ر ب��اور دارید ک��ه می توانی��د در ی��ک زمینه 
بدرخش��ید، سریعا ناامید نش��وید. برخی مواقع الزم 
اس��ت که انتقاد  دیگران را نادیده بگیرید و روش به 
خصوص خود را دنبال کنید. در ابتدا به بس��یاری از 
کارآفرینان می خندیدند و حتی ایده هایش��ان نادیده 
گرفته می شد، اما آنها به موفقیت خود ایمان داشتند 
و این حرف ها را نشنیده گرفتند. این مسئله موجب 
شد که با تالش بیشتری به دنبال هدف شان بروند و 

آن را عملی کنند. 
9. زیاد سؤال بپرسید

شما برای آنکه بتوانید در انجام کاری موفق باشید، 
باید بس��یاری از چیزها را بدانید یا حداقل اطالعات 
الزم را برای انجام آنها کس��ب کنی��د. پس کنجکاو 
باش��ید و راج��ع به همه چیز س��ؤال بپرس��ید. این 
مسئله موجب می شود که درباره هر آنچه نمی دانید 
اطالعات زیادی کسب کنید و بتوانید ابتکار عمل را 
به دست بگیرید. بدین شکل می توانید ایده های تان را 
در راس��تای درس��تی پیش برده و در محل کار خود 

بدرخشید. 
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کاری  مدیری��ت  بدون ش��ک 
می شود.  محسوب  چالش برانگیز 
این موض��وع خصوص��ا در حال 
حاض��ر به عل��ت افزای��ش تعداد 
مدیران و پیچیده تر شدن روابط 
کاری، تش��دید یافته اس��ت. به 
همین خاطر مدیران الزم اس��ت 
دانش و تجربه کاف��ی در اختیار 
داشته باشند. با این حال واقعیت 
این اس��ت که نباید ب��رای دانش 
خود سطح مش��خصی را تعیین 
کرد. درواقع بسیار ضروری است 
تا مطالعاتی مداوم داشته باشید. 
در ادامه به معرفی هش��ت کتابی 
که شما را به مدیری بهتر تبدیل 

خواهد کرد، می پردازیم. 
1- انگیزه اثر دانیل اچ. 

پینک
اص��ل  در  کت��اب  ای��ن 
راهکارهای��ی نوین را برای خلق 
جهانی جدی��د معرفی می کند. 
در توضی��ح ای��ن کت��اب آمده 
است که: بیشتر افراد مهم ترین 
مادیات  را  انگیزه بخش��ی  عامل 
می دانن��د، این در حالی اس��ت 
که رضایت خاطر در بلند مدت 
تنها زمانی میسر خواهد بود که 
افراد بنا ب��ر ویژگی درونی خود 
چی��زی جدید را ایج��اد کنند. 
درواقع این کتاب به مدیران این 
نکته را یادآورد می شود که افراد 
نیاز دارند در ش��رکت احساس 
ارزش��مندی کنن��د در غیر این 
صورت ت��رک موقعیت ش��غلی 
تصمیمی احتمالی خواهد بود. 
2- قدرت عادت اثر چارلز 

دوهینگ
از  یک��ی  کت��اب  ای��ن 
نیوی��ورک  پرفروش ترین ه��ای 
تایمز بوده و از طرف دانش��گاه 
ه��اروارد در لیس��ت کتاب های 
ض��روری مدی��ران ق��رار گرفته 
است. راهکار این کتاب به نحوی 
اس��ت که ابتدا قادر خواهید بود 
مرزی میان ع��ادات خوب و بد 
خود ایجاد کنید، در گام بعدی 
راهکارهای کنارگذاش��تن موارد 
نادرس��ت را که به عادت ش��ما 
تبدیل شده است ارائه می دهد. 
درواق��ع ای��ن کت��اب در تالش 
است تا به مخاطب القا کند که 
تنها زمانی موفق خواهد شد که 
عادات مناسب و همسو با هدف 
خود داش��ته باش��د. بدون شک 
مدیران نیز از عادتی برخوردارند 

ک��ه به ط��ور ناخ��ودآگاه مان��ع 
موفقیت حداکثری آنها می شود 
که این کت��اب آنها را برای حل 
این مشکل کمک خواهد کرد. 
3- افراد ناهمرنگ چگونه 
دنیا را تغییر می دهند اثر 

آدام گرانت 
محوری��ت این کتاب ب��ر پایه 
این سؤال است که افراد نوآفرین 
چگونه به ایده های جدید دس��ت 
پیدا می کنن��د. در واقع کل این 
کت��اب به ارائه دالیل این موضوع 
می پردازد که برای هر کارآفرینی 
می تواند الهام بخش باش��د. برای 
مث��ال در این کت��اب به ضرورت 
عامه پس��ند کردن ایده های خود 
به عن��وان موردی ک��ه کمتر به 
آن توجه ش��ده اس��ت، پرداخته 
می ش��ود. با ای��ن ح��ال در این 
رابطه تنها نباید خود را در مرکز 
توجه قرار دهید و توصیه می شود 
ش��رایط برای افزای��ش خالقیت 

کارمندان را نیز مهیا سازید. 
4- مالکیت حداکثری اثر 
جوکو ویلینگ و لیف بابین

نویس��ندگان این کتاب سابقه 
حض��ور در نیروی وی��ژه ارتش 
آمریکا را داشته و با تجربه هایی 
که از فرماندهی نظامی به دست 
آورده اند اقدام ب��ه تألیف کتاب 
کرده ان��د. درواقع موضوع اصلی 
این کتاب بر پایه اهمیت اتحاد 
در س��ازمان ها و نقش مدیریت 

در این رابطه است. 
5- آیین دوست یابی و 

تأثیرگذاری بر افراد اثر دیل 
کارنگی

الزام��ات مدیریتی  از جمل��ه 
این اس��ت که بتوانید با سایرین 
ارتب��اط خوب��ی برقرار س��ازید. 
از جمل��ه اقدام��ات الزم در این 
زمینه این است که اصول آن را 
فرا گیرید. بدون شک این کتاب 
با ارئه ش��ش بخش که هر یک 
حاوی ن��کات مفی��دی در این 
رابطه اس��ت، می تواند راهنمای 
عم��ل بس��یار خوبی محس��وب 
ش��ود. جالب اس��ت بدانید که 
ای��ن کتاب در س��ال 193۸ به 
چاپ رس��یده و هن��وز هم جزو 

محس��وب  پرطرفدار  کتاب های 
ارزش  بیانگ��ر  ک��ه  می ش��ود 

محتوایی باالی آن است. 
6- زندگینامه ایالن ماسک: 
تسال، اسپیس اکس و تالش 
برای آینده ای شگفت انگیز 

اثر اشلی ونس
این کتاب نگاه��ی به زندگی 
کارآفرین مش��هور ایالن ماسک 
حاض��ر  ح��ال  در  وی  دارد. 
در  مدیرفن��ی  و  مدیرعام��ل 
اس��پیس اک��س و مدیرعامل و 
طراح محصول در تس��ال موتورز 
اس��ت. وی از جمل��ه مخترعان 
بزرگی است که زندگی پر فراز و 
نشیبی دارد. در نهایت نویسنده 
در تالش است تا مخاطب را به 
این باور برس��اند ک��ه اگر ایالن 
ماسک توانس��ت ایده های خود 
را درم��ورد س��فرهای فضایی و 
به حقیقت  برقی،  ماش��ین های 
تبدیل کند، ش��ما نی��ز قادر به 
عملی س��اختن رویاه��ای خود 
هس��تید. بدون شک زندگینامه 
یکی از بزرگ تری��ن کارآفرینان 

ن��کات  ح��اوی  تاری��خ  تم��ام 
عالقه  برای  بس��یاری  ارزشمند 
من��دان به این حوزه اس��ت که 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
7- سختی کارهای سخت 

اثر بن هاروویتز
در واقع این کتاب کارآفرینان 
را ب��ا ای��ن واقعی��ت روب��ه رو 
می س��ازد که همواره همه چیز 
مطاب��ق انتظ��ار و در بهتری��ن 
وض��ع نخواهد بود. بدون ش��ک 
را تجرب��ه خواهید  زمان های��ی 
ک��رد که الزم اس��ت میان بد و 
بدت��ر انتخابی درس��ت داش��ته 
باش��ید و ش��رکت را از وضعیت 
قرم��ز رهایی بخش��ید. درواقع 
راهکارهای معرفی ش��ده توسط 
کتاب ه��ا و مق��االت متعدد در 
دنی��ای واقعی آنگون��ه که بیان 
ش��ده اند قابل اجرا  نیس��تند و 
الزم اس��ت هم��واره خالقی��ت 
الزم در برابر مس��ائل مختلف را 
داشته باش��ید و از کپی برداری 
خودداری  س��ایرین  اقدامات  از 
کنی��د. بدون ش��ک ه��ر فردی 
براس��اس ش��رایط خ��اص خود 
می کند  اتخ��اذ  را  تصمیمات��ی 
ک��ه خاص ش��ریط وی��ژه خود 
اس��ت و هی��چ گون��ه تضمینی 
ب��رای کاربردی ب��ودن آن برای 
ش��ما وجود ندارد. جالب اس��ت 
بدانید که  این کتاب هیچ گونه 
راه حلی را برای ش��ما مشخص 
نمی کند و تنها در تالش اس��ت 
تا شما را با واقعیت های موجود 
یک کارآفرین در قالب داستانی 

جذاب، آشنا سازد. 
8- تلنگر اثر ریچارد تیلر

پژوهش��گر  تیل��ر،  ریچ��ارد 
اقتصادی و اس��تاد علوم رفتاری 
اقتص��اد در دانش��کده بازرگانی 
دانش��گاه ش��یکاگو  است. سال 
گذش��ته وی موفق ش��د جایزه 
نوبل اقتصاد را به واسطه تألیف 
این کت��اب به دس��ت آورد که 
بیانگر آن اس��ت ب��ا اثری فاخر 
مواجه هس��تیم. ای��ن کتاب در 
ت��الش اس��ت ت��ا ب��ه مخاطب 
تصمیمات  اتخ��اذ  راهکاره��ای 
بهت��ر را بیام��وزد. داس��تان آن 
نیز ح��ول محور تجرب��ه دوران 
تدری��س اوس��ت ک��ه چگونه با 
تصمیم��ی س��اده موف��ق ش��د 
رضایت دانش��جویانش را بدون 
ایجاد تغییری در شیوه تدریس 

