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اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام بدون آمریکا برگزار شد

ایران در انتظار 
بسته اقتصادی اروپا

فرصت امروز: اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام به منظور حفظ توافق هسته ای و بررسی  همکاری های اقتصادی 
روز جمعه برای اولین بار از زمان خروج آمریکا از این توافق، در وین اتریش برگزار شد. این نخستین جلسه کمیسیون 
مشترک برجام بدون آمریکاست که در سطح معاونین وزیران خارجه و به ریاست هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در وین اتریش برگزار شد تا امکان حفظ برجام، از جمله موضوع همکاری های اقتصادی، بررسی 
شود. یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در نشست 1+4 با ایران در هتل کوبرگ اتریش حاضر بود...

ارزان ترین و گران ترین منطقه پایتخت کجاست؟ 

 جزییات قیمت مسکن
در مناطق بیست و دوگانه تهران
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مدل جدید کار صرافی ها در راه است

چهارراه استانبول رونق می گیرد؟ 

8 عادت مهم کارآفرینان موفق 
بهترین زمان برای نوشتن طرح کسب وکار

همه آنچه در مورد شناخت مخاطب هدف باید بدانیم
از قدرت رنگ ها در برندسازی و تبلیغات بهره بگیرید

تصویر مک دونالد، 50 سال بعد
چگونه یک گزارش تحلیل بازار بنویسیم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 سافت بانک تمام سهم خود
 در فلیپ کارت را به والمارت

واگذار می کند

سیدعلی موسوی قمی
 کارشناس اقتصادی

6

رئیس جمهور فرانسـه با تأکید بر لزوم پایبندی به برجام گفت 
که اروپا به دنبال راهکاری است تا شرکت ها به پروژه هایی که 

در ایـران آغاز کرده اند، ادامه دهند.   امانوئل مکرون 
رئیس جمهور فرانسه در نشست خبری مشترک با...

مکرون: به دنبال ادامه پروژه های 
اقتصادی در ایران هستیم

یادداشت

 تشویق و اعتماد سازی
 در سرمایه گذاری های

داخلی و خارجی

جهان��ی ش��دن و تغییرات 
فناوری، موجب پویایی هرچه 
بیشتر محیط های کسب وکار 
شده اس��ت. از این  رو امکان 
فعالیت در چنین محیط هایی 
منوط به داش��تن منابع مالی 
در سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی در کشور است. در 
دنیای ام��روز اطالعات مالی 
و اقتص��ادی اهمی��ت حیاتی 
در  س��رمایه گذار  و  دارن��د 
ابت��دای هر مطالع��ه ای برای 
گزارشگری  س��رمایه گذاری، 
مال��ی را پیگی��ری می کن��د 
و اینک��ه آیا اس��تانداردهای 
مال��ی آن کش��ور قابل قبول 
است یا نه جای سؤال است؟ 
پیش��رفته  کش��ورهای  در 
شرکت های سهامی فعالند که 
سرمایه های مورد نیاز خود را 
نفر سرمایه گذار  از میلیون ها 
ای��ن  می کنن��د.  تأمی��ن 
شرکت ها هم منابع اقتصادی 
دنی��ا و هم کش��ورهای مورد 
ه��دف را کنترل می کنند که 
خوشبختانه ایران اسالمی به  
دلی��ل امنیت و اس��تراتژیک 
توج��ه  م��ورد  آن  ب��ودن 
س��رمایه گذاران خارجی قرار 

گرفته است.
ادامه در همین صفحه

حضرت آیت اهلل خامنه ای در بخشی از بیانات شان در 
دیدار اخیر سران قوا و جمعی از مسئوالن و کارگزاران 
نظام که به مسائل داخلی اختصاص داشت، مسئله اول 

کشور را مسئله اقتصادی خواندند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
توصیه های��ی را درباره مس��ائل اقتصادی مطرح کردند 

که به شرح زیر است: 
1 -فعالیت های دولت باید با گس��ترش خدمات ادامه 

پیدا کند. 
2 -بای��د عمیقا باور کنیم که مش��کالت اقتصادی با 
تکی��ه بر ظرفیت ه��ای فراوان داخل کش��ور قابل حل 
اس��ت و نس��خه های غربی ن��ه در زمین��ه اقتصاد و نه 
ل مس��ائل و  در عرصه ه��ای دیگ��ر نظیر جمعیت، حالاّ

دشواری های کشور نیستند. 
3 -سپردن کارها به خارجی ها با توجه به بدقولی های 
آنه��ا باید فق��ط در حد اضطرار باش��د و فقط وقتی از 

امکانات داخلی مأیوس شدیم سراغ دیگران برویم. 
4 -تصمیمات جلسه چند هفته پیش با مسئوالن کشور 

درباره مسائل اقتصادی باید باجدیت پیگیری شود. 
5 -بای��د س��تاد مقابل��ه ب��ا ای��ن ش��رارت دش��من 
)آمریکایی ه��ا وزارت خزانه داری خود را به اتاق جنگ 
علیه ایران تبدیل کرده ان��د( در مرکز اقتصادی دولت 
تش��کیل شود و وزارت خارجه نیز به این مسئله کمک 

کند. 
6 -اقتصاد مقاومتی عالج همه مشکالت کشور است 
و امروز با توجه به اقدامات دش��من، باید بخش هایی از 

اقتصاد مقاومتی در اولویت قرار گیرد. 
7 -اقتصاد دولت��ی جواب نمی ده��د و همانگونه که 
بارها گفته ام باید سیاس��ت های اصل 44 جدی گرفته 

شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم. 
8 -فلس��فه تش��کیل صندوق توس��عه مل��ی کمک به 
بخش خصوصی اس��ت؛ این صندوق کامال در اختیار دولت 
است اما منابع صندوق باید در اختیار فعاالن بخش خصوصی 

قرار گیرد و نباید صرف مصارف جاری شود. 
9 -امروز ما اس��یر نفت هستیم چراکه قیمت گذاری 
و خری��د یا عدم خرید آن دس��ت دیگران اس��ت، این 
وضع بای��د تغییر کند و نفت به عنوان س��رمایه ملی، 
واقعا در اختیار ما باش��د و وابس��تگی ب��ه آن را روز به 

روز کم کنیم. 
10 -اهمی��ت دادن به اقتصاد دانش بنی��ان، توجه به 
جوان��ان کارآفرین در رس��انه ها، تقوی��ت تولید داخل، 
اهمیت فراوان به کاالی ایرانی و خودداری مطلق همه 

دستگاه ها از خرید محصوالت غیرایرانی.
11 -مسائل اقتصاد را نباید به برجام و امثال آن گره 
بزنیم، دیدید با برجام هم مش��کل اقتصاد درست نشد 

بنابراین اقتصاد به عوامل دیگری نیاز دارد. 

ادامه از همین صفحه
 ولی سرمایه پذیران دولتی و بخش خصوصی با اتکا به 
گزارش های مالی استاندارد و سایر اطالعات اقتصادی باید 
بتوانند نظر س��رمایه گذاران خارجی را جلب کنند، چون 
افراد تصمیم گیرنده در این شرکت ها با تشکیالت بزرگی 
که دارند، از مرکز ش��رکت خود دائما اطالعات دست اول 
را ب��ه دس��ت می آورند و از این رو ب��ا توجه به اطالعاتی 
که به وس��یله ش��یوه های گوناگون و به وی��ژه اینترنتی 
در می یابند، باید سیس��تم اقتصادی کشور طوری تنظیم 
شود که برای سرمایه گذاری های خارجی و داخلی، قابل 
اتکا باشد و بسترسازی و زیرساخت های مطمئنی را ارائه 
دهد. میلیون ها نفر از مردم دنیا که پس اندازهای خود را 
از طریق س��رمایه گذاری در سهام در اختیار شرکت های 
مزب��ور قرار داده اند، با توجه به صورت های مالی س��االنه 
یا فصلی که از س��وی آنها انتش��ار می یابد، از اس��تفاده 
درس��ت و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود، اطمینان 
حاصل می کنند، ولی گروهی از افراد محافظه کار که خود 
مستقیما مبادرت به س��رمایه گذاری در سهام شرکت ها 
نمی کنند، پس اندازهای ش��ان را به بانک ها، مؤسس��ات 
بیمه یا سایر مؤسسات اعتباری معتبر می سپارند، به طور 
غیرمس��تقیم در این نوع مراکز سرمایه گذاری می کنند، 
بنابراین تقریبا هرکس به طور مستقیم یا غیرمستقیم در 

شرکت های سهامی عام یا خاص ذی نفع است.
 در همین ش��رایط حفظ س��رمایه های مردم، انتشار 

گزارش های مالی قابل اعتماد برای اطمینان از درستی 
عملیات و سالمت مالی را ضروری می سازد. در شرایط 
حاض��ر دولت ها بخ��ش عمده ای از تولید س��رانه ملی 
را خ��رج طرح های ش��ان می کنن��د و به منظور حصول 
اطمینان از معق��ول بودن هزینه های انجام ش��ده، به 
اطالع��ات مالی ای متکی هس��تند که در اختیارش��ان 
قرار می گیرد. دولت باید تأکید داشته باشد که تمامی 
مؤسس��ات پاس��خگوی مدیریت صحیح منابعی باشند 
که به آنها س��پرده ش��ده اس��ت، مانن��د اینکه مجمع 
عمومی کلیه بانک ها با حضور وزیر اقتصاد تشکیل شد 
و گ��زارش مالی خ��ود را ارائه داد ک��ه انصافا  گزارش 
مطلوب��ی بود ک��ه باید الگوی س��ایر مؤسس��ات پولی 
و س��رمایه ای ق��رار بگیرد. این ن��وع گزارش های مالی 
ب��ه جامعه ایده می ده��د که منابع خ��ود را به جهتی 
که کارایی بیش��تری دارد، اختص��اص دهند. هدف از 
تخصیص، آن است که سرمایه محدود خود را در تولید 
کااله��ا و خدماتی به کار گیرند که بیش از همه مورد 
نیاز اس��ت. صاحبان منابع اقتصادی تمایل دارند منابع 
خود را در صنایع پیش��رو و سازمان های شکل یافته ای 
به کار اندازند که با معیارها و اس��تانداردها س��ازگاری 
داشته باش��د، چون سود بیشتری نصیب آنها می شود. 
به طور خالصه، سیاست ملی مانند توسعه منابع انرژی، 
کنترل تورم و افزایش اشتغال، به کیفیت فعالیت های 
اقتصادی و ارتباط اطالعات آنها با یکدیگر، اتکا دارد. 