خود، به دست آورد. 
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کارآفرینی از جمله کارهای بس��یار حس��اس و 
مهم محس��وب می شود. علت آن هم این است که 
یک کارآفرین مدیریت تیم کاری و یک شرکت را 
برعهده می گیرد و سیاست ها و اقدامات وی تمامی 
مجموعه را تح��ت تأثیر قرار خواهد داد. به همین 
دلیل همواره الزم است توجه ویژه ای به این بخش 
شود. بهتر است قبل از پرداختن به دالیل موفقیت، 
علت ه��ای شکس��ت را بدانید. درواقع بس��یاری از 
افراد موفق با کس��ب تجربه از شکس��ت های خود 
ب��ه کلید پیروزی دس��ت پیدا کرده ان��د. به همین 
دلیل قوانینی که براس��اس تجربه افراد به دس��ت 
آمده باشد، از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار 
خواهند بود که در ادامه به بررس��ی هشت مورد از 

آنها خواهیم پرداخت. 
1- مشتری در اولویت نخست قرار دارد

اگرچه برخی از شرکت ها بر این باور هستند که 
استراتژی شرکت باید در اولویت نخست قرار گیرد، 
با این حال واقعیت این اس��ت که بقای شرکت در 
وهله اول به وجود مشتری بستگی دارد. به همین 
دلیل الزم اس��ت تا سیاست شما با توجه به جامعه 

هدف شکل گیرد. 
2- نیاز واقعی مشتری را بیابید 

تمام��ی نظریه پ��ردازان در ح��وزه کارآفرینی بر 
این باور هس��تند که الزم اس��ت  زمان کافی را به 
صحبت های مشتریان اختصاص داد. درواقع موارد 
متعددی مشاهده شده است که شرکت ها اقداماتی 
را صورت می دهند که در اولویت خواست مشتری 
ق��رار ندارد. همین امر هم باعث می ش��ود تا تأثیر 
الزم را نداشته باشند. شکست در این مرحله بدون 
ش��ک بس��یار دردآور خواهد بود، علت این امر هم 
به این دلیل است که شرکت تالش خود را صورت 
داده اس��ت، ب��ا این ح��ال این تالش ها در مس��یر 
نادرس��تی بوده و به همین دلیل نتوانس��ته نتیجه 

الزم را به همراه داشته باشد. 
3- همه چیز را اندازه گیری کنید

به تصور اکثر افراد در اختیار داش��تن ش��رکتی 
بزرگ با تعداد پرس��نل باال یک مزیت محس��وب 
می شود. با این حال واقعیت این است که همه چیز 
باید با توجه به ویژگی های حوزه کاری شما باشد. 
در همین راستا ضروری است پارامترهای مختلفی 
را مدنظ��ر قرار دهید و هم��واره اقدامات خود را با 

توجه به معیارهای به دست آمده، انجام دهید. 
4- خود را جای مشتری بگذارید

از جمله سیاس��ت های درست در راستای درک 
بهتر مش��تری این اس��ت ک��ه خ��ود را در جایگاه 
مش��تری ق��رار دهید. تح��ت این ش��رایط تجربه 
اس��تفاده از محصول به عنوان یک خریدار، به شما 
در بهبود آن کمک بسیاری خواهد کرد. همچنین 
الزم اس��ت تا ش��رایطی را فراهم آورید که تمامی 
کارکنان مصرف کننده محصوالت تولیدی شرکت 
باش��ند. این امر خود نوعی تبلیغ محسوب خواهد 

شد. 
5- در کسب ثروت حریص نباشید

کس��ب درآمد بیش��تر از جمله مواردی است که 
افراد را ترغیب به انجام کارهای نادرس��ت می کند. 
با ای��ن حال توجه داش��ته باش��ید در صورتی که 
اولویت خود را کسب درآمد بیشتر بدانید، این امر 
باعث خواهد شد تا از مسیر پیشرفت عقب بمانید 
و در درازم��دت اعتبار خود را از دس��ت بدهید. با 
ای��ن حال در صورت��ی که تمرکز ش��ما روی ارائه 
خدم��ات بهتر و با کیفیت تر نس��بت به س��ایرین 
باش��د، کسب درآمد بیش��تر امری طبیعی خواهد 
بود. اگرچه ممکن است این امر در مقایسه با مورد 
اول کمی طوالنی مدت تر باش��د، با این حال امری 

مداوم خواهد بود. 
6- مطابق فرهنگ سازمانی خود عمل کنید

بدون ش��ک هر ش��رکتی نیاز به فرهنگ خاص 
خ��ود دارد تا ب��ه اقدامات نظم داده ش��ود. تحت 
این ش��رایط الزم اس��ت تا همگان نسبت به موارد 
موج��ود در فرهنگ ش��رکت، توجه کافی داش��ته 
باش��ند. درواقع در موارد متعدد مش��اهده ش��ده 
اس��ت که برخی مدیران خود را از قوانین مستثنا 
می دانن��د و همین امر باعث می ش��ود تا اعضا نیز 
نس��بت به قوانین کم توجه شوند. برای جلوگیری 
از ای��ن اتفاق الزم اس��ت تمامی اقدام��ات خود را 
براساس فرهنگ س��ازمانی تان صورت دهید. برای 
مثال ش��رکت گوگل امکانات رفاه��ی متعددی را 
ب��رای کارمن��دان خود مهیا کرده اس��ت که باعث 
می شود میزان حقوق آنها چندان مورد توجه قرار 
نگرفت��ه و اف��راد از کار در چنین محیطی رضایت 

کافی داشته باشند. 
7- زمان بندی مناسبی داشته باشید

امروزه هیچ چی��ز را نمی توانید به اهمیت زمان 
پیدا کنی��د. همین امر باعث می ش��ود تا توجه به 
زمان ش��رکت امری بسیار ضروری محسوب شود. 
در همین راس��تا باید همواره ب��رای هر اقدام خود 
و اعض��ای تیم ش��رکت محدوده زمان��ی معینی را 
تعیی��ن کنید. با این اقدام پیش��رفت ش��ما امری 

طبیعی خواهد بود. 
8- به توسعه توجه داشته باشید

بسیاری از ش��رکت ها فاقد چشم اندازی از آینده 
خود هستند و همین امر باعث می شود تا پیشرفتی 
مقطعی داشته باشند. با این حال در صورتی که در 
فکر ماندگاری هس��تید، الزم است برنامه ای جدی 
برای آینده خود بریزی��د و از همین االن مقدمات 

آن را فراهم آورید. 
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خوابیدن در دنیای مدرن

چگونه »خواب«، کسب وکاری میلیارد دالری شد؟ 
خس��تگی، هنجار جدیدی است و تعجبی ندارد که امروزه شرکت ها 
کاالهایی برای خواب راحت تر می فروش��ند. اما چطور ش��د که »شبی 

آرام« به کاالیی لوکس تبدیل شد؟ 
 »راکول ش��اه« با شور و شوق خاصی درباره خواب صحبت می کند. 
او مدیرعام��ل ش��رکت »پیزز« )Pzizz( اس��ت؛ برنامه ای که »صدای 
دینامیکی طراحی می کند« تا شما را »با فشردن یک دکمه« بخواباند. 
آقای ش��اه 10 س��ال قبل از راه اندازی برنامه خودش، در یک شرکت 
نرم افزار پزش��کی مش��غول بود، اما چالش شخصی اش در چرت زدن و 
»شناس��ایی خواب به عنوان مسئله بهداشت عمومی«، به او انگیزه داد 

وارد این حوزه شود. 
آیا او از برنامه خود اس��تفاده می کند؟  »اوه خدای من! همیشه«. به 
عن��وان یک کارآفرین در حوزه خواب، عادت خواب او چیس��ت؟ آیا او 
با چ��ای بابونه به خواب می رود یا عادت دارد پیژامه خاصی بپوش��د؟  
»من یک تش��ک بنفش دارم؛ اصال ش��بیه چیزی که شما تا به حال با 
یک تشک تجربه کرده اید نیست. آدم روی آن شناور می شود«. او واقعا 

درباره به خواب رفتن هیجان دارد. 
چه کس��ی او را سرزنش می کند؟ یک خواب شبانه خوب، به حافظه، 
یادگی��ری و حال  و حوصل��ه ما کمک می کن��د. بنابراین جای تعجب 
نیس��ت که س��روکله یک کارآفرین صنعت »خواب ش��اد و پرانرژی«، 
برای تأمین نیاز ما به خواب بهتر، عمیق تر و طوالنی تر پیدا شده است. 
آنه��ا همه چیز - از ردیاب خواب تا دس��تگاه های »صدای س��فید« 
)صدایی که از تلفیق تمام فرکانس های قابل شنیدن برای انساان تولید 
می ش��ود( و لباس های با تکنولوژی پیش��رفته - ارائه می دهند و ادعا 
می کنند که »یک سیستم خواب پیشرفته برای استراحت و ریکاوری« 
می سازند که از مواد بیوسرامیک ساخته شده که »حرارت طبیعی بدن 

را جذب می کند و آن را دوباره به پوست برمی گرداند.«
از این گذشته یک روبات جدید وجود دارد که »هزاران سال تکنیک 
تنفس بودایی را بلد است« و این نوید را می دهد که شما را به خوابی 
آرام ببرد، به شرط اینکه بغلش کنید. خریدن چنین روباتی 539 یورو 