توصیه های اقتصادی رهبر انقالب به کارگزاران نظام

تشویق و اعتماد سازی در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی

به دنبال وقوع هفت اتفاق تس��هیالتی جدید در بانک 
مسکن از ابتدای امسال تاکنون، میزان اقساط پرداختی 
متقاضیان انواع تس��هیالت خرید مس��کن کاهش یافته 

است. 
ب��ه گزارش تس��نیم، دو اتفاق مهم تس��هیالتی که به 
کاهش اقس��اط ماهانه پرداختی تس��هیالت گیرندگان از 
بانک مس��کن منجر ش��د، کاهش نرخ سود تسهیالت از 
محل صندوق پس انداز مس��کن یکم ه��م در بافت های 

فرسوده و هم در سایر نقاط شهری بود. 
با تصویب ش��ورای پول و اعتبار نرخ س��ود تسهیالت 
صندوق پس انداز مس��کن یک��م از 9.5درصد به 8درصد 
کاهش یافت. این شورا همچنین به منظور کمک به روند 
نوسازی بافت های فرسوده، نرخ سود تسهیالت صندوق 
یکم در بافت های فرس��وده را به مرز »کارمزد تسهیالت 
قرض  الحس��نه« نزدیک کرد و از 8درصد در گذش��ته به 

6درصد کاهش داد. 
اهتمام دولت برای رونق  بخش��ی به نوسازی بافت های 
فرسوده شهری موجب ش��ده بیشترین اتفاقات شاخص 
امس��ال در حوزه مس��کن ناظر بر ساده س��ازی ش��رایط 
دریافت تس��هیالت در این بافت ها باش��د. بر این اساس 
اتفاق ش��اخص تس��هیالتی س��وم، 15ساله ش��دن دوره 
بازپرداخ��ت تس��هیالت خرید مس��کن از مح��ل اوراق 
در بافت ه��ای فرس��وده اس��ت. بانک مس��کن ب��ا ابالغ 
دس��تورالعمل مربوط��ه ب��ه ش��عب، از این پ��س امکان 
بازپرداخت 15س��اله تس��هیالت از محل خرید اوراق را 

برای متقاضیان فراهم کرده است. 
البته این موضوع صرفا برای کسانی قابل اجرا است که 
ش��یوه بازپرداخت »س��اده« را انتخاب می کنند و مقصد 
خرید ملک آنها واحدهای زیر 15 س��ال ساخت در بافت 
فرسوده اس��ت. در این شیوه یک رقم ثابت برای اقساط 
ماهانه در کل دوره بازپرداخت تعیین می شود. در مقابل 
این شیوه، بازپرداخت »پلکانی« تعریف شده که در سال 
اول پرداخت قس��ط کمتری برعهده تسهیالت گیرندگان 
اس��ت، اما به تدریج در دوره های مش��خص چند س��اله، 
درص��د مش��خص و از پیش تعیین ش��ده ای ب��ه میزان 
اقس��اط ماهانه افزوده می ش��ود. طبیعی است با افزایش 
دوره بازپرداخت میزان اقس��اط ماهانه نیز کاهش یافته 
و تس��هیالت از محل اوراق مسکن را بیش از پیش »در 

استطاعت« کرده است. 
در بهمن ماه س��ال گذش��ته نی��ز خریداران مس��کن 
در بافت ه��ای فرس��وده از نظر میزان س��ود تس��هیالت 
از محل اوراق مس��کن مس��تثنی ش��دند، به نحوی که 
س��ود این تس��هیالت در بافت های فرس��وده از 17.5 به 
16درصد کاهش یافت، اما در سایر مناطق شهری، سود 

17.5درصدی همچون گذشته برقرار است. 
افزون بر این س��ال گذشته ش��رط »خانه اولی« بودن 
برای استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم 
در بافت های فرس��وده حذف شد. تفاوت مهم تسهیالت 
از مح��ل صن��دوق یکم با تس��هیالت اوراق مس��کن در 

نرخ س��ود آنها است. نرخ سود تس��هیالت صندوق یکم 
تک رقمی اس��ت، اما تس��هیالت اوراق با نرخ سود 16 و 
17.5درصدی پرداخت می ش��ود. از این رو طبیعی است 
که تمایل به اس��تفاده از تس��هیالت یکم در صورتی که 
ام��کان س��پرده گذاری یک س��اله در صن��دوق پس انداز 

مسکن وجود داشته باشد، بیشتر است. 
نکته مهم این است که تسهیالت صندوق یکم تا پیش 
از ای��ن تصمی��م صرفا به خانه اولی ها، یعنی کس��انی که 
قبال از امکانات یا تس��هیالت دولتی برای خرید مس��کن 
اس��تفاده نکرده باشند، اختصاص داش��ت. این در حالی 
اس��ت ک��ه در بافت فرس��وده، مجوز پرداخ��ت این نوع 
تس��هیالت ب��ه خری��داران غیرخانه اولی نیز صادر ش��د. 
البته در این صورت نرخ س��ود تسهیالت مذکور 8درصد 
)همچون تس��هیالت یکم در مناطق غیر بافت فرسوده( 

محاسبه خواهد شد. 

چهارمین اتفاق تسهیالتی امسال در بانک مسکن نیز 
مربوط به نحوه محاس��به اقساط ماهانه و تغییراتی است 
که به نفع کاهش اقس��اط ماهانه در صندوق یکم شکل 

گرفته است. 
ب��ا موافقت هیأت مدیره بانک مس��کن و تغییر ضریب 
اقس��اط تس��هیالت صندوق پس انداز مس��کن یکم طی 
بخش��نامه ای ک��ه در اردیبهش��ت ماه ابالغ ش��د، گزینه 
جدیدی در ش��یوه محاس��به پلکانی اقس��اط تسهیالت 
خرید مس��کن اضافه ش��د که می��زان افزایش س��االنه 
مبلغ اقس��اط را با ضریب 9درصد ممکن کرده است. به 
عنوان مثال با ضریب 9درصد، بازپرداخت اقس��اط برای 
تس��هیالت 80 میلیون تومانی با ن��رخ 8درصد، از 585 
هزار تومان آغاز می ش��ود و در سال دوم این بازپرداخت 
به 610 هزار تومان، سال سوم به 665هزار تومان و سال 

چهارم به 725 هزار تومان می رسد. 
اتفاق تسهیالتی پنجم امسال از جنس رونق بخشی به 
بازار ساخت و ساز است. بر این اساس پرداخت تسهیالت 

ساخت مسکن بدون س��پرده برای سازندگان مسکن به 
عن��وان یک��ی از محورهای اصلی بس��ته سیاس��ت های 
اعتب��اری بانک مس��کن در س��ال 97 تمدید ش��د. این 
نوع تس��هیالت در س��قف های مختلف و براساس شیوه 
س��اخت و ساز اعم از س��نتی و صنعتی سازی ساختمان 
به متقاضیان قابل پرداخت اس��ت. همچنین سازنده های 
حرفه ای در اولویت دریافت این نوع تسهیالت هستند. 

شش��مین اتفاق ش��اخص تس��هیالتی ویژه گروهی از 
زوجی��ن اس��ت که می خواهند مس��کن خ��ود را تبدیل 
به احس��ن کنند؛ با تصویب هیأت مدیره بانک مس��کن، 
زوجین تسهیالت گیرنده از این بانک مشروط به گذشت 
دوره زمان��ی مش��خص از اولی��ن مرتبه اس��تفاده از این 
تسهیالت و همچنین تسویه بدهی خود با بانک یا انتقال 
تس��هیالت ب��ه غیر، می توانن��د یک بار دیگر تس��هیالت 
خرید مس��کن دریافت کنند. این در حالی است که قبال 
برای اس��تفاده دوباره از تسهیالت خرید مسکن زوجین، 

محدودیت وجود داشت. 
برای دریافت تس��هیالت با س��پرده از محل حس��اب 
صن��دوق پس انداز مس��کن، حس��اب پس انداز مس��کن 
جوانان و همچنین تس��هیالت فروش اقس��اطی ناشی از 
سهم الش��رکه از محل صندوق پس انداز س��اخت مسکن 
مجدد، باید پنج س��ال از تاریخ اخذ تسهیالت با سپرده 
قبلی گذش��ته باش��د و در عین حال عملیات تس��ویه یا 

انتقال تسهیالت به غیر، انجام شده باشد. 
همچنین اگر زوجین متقاضی دریافت تسهیالت خرید 
مس��کن برای دومین بار، به دنبال اخذ تسهیالت از محل 
اوراق گواهی حق تقدم مس��کن یا تس��هیالت مشارکت 
مدنی از محل صندوق پس انداز س��اخت مسکن باشند، 
محدودیتی در تعداد دفعات اس��تفاده از تسهیالت وجود 
ن��دارد. افزون بر این، امکان دریافت تس��هیالت صندوق 
یک��م ب��رای دومین ب��ار در بافت های فرس��وده نیز برای 
زوجین متقاضی فراهم ش��د. برای این منظور باید دوره 
زمانی پنج ساله پس از اولین مرتبه استفاده از تسهیالت 
مس��کن سپری شده و نسبت به تسویه با بانک یا انتقال 

تسهیالت اولیه به غیر اقدام کرده باشند. 
رویداد تسهیالتی هفتم تمدید سه ماهه طرح پرداخت 
10 میلیون تومان تس��هیالت بدون س��پرده و بدون نیاز 
به خری��د اوراق با نرخ 18درصد ب��ه متقاضیان دریافت 

تسهیالت از محل اوراق مسکن بوده است. 
این تس��هیالت سال گذشته مش��روط به تعادل منابع 
و مصارف ش��عب به متقاضیان پرداخت ش��د و تا پایان 
خرداد نیز ام��کان پرداخت آن وج��ود دارد. در صورتی 
که زوجین متقاضی دریافت این تسهیالت باشند، به هر 
ی��ک از آنها 10 میلیون تومان پرداخت خواهد ش��د که 
جمعا 20 میلیون تومان به س��قف تسهیالت آنها افزوده 
می ش��ود. این تس��هیالت افزون بر جعال��ه 20 میلیون 
تومانی اس��ت که به وسیله خرید 40فقره اوراق مسکن، 
در ص��ورت تمایل به متقاضیان تس��هیالت یکم و اوراق 

پرداخت می شود. 

چطور بیشتر وام مسکن بگیریم و کمتر قسط دهیم؟ 

7 اتفاق جدید در وام مسکن



فرصت امروز: بررس��ی بازار 
مناط��ق 22گان��ه  در  مس��کن 
نش��ان  ته��ران  ش��هرداری 
مس��کن  قیمت  ک��ه  می ده��د 
افزای��ش  اردیبهش��ت ماه  در 
محسوس��ی را در مناطق تهران 
تجربه ک��رده اس��ت. همچنین 
منطقه یک گران ترین و منطقه 
18 ارزان ترین مناطق تهران در 
اردیبهشت ماه بوده و قیمت هر 
متر مربع مسکن در منطقه یک 
تقریباً 4.8 برابر متوسط قیمت 

در منطقه 18 بوده است. 
آمارهای منتشر شده از سوی 
برنامه ری��زی  اقتص��اد و  دفت��ر 
مس��کن وزارت راه و شهرسازی 
نش��ان می ده��د همزم��ان ب��ا 
در  مس��کن  قیم��ت  افزای��ش 
تهران، تعداد معامالت مس��کن 
افزایشی محسوس را شاهد  نیز 
اس��ت. بر این اس��اس بیشترین 
تعداد مبایعه نامه اردیبهشت ماه 
با 2296 فقره مربوط به منطقه 
5 و کمتری��ن مبایعه نام��ه برای 

منطقه 19 با 112 فقره است. 
ب��ر اس��اس این گ��زارش، در 
فروردی��ن م��اه امس��ال قیمت 
متوس��ط ه��ر مترمرب��ع واحد 
ی��ک منطق��ه  در   مس��کونی 
11 میلی��ون و 773 هزار تومان 
ب��وده که ای��ن قیم��ت در ماه 
بع��دی یعن��ی اردیبهش��ت ماه 

با رش��د بی��ش از 7 درصدی به 
12 میلی��ون و 600 هزار تومان 
افزای��ش یافت��ه اس��ت. در این 
منطق��ه ط��ی 31 روز فروردین 
191 مبایعه نامه ثبت ش��ده که 
در اردیبهشت ماه به 720 فقره 

افزایش یافته است. 
تعداد مبایعه نامه ثبت شده در 
منطقه 2 طی فروردین امس��ال 
425 فق��ره ب��وده ک��ه در م��اه 
گذش��ته به 1423 فقره افزایش 
یافته است. متوسط قیمت یک 
دستگاه آپارتمان در این منطقه 
نیز از ه��ر مترمربع 8.6 میلیون 
تومان در اولین ماه سال به 9.5 
میلی��ون تومان در اردیبهش��ت 
97 افزایش یافته اس��ت، یعنی 

10.5 درصد افزایش قیمت. 
در منطقه 3 متوس��ط قیمت 
ه��ر مترمرب��ع واحد مس��کونی 
در فروردین امس��ال نس��بت به 
چندانی  تغیی��ری  اردیبهش��ت 
نداش��ته اس��ت؛ در ماه گذشته 
قیم��ت متوس��ط ه��ر مترمربع 
آپارتمان در ای��ن منطقه 10.5 
میلیون تومان بود. در فروردین 
قیمت متوسط این منطقه 10.4 

میلیون تومان بوده است. 
ط��ی فروردین امس��ال 420 
فقره و در اردیبهشت ماه 1593 
مبایعه نام��ه در منطق��ه 4 ثبت 
شده است. متوس��ط قیمت در 

ای��ن منطقه ط��ی فروردین ماه 
5 میلی��ون و 730 ه��زار تومان 
بوده که یک ماه بعد این متوسط 
قیمت به 6 میلیون و 260 هزار 

تومان افزایش یافته است. 
در مناط��ق 5، 6، 7 و 8 ب��ه 
ترتیب طی اردیبهشت ماه امسال 
و   1052  ،629 فق��ره،   2296
1111 فقره مبایعه نامه امضا شده 
است. متوسط قیمت هر مترمربع 
در این مناط��ق نیز به ترتیب در 
دومین ماه بهار 7 میلیون و 670 
هزار تومان )7 درصد رشد نسبت 
به فروردین(، 8 میلیون و 63 هزار 
تومان )4 درصد رش��د نسبت به 
فروردین 97(، 5 میلیون و 183 
هزار تومان )8 درصد رشد نسبت 
ب��ه فروردین( و 5 میلیون و 259 
ه��زار تومان )10.2 درصد رش��د 
قیمت نس��بت به فروردین 97( 

بوده است. 
در مناط��ق 9، 10، 11،  12، 
13 و 14 متوس��ط قیمت هر 
مترمرب��ع واحد مس��کونی در 
به  امس��ال  م��اه  اردیبهش��ت 
ترتی��ب 3.9، 3.7، 3.7، 3.4، 
5.3 و 4.2 میلیون تومان بوده 
اس��ت. در منطقه 15 متوسط 
قیمت در فروردین ماه امسال 
سه میلیون و 112 هزار تومان 
ب��وده ک��ه در ماه گذش��ته به 
ه��زار   259 و  میلی��ون  س��ه 

تومان افزایش یافته اس��ت. در 
ای��ن منطقه ط��ی فروردین و 
ترتیب  به  امس��ال  اردیبهشت 
فق��ره   1048 و  فق��ره   279

مبایعه نامه ثبت شده است. 
در  امس��ال  فروردی��ن  ط��ی 
منطقه 16 بالغ بر 78 مبایعه نامه 
ثبت ش��ده که این تعداد در ماه 
بعدی با رش��د 333 درصدی به 
338 فقره افزایش یافته اس��ت. 
اما  قیم��ت  متوس��ط  افزای��ش 
نداش��ته است.  چنین رش��دی 
در اردیبهش��ت امس��ال قیمت 
متوس��ط هرمترمرب��ع آپارتمان 
در این منطقه 2 میلیون و 931 
هزار و در فروردین ماه امس��ال 
2 میلی��ون و 852 ه��زار تومان 

بوده است. 
 19 و   18  ،17 مناط��ق  در 
به ترتی��ب قیمت متوس��ط هر 
م��اه  در  آپارتم��ان  مترمرب��ع 
گذش��ته 2.9 میلیون تومان، 2 
میلی��ون و 693 ه��زار تومان و 
3 میلی��ون و 135 ه��زار تومان 

بوده است. 
در منطقه 20 آمار مبایعه نامه 
ط��ی  درص��د   380 ح��دود 
اردیبهشت امسال نسبت به ماه 
پیش از آن رشد داشته است. با 
وجود این افزایش مبایعه نامه ها، 
 متوس��ط قیم��ت ه��ر مترمربع 
واحد مس��کونی در این منطقه 

طی اردیبهش��ت 97 در مقایسه 
ب��ا فروردین 97 کاه��ش یافته 
اس��ت. هر مترمربع آپارتمان در 
منطقه 20 در فروردین امس��ال 
2 میلی��ون و 918 ه��زار تومان 
بود که یک ماه بعد )اردیبهشت 
97( به 2میلی��ون و 845 هزار 

تومان کاهش یافته است. 
نی��ز   22 و   21 مناط��ق  در 
متوسط قیمت طی اردیبهشت ماه 
امسال به ترتیب 4 میلیون و 494 
هزار توم��ان و 5 میلیون و 635 

هزار تومان بوده است. 
در مجم��وع کل مبایعه نام��ه 
پ��س از حذف کدهای پس��تی 
 نامعتب��ر برای ماه اردیبهش��ت
17 ه��زار و 605 فق��ره بوده که 
نس��بت به فروردین ماه با 4796 
فق��ره افزایش ح��دود 27 درصد 
رشد داشته است. متوسط قیمت 
هر مترمربع واحد مس��کونی در 
کل مناط��ق 22گانه تهران طی 
امسال  اردیبهش��ت  و  فروردین 
ب��ه ترتی��ب 5 میلی��ون و 335 
ه��زار تومان و 5 میلیون و 984 
هزار تومان بوده است. همچنین 
منطقه یک گران ترین و منطقه 
18 ارزان ترین مناطق تهران در 
قیمت  بوده اند.  اردیبهش��ت ماه 
هر متر مربع مس��کن در منطقه 
ی��ک تقریباً 4.8 برابر متوس��ط 

قیمت در منطقه 18 است. 

جزییات قیمت مسکن در مناطق بیست و دوگانه تهران

ارزان ترین و گران ترین منطقه پایتخت کجاست؟ 

در روزهای اخیر به قدری اخبار 
وام های مسکن ش��امل ساخت، 
تعمیر، خرید، نوس��ازی و جعاله 
در مدل ه��ا و روش های گوناگون 
با اقساط و سودهای متفاوت زیاد 
شده که س��ردرگمی متقاضیان 
دریافت این ن��وع وام ها را در پی 
داشته اس��ت. به گزارش مهر، در 
حال حاضر انواع وام های مسکن با 
شرایط متفاوت پرداخت می شود 
ک��ه در این گزارش، انواع وام های 
مس��کن ب��ه تفکیک ش��هرهای 
مختلف و به همراه سود و اقساط 

هرکدام معرفی شده است. 
الف ـ وام خرید مسکن 

از محل صندوق پس انداز 
مسکن یکم )بانک عامل 

بخش مسکن( قابل تجمیع با 
وام جعاله مسکن

* ویژه متقاضی��ان فردی در 
خ��ارج از بافت های فرس��وده با 

الزام شرط خانه اولی بودن
1. تهران

مبل��غ وام: 80 میلیون تومان 
ب��ا س��پرده گذاری 40 میلیون 

تومانی به مدت یک سال
س��ود این وام 8 درصد، مبلغ 
اقس��اط آن 865 هزار تومان و 
مدت زم��ان بازپرداخت آن نیز 

12 ساله است. 
سند واحد مسکونی خریداری 
ش��ده در رهن بانک می رود که 
به عن��وان ضمان��ت بازپرداخت 
تسهیالت محسوب خواهد شد. 
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبل��غ وام 60 میلیون تومان 
ب��ا س��پرده گذاری 30 میلیون 

تومانی به مدت یک سال
س��ود این وام 8 درصد، مبلغ 
اقساط 649 هزار تومان و مدت 
زمان بازپرداخت 12 ساله است. 
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبل��غ وام 40 میلیون تومان 
ب��ا س��پرده گذاری 20 میلیون 

تومانی یک ساله
س��ود این وام 8 درصد، مبلغ 
اقساط 432 هزار تومان و مدت 
زمان بازپرداخت 12 ساله است. 
* وی��ژه متقاضیان ف��ردی برای 
خرید واحد مس��کونی واقع در بافت 
فرسوده بدون نیاز به خانه اولی بودن

1. تهران
مبل��غ وام 80 میلیون تومان 
با س��پرده گذاری یک ساله 40 

میلیون تومانی

سود این تسهیالت 6 درصد، 
مبلغ اقساط 780 هزار تومان و 
مدت زمان بازپرداخت 12 سال 

است. 
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
میلیون  تس��هیالت 60  مبلغ 
توم��ان ب��ا س��پرده گذاری 30 

میلیون تومانی یک ساله
س��ود این وام 6 درصد، مبلغ 
اقساط 585 هزار تومان و مدت 
زمان بازپرداخت 12 ساله است. 
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر
مبلغ تس��هیالت 40 میلیون 
توم��ان ب��ا س��پرده گذاری 20 
میلیون تومان به مدت یک سال

س��ود وام 6 درص��د، مبل��غ 
اقساط 390 هزار تومان و مدت 
زمان بازپرداخت 12 ساله است. 
در  زوجی��ن  مس��کن  وام   *
خ��ارج از بافت های فرس��وده با 
الزام لحاظ ش��دن داشتن شرط 

خانه اولی بودن
1. تهران

ب��ا  توم��ان  میلی��ون   160
میلی��ون   80 س��پرده گذاری 

تومانی به مدت یک سال
سود تسهیالت 8 درصد، مبلغ 
اقساط یک میلیون و 731 هزار 
تومان و مدت زمان بازپرداخت 

12 ساله
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبل��غ ای��ن وام 120 میلیون 
توم��ان ب��ا س��پرده گذاری 60 
میلی��ون تومانی ب��ه مدت یک 

سال
سود تسهیالت 8 درصد، مبلغ 
اقساط یک میلیون و 298 هزار 
تومان و مدت زمان بازپرداخت 

12 سال
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر
مبل��غ ای��ن وام 80 میلی��ون 
نیازمن��د  و  ب��وده  توم��ان 
میلی��ون   40 س��پرده گذاری 

تومانی به مدت یک سال
س��ود تس��هیالت 8 درص��د، 
مبلغ اقساط 865 هزار تومان و 

بازپرداخت 12 ساله
* وام خرید مس��کن زوجین 
در بافت فرس��وده ب��دن نیاز به 

داشتن شرط خانه اولی
1. تهران

مبلغ وام 160 میلیون تومان 
یک  س��پرده گذاری  هم��راه  به 

ساله 80 میلیون تومانی

سود تسهیالت 6 درصد، مبلغ 
اقساط یک میلیون و 561 هزار 

تومان و بازپرداخت 12 ساله
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبلغ وام 120 میلیون تومان 
با س��پرده گذاری یک ساله 60 

میلیون تومانی
سود تسهیالت 6 درصد، مبلغ 
اقساط یک میلیون و 171 هزار 
تومان و مدت زمان بازپرداخت 

12 سال
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبل��غ وام 80 میلی��ون تومان 
همراه با سپرده گذاری 80 میلیون 

تومانی به مدت یک سال
سود تسهیالت 6 درصد، مبلغ 
اقساط 780 هزار تومان و مدت 

زمان بازپرداخت 12 سال
بـ  وام خرید مسکن از محل 

اوراق حق تقدم تسهیالت 
مسکن )بانک عامل بخش 
مسکن( قابل تجمیع با وام 

جعاله و بدون سپرده
* ویژه متقاضی��ان فردی در 

خارج از بافت های فرسوده
1. تهران

مبل��غ وام 60 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 120 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبلغ اقساط 992 هزار تومان با 

بازپرداخت 12 ساله
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبل��غ وام 50 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 100 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبلغ اقساط 832 هزار تومان با 

بازپرداخت 12 ساله
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر
مبل��غ وام 40 میلیون تومان، 
نیاز ب��ه خرید 80 برگ��ه اوراق 

تسهیالت مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبلغ اقساط 661 هزار تومان با 

بازپرداخت 12 ساله
* ویژه متقاضی��ان فردی در 

داخل بافت های فرسوده
1. تهران

مبل��غ وام 60 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 120 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 16 درصد، 
مبلغ اقساط 881 هزار تومان با 

بازپرداخت 15 ساله
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبل��غ وام 50 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 100 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 16 درصد، 
مبلغ اقساط 734 هزار تومان با 

بازپرداخت 15 ساله
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر
مبل��غ وام 40 میلیون تومان، 
نیاز ب��ه خرید 80 برگ��ه اوراق 

تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 16 درصد، 
مبلغ اقساط 587 هزار تومان با 

بازپرداخت 15 ساله
* وی��ژه زوجی��ن در خارج از 

بافت های فرسوده
1. تهران

مبلغ وام 100 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 200 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبل��غ اقس��اط ی��ک میلیون و 
665 هزار توم��ان با بازپرداخت 