خرج برمی دارد. 
کسب وکار در دنیای خواب پررونق است. بنا بر گزارش سال ۲017، 
ش��رکت مش��اوره مدیریت »مک کین��زی«، برآورد ک��رده که صنعت 
بهداش��ت خواب - ش��امل هر چیزی از رختخواب و کنترل کننده صدا 
برای خواب تا مش��اوره ها و نسخه پیچیدن برای لوازم خواب - مجموعا 
ارزش��ی بین 30 تا 40 میلیارد دالر دارد و در یک س��ال گذشته بیش 
از ۸ درصد رش��د کرده اس��ت؛ در زمانه ای که توانای��ی ذاتی ما برای 
خوابیدن، در اثر کار، زندگی روزمره و ش��ریک زندگی محدود می شود 
)تحقیقات اخیر نشان می دهد 30 درصد از زوج های آمریکایی  ترجیح 

می دهند جدا از هم بخوابند.(
سرمایه داری، خوب یا بد، دنبال راهی است که خواب راحت را دوباره 
به ما بفروش��د. به بازار تشک نگاه کنید؛ در سال های اخیر تشک ها به 
کاالیی وسوس��ه انگیز تبدیل شده اند. تش��ک ها توسط شرکت هایی رو 
به رش��دی فروخته می ش��وند که مثل اس��تارتاپ عمل می کنند و به 
س��رمایه هایی دسترسی دارند که معموال با »س��یلیکون  ولی« )مرکز 

اصلی شرکت های فناوری( در ارتباطند. 
ش��رکت کاس��پر )Casper(  که یک خرده فروشی آنالین تشک در 
نیویورک است، در سال ۲015، تنها یک سال بعد از راه اندازی شرکت، 
100 میلیون دالر فروش داش��ت. ش��رکت انگلیسی س��یمبا که سال 
۲016 کارش را ش��روع کرد انتظار دارد فروش��ش در یک سال آینده 
ب��ه 100 میلی��ون پوند برس��د. برنامه پیزز هم در اکتبر س��ال ۲016 
راه اندازی ش��ده و تا حاال بیش از نیم میلیون بار در 160 کش��ور جهان 

دانلود شده است. 
ام��ا ظهور ناگهانی این صنعت چه فایده ای برای زندگی ما دارد؟ آیا 

ما با »بحران خواب« مواجهیم؟ پاسخ ساده، »بله« است. 
دکتر گای میدوز، یکی از مؤسسان و مدیر علمی »دانشکده خواب« 
می گوی��د: »ما با اپیدمی بی خوابی مواجهیم. ی��ک توفان تمام عیار در 
اتاق خواب ما رخ داده و نمی گذارد ما با آرامش بخوابیم«. او می گوید: 

»خستگی، یک عرف جدید است.« 
اینترنت با مطالبی درباره نگرانی در خصوص خواب، کیفیت، طول و 
منظم بودن آن لبریز ش��ده است. مقاالت جدید به ما هشدار می دهند 
که »یک خواب ش��بانه بد، ممکن اس��ت س��طح پروتئی��ن مربوط به 
آلزایمر را افزایش دهد« و »کسانی که دیر از خواب بیدار می شوند در 
مع��رض خطر روزافزون مرگ زودرس ق��رار دارند« و توضیح می دهند 
ک��ه چرا »خوابیدن با لباس خواب نامناس��ب می تواند بر خواب ش��ما 

تأثیر بگذارد.« 
کودکان در سرتاسر جهان کمتر می خوابند. برای مثال در انگلستان، 
همراهان بیمارس��تانی کودکان زیر 14 س��ال که ب��ا اختالالت خواب 
دس��ت به گریبانند، در 10 س��ال گذشته س��ه برابر شده است. مراکز 
کنت��رل و پیش��گیری از بیماری ه��ا گ��زارش می دهند که یک س��وم 
بزرگس��االن آمریکایی معموال کمتر از میزان توصیه ش��ده می خوابند. 
س��ازمان بهداش��ت جهانی توصیه می کند خواب شبانه بین هفت تا 9 
س��اعت باشد، اما تحقیقات سال ۲013 بنیاد ملی خواب نشان داد که 
بزرگس��االن بالغ در انگلیس، ش��ب جمعه به طور میانگین فقط شش 
س��اعت و 49 دقیقه می خوابند. مردم در متروی نیویورک اغلب خواب 
می مانند و شهردار این شهر از طرحی برای بیدار کردن آنان پشتیبانی 

می کند. 
از دانش��گاهیان ت��ا کارآفرین��ان، همه موافقند که بخ��ش بزرگی از 
تقصیر به گردن تکنولوژی  دیجیتال اس��ت. به نظر می رس��د تماشای 
س��ریال در نتفلیکس، درحالی که یک چشم تان به اینستاگرام است و 
چش��م دیگر به اخبار، دس��تورالعمل خوبی برای خواب نیست. مشکل 
فقط نور آبی صفحه نمایش نیس��ت که همه ما نگرانش هستیم؛ حتی 
طول موج آن روی هورمون مالتونین که القاکننده خواب اس��ت تأثیر 
می گذارد. دکتر میدوز می گوید: »ما بیش��تر متصل می شویم و از نظر 
شناختی بیش��تر تحریک می شویم. مغز ما خاموش نمی شود و این بر 

توانایی آن در خوابیدن تأثیر می گذارد.«
به عقب برگردیم؛ قدیمی ترین انقالب فن آوری یعنی الکتریس��یته، 
می گوی��د ما می توانی��م انتخاب کنیم ک��ه تمام مدت بی��دار بمانیم. 
دکتر راسل فاس��تر، مدیر مؤسسه عصب شناسی شبانه روز در دانشگاه 
آکس��فورد، می گوید: »ما به ش��ب تهاجم کرده ایم و بیشتر و بیشتر با 

روزهای کاری عجین شده ایم؛ خواب اولین قربانی بوده است.« 
زمانی بعید به نظر می رسید که کار کردن در اتاق خواب مجاز باشد، 
اما حاال عادی است و فقط محدود به ایمل زدن های شبانگاهی نیست. 
آقای ش��اه به ناامنی »اقتصاد پاره وقت« اشاره می کند و می گوید همه 

همیشه نگران اینند که حقوق بعدی را از کجا باید بگیرند. 
ام��ا انگار خیلی از حرف وحدیث ها درب��اره خواب ناگفته مانده؛ مثال 
بس��یاری از مردم نمی توانند به اندازه کافی به آن دسترس��ی داش��ته 
باشند؛ یک خواب شبانه خوب، تبدیل به یک کاالی لوکس شده است. 

کس��انی که در کش��ورهای ثروتمندتر زندگی می کنند بیش��تر به آن 
دسترسی دارند و مردم ثروتمند آن کشورها هم بیشتر از فقرا دنبالش 
هس��تند. بر اساس تحقیق س��ال ۲006 در دانشگاه شیکاگو، در میان 
بزرگساالن آمریکایی، کسانی که سفیدپوست، پولدار و مؤنثند، احتماال 

بیشتر و بهتر می خوابند. 
وسواس ما درباره خواب، با »صنعت سالمت« مرتبط و گاه یکی شده 
اس��ت؛ خواب به عنوان مدرن ترین چیز برای »بهینه س��ازی« معرفی 
ش��ده اس��ت. مردم تشویق می ش��وند که »روغن های معطر سالمتی« 
را بی��ن انگش��تان پای خود بمالند یا قب��ل از رفتن به رختخواب، پنج 
دقیقه با استوانه های فوم نرمش کنند. اما این حقیقت را نفی نمی کند 
که همه ما، حتی کس��انی که با بالش های گران قیمت و انگش��ت های 
روغن مالی ش��ده می خوابن��د، احتماال می توانیم از خواب بیش��تر بهره  
ببریم. حتی اگر اعداد و ارقام درباره بی خوابی غم انگیز باشد، همچنان 

این خبر خوبی است که نگرش های ما در حال تغییرند. 
دکتر فاس��تر می گوید: »ما حق داریم خ��واب را جدی بگیریم؛ این 
36درصد از بیولوژی ماس��ت که تا حد زیادی به حاش��یه رانده شده و 

نادیده گرفته شده است.«
دکتر گای میدوز می گوید هرکس��ی می تواند ش��بانه چند س��اعت 
بخواب��د، اما فقط درصد کمی می توانند به طور مفید به آن عمل کنند. 
کارگاه آموزش��ی »مدرس��ه خواب« میدوز از زم��ان راه اندازی آن در 
س��ال ۲00۸ به طور قابل توجهی گس��ترش یافته است. اکنون یکی از 
بزرگ ترین بخش های این کسب وکار، به کارکنان بانک ها، شرکت های 
حقوقی، مش��اوره های مدیریتی و آژانس های تبلیغاتی، برنامه آموزش 

خواب ارائه می دهد. 
زمانی مش��اغل مختلف پول می دادند که کارکنان شان نخوابند، حاال 
هزین��ه می کنند که به آنها بیاموزند چطور بهتر بخوابند. ش��اید کمی 
تعج��ب کنید که در بریتانیا، در س��ال ۲00 ه��زار روز کاری به خاطر 
غیبت ناشی از کمبود خواب از دست می رود و کارمندان کم خواب، در 

سال 40میلیارد پوند خرج روی دست اقتصاد این کشور می گذارند. 
در سال های اخیر کتاب کودکانه »خرگوشی که می خواست بخوابد« 
در صدر لیست پرفروش های سایت آمازون قرار دارد. این کتاب توسط 
یک روانش��ناس س��وئدی نوش��ته ش��ده و تمرکزش روی این است و 
س��اختارش طوری طراحی ش��ده ک��ه کاری کند تا بچه ه��ا با آرامش 
بخوابند. بزرگ ترها هم پیژامه به پا صف کشیده اند تا با قطعه موسیقی 
کالسیک »از برلین تا سیدنی« از آلبوم »خواب« اثر مکس ریچتر، یک 