12 ساله
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبل��غ وام 80 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 160 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبل��غ اقس��اط ی��ک میلیون و 
323 ه��زار تومان با بازپرداخت 

12 ساله
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر

مبل��غ وام 60 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 120 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبلغ اقساط 992 هزار تومان با 

بازپرداخت 12 ساله
* وی��ژه زوجین در بافت های 

فرسوده
1. تهران

مبلغ وام 100 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 200 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 16 درصد، 
مبل��غ اقس��اط ی��ک میلیون و 
468 هزار توم��ان با بازپرداخت 

15 ساله
2. مراکز استان ها و شهرهای 

باالی 200 هزار نفر
مبل��غ وام 80 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 160 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 16 درصد، 
مبل��غ اقس��اط ی��ک میلیون و 
174 ه��زار تومان با بازپرداخت 

15 ساله
3. شهرهای زیر 200 هزار نفر
مبل��غ وام 60 میلیون تومان، 
نیاز به خری��د 120 برگه اوراق 

تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 16 درصد، 
مبلغ اقساط 881 هزار تومان با 

بازپرداخت 15 ساله
ج � وام جعاله مسکن

1. صرف��اً از بانک عامل بخش 
مسکن همراه س��ایر وام ها مانند 
صندوق یکم و حس��اب س��پرده 

ممتاز
20 میلی��ون توم��ان، نیاز به 
خرید 40 برگه اوراق تسهیالت 

مسکن
سود تس��هیالت 17.5 درصد، 
مبلغ اقساط 502 هزار تومان با 

بازپرداخت 5 ساله
2. از سایر بانک ها

10 میلیون تومان، بدون نیاز 
به خرید اوراق تسهیالت مسکن
س��ود تس��هیالت 18 درصد، 
مبلغ اقساط 361 هزار تومان با 

بازپرداخت 3 ساله
د ـ وام بدون سپرده بانک 

عامل بخش مسکن صرفاً در 
صورت دریافت سقف وام از 
محل حساب سپرده ممتاز

1. ویژه متقاضیان فردی
میلی��ون   10 وام  مبل��غ 
توم��ان، ب��دون نیاز ب��ه خرید 
اوراق تس��هیالت مس��کن، سود 
تس��هیالت 18 درص��د، مبل��غ 
اقس��اط 253 ه��زار توم��ان با 

بازپرداخت 5 ساله
2. ویژه متقاضیان زوجین

میلی��ون   20 وام  مبل��غ 
توم��ان، ب��دون نیاز ب��ه خرید 
اوراق تس��هیالت مس��کن، سود 
تس��هیالت 18 درص��د، مبل��غ 
اقس��اط 507 ه��زار توم��ان با 

بازپرداخت 5 ساله
ه ـ وام ساخت مسکن 

روستایی )شرایط یکسان در 
همه بانک های عامل(

مبلغ وام در همه روس��تاها و 
بدون تفکیک از نظر محرومیت 

یا جمعیت: 25 میلیون تومان
سود تسهیالت: 5 درصد

مبلغ اقساط: 749 هزار تومان
بازپرداخت: حداکثر سه ساله

همه چیز درباره وام های مسکن در تهران و سایر شهرها

انواع وام های مسکن را بشناسید

گزارش2

ارتباطات

اپراتورها زمان بیشتری می خواهند
مشترکان کم مصرف اینترنت 

همچنان بالتکلیف
از زم��ان ارائه تعرفه ه��ای غیرحجمی ب��رای اینترنت 
ثابت، مس��ئله  مشترکانی که خواستار سرعت باال و حجم 
پایین ت��ر بودن��د، مطرح ش��د؛ موضوعی که ب��ا اعتراض 
کارب��ران کم مص��رف که مجب��ور بودند هزین��ه مصرف 
منصفان��ه را بپردازن��د مواجه و موجب ش��د وعده هایی 
برای ارائه تعرفه هایی مناس��ب حال آنان داده ش��ود.  به 
گزارش ایس��نا، موضوع جایگزینی اینترن��ت نامحدود یا 
غیرحجم��ی در آخری��ن روزهای دول��ت یازدهم مطرح 
ش��د، اما با ارائه تعرفه هایی که انتقاد شدید کاربران را به 
همراه داش��ت، تکمیل آن به وزیر جوان ارتباطات محول 
ش��د. با وجود این، اگرچه تعرفه های قبلی با واکنش های 
ش��دیدی همراه بود اما یک نقطه قوت داش��ت و آن هم 
در نظر گرفتن ردی��ف جداگانه ای برای کم مصرف ها بود؛ 
موضوعی که در تعرفه های جدید ارائه ش��ده به آن توجه 
نشده بود.  تعرفه های جدید نه تعرفه هایی تماما نامحدود، 
 Fair Usage( بلکه مبتنی بر سیاست مصرف منصفانه
Policy( هستند. همان زمان هم این موضوع مطرح شد 
که شاید این تعرفه ها برای کاربری که در طول ماه مصرف 
اینترنت باالیی دارد، منصفانه باشد، همانطور که یک کاربر 
گفت��ه بود: »تقریباً به نفع منه ک��ه اینترنت زیاد مصرف 
می کنم. من االن 4مگ رو دارم دو ماهی 300هزار تومن 
میدم!« اما کاربری دیگری معتقد بود: »تکلیف کسانی که 
به حجم کم دانلود ولی سرعت باال نیاز دارند چه می شود؟ 
این نرخ ها بسیار گران است و قطعاً استقبال نخواهد شد.«

فکری هم به حال کم مصرف ها کنید
ارائه تعرفه های غیرحجمی به جای نامحدود، نارضایتی 
کاربران را به همراه داشت اما جهرمی همان زمان اظهار 
کرد: »اطمینان داش��ته باش��ید که حتی با وجود مفهوم 
مص��رف منصفانه بیش از 80 درصد کاربران دیگر نیازی 
به خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت.« 
بنابراین در ش��رایطی که خ��ود وزیر ارتباطات هم اذعان 
داش��ت ح��دود 70 درص��د کارب��ران، مص��رف 7 تا 10 
گیگابایت��ی را در ماه تجربه می کنن��د، ظاهراً به کاربران 
کم مصرف بی توجهی شده بود.  وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات اما در واکنش به ای��ن موضوع، درباره اینترنت 
پرسرعت برای مشترکان کم مصرف، توضیح داد: دسته ای 
از مشترکین نیاز به س��رعت باال دارند درحالی که حجم 
مصرفی آنها باال نیست. برای این دسته از مشترکین هر 
چند امکان استفاده از س��رویس های موبایل وجود دارد 
اما ش��رکت های ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این 
مش��ترکین، ارائه بسته های رقابتی برای این گروه را آغاز 

کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت و... . 
البت��ه جهرمی بار دیگر نیز با اش��اره به ش��رایط ارائه 
اینترنت ثابت برای مشترکان کم مصرف، اظهار کرده بود: 
در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف که پهنای باند باال 
نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند. برای رضایت این 
دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که 

تالش می کنیم تا فروردین ماه به نتیجه نهایی برسد. 
باالخره تعرفه کم مصرف ها اعالم می شود؟ 

درحالی که از آخرین وعده وزیر ارتباطات مبنی بر ارائه 
تعرفه  به مش��ترکان کم مصرف مدتی گذش��ته و خبری 
از تعرفه های جدید نش��ده بود، هفته گذش��ته حس��ین 
فالح جوشقانی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی- اعالم کرد: به دلیل نگران��ی  اپراتورها از اینکه 
مشترکان کم مصرفی که سرعت باال می خواهند به سمت 
اپراتورهای دیگر بروند، در صورت موافقت وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، تغییر تعرفه های جدید برای مشترکان 
کم مصرف اینترنت توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات 
اینترنتی ابالغ می ش��ود.  وی همچنین خاطرنشان کرده 
بود: بر این اساس با بررسی های انجام شده، پیشنهادی از 
سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به وزیر 
ارتباطات ارائه شد تا مطابق با آن تعرفه ای برای مشترکان 
کم مصرفی که نیاز به اینترنت با سرعت باال دارند تدوین 
ش��ود. بنابرای��ن با موافقت وزی��ر، اپراتوره��ا می توانند با 
رعایت س��قف و کف تعرفه های اینترنتی در مصوبه 266 

رگوالتوری، تعرفه جدید ارائه دهند. 
اپراتورها زمان بیشتری می خواهند

اما درحالی که مش��ترکان کم مص��رف منتظر اعالم 
تعرفه ای مختص خود بودند تا بتوانند با پرداخت هزینه 
کمتری از س��رعت ب��اال بهره مند ش��وند، این تعرفه ها 
تاکنون اعالم نشده اس��ت.  حسین فالح جوشقانی در 
گفت وگو با ایس��نا، درباره علت ای��ن تأخیر اظهار کرد: 
ما موضوع را بررسی کردیم و راهکار و پیشنهاداتی هم 
ارائه دادیم، شرکت ها هم در بررسی های اولیه موافقت 
کردند، اما برخی شرکت ها بحث هایی داشتند و گفتند 
بررس��ی بیش��تری می خواهند چون ممکن است این 
موض��وع، بازار را که تازه به یک تعادل و ثبات رس��یده 
است، تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مقرر است بررسی 
بیشتری کنند و نتیجه را بعد از نهایی شدن اعالم کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: اوایل این موضوع وجود داشت 
که با ارائه FUP های مختلف همان بحث حجمی پیش 
بیاید، چون هدف ای��ن مصوبه این بود که غیرحجمی 
بودن تعرفه اینترنت جا بیفتد. اکنون هم طرح موضوع 
تعرفه اینترنت، چیز جدیدی نیست، بلکه همان مصوبه 
266 کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات اس��ت که 
رگوالت��وری آن را بررس��ی می کند ت��ا ارائه دهندگان 
اینترنت، برای مش��ترکانی که سرعت باال می خواهند و 
مصرف شان کمتر است، FUP های بیشتری ارائه دهند. 
او با اش��اره به اقدام اپراتورها برای تعیین FUP الزم برای 
مش��ترکان کم مصرف بیان کرد: می خواهیم اجازه بیش��تری 
بدهیم که اپراتورها همان مصوبه را با گزینه های بیش��تر اجرا 
کنن��د. اوالً اپراتورها نباید این FUPها را روی هر س��رعتی 
متنوع نکنند که باز هم بحث حجم فروش��ی باش��د، به عالوه 
این FUP باید حداقل هایی را رعایت کرده باش��د که مفهوم 
غیرحجمی را برساند. در تعرفه ها سعی می کنیم تعرفه جدید 

ندهیم و براساس شرایط بازار مشخص شود. 

اخبار

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
چینی ها راه آهن گرگان – مشهد را 

می سازند
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از نهایی شدن قرارداد 
س��اخت راه آهن گ��رگان – بجنورد – مش��هد با یک 
س��رمایه گذار چین��ی خب��ر داد.  خی��راهلل خادمی در 
گفت وگو با ایس��نا افزود: یکی از اصلی ترین پروژه های 
ریلی که در سال های گذشته مطالعات ابتدایی روی آن 
انجام شده بود، خط ریلی بود که شهرهای شمال شرق 
ایران را به یکدیگر متصل می کرد و با مس��یری جدید 
گرگان را به مش��هد مقدس و سپس شبکه ریلی اصلی 
ای��ران اتصال می داد.  وی با بی��ان این که پس از انجام 
مطالعات ابتدایی مذاکره برای جذب س��رمایه گذار آغاز 
ش��د، توضیح داد: خوشبختانه پس از بررسی های الزم 
یک شرکت چینی برای تأمین مالی و اجرای بخشی از 
روسازی این پروژه اعالم آمادگی کرد تا در کنار شرکت 
مس��کن و عمران قدس رضوی که وابس��ته به آستان 
قدس اس��ت کار س��اخت این پروژه را تکمیل کند.  به 
گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، خوشبختانه مذاکرات 
پس از چند مرحله در روزهای گذش��ته به پایان رسید 
تا رسماً توافقاتی که در انتهای سال 1396 انجام شده 

بود در بهار امسال با نهایی شدن مذاکرات ابالغ شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونقل کش��ور درباره جزییات ای��ن توافق با طرف 
چینی نیز توضیح داد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
این پروژه که 550 کیلومتر طول دارد و از ش��هرهایی 
مانند گرگان، شیروان، قوچان و مشهد می گذرد، حدود 
18 میلیارد یوان چین معادل 10 هزار میلیارد تومان ارز 
ایران اعتبار نیاز دارد که طرف چینی قول داده فاینانس 
م��ورد نیاز آن را تأمین کند.  خادمی ادامه داد: یکی از 
بانک های ایرانی نیز اعالم آمادگی کرده شرایط را برای 
گشایش ال سی این پروژه فراهم کند تا بدین ترتیب با 
طی شدن تشریفات کار و تأیید و تضمین بانک مرکزی 

رسماً اجرای این پروژه در دستور کار قرار گیرد. 
بر اس��اس گفته های معاون وزیر راه و شهرسازی در 
صورت رس��یدن منابع مالی الزم این پروژه ظرف پنج 
سال آینده قابلیت بهره برداری خواهد داشت. این طرح 
بر اساس فهرست بهای ایران بسته شده و سطح ریسک 
آن نی��ز برای طرف داخلی به حداقل رس��یده اس��ت.  
بر اس��اس این گزارش، گس��ترش نفوذ شبکه ریلی در 
بخش های مختلف جغرافیای ایران یکی از اصلی ترین 
طرح هایی است که وزارت راه و شهرسازی آن را دنبال 
کرده و محدوده ش��رق و ش��مال شرق کشور نیز یکی 
از اصلی تری��ن برنامه ریزی ها در این زمینه به حس��اب 
می آید.  طرح اتصال راه آهن چابهار به مش��هد و سپس 
به مرز س��رخس، برقی س��ازی راه آهن گرگان – اینچه 
برون، راه اندازی کریدور ریلی مش��ترک با قزاقستان و 
ترکمنستان و حاال مسیر ریلی بجنورد – مشهد بخشی 
از برنامه ریزی هایی اس��ت که اجرای آن در دستور کار 
قرار دارد.  س��ال گذش��ته با ریل گ��ذاری بیش از 900 
کیلومتر مسیر ریلی جدید، ش��رکت ساخت رکوردی 

قابل توجه در این عرصه از خود به ثبت رساند. 

بازار مسکن باتالق سرمایه گذاری 
می شود؟ 

ش��رایط فعلی بازار مسکن هیچ مناسبتی با تقاضای 
مصرف��ی این بازار ندارد، اما خطر بروز س��فته بازی در 
معامالت این بازار و رش��د قیمت مسکن وجود دارد که 
در نتیجه آن بازار مسکن دوباره شاهد آشفتگی، حباب 
قیمتی و احتماال بلوکه ش��دن سرمایه گذاری ها خواهد 
شد.  محمد عدالتخواه، استاد دانشگاه و کارشناس بازار 
مسکن با اعالم این مطلب و با اشاره به رشد حدود 30 
درصدی قیمت مس��کن در طول سال گذشته، گفت: 
بازار مس��کن پس از جهش قیمت��ی در اواخر دهه 80 
و اوایل دهه 90 دچار حباب قیمتی ش��د اما بنا بر جبر 
رکود اقتصادی در س��ال های اخیر بخشی از این حباب 
را از دست داد و به وضعیتی رسید که بخشی از طبقه 
متوس��ط جامعه به عنوان متقاضیان مصرفی مس��کن 
امکان ورود به بازار را پیدا کنند.  محمد عدالتخواه افزود: 
در این شرایط به مدد افزایش مبلغ تسهیالت مسکن، 
تقاضا برای واحدهای کم متراژ و زیر 500 میلیون تومان 
رشد کرد و معامالت انجام شده در این بازه توانست بازار 
مسکن را به سمت رونق ببرد، اما از یک طرف به دلیل 
کمب��ود این نوع واحدهای در بازار و از س��وی دیگر به 
واسطه سرریز شدن بخشی از نقدینگی جامعه به بازار 
مسکن، قیمت این واحدها تا چند برابر نرخ سود بانکی 
رش��د کرد.  این استاد دانشگاه با اش��اره به سرمایه ای 
بودن کاالی مسکن در اقتصاد ایران، تصریح کرد: رکود 
سنگین پنج ساله توانسته بود بخش زیادی از جو روانی 
سرمایه ای بودن مس��کن را رفع کرده و سرمایه گذاران 
این ب��ازار را وارد زیان کند، چراکه بازده این بازار حتی 
در مقایس��ه س��پرده های بانکی کوتاه م��دت نیز صرفه 
اقتصادی نداش��ت؛ در شرایط فعلی نیز به واسطه رشد 
قابل توجه قیمت ها دوباره تقاضای س��رمایه گذاری در 
حال ورود به این بازار است درحالی که به نظر می رسد 
همه این افراد از این کار سود نکنند.  او افزود: هر بازار 
برای سودده بودن نیازمند وجود متقاضیانی است که به 
صورت دائمی و متن��اوب فروش کاال را تضمین کنند، 
از س��وی دیگر سرمایه گذاران یک بازار نیز برای کسب 
س��ود نیازمند فروش سرمایه گذاری خود هستند و این 
در حالی است که در بازار مسکن، سرمایه گذار با افزایش 
قیمت مسکن سود می کند و همین مسله خریداران را 

از بازار بیرون می کند. 
به گفته او، در این فرآیند کس��ی که مسکن را برای 
سرمایه گذاری خریده عماًل خریداری برای کاالی خود 
پیدا نمی کند و در نتیجه خواب سرمایه، سود چندانی 

نصیب او نمی شود. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز شنبه2
5 خرداد 1397

شماره 1074



3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

همزمان با شروع التهابات در بازار آزاد 
ارز در اوایل امس��ال، چیزی که بیش��تر 
از همه باعث نگرانی س��رمایه داران شد 
احتمال افزایش نرخ تورم بود، احتمالی 
که باعث ش��د تا بسیاری از سرمایه ها به 
بازار امالک و طال س��رازیر ش��ود و رشد 
30 ت��ا 50درصدی ای��ن اقالم را موجب 
ش��ود، بنابراین س��والی که اینجا مطرح 
می شود این اس��ت که آیا واقعا افزایش 
نرخ ارز باعث ایجاد تورم می ش��ود؟ این 
در حالی اس��ت که افزایش قیمت ارز با 
نرخ تورم از آن دس��ته مقوالتی است که 
در روی کاغ��ذ ظاهرا هی��چ ارتباطی با 
همدیگر ندارند، اما با این حال در میدان 
عم��ل بعض��ی مع��ادالت غیرریاضی در 
بازار ایران باعث می ش��ود تا این مقوالت 
نظرشان نسبت به همدیگر عوض شود! 

به گزارش ایس��نا، واقعیت این اس��ت 
که هنوز ارتباط خطی و مستقیمی بین 
قیمت ارز و نرخ ت��ورم به لحاظ ریاضی 
به اثبات نرس��یده است. افزایش نرخ ارز 
در مع��ادالت روی کاغذ لزوما نرخ تورم 
را افزایش نمی دهد، با این حال افزایش 
قیمت ارز در کشور ما می تواند شرایطی 
را ایج��اد کن��د که به فع��االن اقتصادی 
احس��اس ناامنی را القا کند و باعث شود 
تا آنها برای حفظ ارزش سرمایه های شان 
ب��ه فعالیت هایی بپردازن��د که در نهایت 

موجب تورم شود. 
دکترین افزایش تورم در نرخ ارز، 

منسوخ شده است
در این م��ورد، آلبرت بغزیان، اس��تاد 
دانش��گاه تهران می گوی��د: اقتصاد ایران 
با س��ایر اقتصادهای دیگر متفاوت است. 

درباره برخ��ی از محصوالتی که وارداتی 
هس��تند ی��ا اصطالح��ا ارزب��ری دارند، 
افزایش ن��رخ ارز می تواند باعث افزایش 
تورم ش��ود. در کنار ای��ن برخی دیگر از 
تولی��دات که اساس��ا ربطی ب��ه نرخ ارز 
ندارن��د، از افزایش نرخ ارز به عنوان یک 
بهانه برای افزایش قیمت محصول خود 
اس��تفاده می کنن��د و به همی��ن ترتیب 
همه حوزه ه��ای دیگر هم تح��ت تأثیر 
ق��رار می گیرند. زمانی هم ک��ه نرخ ارز 
باال می رود قیمت ها نیز متناس��ب با آن 
افزایش پیدا می کند، ام��ا زمانی که این 
نرخ پایین می آید قیمت ها متناس��ب با 
آن پایین نمی آی��د و اصطالحا قیمت ها 

در اینجا چسبندگی دارد. 
بغزیان ب��ا بیان اینکه دکترین افزایش 
تورم در نرخ ارز مدت ها است که منسوخ 
ش��ده، گفت: تورم خود ناشی از نرخ ارز 
اس��ت، زمانی که نرخ ارز تغییر کند تورم 
اتف��اق می افتد و زمانی  ک��ه تورم اتفاق 
می افت��د نرخ ارز باال می رود که این یک 
دور باطل اس��ت. دولت ها باید نرخ ارز را 
مدیریت کنند همانند آنچه که در سایر 
کش��ورهایی همچون عربستان، امارات و 
آمریکا اتفاق می افتد. این کش��ورها نرخ 
ارز ش��ناور را مدیری��ت می کنند و با آن 
ب��ازی نمی کنن��د و نمی آین��د به خاطر 
مس��ائل سیاس��ی نرخ ارز را دستکاری 
کنند. به همین خاطر اس��ت که نرخ ارز 
کشورها نسبت به دالر ثابت مانده است.  
دالر در ایران مسئله ای سیاسی است

ب��ا این ح��ال برخ��ی از اقتصاددانان 
معتقد به اصول بازار آزاد، ارتباط تورم با 
نرخ دالر را رد می کنند و حتی چه بس��ا 

افزای��ش ن��رخ دالر را باعث ش��کوفایی 
در تولی��دات داخلی و رون��ق صادرات 
می دانند. سعید لیالز، کارشناس مسائل 
اقتصادی در مورد احتمال افزایش نرخ 
تورم در پی نوسانات نرخ دالر طی چند 
م��اه اخیر به ایس��نا، گفته ب��ود: برخی 
اس��تدالالتی که در م��ورد ارتباط نرخ 
تورم و نقدینگی می ش��ود، بعضا اشتباه 
است؛ چراکه اساسا با شرایط اقتصادی 
ایران هماهنگ نیس��تند. در کش��ور ما 
دالر یک مس��ئله سیاسی است، ضمن 
اینک��ه وقتی ع��ده ای می گویند قیمت 
دالر باید با نرخ تورم و رش��د نقدینگی 
هماهنگ ش��ود، آنان ط��رف عرضه را 
ثابت ف��رض می کنند؛ در حالی  که این 
اش��تباه است، چرا که مثال درآمد نفتی 
ایران در سال 1396 حدود 20 میلیارد 
دالر بیشتر از س��ال 1394 بود که این 
افزایش قیمت حتم��ا روی قیمت دالر 

اثر می گذارد. 
لی��الز با بی��ان اینکه در عل��م اقتصاد 
هیچ رابطه مس��تقیمی بین افزایش نرخ 
ارز و ت��ورم وجود ن��دارد، اظهار کرد: در 
س��ال 1391 ن��رخ دالر در ایران حدود 
300درص��د افزایش پیدا ک��رد، اما نرخ 
تورم ح��دود 34درصد بود؛ این نش��ان 
می دهد ک��ه این دو مقوله اساس��ا هیچ 
ارتباطی با هم ندارند. در سایر نقاط دنیا 
هم اثبات ش��ده اس��ت که این دو مقوله 
هیچ رابطه مش��خصی با یکدیگر ندارند. 
از س��وی دیگر 8درصد از تولید ناخالص 
داخلی از طریق واردات تأمین می ش��ود 
و در ای��ن حال��ت اگر قیمت تمام ش��ده 
واردات 100درص��د افزای��ش پیدا کند 