خواب شبانه خوب داشته باشند. 
اما چه چیزی باعث این تغییر ذهنیت ش��ده اس��ت؟ یک پاس��خ در 
آزمایش��گاه ها نهفته است. دکتر فاس��تر می گوید: »آنچه اساسا تغییر 
کرده این اس��ت که عصب شناس��ان جدی، خ��واب را جدی گرفته اند؛ 
پیش ت��ر این حوزه مثل یک تکه از قبرس��تان عصب شناس��ی بود« اما 
دیگر این طور نیست. کتاب »تجربه زیبا« نوشته جان بورن که در سال 
۲004 منتش��ر شده می گوید خواب مناس��ب روی قدرت حل مسئله 
تأثیر زیادی دارد. پژوهش��گاه دانشگاه ش��یکاگو دریافته است کمبود 
خ��واب، خطر ابتال به دیابت نوع دو را در جوانان بالغ و س��الم افزایش 
می ده��د. همچنی��ن تحقیقات نش��ان می دهد اگر کم خواب باش��ید، 
واژه هایی با بار مثبت را کمتر به خاطر می آورید. سطح خواب ما تأثیر 

زیادی بر چگونگی به یادآوردن تجربیات خوب یا بد دارد. 
فاس��تر ادامه می ده��د: »اگر به طور کامل اس��تراحت نکنید، ممکن 
اس��ت در انجام کارها نتوانید هم��ه جوانب را در نظر بگیرید، به کاری 
که می کنید درس��ت فک��ر کنید، حس همدلی خ��ود را بروز بدهید و 
س��یگنال های اطرافیان ت��ان را دریافت کنید. این اصال خوب نیس��ت! 
آدم های خس��ته نه تنه��ا در ارائه راه حل های ابتکاری برای مش��کالت 
پیچیده و اس��تفاده از این مغز خارق العاده ناکامند، حتی توانایی ش��ان 
برای اعمال کلی، حس ش��وخ طبعی و تعامل اجتماعی هم به س��رعت 

تضعیف می شود.«
چی��زی که دکت��ر فاس��تر می گوید فق��ط مربوط ب��ه بی خوابی در 

کوتاه مدت اس��ت. ب��ه عقیده دکتر می��دوز »بی خواب��ی در درازمدت 
نشانه ای از عدم سالمت روان تلقی می شود.« 

ح��اال می دانیم که در واقع خواب به عنوان یک نش��انه اخطار اولیه 
مطرح اس��ت: یک »قناری در معدن ذغال سنِگ« اضطراب، افسردگی 
و اخت��الل دوقطبی. با علم خواب، اثبات می ش��ود که ویرجینیا وولف 
)نویس��نده انگلیسی( هنگامی که بی خوابی اش را »محرومیت اسفناک 
از لذت ه��ای زندگ��ی« می خواند، در ح��ال بازی با آت��ش بود )وولف 

مدت ها با اختالالت روانی درگیر بود و درنهایت خودکشی کرد.(
تعجبی ندارد که ما مشتاقیم به اندازه کافی بخوابیم. خیلی ها دست 
به دامن ردیاِب خواب ش��ده اند؛ این ردیاب ها که گفته می ش��ود مدت 
و ن��وع خواب )س��بک، عمیق یا هم��راه با اختالل( م��ا را اندازه گیری 
می کنند، امروزه همخواب های متداولی ش��ده اند. اما دکتر فاس��تر در 
این زمینه محتاط اس��ت و می گوید: »آنها اعتبار نصفه نیمه ای دارند و 
برای کسانی که الگوهای خواب و بیداری ثابتی دارند، کار می کنند اما 
اگر ش��ما هرگونه بی نظمی داشته باشید یا - مثل خیلی از آدم ها - از 

طیف نرمال خارج باشید، خیلی زود از کار می افتند.«
 »اُرتوس��ومنیا« اختالل شدید و بس��یار مدرن بی خواب شدن است. 
دکتر سبرا ابوت، استاد پزشکی اعصاب و روان در بیمارستان مموریال 
لندن به همراه همکارش دکتر کلی بارون، در سال ۲017 برای اولین 

بار این اصطالح را در مقاله ای به کار برده است. 
او توضی��ح می ده��د که بیمارانی را مالقات کرده ک��ه »لزوما درباره 
وضع خوابش��ان شکایت نداشتند؛ نگرانی اصلی آنها این بود که ردیاب 
خواب ش��ان به آنها گفته بود که به اندازه کافی یا به خوبی نمی خوابند. 
به نظر می رس��د این دس��تگاه مش��کل خوابی ایجاد کرده که احتماال 

بدون آن وجود نداشته باشد.«
فاس��تر ای��ن عالق��ه جدید ب��ه ردیاب های خ��واب را ب��ه زمانی که 
ب��رای اولین بار ل��وازم خانگ��ی برقی وارد بازار ش��ده بودند، تش��بیه 
می کند. بس��یاری از مردم شروع به سیم کش��ی خانه ها کردند و چون 
نمی دانس��تند چطور از تجهیزات برقی اس��تفاده کنند، بعضی ها دچار 

آتش سوزی شدند. 
به نظر می رسد اُرتوسومنیا یکی از عالئم صنعتی است که به سرعت 
رش��د می کند و مصرف کنندگان را با داده هایی که معلوم نیست با آنها 
چه باید کرد تنها می گذارد )این داده ها همیش��ه هم دقیق نیس��تند(. 
می ش��ود گفت ک��ه این پدی��ده هم چی��زی مثل دنیای رس��انه های 
اجتماعی اس��ت: از آن اس��تفاده می کنیم، ولی هنوز دقیقا نمی دانیم 
چ��ه تأثیری دارد. در ه��ر مرحله تجربه مواجهه با هم��ان چیز تغییر 
می کند؛ همه چیز بس��رعت به جلو رانده می شود و خأل عظیمی پشت 

سرش ایجاد می شود. 
اما همه صنعت خواب ش��امل ابزارها نیس��ت. ب��ه لطف فناوری های 
پیشرفته، شما از مزایای »پتوهای گرویتی )جاذبه(« در سه وزن هفت، 
9 و 11 کیلوگ��رم بهره مند می ش��وید! به گفته مایک گریلو مدیرعامل 
ش��رکت، »این پتوها احس��اس بغل ش��دن یا درآغوش گرفته شدن را 
شبیه س��ازی می کنند که باعث آزادشدن هورمون سروتونین می شود، 
مالتونین را تحریک می کند، به کاهش سطح کورتیزول که به اضطراب 
و افسردگی مربوط است کمک می کند و به همین خاطر حس آرامش 

و ثبات را القا می کند«. به عنوان یک پتوی سنگین بد هم نیست! 
به نوش��ته نشریه نیویورکر، گرویتی اخیرا بخشی را از صفحه سایت 
کیک اس��تارتر )پلتفرم تأمی��ن مالی پروژه های خالقان��ه( حذف کرده 
که در آن ادعا ش��ده بود پتوهای این ش��رکت می توان��د برای درمان 
بیماری هایی نظیر »بی خوابی، اختالل اضطراب پس آس��یبی و اختالل 

کم توجهی« )ADHD(  استفاده شود. 
پتوه��ای گرویتی حمایت خوبی در کیک اس��تارتر جذب کرد: هدف 
اولی��ه تأمین ۲1هزار و 500دالر بودجه ب��ود و تاکنون 5میلیون دالر 
جمع آوری ش��ده و بنیانگذار آن قصد دارد رونمایی پرسروصدایی برای 
آن ترتیب دهد. گریلو می گوید بعد از انتخابات ۲016 و انتخاب دونالد 
ترام��پ و وقوع برگزیت در اروپا درخواس��ت بیش��تری به وجود آمده 

است. 
مقاله ای که اخیرا درباره این پتوها در نیویورکر منتشر شده، توضیح 
می دهد که این محص��ول چگونه »رویای کار نکردن را که به خصوص 
در دنیای وظایف پایان ناپذیر - کارکردن، پول درآوردن، تحرک و انجام 

وظیفه - که اغواکننده است، به نمایش می گذارد.«
صنعت��ی برای عصر اضط��راب؛ جایی ک��ه کار و صفحه های نمایش 
به اتاق خواب ما حمله کرده اند؛ حاال روبات تنفس کجاس��ت؟ ممکن 

است الزم شود! 
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اخبار

تبریز - مجید مســلمی حکم آبادی- اعضای 
هیات مدیره و بازرس خانه مطبوعات استان آذربایجان 
شرقی با حضور در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تبریز، با سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
کالنشــهر تبریز دیدار کردند. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی و هنری 
شهرداری تبریز، در دیدار  سرپرست سازمان فرهنگی و 
هنری شهرداری تبریز با اعضای هیات مدیره و بازرس 
 خانه مطبوعات آذربایجان شرقی بر لزوم تعامل مستمر 
با جامعه خبری و اصحاب رســانه اســتان تاکید شد. 
سرپرست ســازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز 

در این دیدار، رســانه را مهم ترین ضرورت توسعه فرهنگی 
عنــوان کرد و افزود: تعامل و ارتباط مداوم با اصحاب خبر و 

رســانه از محورهای اصلی سازمان در دوره پیش رو خواهد 
بــود. میکائیل نظــری، آموزش های شــهروندی را اولویت 

نخست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریزعنوان 
و خاطرنشــان کرد: تولید محتوای فرهنگی و آموزشی 
توســط ســازمان و نشــر این محتوا با همت اصحاب 
فرهنگ و اندیشه، می تواند کارگشا باشد. وی همچنین 
اظهار داشــت: تشــکل های خبری و مطبوعاتی، نقش 
اصلی در تعامل ســازمان با حوزه رسانه برعهده دارند. 
اعضای هیات  مدیره و بازرس خانه مطبوعات استان نیز 
در این دیدار ) اســد فالح رییس هیات مدیره، مرتضی 
شفیعی مدیر، مریم خدابخش نایب رییس هیات مدیره، 
ناهید ابراهیم زاده دبیر هیات مدیره، سعید ایریلوزادیان 
بازرس (، با تبریک انتصاب سرپرست سازمان فرهنگی 
و هنری شــهرداری تبریز، بر لزوم تعامل و همکاری مداوم و 

فیمابین تاکید کردند.