تنها 8درصد تورم ایجاد می کند. 
این اقتصاددان در ادامه البته فرضیات 
خود در مورد عدم وجود نس��بت قطعی 
بین افزای��ش نرخ ارز و تورم را منوط به 

ثابت بودن سایر عوامل دانست! 
تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازارهای 

موازی
همه اینها در حالی است که در کمتر 
از 50 روز گذش��ته که نرخ ارز به صورت 
جهشی باال رفت، سایر بازارها دستخوش 
تحوالت محسوسی شدند. ملموس ترین 
آنه��ا هم بازار موبایل و لوازم مخابراتی و 
مس��کن بود. اولی به عن��وان یک کاالی 
کام��ال وارداتی و مبتنی ب��ر ارز خارجی 
و دومی به عنوان یک کاالی س��رمایه ای 
و مطمئ��ن ب��رای فرار از س��قوط ارزش 
س��رمایه ها. به نظر می رسد رونق گرفتن 
سفته بازی در بازار مسکن خود می تواند 
ب��ه عن��وان متغیر مس��تقلی بر س��ایر 
قیمت ها مخصوصا در ش��هرهای بزرگ 
اثر بگذارد، چراکه در کالنشهرها معموال 
درصد زیادی از ش��هروندان در مساکن 
اجاره ای س��کونت دارند که ب��ا افزایش 
اجاره ها )که در ای��ران حدود 30درصد 
از درآم��د خانوارها صرف آن می ش��ود( 
احتماال س��ایر حوزه ها هم دس��تخوش 

تغییراتی شود. 
گفتنی است، مطابق با آمارهای مرکز 
آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای ش��هری 
در کل کش��ور در اردیبهشت ماه امسال 
)1397( نس��بت به فروردین ماه همین 
سال رش��دی 1،1درصدی داشته است؛ 
تورمی که احتماال به دلیل نوسانات نرخ 

ارز در همین ماه رخ داده است! 

به گفته فرش��اد مومن��ی، اقتصاددان و 
استاد دانشگاه، ریشه نابرابری های موجود 

در ایران در رانت و داللی است. 
به گ��زارش ایلن��ا، فرش��اد مومنی در 
نشست بررسی کتاب »اقتصاد نابرابری« 
اث��ر توم��اس پیکت��ی گف��ت: در می��ان 
چهره های سرشناس��ی که درباره توسعه 
عادالن��ه اثرهایی را داش��ته اند این اتفاق 
نظر وج��ود دارد که نابرابری های ناموجه 
بزرگ ترین مانع ش��کل گیری حس ملی 
اس��ت. همچنی��ن در بحث های��ی که در 
قرن اخیر درباره توسعه انجام شده، هیچ 
بحثی به اندازه عدالت و توسعه در کانون 

این مباحث نبوده است. 
مومن��ی درب��اره تأثی��ر نابرابری ه��ای 
ناموجه در جامعه گفت: اگر نابرابری های 
ناموج��ه از ی��ک میزان باال ب��رود، حس 
همبستگی جای خود را به حس ستیز و 
آشتی ناپذیری خواهد داد و نتایجی مانند 
کاهش تعه��د اجتماعی، تزل��زل نیروی 
محرکه تولید، آس��یب زدن به عزت نفس 
م��ردم و کاهش امید ب��ه زندگی مردم را 
خواهد داشت، بنابراین به اعتبار برقراری 
ناموجه  نابرابری های  س��تیز،  مناس��بات 
منش��أ اکثر جرم ها و خش��ونت ها است، 

از همین روی بس��یاری از فیلسوفان علم 
توجه ویژه ای به این موضوع دارند. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قرن 
21 شاهد تغییر در پارادایم علوم انسانی 
از مس��ئله آزادی ب��ه عدال��ت اجتماعی 
انقالب  اعتبار دس��تاوردهای  هستیم. به 
دانایی تغییر در عملکرد اقتصادی به مرز 
تغییرات  نمایی نزدیک ش��ده و در آینده 
انتظار افزایش سطح باالیی از نابرابری ها 

می رود. 
نابرابری ه��ا  ریش��ه  مقایس��ه  در  وی 
در ای��ران و کش��ورهای صنعت��ی گفت: 
س��ال های اخیر هم��ه نابرابری هایی که 
در س��طح جهان مورد بح��ث قرار گرفته 
مربوط به این اس��ت که ترتیبات نهادی، 
نابرابری های ناشی از نوآوری های فناورانه 
را نمی تواند مدیری��ت کنند، به طوری که 
در کش��ورهای صنعتی همه نارس��ایی ها 
مربوط به نابرابری ریشه در تحوالت علم 
وج��ود دارد درحالی که اگ��ر درباره ایران 
تأمل کنیم متوجه خواهیم شد که ریشه 
نابرابری ها در رانت و داللی اس��ت؛ خواه 
این داللی برای کاالی خارجی باش��د یا 

داخلی. 
این استاد دانشگاه و اقتصاددان ادامه داد: 

یک��ی از ویژگی ه��ای نابرابری های ناموجه 
ایران این اس��ت که در اقتصاد رانتی ایران، 
رانت جویان و رباخواران در س��طوح باالی 
کشور هستند و تولیدکنندگان در سطوح 
پایین ق��رار دارند بنابراین ش��کنندگی در 

ایران باال است. 
مومن��ی بیان ک��رد: اگ��ر نابرابری های 
ناموج��ه را مورد توجه قرار دهیم ش��اهد 
یک دره��م تنیدگی میان این نابرابری ها 
و وابس��تگی ذلت ب��ار به خارج هس��تیم. 
همچنی��ن ظرفیت بدون اس��تفاده تولید 
در اقتص��اد ایران دو براب��ر ظرفیت تولید 
فعلی اس��ت و این تولیدات هم با کمبود 
متقاضی روبه رو هس��تند که دلیل آن در 
عدم توانایی فقرا و عدم تمایل ثروتمند و 

اغنیا به مصرف آنها است. 
وی یادآور ش��د: گزارش بانک  مرکزی 
در س��ال 96 برای حساب های ملی نشان 
می دهد که رتبه نخست در اجزای هزینه 
مربوط به رشد بی س��ابقه موجودی انبار 
اس��ت که عالمتی از رک��ود عمق یافته و 
افزایش نابرابری های ناموجه است. جالب 
آنکه ش��اهد هیچ گونه تمهید سیاسی در 

این مورد نیستیم. 
این اس��تاد دانش��گاه و اقتص��اددان با 

اش��اره به نقش نهاده��ای کژکارکرد در 
نابرابری گفت: مس��ئله دیگر  گس��ترش 
که باعث تعمیق نابرابری ش��ده س��اختار 
نه��ادی کژکارکرد کش��ور اس��ت که در 
برابر فرودس��تان و فقرا موضع گرفته و به 
نوعی مناف��ع نامولدها را مورد توجه قرار 
داده، به طوری ک��ه تولیدکنن��دگان برای 
بقا مجبور می ش��وند از مناسبات تولیدی 

برای کسب رانت استفاده کنند. 
وی متذک��ر ش��د: در ارزیابی ه��ای ما از 
بحران ارزی اخیر شاهد تقاضای ارز از سوی 
منتاژکاران بودی��م که تقویت کننده تقاضا 
بود که به نوعی در میان اش��تباهات بزرگ 

بانک  مرکزی زیاد جلب توجه نمی کرد. 
مومن��ی ضمن برش��مردن ویژگی های 
صنایع رانتی گفت: به  ش��دت سرمایه بر؛ 
آب بر؛ آالینده و ناتوان از ایجاد اش��تغال، 
چهار ویژگی عمده صنایع بحران س��از و 
رانتی کش��ور اس��ت. ای��ن صنایع حدود 
را  گاز  بین الملل��ی  قیم��ت  یک هش��تم 
پرداخ��ت می کنند ک��ه به نوعی پرداخت 
رانت به صنایع بحران س��از کش��ور است. 
جالب آنک��ه بیش��تر این صنای��ع مانند 
پتروش��یمی ها و فوالدی ه��ا در مناط��ق 

کم آب کشور احداث می شوند. 

نقش نهادهای کژکارکرد در گسترش نابرابری به روایت فرشاد مومنی

4ویژگی صنایع بحران ساز در ایران

فراز و فرود قیمت ارز با نرخ تورم در بوته نقد دو اقتصاددان

اثرات افزایش قیمت ارز بر نرخ تورم چیست
دریچه

آمریکا 31 هواپیمای ایرانی را 
تحریم کرد

رویت��رز گ��زارش داد: دولت آمری��کا در اقدامی علیه 
چهار ایرالین ایران��ی، تحریم های جدیدی را علیه چند 
ش��رکت ایرانی و ترک و تعدادی از هواپیماهای متعلق 
ب��ه ایرالین ه��ای ایرانی وضع کرد.  به گزارش تس��نیم، 
بنابر ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت های هدف 
تحریم ه��ای جدید، با ش��رکت های ماه��ان ایر و معراج 
ای��ر مرتبط بوده اند. همچنین دول��ت آمریکا تعدادی از 
هواپیماه��ای این دو ش��رکت و هواپیماهایی متعلق به 
شرکت های کاسپین و پویا ایر را نیز هدف تحریم قرار داده 
است.  براساس ادعای وزارت خزانه داری آمریکا، شرکت 
ماه��ان ایر نقش مهمی در ارس��ال نی��رو و تجهیزات به 
سوریه جهت کمک به حکومت بشاراسد ایفا کرده است.  
ش��رکت ماهان ایر در سال 2011 نیز به بهانه حمایت از 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی در فهرست 
تحریم ه��ای آمریکا قرار گرفته بود.  اس��تیون منوچین، 
وزیر خزانه داری آمریکا گفت: »کش��ورها و شرکت های 
سراس��ر جهان باید ریس��ک های مرتبط با اعطای اجازه 
فرود و ارائه خدمات هوانوردی به ایرالین های ایرانی که 
در صدور تروریس��م به منطقه نقش دارند را مد نظر قرار 
دهند.« همچنین گفته ش��ده شرکت های اضافه شده به 
فهرست تحریم ها، در تأمین قطعات و خدمات مورد نیاز 
چهار ایرالین ایرانی ماهان، کاسپین، معراج و پویا نقش 
داشته اند.  وزارت خزانه داری آمریکا 31 فروند هواپیمای 
متعلق به شرکت های هواپیمایی ماهان، معراج، کاسپین 
و پویا ایر را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده است. 
پن��ج فروند از این هواپیماها متعل��ق به معراج، 9 فروند 
متعلق به کاس��پین، پنج فروند متعلق ب��ه پویا ایر و 12 

فروند متعلق به ماهان هستند. 

اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام بدون 
آمریکا برگزار شد

 ایران در انتظار
بسته اقتصادی اروپا

فرصت امروز: اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام 
به منظور حفظ توافق هسته ای و بررسی  همکاری های 
اقتصادی روز جمعه برای اولین بار از زمان خروج آمریکا 
از این توافق، در وین اتریش برگزار ش��د. این نخستین 
جلسه کمیسیون مشترک برجام بدون آمریکاست که 
در س��طح معاونی��ن وزیران خارجه و به ریاس��ت هلگا 
اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در 
وین اتریش برگزار ش��د تا امکان حفظ برجام، از جمله 
موضوع همکاری های اقتصادی، بررس��ی ش��ود. یوکیا 
آمان��و، مدیرکل آژانس بین المللی ان��رژی اتمی نیز در 
نشست 1+4 با ایران در هتل کوبرگ اتریش حاضر بود.  
س��یدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
نمایندگی ایران را در این نشست برعهده داشت. ایران 
تأکی��د دارد که اروپا باید تضمین هایی عینی بدهد که 
منافع اقتصادی ایران ب��ا خروج آمریکا از برجام پابرجا 
خواهد ماند. هنوز خبری رس��می از س��وی هیات های 
حاض��ر در مذاکرات درباره گفت وگوهای انجام ش��ده تا 
لحظه تنظیم این گزارش، منتشر نشده اما نفس حضور 
تمامی هیات ها نشان از عزم جدی طرف ها برای حفظ 

برجام دارد. 

این جلس��ه در حالی برگزار ش��ده ک��ه رهبر معظم 
انقالب یکی از اصلی ترین ش��رط های ایران برای حفظ 
برج��ام را تضمین تجارت با بانک های ایرانی از س��وی 
بانک های اروپایی تعیین کرده است. همچنین تضمین 
فروش کامل نفت ایران، عدم طرح مباحث موش��کی و 
منطقه ای ایران، ص��دور قطعنامه علیه آمریکا به دلیل 
نق��ض برجام و مقابله ب��ا تحریم های آمری��کا در کنار 
ثابت کردن عدم بدعهدی همچون مذاکرات س��ال 83 
توسط سه کش��ور اروپایی از شروط رهبر انقالب برای 
حفط توافق برجام 4+1 است. همچنین ایران حق دارد 
در صورت��ی که با تعلل اروپا روبه رو ش��د، فعالیت های 

هسته ای خود را آغاز کند. 
ایران در انتظار بسته اقتصادی اروپا

همچنین ی��ک دیپلمات ایرانی به خبرگزاری رویترز 
گفته اس��ت که تهران تا روز دهم خرداد منتظر اس��ت 
تا یک بس��ته اقتصادی از طرف اروپا دریافت کند. وی 
با بیان اینکه این بس��ته باید خ��روج آمریکا از برجام را 
جبران کند، گفته است: ما انتظار داریم که این بسته را 
ت��ا پایان ماه مه  )10 خرداد( از اروپا دریافت کنیم.  این 
مقام ایرانی که نامش ذکر نشده است، افزود: اروپایی ها 
باید تضمین دهند که صادرات نفت متوقف نمی شود و 
ایران همچنان به سوئیفت دسترسی خواهد داشت.  او 
با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام در وین نیز 
گفت: انتظار داریم در این جلسه موضع واحدی در برابر 
خروج آمریکا اتخاذ شود و غیبت آمریکا در توافق جبران 
ش��ود.  این مقام ایرانی افزود: در غیر این صورت، جلسه 
وزرا را تشکیل می دهیم و اگر پس از آن ایران همچنان 

رضایت نداشت، تصمیم خود را خواهیم گرفت. 

بازار

کدام خوراکی صدرنشین تورم اردیبهشت بود؟ 
کمترین و بیشترین رشد تورم در 

گروه خوراکی ها
نرخ تورم گروه خوراکی و آشامیدنی به عنوان دومین 
گروه بااهمیت در سبد مصرفی خانوار در 12ماه منتهی 
به اردیبهش��ت ماه س��ال جاری 10.6درصد اعالم شده 
اس��ت.   به گ��زارش خبرآنالین، براس��اس اعالم مرکز 
آمار ایران درحالی که نرخ تورم در اردیبهش��ت ماه برابر 
با 8درص��د، طی دوره 12 ماهه گزارش ش��ده اس��ت، 
بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم خوراکی ها 10.6درصد 
بوده است. ضریب اهمیت خوراکی ها در سبد هزینه ای 
خانوار کمی بیش از 26درصد اس��ت از این رو تغییرات 
قیمتی در این گروه، سبد هزینه ای خانوارهای ایرانی را 
دس��تخوش تغییراتی جدی می کند.   برررسی ها نشان 
می ده��د در این گروه کاالیی، گوش��ت قرمز، گوش��ت 
ماکیان و س��بزیجات بیشترین افزایش قیمت را تجربه 
کرده اند، به طوری که نرخ تورم گوش��ت قرمز و ماکیان 
برابر با 15.9درصد و نرخ تورم س��بزیجات 18.8درصد 
برآورد شده است. رشد 14.5درصدی تورم گوشت سفید 
و فرآورده های گوش��تی نش��ان می دهد افزایش هزینه 
پروتئین در س��بد خانوار ملموس است.   بر این اساس 
کمترین رشد تورم در اردیبهشت نیز از آن گروه شکر و 
ش��یرینی ها بود. نرخ تورم این اقالم در حدود 4.4درصد 
رش��د کرده است.   مسکن و آب، برق و سایر سوخت ها 
پراهمیت ترین گروه در س��بد هزینه ای خانوار هستند، 
به ط��وری که ضری��ب اهمیت این بخ��ش 35.5درصد 
برآورد می ش��ود. ب��ه این ترتیب این دو گ��روه بیش از 
60درصد از اهمیت سبد هزینه ای را از آن خود کرده اند. 

 دلیل مخالفت با تعیین سقف
3 سال در قراردادهای موقت

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می گوید 
نگرانی کارفرمایان درباره تعیین س��قف سه ساله برای 
قراردادهای موقت بی مورد اس��ت، چون بحث بر س��ر 
کارهای غیرمستمر است. وی معتقد است: وقتی زمان 
کاری از س��ه سال فراتر می رود منطقی آن است که تا 
زمان استمرار با کارگر قرارداد دائمی بسته شود و وقتی 
کار پای��ان می یابد دیگر ارتباطی میان کارگر و کارفرما 
برقرار نیست.  فتح اهلل بیات در گفت وگو با ایسنا، درباره  
پیشنهاد تعیین سقف س��ه ساله در قراردادهای موقت 
در آخرین جلسه کمیته روابط کار اظهار کرد: منظور از 
پیشنهادی که مطرح شده این است که وقتی سقف سه 
ساله برای کار گذاشته می شود، یعنی تا سه سال آن کار 
موقت است و نمی توانیم بگوییم دائمی است که قرارداد 
دائمی ببندیم ولی وقتی آن کار از سه سال بیشتر شد 
دیگ��ر آن یک پروژه کوتاه مدت نیس��ت که بخواهیم با 
کارگ��ر قرارداد موقت ببندیم و لذا قرارداد با کارگر باید 
دائمی بسته شود.  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و 
پیمانی ادامه داد: این پیشنهاد می گوید اگر مدت زمان 
کار از س��ه سال بیشتر شد از سال چهارم با نیروی کار 
قرارداد دائم بس��ته شود تا هر زمان که کار طول کشید 
کارگر در قرارداد دائم مش��غول باشد.  وی متذکر شد: 
ممکن اس��ت کاری پنج یا ش��ش سال مداومت داشته 
باش��د و از زمان سه ساله ای که عنوان شده فراتر برود. 
پیشنهاد مطرح شده به این معنا است که اگر کار چهار 
سال شد دیگر قرارداد یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه 
با کارگر بسته نشود، یعنی ماهیت کار را مستمر بدانیم 
و ق��رارداد را دائمی ببندیم.  بیات پیش��نهاد کرد: برای 
رفع هرگونه ش��بهه و نگرانی ابت��دا مدت زمان آن کار 
مشخص شود. اگر کاری در قالب یک پروژه است مثال 
کارهای ساختمانی یا سد س��ازی که مدت زمان آغاز و 
پایان کار مشخص است و اغلب یک ساله و دو ساله به 
پایان می رسد دیگر لزومی ندارد که قرارداد دائم بسته 
ش��ود چون زمان مشخص است، ولی چنانچه پروژه ای 
مشخص نمی کند که سه ساله به پایان می رسد یا 10 
ساله به طول می انجامد، برای این کارها بهتر آن است تا 
زمانی  که کار تداوم دارد با کارگر به شکل دائم قرارداد 
بسته شود.  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی 
درباره مخالفت کارفرمایان با این پیشنهاد، اظهار کرد: 
معتقدم مقاومتی که از سوی برخی کارفرمایان صورت 
می گیرد بیهوده است و نباید نگرانی داشته باشند، چون 
بحث اصلی ما در کارهایی است که ماهیت غیرمستمر 
دارد و این مس��ئله باید شفاف برای کارفرمایان روشن 
شود.  وی تأکید کرد: کاری که به شکل پروژه ای است 
و بیش از سه س��ال طول می کشد و بعد از زمان مقرر 
کارگاه تعطیل می ش��ود و قرارداد خاتمه می یابد دیگر 
کارگر و کارفرما بهم متصل نیس��تند که نگرانی از این 
بابت وجود داش��ته باش��د.  به گفته این مقام مسئول 
کارگری این پیشنهاد در صورت تصویب و اجرا، بسیاری 
از نگرانی ها نس��بت به قراردادهای کار را از بین می برد 
و موج��ب باالرفتن کیفیت کار و حفظ امنیت ش��غلی 

کارگران می شود. 
به گزارش ایس��نا، در راستای ساماندهی قراردادهای 
موقت در مش��اغل غیرمس��تمر پیش نویس آیین نامه 
تبصره یک ماده 7 قانون کار از سوی وزارت کار تدوین 
شد و معاونت روابط کار پیشنهاد کرد سقف زمانی انعقاد 
قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر 
سه سال تعیین شود، به نحوی که کارفرمایان این نوع 
مش��اغل ادامه اش��تغال کار بیش از سه س��ال با پایان 
تکمی��ل پروژه موظف به انعقاد ق��رارداد کامل با کارگر 
باشند، ولی این پیش��نهاد با وجود موافقت نمایندگان 
کارگری با اس��تقبال کارفرمایان روبه رو نش��د، چراکه 
معتقد بودند سقف زمانی در مشاغل غیرمستمر باید به 
تناسب نوع شغل و پروژه متغیر باشد. براساس پیشنهاد 
وزارت کار کارفرمایان مشاغل غیرمستمر از سال چهارم 
اشتغال نیروی کار موظف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر 
می شدند که نمایندگان کارگری با آن مخالفت کردند. 

 

شنبه
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چن��د روز قبل ب��ود که بانک 
مرک��زی در ابالغی��ه ای اجرای 
عملیات نق��ل و انتقاالت بانکی 
از س��وی صرافی ه��ا را در کنار 
سامانه نیما، به رسمیت شناخت 
و میدان را یک ب��ار دیگر برای 
صرافی ه��ا جه��ت نقش آفرینی 
در ب��ازار ارز ب��از ک��رد. این بار 
ام��ا ای��ن میدان گش��ایی، تنها 
ب��رای صرافی هایی مجاز اس��ت 
که فهرس��ت آنها از سوی بانک 
مرکزی رسما اعالم شده است. 

ب��ه گزارش مهر، با ابالغ بانک 
مرکزی مبنی بر ورود صرافی ها 
به عملیات نقل و انتقاالت ارزی، 
صرافی ها ح��ال و هوای تازه ای 
گرفته اند و چهارراه اس��تانبول، 
اندک��ی رون��ق گرفت��ه اس��ت. 
گویا خ��ون تازه ای ب��ر فعالیت 
چه��ارراه  مج��از  صرافی ه��ای 
اس��تانبول تزریق شده و به نظر 
می رس��د فضا برای آنها در حال 

مساعدشدن است. 
طی یک ماه و نیم گذش��ته، 
صرافی ه��ا از هر گون��ه عملیات 
نق��ل و انتقاالت ارزی از س��وی 
بانک مرکزی منع ش��ده بودند 
و ت��ا حدودی، کرکره بس��یاری 
از آنه��ا پایی��ن کش��یده ش��ده 
بود، در این می��ان البته اوضاع 
اندک��ی  بانک��ی  صرافی ه��ای 
ب��ود. آنه��ا همچنان  متف��اوت 
به واس��طه قدرتی ک��ه همواره 
دولتی ها و بانک ه��ا در بازار ارز 
داشتند، یک بار دیگر هم صنفان 
خ��ود را گله مند ک��رده بودند و 
البته شاید بیشتر بانک ها بودند 
ک��ه تقصیر ای��ن قص��ه را رقم 

می زدند. 
واقعیت این بود که هر گشایش 
ال س��ی و ی��ا موافقتنامه ای که 
ب��رای تخصی��ص ارز از س��وی 
دولت و با تأیی��د بانک مرکزی 
به بانک ها ارس��ال می شد، آنها 
در ی��ک بازار انحص��اری، آن را 
روانه صرافی های خود می کردند 
و این طور بود ک��ه مجالی برای 
کار صرافی ه��ای غیربانک��ی اما 
مجاز باق��ی نمی ماند. البته یک 
روی داستان هم، تضامینی بود 
که بانک ه��ا و صرافی ها باید از 
می کردند  دریاف��ت  مش��تریان 
ت��ا در قبال ارزی ک��ه از دولت 
البت��ه  و  متعه��د  می گیرن��د، 
پاسخگو باشند. این طور بود که 
بانک ها ب��رای اطمینان از ورود 
کاالها به کش��ور و تسویه ارزی 
با دول��ت، مجبور بودند تضامین 
س��فت و سختی را از متقاضیان 

ارز دریافت کنند. 
مدل جدید بانک مرکزی 
برای صرافی ها در راه است

یک مق��ام مس��ئول در بانک 
مرک��زی در گفت وگو ب��ا مهر، 
گف��ت: بان��ک مرک��زی م��دل 
کار  ادام��ه  ب��رای  جدی��دی 
صرافی ه��ا تدوین ک��رده که در 
روزهای پی��ش رو، ابالغ خواهد 
ش��د. بر این اس��اس، ساز و کار 
جدیدی ب��رای صرافی ها در راه 
است و البته دولت و رئیس کل 
بانک مرک��زی هم بر این باورند 
که صراف��ان و خدمتی که ارائه 
می دهن��د، مکمل کاری اس��ت 
که در نظام بانکی کش��ور انجام 
از  بنابراین صرافی ها  می ش��ود، 

دیدگاه بانک مرکزی، از جایگاه 
خاصی برخوردار هستند. 