اهواز- شبنم قجاوند- با حکم مدیرعامل شرکت توانیر، عنایت اله 
برون رئیس گروه مدیریت ایمنی، سالمت و محیط زیست شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به عنوان عضو کارگروه تخصصی محیط 
زیست صنعت برق و کارگروه تخصصی ایمنی صنعت برق انتخاب 
شــد. در این حکم آمده است: نظر به تعهد و تخصص جنابعالی و 
با توجه به اهمیت محیط زیست در شرایط امروزی دنیا و تعهدات 
کشــورمان در معاهدات بین المللی در راستای رسیدن به اهداف 
صنعت برق کشــور، بدینوسیله به عنوان عضو کارگروه تخصصی 

محیط زیســت صنعت برق منصوب می شــوید. آرش کردی در 
حکمــی دیگر نیز عنایت اله بــرون را با توجه به تعهد و تخصص 
و اهمیت ایمنی در صنعت برق کشور، به مدت سه سال به عنوان 
عضو کارگروه تخصصی ایمنی صنعت برق منصوب کرد تا نسبت 
به تدوین دستورالعمل های الزم در صنعت برق کشور اقدام کنند. 
مدیرعامل شــرکت توانیر در این حکم ها بیان کرد: امید است با 
پیگیری مستمر و هماهنگی الزم با سایر اعضاء، نسبت به پیشبرد 

اهداف صنعت برق اقدام فرمایید.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- این تفاهم نامه شامل بندهایی 
همچون ضرورت ها، اهداف، زمینه های همکاری، تعهدات شرکت توزیع 
نیروی برق آذربایجان غربی، تعهدات آموزش وپرورش آذربایجان غربی، 
تعهدات مشترک و تشکیالت اجرائی است. تشویق به استفاده از انرژی 
های تجدید پذیر از جمله انرژی های خورشیدی، ایجاد زمینه مشترک 
اجتماعی و مسئولیت پذیری در دانش آموزان نسبت به این مهم، تشکیل 
کالس های آموزشی برای دانش آموزان در مقطع متوسطه اول و دوم 
ابتدایی و اولیاء دانش آموزان، مشارکت در شعارنویسی و دیوار نویسی 
مدارس استان با مضمون مدیریت مصرف برق، مشارکت در برنامه ریزی 

و اجرای فعالیت های متمرکز و نیمه متمرکز و... از موضوعاتی اســت 
که در این تفاهم نامه به آن ها پرداخته شــده است . از جمله تعهدات 
شرکت توزیع نیروی برق استان در این تفاهم نامه می توان به تهیه و 
ارائه مطالبی در خصوص انرژی وراه های استفاده بهینه از آن در مراسم 
صبحگاهی یک روز در هفته، نظارت فنی برمراحل کار واجرای مطلوب 
فعالیت ها، تامین منابع مالی برای آموزش ها واجرای طرح های مصوب 
وتوزیع هدایای آموزشــی، مشخص نمودن طرح ها وزمینه های کاری 
وهماهنگی وحضور کارشناسان جهت آموزش دانش آموزان، مربیان و 

برگزاری کارگاه های آموزشی در هنرستان ها اشاره نمود .

اصفهان - قاسم اسد- کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف 
آب در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اصفهان با رویکرد ســازگاری 
با کم آبی برگزار شد. در این نشست که در امامزاده مجمد خیابان 
شهر اصفهان برگزار شــد بیش از 70 نفر از روسای هیئت امنا و 
مدیران مســاجد، امامزاده ها و بقاع متبرکه شهرستان اصفهان با 
روش های مصرف بهینه آب آشنا شدند. معاون خدمات مشترکین  
و درآمدشرکت آب و فاضالب استان اصفهان گزارشی از وضعیت 
ذخایر آبی ارائه کرد و گفت: با توجه به خشکسالی شدید و کاهش 
حجم ذخیره دریاچه پشت سد زاینده رود، مشترکین خانگی باید 
تا 20 و مشــترکین غیر خانگی تا 30 درصد از مصرف آب خود را 
کاهش دهند تا در تابستان امسال با مشکل بی آبی مواجه نشویم. 

رضا رضایی از مدیران و اعضای هیئت امنای مساجد و بقاع متبرکه 
خواست با نصب منبع ذخیره آب، تجهیز وضوخانه ها و سرویس 

های بهداشتی به ابزارآالت کاهنده، نصب سایبان برای کولرهای آبی 
و بررســی شبکه داخلی آبرسانی و فالش تانک ها، میزان مصرف 
خــود را مدیریت کنند. وی در عین حــال از اعالم آمادگی آبفای 
استان اصفهان برای برگزاری نشست های آموزش مصرف بهینه آب 
برای نمازگزاران روزه دار در ایام ماه مبارک رمضان در کلیه مساجد، 
امامزاده ها و بقاع متبرکه خبر داد.  در حاشیه این کارگاه آموزشی، 
همچنین نشست مشترک معاون خدمات مشترکین شرکت آب و 
فاضالب و معاون توسعه منابع انسانی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان اصفهان برگزار و بر تفکیک انشعاب آب واحدهای تجاری 
مساجد و رقبه های موقوفات از انشعاب آب مساجد و امامزاده ها 

تاکید شد. 

تبریز - ماهان فالح- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
گفــت: ارزش آفرینی در مصرف انرژی راه مقابله با بحران اســت. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، افشین روشن میالنی با اشاره به نقش 
روابط عمومی در گره گشــایی از مشکالت صنعت آب و برق اظهار 
کرد: تمام تالش بخش مهندسی شرکت های آب و برق معطوف به 
خدمات رسانی به مردم است و در این میان، چشم امید ما به حوزه 
روابط عمومی است تا تعامل سازنده میان صنعت آب و برق و مردم 

را ایجاد کنند. وی افزود: عمده مشکالتی که ما در حوزه انرژی داریم 
ناشی از عدم سازگاری با شرایط سرزمین مان است و مردم باید در این 
خصوص آگاه شوند و ما موظفیم واقعیات را با مردم در میان بگذاریم. 
روشن میالنی تأکید کرد: این امر خطیر، هنر روابط عمومی هاست تا 
مردم را بیش از پیش با مدیریت مصرف انرژی همراه کنند چرا که در 
شرایط کنونی برای مقابله با بحران انرژی راهی به جز مصرف صحیح 

و مدیریت مصرف نداریم.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مریم ســادات پناهنده، معاون 
آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم در گفت و گو با خبرنگار روابط 
عمومی گفت: بر اســاس آخرین آمار، پوشش تحصیلی در پایه های 
دوم تا ششم مقطع ابتدایی در این استان 98.5 و در پایه اول ابتدایی 
نیز 98 درصد اســت. به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش استان قم پناهنده معاون آموزش ابتدایی آموزش و 
پرورش استان قم ضمن تاکید بر ضرورت تحصیل برای تمام کودکانی 
که به سن تحصیل رســیده اند افزود: در این استان درصد کمی از 
کودکان بــه دالیل مختلف فرهنگی، اقتصادی و یا امتناع والدین از 
تحصیل محروم می شوند که همکاران آموزش و پرورش با مراجعه به 
منازل این دانش آموزان، سعی می کنند شرایط الزم برای تحصیل 

آن ها را فراهم نمایند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر با توجه به این که 
قم استانی مهاجرپذیر و تعداد اتباع ساکن در آن زیاد است، تعدادی 
از دانش آموزان بازمانده از تحصیل از میان این قشــر هســتند. وی 

تاکید کرد: تمام تالش آموزش و پرورش این اســت که با بسته های 
حمایتی، خانواده دانش آموزان بازمانده از تحصیل را تشویق نماید تا 
فرزندان خود را برای تحصیل به مدرسه بفرستند. پناهنده خاطرنشان 
کرد: در این رابطه همراهی و همکاری بیشتر مجموعه های مختلف 
استان از جمله استانداری، اداره امور اتباع و مهاجران خارجی و معاونت 
نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش باعث می شود پوشش تحصیلی 
دانش آموزان بازمانده از تحصیل افزایش یابد. وی در ادامه گفت: ثبت 
نــام دانش آموزان پایه های مختلف مقطع ابتدایی همزمان با اعالم 
نتایج آزمون های سال تحصیلی 97-96، انجام خواهد شد. در سال 
تحصیلی جاری حدود 140 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در 600 

مدرسه دولتی و غیردولتی تحصیل می کنند.

ان اهلل یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان 
مرصوص )سوره مبارکه صف آیه4( 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- داریوش باقرجوان طي 
بیانیه اي بمناســبت گرامیداشت ســالگردپیروزي حماسه ي سوم 
خرداد گفت :  ســوم خرداد یادآور حماسه آفرینی ها،ایثارگری ها و 
رشــادت های انســان های بزرگ و بااراده ای است که برای دفاع از 
دین و ناموس و سرزمین خود سر از پا نشناخته و با گذشتن از تمام 
سرمایه های مادی بویژه جان خود اجازه ماندگاری دشمن متجاوز در 
ســرزمین جمهوری اسالمی را نداده و با مقاومت و ازجان گذشتگی 
ضمن بیرون راندن آنها از زمین پاک اسالمی ثابت نمودند که همیشه 
آماده دفاع و حراست از این سرزمین بوده و خواهند بود. سوم خرداد 
یادآور حماسه آفرینی ها،ایثارگری ها و رشادت های انسان های بزرگ 
و بااراده ای است که برای دفاع از دین و ناموس و سرزمین خود سر 

از پا نشــناخته و با گذشتن از تمام ســرمایه های مادی بویژه جان 
خود اجازه ماندگاری دشمن متجاوز در سرزمین جمهوری اسالمی را 
نداده و با مقاومت و ازجان گذشتگی ضمن بیرون راندن آنها از زمین 
پاک اســالمی ثابت نمودند که همیشه آماده دفاع و حراست از این 
سرزمین بوده و خواهند بود.  این مقام مسئول تصریح نمود : حال با 
گذشت سه دهه از آن دوران به یاد ماندنی همواره باید تجدید خاطره 
گردد تا اوال چنین فرهنگ ایثار و مقاومتی برای نسل های بعدی نیز 
تداعی و آموزنده باشد و در ثانی اول عبرت برای تمامی متجاوزین و 
جهانخواران ودر راس آن اســتکبار جهانی و ایادی پلیدشان باشد تا 

هرگز چنین هدف شومی را در اذهانشان تداعی ننمایند .
مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان در ادامه 
اظهار نمود : امروز ملت با بصیرت و آگاه کشــور جمهوری اسالمی 
در همه اقشــار بویژه جوانــان و نوجوانان ضمن توجه و پایبندی به 

آن همه ایثار و رشــادت رزمندگان در 8سال دفاع مقدس خصوصا 
حماسه سوم خرداد ســال 61همواره بر این رشادت ها ارج نهاده و 
بر هوشیاری و آمادگی خود اضافه نموده و آماده جانفشانی از تمامی 
اهداف و دســتاوردهای نظام جمهوری اسالمی در همه زمینه ها با 
تاسی ازفرامین بنیانگذار نهضت بزرگ انقالب اسالمی حضرت امام 
خمینی و نائب بر حقش مقام عظمای والیت حضرت ایت اهلل العظمی 
امام خامنه ای عزیز بوده،هستند و خواهند بود.  وي در پایان افزود : 
با پیروزی عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد 
ماه ســال 1361 معادالت و محاسبات ابرقدرت های شرق و غرب در 
عرصه جنگ تحمیلی بر هم ریخت و با تغییر ماهیت جنگ و روند آن 
اراده ملت ایران بر اخراج کامل اشغالگران بعثی تحقق یافت و در پایان 
هشت سال دفاع مقدس این صدام و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای 
آن بودند که تسلیم خواسته های مشروع و حقانیت ملت ایران شدند.

سرپرست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز:

نقش تشکل های مطبوعاتی در تعامل فرهنگ با حوزه رسانه حایز اهمیت است

عضویت کارمند برق منطقه ای خوزستان در کارگروه های توانیر

شرکت توزیع نیروی آذربایجان غربی:
امضای تفاهم نامه همکاری مابین شرکت توزیع نیروی آذربایجان غربی واداره کل آموزش وپرورش استان

برگزاری کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف آب در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی اصفهان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان: 

برای مقابله با بحران انرژی راهی به جز مصرف صحیح و مدیریت مصرف نداریم

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم؛

پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی قم 98.5 درصد است

 بیانیه مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان  
به مناسبت فرار رسیدن سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر قهرمان 

پیام تبریک مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی استان کهگیلویه  
و بویراحمد به دکتر محسن دالویز

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی در پیامی انتخاب 
دکتر محسن دالویز را به سمت مدیر عاملی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از سوی وزیر نفت 

را تبریک گفت . متن پیام به این شرح است 
برادر ارجمند و گرامی جناب آقای دکتر محسن دالویز  سالم علیکم 

توفیق خدمت گذاری به نظام مقدس جمهوری اســالمی در هر ســنگری برای فرزندان انقالب 
اسالمی مایه افتخار و مباهات است . اینک که بر اساس اعتماد وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس 
زنگنه ســکان هدایت مدیر عاملی شرکت بهینه ســازی مصرف سوخت به آن برادر خدوم والیت مدار واگذار گردیده است ، ضمن 
تبریک و تتهنیت صمیمانه به محضر جنابعالی بخاطر این انتصاب شایسته ، از خدای متعال برایتان در این مسئولیت حساس آرزوی 
موفقیت و سربلندی مسئلت می نمایم . رجاء واثق دارد با همت بلند جامعه صنعت نفت و تحت رهنمودهای ارزنده وزیر محترم نفت 
و حضرتعالی زمینه تحقق برنامه های از پیش تعیین شده این صنعت فراهم خواهد شد . موفق ،پیروز و سربلند باشید . با احترام لطف 

اهلل مسعودی مدیر عامل شرکت پخش فراورده های نفتی استان کهگیلویه و بویراحمد

همزمان به گرامیداشت هفته روابط عمومی ؛
تقدیر استاندار مازندران از رئیس روابط عمومی شرکت گاز مازندران

 ساری – دهقان : همزمان به گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی ؛ استاندار 
مازندران در راستای انعکاس فعالیتها و اقدامات دولت از رئیس روابط عمومی شرکت 
گاز مازندران تقدیر کرد . به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران ، در متن تقدیر "محمد اسالمی" خطاب به "حسین عرب" آمده 
است:هفته روابط عمومی و 27 اردیبهشت روز ملی ارتباطات و روابط عمومی فرصت 
مغتنمی برای تجلیل از تالشگران عرصه اطالع رسانی هوشمندانه ، هنرمندانه و آگاهانه 
است . حقیقتاً نقش مدیران روابط عمومی در گسترش تعامل و تفاهم بین مدیران با کارکنان و مخاطبین و رضایتمندی مخاطبان و 
ارباب رجوع که از مصادیق حقوق شهروندی است نقش ماندگار و اساسی است . در ادامه این متن تقدیر آمده است: فرصت را غنیمت 
شمرده و در سال حمایت از کاالی ایرانی و هفته روابط عمومی از تالش ها و مساعی ارزشمندتان در حوزه روابط عمومی و دمیدن 

فضای امید و اعتماد در جامعه با انعکاس فعالیتها و اقدامات دولت تدبیر و امید تقدیر و تشکر می نمایم .

با حضور معاون استانداري گلستان : 
آیین معارفه مدیر شرکت نفت استان گلستان برگزار شد 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آیین معارفه مدیر شــرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان با حضور ربیعي 
معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گلستان، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان در سالن اجتماعات 
شرکت نفت برگزار شد.به گزارش روابط عمومي منطقه در این مراسم ربیعی ضمن ابالغ پیام استاندار گلستان به مجموعه کارکنان 
خدوم شرکت، به نمایندگی مراتب انتصاب عیسی افتخاری را به سمت مدیر شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گلستان 
تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.بر پایه این گزارش ایشان ضمن ابراز خرسندي از این انتصاب و تقدیر از زحمات حبیبی 
سرپرست منطقه گفت : مرکزیت و محوریت یک سازمان منابع انساني آن مي باشند که باعث رشد ، تحول و نیل به اهداف متعالي 
آن سازمان مي شوند و اگر در سازماني ما به هر دلیل نتوانیم از این منابع به نحو احسن استفاده نمایم باعث هدر رفت و اتالف سایر 
منابع خواهیم بود بنابراین ما باید در جهت ایجاد انگیزه )مادي ، معنوي ، ذهني و عیني ( در نیروهاي انساني تمامي تالش خود را 
بکار گیریم.  وي سپس به اهمیت فعالیت شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در فرآیند توسعه استاني اشاره کرد و افزود : چرخه 
سوخترساني نقش بسزا و پررنگي در توسعه بخشهاي صنعتي ، کشاورزي ، حمل و نقل و... دارا مي باشد و بي شک مدیریت سازماني 
این چنین نیاز به افرادي توانمند ، متعهد و با تجربه دارد که هم توانایي نگهداشت و مرمت و بهبود منابع و زیرساختهاي موجود 
را داشته باشد و هم در جهت ارتقا و ایجاد تحول و پویایي اهتمام ورزد که بدون تردید این خصوصیات با توجه به سوابق ارزشمند 

مدیریت جدید و استقبال باشکوه کارکنان موید این نکته است.

واحد صنعتي مستقر در شهرکهاي صنعتي قزوین در جانشیني بانکها
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین 
گفت: 33 واحد تولیدي و صنعتي فعال و راکد در شــهرکها و نواحي صنعتي تحت تملک 
بانکها مي باشند. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین، حمید 
رضا خانپور در دیدار با مدیر امور شعب بانک صنعت ومعدن استان قزوین اظهار داشت: در 
راستاي سیاستهاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري در چارچوب اقتصاد مقاومتي و حمایت 
از تولید کاالي ایراني و نگاه ویژه به صنایع کوچک و متوسط " طرح رونق کسب و کار " مبني 
بر تعیین و تکلیف واحدهاي تولیدي نیمه فعال و راکد واحدهاي صنعتي و تولیدي که به هر نحوي در جانشیني بانکهاي عامل قرار 
دارند شناسایي و با کمک دستگاههاي خدمات رسان و بانکهاي عامل براي ایجاد رونق اقتصادي مجدد راه اندازي و به چرخه تولید 
بازمي گردند. وي از راه اندازي 37 واحد صنعتي و تولیدي راکد از ابتداي سال 1396 تاکنون در شهرکها و نواحي صنعتي استان خبر 
داد. رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین افزود: 27 واحد تولیدي و صنعتي نیز در شرف جانشیني بانکهاي 
عامل هستند که در مجموع 66 واحد صنعتي و تولیدي در تملک و در شرف تملک بانکهاي عامل قرار مي گیرد از واحدهاي مذکور، 

18 واحد تولیدي فعال بوده و مابقي غیر فعال و راکد مي باشند. 

معاون خدمات شهری شهرداری رشت تاکید کرد: 
ضرورت برخورداری از سیستم نظارتی پویا و آنالین در حوزه خدمات شهری

رشت- مهناز نوبری - معاون خدمات شهری شهرداری رشت طی گفت و گویی از فعالیت روزانه یک هزار پاکبان و کارگر 
حوزه پسماند برای جمع آوری، رفت و روب و حمل زباله در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: این افراد با بیش از شش خودرو 
و تجهیزات رفت و روب به پاک سازی شهر از زباله و حفظ نظافت آن اقدام می کنند. علی مقصودی با اشاره به جمعیت 700 
هزار نفری رشت افزود: سامانه 137شهرداری آماده دریافت انتقادات و پیشنهادات شهروندان است و ما نیز تالش می کنیم با 
رفع نواقص حداکثر رضایت شهروندان را جلب کنیم.وی با بیان اینکه بودجه و اعتبارات شهرداری از منابع دولتی تامین نمی 
شــود گفت: هزینه های شــهرداری توسط مردم پرداخت می شود و حق همه شهروندان است که بهترین کیفیت خدمات را 
در سطح شهر مشاهده کنند.معاون خدمات شهری شهرداری رشت به ضرورت سامانه نظارتی پویا و آنالین در حوزه معاونت 
خدمات شهری تاکید کرد و افزود: درصدد هستیم سامانه نرم افزاری تهیه کنیم تا به صورت آنالین حرکت خودروها، ورود و 
خروج کارگران و ..را نمایش دهد تا حداکثر بازدهی و کارآیی برای شهروندان و شهر داشته باشد.مقصودی با اشاره به فقدان 
الیه GIS برای جانمایی دقیق سطل ها و مخازن زباله اظهار کرد: حدود 3 هزار و 500 سطل زباله در سطح رشت جانمایی 
شــده و درنظر داریم با سیستم نظارت قوی عملکرد حوزه پسماند را به صورت کامل رصد کنیم تا نواقص موجود در حداقل 

زمان ممکن برطرف شود.

برگزاری نخستین جلسه کارگروه استانی تجمیع و یکپارچه سازی اراضی ایالم 
ایالم- هدی منصوری- یاســین علی حسینی مدیر امور اراضی استان با اعالم این خبر گفت:جلسه کارگروه استانی تجمیع و 
یکپارچه ســازی اراضی استان ایالم با موضوع اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، 
اقتصادی با حضور کلیه اعضاء کارگروه در محل سالن جلسات مدیریت امور اراضی استان برگزار شد. مهندس علی حسینی هدف از 
برگزاری این جلسه را زمینه سازی الزم، هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی، ترویج و 
اطالع رسانی عمومی و آگاه سازی و همچنین بررسی مشکالت و شناسایی آسیب ها و موانع اجرایی قانون برشمرد. مدیر امور اراضی 
استان اضافه کرد: در این جلسه ضمن تشریح قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و آیین نامه و دستورالعمل های مرتبط 
و اهداف و برنامه های اجرایی در جهت دستیابی به توسعه پایدار بخش کشاورزی و تثبیت مالکیت های مورد تجمیع و یکپارچه سازی 
اراضی کشاورزی با وجود ابزارهای حمایتی و مشوق های الزم در جهت جلب مشارکت مالکین اراضی کشاورزی و رسیدن به اهداف و 
برنامه های دولت در زمینه بهره برداری از منابع آب و خاک و کاهش هزینه های تولید، بهره مندی مطلوب از منابع پایه با توجه به بحران 
کم آبی برنامه های مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی و جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر، 

تصمیماتی جهت هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی اتخاذ گردید.

مدیر امور آبفای فومن  خبر داد :
مشکل فاضالب 785 خانوار فومنی مرتفع شد

رشت- مهناز نوبری - مدیر امور آبفای فومن از مرتفع شدن مشکل فاضالب 785 خانوار فومنی خبر داد.وحید مهجور مدیر امور 
آبفای فومن با تشریح اقدامات این حوزه اظهار داشت : با انجام پروژه الیروبی فاضالب سنتی به طول 100 متر و همچنین الیروبی 
فاضالب بهداشتی به طول 30 متر و نیز رفع شکستگی فاضالب به طول 3 متر در مجموع مشکل فاضالب 85 خانوار برطرف شد.وی 
از مرمت و بازسازی 12 فقره درب منهول سنتی و 5 فقره درب منهول بهداشتی و همچنین تعویض 9 فقره درب منهول شکسته خبر 
داد و در ادامه افزود : با توسعه شبکه فاضالب بهداشتی به طول 6 متر مشکل فاضالب 700 خانوار مرتفع شد.مدیر امور آبفای فومن 

هزینه اجرای پروژه های مذکور را بالغ بر 179 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: این پروژه ها بصورت امانی انجام شد.

پنج شنبه
3  خرداد 1397

شماره 1073
پنجشنبه
3 خرداد 1397

شماره 1073



با استارتاپ ها به راحتی آب خوردن 
خودروی محبوب تان را انتخاب کنید

یکی از اس��تارتاپ ها موفق به تولید و طراحی س��ایتی 
شده است که کاربران در آن می توانند نظرات کارشناسی 

مربوط به خودرو را بخوانند. 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، خرید خودرو 
همیش��ه برای همه افراد اهمیت بس��یاری داش��ته، زیرا 
برای خرید آن باید تجربه بس��یاری داش��ت و بس��یاری 
از م��ردم این تج��ارب را ندارند. افراد اگ��ر هنگام خرید 
خودرو محص��ول موردنظر خود را با دقت انتخاب نکنند 
به مش��کل برمی خورند، اما به تازگی یکی از استارتاپ ها 
س��ایتی را طراحی کرده اس��ت که در داخل این سایت 
کارب��ران می توانند ب��ا یکدیگر صحبت کنن��د و نظرات 
کارشناسی خود برای یک خودروی سواری را به اشتراک 

بگذارند. 

خرید خ��ودرو پیچیدگی های خاص خود را دارد و اگر 
در محاس��به یک موضوع کوچک کم��ی بی دقتی کنید 
ضرره��ای زیادی را متحمل خواهید ش��د. این س��ایت 
بس��تری را فراهم کرده اس��ت که همه اف��راد می توانند 
در آن در کن��ار یکدیگر جمع ش��وند و بهترین نظرات را 

درخصوص ماشین های مختلف بدهند. 
ب��رای خرید یک خودرو می توانید از کارشناس��ان این 
س��ایت بهره ببرید، به این صورت که کارشناسان هنگام 
خریدوفروش ماش��ین نزد ش��ما می آیند و ب��ا توجه به 
بدنه، رنگ و همچنین موتور ماش��ین آن را قیمت گذاری 

می کنند. 

ع��الوه ب��ر آنک��ه کارشناس��ان در محل ش��ما حاضر 
می شوند شما می توانید عکس های موردنظر خود را برای 
کارشناس��ان این سایت ارس��ال کنید تا آنها در خصوص 
ماش��ین اظهار نظر کنند.  در این س��ایت انواع ماشین ها 
براساس قیمت، اس��تان و کارخانه سازنده ماشین وجود 
دارد و با کلیک روی هر یک از این قس��مت ها می توانید 
اطالعات موردنظر را دریافت کنید، همچنین ثبت آگهی 

در داخل این سایت به صورت رایگان است.

ب��ا توجه ب��ه اینکه اقتصاد کش��ور طی س��ال های 
اخیر به س��مت رونق هرچه بیشتر شرکت های نوپا و 
استارتاپ ها حرکت می کند، تامین مالی جمعی برای 
تامین مالی، عالوه ب��ر افزایش تولید داخلی می تواند 
در بحث اشتغال زایی نیز اثرگذاری جدی داشته باشد. 
ب��ه گ��زارش س��نا، Crowd funding یا تامین 
مال��ی جمعی س��ریع ترین و بهتری��ن راه تامین مالی 
استارت آپ ها به شمار می رود. با این روش شرکت ها 
می توانند شاهد حضور پرش��مار مردم در جمع آوری 

نقدینگی باشند. 
مش��اور  ش��رکت  مدیرعام��ل  طحان��ی،  مه��دی 
س��رمایه گذاری آوای آگاه در خص��وص دس��تورعمل 
جدید ش��ورای عالی ب��ورس در زمین��ه تامین مالی 
جمعی بیان کرد: Crowd funding یا تامین مالی 
جمعی طی 10 س��ال گذشته توانس��ت در بازارهای 
مه��م اقتص��ادی جایگاه خود را پیدا کن��د. دلیل این 
موضوع نیز سهولت برای تامین مالی شرکت های نو پا 

و استارتاپ ها است. 
وی در ادام��ه بی��ان ک��رد: در ای��ن روش می��زان 

مش��ارکت افراد افزایش می یابد و جمع آوری وجوه با 
سرعت بیشتری صورت می گیرد. تامین مالی جمعی 
راه آس��ان تر اس��تفاده از صندوق های جسورانه است. 
درواقع این روش نوع دیگری از جمع آوری منابع برای 

کسب و کارهای نوپا به شمار می رود. 
طحان��ی اف��زود: با توجه ب��ه اینکه اقتصاد کش��ور 
طی س��ال های اخیر به س��مت رونق هرچه بیش��تر 
شرکت های نوپا و استارتاپ ها حرکت می کند، چنین 
بس��تری برای تامین مال��ی عالوه ب��ر افزایش تولید 
داخلی می تواند در بحث اش��تغال زایی نیز اثرگذاری 

جدی داشته باشد. 
مدیرعامل ش��رکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه 
در ادامه در خصوص مش��خصه های اصل��ی این ابزار 
بی��ان کرد: Crowd founding عمدتا برای تامین 
مالی خرد کاربرد دارد و کمتر در زمینه ش��رکت های 
ب��زرگ کارایی دارد. همچنین فرآیند اس��تفاده از آن 
نس��بت به صندوق های جسورانه بسیار راحت تر است 
و ش��رکت های تازه تاسیس می تواند سریع تر به هدف 

تامین مالی برسند. 

مه��دی طحان��ی در ادام��ه و در خص��وص ل��زوم 
فرهنگ س��ازی در این زمینه بیان کرد: در س��ال های 
گذش��ته ابزاره��ای نوین بس��یاری در بازار س��رمایه 
رونمایی شد. تجربه استفاده از این ابزارها نشان داده 
که لزوم فرهنگ س��ازی و آموزش میان مردم بس��یار 

مهم است. 
وی در ادامه بیان کرد: باید ش��رایطی فراهم ش��ود 
تا مردم از چنین ابزارهایی حمایت داش��ته باش��ند و 

توسعه واقعی کسب و کار را رقم بزنند. 
این کارش��ناس بازار سرمایه در خصوص چشم انداز 
اس��تقبال از این ابزار بیان کرد: ب��ا توجه به جمعیت 
ج��وان و تحصیلکرده در کش��ور، تامین مالی جمعی 
می تواند ابزار مالی بسیار خوبی برای کمک به پروژه ها 

و شرکت ها باشد. 
طحان��ی در پای��ان بیان کرد: چش��م انداز بس��یار 
روش��نی پیش روی این ابزار وج��ود دارد. در همین 
زمینه صاحبان کس��ب و کار باید تالش کنند تا زمینه 
فعالیت های خود را به خوبی به مردم معرفی کنند تا 
مردم با رغبت بیشتری در این زمینه فعالیت کنند. 

تامین مالی جمعی، شتابگر تامین مالی استارتاپ ها

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 975 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: ش��نیدن کلم��ه مذاکره به 
خودی خود هم برای صاحب کسب وکار و هم برای 
مشتری استرس زاس��ت ولی هر دو طرف مجبورند 
روزانه چندین بار با این عمل تنش زا مواجه ش��وند. 
به هرحال دوری از اش��تباهات مت��داول در مذاکره 
نتایج بهت��ری را برای هر دو طرف به همراه خواهد 
داشت. اشتباهاتی مانند: یک- عدم اعتماد به نفس 
صاحبان کسب وکار؛ اندازه کافی اعتماد به نفس در 
مذاکره کنندگان باعث می شود حالت تدافعی افراد از 
بین برود و جو دوستانه تر شود. دو- همه موضوعات 

قابل مذاکره هستند؛ اگر صاحبان کسب وکار به این 
باور برس��ند که می توانند درباره همه موضوعات با 
مش��تریان گفت وگو کنند، ب��ه فرصت های جدیدی 
دس��ت می یابند. سه- ارتباط س��ازی درست؛ اینکه 
مذاکره را با دادن کارت ویزیت ش��روع کنید شیوه 
اش��تباهی اس��ت، بهتر اس��ت برای ایج��اد فضای 
راحت تر ب��ا یک گفت وگ��و و خوش وبش صمیمانه 
مذاکره را ش��روع کنید. چهار- اش��اره مستقیم به 
نکات اصلی؛ مش��کل اکثر صاحبان کس��ب وکار این 
اس��ت که مستقیما به مش��تری درخواست خود را 
نمی گویند. چنین افرادی باید بدانند اگر برای چیزی 
درخواس��ت نکنند، امتیازی را به دس��ت نمی آورند. 

پنج- س��کوت؛ فاکتور مهمی است که کمتر فردی 
در مذاکره به آن توجه می کند، صاحبان کسب وکار 
بعد از گفتن ش��رایط بهتر اس��ت دیگر حرفی نزنند 
و به مش��تری اجازه صحبت کردن بدهند. شـش- 
مکتوب ک��ردن نتیج��ه مذاکره؛ معم��وال صاحبان 
کسب وکار به خصوص آنهایی که دامنه فعالیت آنها 
 کوچک تر است کمتر به این فاکتور توجه می کنند. 
هفـت- ب��دون خواندن مت��ن انتهای��ی مذاکره یا 
قرارداد هی��چ گاه اقدام به امضای آن نکنید. ش��اید 
برخی از این اشتباهات ساده باشند ولی بارها توسط 
کسب وکارها انجام و باعث ایجاد مشکالتی برای آنها 

شده اند. 

ترس از مذاکره

پرسـش: دارای کسب وکاری هسـتم که در حیطه فعالیتم، مجبورم دائمًا مذاکراتی را با مشتریان داشته باشم. این 
موضوع باعث ایجاد اسـترس در من شده اسـت، به گونه ای که همیشه احساس می کنم هر لحظه امکان دارد دچار 
اشتباه شوم. درصورت امکان به اشتباهاتی که اجتناب از آنها باعث بهتر شدن نتیجه مذاکره می شود، اشاره کنید 

و در این باره مرا راهنمایی بفرمایید؟ 
کلینیک کسب و کار

 چگونه می توانید
به ظرفیت های واقعی خود دست یابید

 »ری دالیو« میلیاردر معروف و س��رمایه گذار کمپانی 
Bridgewater که از موفق ترین ش��رکت های مدیریت 
س��رمایه گذاری به حس��اب می آید، نظریه جالبی دارد و 
معتقد اس��ت همگی می توانند با غلبه بر یک مانع بزرگ 
و مش��خص، به پتانس��یل واقعی خود دست پیدا کرده و 
موفق ش��وند. او ب��اور دارد افرادی ک��ه می توانند بر این 
مس��ئله غلبه کنند، برنده می شوند اما اگر نتوانند از پس 

آن برآیند، بازنده خواهند بود. 
او که شرکت خود را در یک آپارتمان دو خوابه تاسیس 
کرده و توانس��ته آن را به س��طح کنونی برساند، اکنون 
تصمیم گرفته راز موفقیتش را با دیگران در میان بگذارد. 
او معتقد است که مانعی بزرگ در راه رسیدن به موفقیت 
وجود دارد که رد کردنش برای همه مشکل است، اما اگر 
ش��خصی بتواند آن بشناسد و بر آن غلبه کند، به جایگاه 
باالتری خواهد رس��ید و بدون ش��ک موفق خواهد شد. 
دالیو تنها یک پیشنهاد برای دستیابی به پتانسیل واقعی 
مطرح می کند؛ روشنفکر باشید و با ذهنی باز به استقبال 
همه مسائل بروید تا به پتانسیل واقعی خود دست یابید.
تصمیم های درست همیشه در راستای شخصیت شما 
نیس��ت و گاهی مواق��ع مجبور خواهید ب��ود روی غرور 
خ��ود پا بگذارید تا به پتانس��یل واقعی تان دس��ت یابید. 
یک تصمیم درس��ت می تواند بهترین راه حل برای شما 
و ش��رکت تان به ش��مار آید، اما ممکن اس��ت شما اصال 
به این راهکار عالقه نداش��ته باش��ید. به عقیده دالیو، هر 
شخص صددرصد موظف است که قابلیت بررسی نظرات 
مختلف را داش��ته باشد و بتواند احتماالت مختلف را در 

نظر بگیرد. 
بس��یاری از افراد ادعا می کنند که روشنفکر هستند و 
در مورد بسیاری از مسائل با ذهنی باز تصمیم می گیرند، 
ام��ا در واقع آنه��ا ادای این گونه اف��راد را در می آورند و 
بسیار سنتی، سختگیر و یک دنده اند. چند تفاوت بزرگ 
میان افراد روشنفکر و سختگیرها وجود دارد که می توان 

با توجه به آنها ماهیت ذهنی یک فرد را شناخت: 
- افراد یک دنده نمی خواهند ایده های ش��ان به چالش 
کش��یده شود؛ روش��نفکرها از نظر مخالف دیگران اذیت 

نمی شوند
- یک دنده ها بیش��تر از اینکه درباره فعالیت تان سوال 
بپرسند، تصمیم شان را لجوجانه اعالم می کنند؛ اشخاص 
روشنفکر باور دارند که ممکن است راهی را اشتباه رفته 

باشند، به همین دلیل پرسش می کنند
- افراد یک دنده روی فهمیده ش��دن تمرکز می کنند، 
اما روش��نفکرها تمام سعی ش��ان این اس��ت که بتوانند 

دیگران را درک کنند. 
- یک دنده ها ذره ای فروتنی ندارند و تمامی رفتارشان 
خودنمایی اس��ت؛ افراد روشنفکر همواره سعی می کنند 
دستاورد های ش��ان را ب��ه رخ دیگران نیاورن��د و مراقبند 

اشتباه نکنند
نخس��تین قدم یافتن این تفاوت های شخصیتی است. 

ش��ما بای��د در ابتدا این خصوصی��ات را در خود بیابید و 
ببینید چقدر روش��نفکر هس��تید. قدم دوم شناخت این 
مس��ئله در دیگران است. زمانی که توانستید این قدم را 
به درستی بردارید، پیرامون تان را از روشنفکران پر کنید. 
مهم ترین مس��ئله این اس��ت که اخت��الف نظر پیش 
آم��ده را به عنوان خطر یا دش��منی در نظر نگیرید، بلکه 
در راس��تای رفع آن عمل کنید. البته دالیو خاطرنش��ان 
می کن��د که روش��نفکر بودن ب��ه معن��ی پذیرفتن همه 
چیز  نیس��ت. برخی افراد با اینکه ذهنی باز دارند، انتقاد 
دیگران را ش��نیده و ممکن است تغییراتی در تصمیمات 
خ��ود ایجاد کنند، اما احتمال رخ دادن عکس این اتفاق 
هم وجود دارد. ممکن اس��ت برخی اظهارنظر ها اش��تباه 

باشد و نباید آنها را جدی گرفت. 
در این میان دالیو پش��نهادهایی در راستای حرکت از 
یک دندگی به سمت روش��نفکر شدن مطرح می کند که 

می  توان آنها را در چند مورد خالصه کرد: 
باور کنید که ممکن است راه انتخابی شما درست 

نباشد
میلی��اردر معروف باور دارد ش��ناخت چیزهایی که در 
آنها، ایده و دانش��ی ندارید یکی از مهم ترین چیزهاست. 
بای��د ای��ن را فهمید ک��ه ممکن ش��ما در ی��ک زمینه 

به خصوص اطالعاتی نداشته باشید. 
ابتدا تمامی اطالعات الزم را کسب کنید و سپس 

تصمیم بگیرید
برخی افراد احساس��ی برخورد می کنند و با ش��نیدن 
نخستین نقطه نظر تصمیم می گیرند، اما یکی از مهترین 
اصولی که بسیاری از مدیران از آن بی بهره اند، صبر است. 
بهتر است افراد تمامی اطالعات موجود را کسب و سپس 

تصمیمی درست و کامل اتخاذ کنند. 
به یاد آورید که به دنبال بهترین جواب هس��تید. شاید 

بهترین جواب، پاسخ شخص دیگری باشد
زمان��ی که دو نفر به اختالف نظر می رس��ند، مس��لما 
یکی از آنها اشتباه می کند. ممکن است این شخص شما 
باشید و آنقدر س��رگرم راضی کردن دیگران هستید که 

فراموش می کنید اشتباه از سمت شماست. 
پس مش��خص ش��د که بهترین راه برای رس��یدن به 
موفقیت و دس��تیابی به پتانسیل واقعی خود، بهره مندی 
از ذهنی باز اس��ت. پس بهتر اس��ت کدورت ه��ا را کنار 
بگذاری��د و با ذهن��ی خالی از هرگونه س��وءتفاهم پیش 

بروید. 
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