به گفت��ه این مقام مس��ئول 
در بان��ک مرکزی، م��دل کاری 
که صرافی ه��ا در فضای موجود 
بع��د از اع��الم دول��ت مبنی بر 
ارز خواهند  نرخ  یکسان س��ازی 
داش��ت، تبیی��ن ش��ده و نظ��ر 
صراف��ان هم در آن اخذ ش��ده 

است. 
حال و هوای تازه صرافی ها

حمی��د اکرم��ی، کارش��ناس 
ارزی در این باره معتقد اس��ت: 
تا قبل از بخشنامه بانک مرکزی 
ب��رای صرافی ها، پروس��ه کاری 
به این صورت ب��ود که بازرگان 
باید ب��ه بانک مراجعه می کرد و 
بع��د از اینکه تضامی��ن بانک را 
ارائه می داد، از طریق سیس��تم 
بانکی مبالغ خود را به حس��اب 
بان��ک واریز و بانک نیز این پول 
را از سیس��تم بانکی به حساب 
شرکت یا بازرگان واریز می کرد، 
ضمن اینک��ه بانک ها نیز بعد از 
دریافت مبلغ م��ورد معامله، به 
خاطر نداشتن تضامین موردنظر 
از  ش��خصی،  صرافی ه��ای  از 
واریز وج��وه ممانعت می کردند، 
ام��ا بعد از این بخش��نامه مقرر 
شده که مش��تری بعد از اینکه 
ارائ��ه  را  موردنظ��ر  تضامی��ن 
می ده��د، صراف��ی مدنظر خود 
را نی��ز انتخاب کند و پس از آن 
مبلغ ریالی ارز معامله شده را به 
حساب صرافی منتخب خود که 
است  تضامنی  ش��رکت  حساب 
واریز نمای��د و این یعنی همان 
روی��ه ای که در گذش��ته اعمال 

می شده است. 
اکرمی ادامه داد: پس از انجام 
ای��ن مراحل، ب��ازرگان می تواند 
پروس��ه انتق��ال ارز را از طریق 

صرافی خود پیگیری کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه وظایف��ی 
که بانک ه��ا در قب��ال دریافت 
تضامین موردنظ��ر از بازرگانان 
دارند، خاطرنش��ان ک��رد: آنچه 
مدنظ��ر بانک مرک��زی و دولت 
اس��ت باید به ص��ورت تضمین 
از اف��راد دریافت ش��ود که پس 
از تأمی��ن، آن ف��رد ب��ه صرافی 
موردنظر خ��ود مراجعه کرده و 
حواله را انج��ام می دهد، ضمن 
اینکه فرد متقاضی بعد از اینکه 
کاالی خود را به داخل کش��ور 
حم��ل کرد ب��ا ارائه م��دارک و 
مس��تندات و برگ سبز گمرکی 
به بانک مراجع��ه کرده و وثایق 
خ��ود را از بان��ک آزاد می کند، 
ضمن اینک��ه کارم��زدی را نیز 
بابت ایفای تعهدات از مش��تری 
ب��ه ص��ورت جداگان��ه دریافت 

می کند. 
اکرمی گف��ت: طی یک ماه و 
نیم گذشته و تا روز چهارشنبه 
هفته گذش��ته، این امر میس��ر 
نبود اما ابالغ تازه بانک مرکزی 
موجب ش��ده حواله هایی که از 
طریق سیس��تم بانک��ی قابلیت 
انج��ام نداش��ت، انج��ام گیرد، 
این مس��یر باز شده و مشتریان 
سیس��تم بانک��ی ک��ه توانای��ی 
ارس��ال حواله نداشتند از طریق 
صرافی ه��ا می توانند کار خود را 
انج��ام دهند و ای��ن موضوع به 
رونق بیش��تر سامانه نیما کمک 

خواهد کرد. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن مدل 
بانک مرکزی به راحتی می تواند 
عام��ل  بانک ه��ای  طری��ق  از 
تب��ادالت ب��ه نرخ روزان��ه را در 
سامانه نیما رصد کند؛ البته در 
س��امانه نیما فق��ط صرافی های 
مجاز حضور دارند که فهرس��ت 
آنها در س��ایت رس��می کانون 
صرافان وج��ود دارد و بازرگانان 
می توانند اس��امی به روز ش��ده 
صراف��ان مج��از را از این مرجع 
قانونی صرافان در کشور دریافت 
کرده و عملیات ارزی خود را از 

طریق آنها انجام دهند. 
کارنامه ارزی دولت در 

هفته های گذشته
براس��اس آخرین گزارش ها از 
بانک مرک��زی و وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت ط��ی دو ماه 
گذش��ته، ب��رای 100 ه��زار و 
198 قل��م کاال، 14 میلی��ارد و 
344میلی��ون دالر ارز تخصیص 

داده شده است. 
آنگون��ه ک��ه مقام��ات دولتی 
می گوین��د: ب��رای 2389 قل��م 
کاالی اساس��ی ی��ک میلیارد و 
96 میلیون دالر، برای 17 هزار 
و 270 قل��م کاالی مصرفی یک 
میلی��ارد و 518 میلی��ون دالر، 
برای 59 هزار و 424 قلم کاالی 
واس��طه ای 8 میلی��ارد و 512 
میلی��ون دالر، ب��رای 15هزار و 
508 قلم کاالی س��رمایه ای 2 
میلی��ارد و 665 میلیون دالر و 
برای 5 هزار و 599 قلم س��ایر 
کااله��ا 534 میلی��ون دالر ارز 

تخصیص داده شده است. 

مدل جدید کار صرافی ها در راه است

چهارراه استانبول رونق می گیرد؟  صالح آبادی پیشنهاد داد
 »یورو« ارز مبنای صندوق توسعه 

ملی شود
ی��ک مقام مس��ئول نظام بانکی پیش��نهاد داد که 
صندوق توس��عه ملی در قراردادهای خود با بانک ها 

به جای دالر از یورو استفاده کند. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهش��کده 
پول��ی و بانکی، عل��ی صالح آبادی درب��اره تغییر ارز 
گزارش��گری از دالر به یورو گفت: دالر تنها یک نام 
در گزارش��گری بود زیرا به دلی��ل وجود تحریم های 
اولی��ه آمریکا ب��ا دالر نمی توانس��تیم کار کنیم، لذا 
دلیل��ی وجود ندارد ت��ا دالر را مبنای مبادالت خود 
ق��رار دهیم.  او ادام��ه داد: به نظر می رس��د که در 
تمامی اقتصاد کش��ور باید مفهومی به نام دالر کنار 
گذاشته ش��ود و با یورو که واقعیت اقتصادی است، 
کار کنی��م.  وی تأکید کرد که در حال حاضر ذخایر 
ارزی کش��ور، ذخایر ارزی بانک ها و س��پرده گذاری 
بانک ه��ای ایرانی در بانک ه��ای خارجی و همچنین 
تمامی نق��ل و انتقاالت مالی کش��ور بر مبنای یورو 
است.  صالح آبادی اظهار داشت: وقتی که یورو نقشی 
اساس��ی در مب��ادالت اقتصادی ای��ران دارد، دلیلی 

ندارد که دالر را مبنای مبادالت خود قرار دهیم. 
وی با اش��اره به قراردادهای صندوق توس��عه ملی 
با بانک ه��ا ادامه داد: در ای��ن قراردادها پرداخت بر 
مبنای یورو اس��ت، اما قرارداد بر مبنای دالر است و 
از آنجایی که بانک ها دسترس��ی به بازارهای مالی با 
دالر را ندارند، نمی توانند ریسک نوسانات را پوشش 
دهند؛ درحالی ک��ه دریافت و پرداخت به یورو انجام 
می ش��ود.  صالح آبادی در پایان پیشنهاد داد که در 
قراردادهای صندوق توس��عه ملی مبنا بر استفاده از 
دالر ق��رار بگیرد زیرا در تمام��ی بخش های اقتصاد 
کش��ور الزم است تا مبنای گزارشگری براساس یورو 

قرار بگیرد. 

تحمل دالر 4200 تومانی تمام شد
عرض��ه دالر با نرخ 4200 توم��ان و تأکید برخی 
مسئوالن بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، 
ب��رای ب��ازار ارز افاقه نکرد و آنطور که کارشناس��ان 
پیش بینی کرده بودند فش��ار ب��رای تثبیت نرخ دالر 
دوام نی��اورد و طول��ی نکش��ید ک��ه از 4200تومان 
عبور کرد.  به گزارش ایس��نا، با تالطم های چند ماه 
پایانی س��ال گذش��ته در بازار ارز و شدت گرفتن آن 
در روزهای ابتدایی س��ال جاری ظاهرا دولت و بانک 
مرک��زی راهی جز ورود ب��رای تعیین یک نرخ برای 
دالر نداشتند، به گونه ای که در زمان به اوج رسیدن 
قیم��ت دالر و ثب��ت تاریخ��ی آن در نرخی بیش از 
6000 توم��ان دولت از حذف تمامی نرخ ها و اعمال 
سیاس��ت جدیدی خبر داد که در آن قیمت دالر را 
4200 تومان اعالم و تأکید کرد که هر نرخی غیر از 

آن را ممنوع و قاچاق می داند. 
در آن زمان )از 21 فروردین ماه این دس��تورالعمل 
ب��ه مرحله اجرا درآمد( در م��واردی برخی اظهارات 
از این حکایت داش��ت که قرار اس��ت قیمت 4200 
تومان��ی دالر حداقل چن��د ماه ثابت بمان��د، اما در 
مجم��وع به این معنی نیس��ت که هیچ وقت این نرخ 
تغیی��ر نکن��د و در آینده متناس��ب با ش��رایط بازار 

نرخ گذاری آن انجام خواهد شد. 
چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت 
دالر در نرخ 4200 تومان نگذشته بود که کارشناسان 
در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و تأکید داش��تند 
که در ش��رایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت 
شده است اینکه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت 
طوالن��ی به اجرا درآمده و قیمت دالر را برای چند ماه 
ثابت نگه داش��ت، به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و خود 

موجب ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می شود. 
انتق��ادات در ای��ن باره در حالی ادامه داش��ت که 
طول��ی هم نکش��ید ک��ه در روزهای گذش��ته بانک 
مرکزی بعد از حدود 40 روز ثابت نگه داشتن قیمت 
دالر، ن��رخ آن را از 4200 توم��ان تغیی��ر داده و در 
مدت نزدیک به سه روز آن را تا 9 تومان گران کرد. 
در م��دت اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز برخالف 
اظهارات برخی مس��ئوالن برای نگه داش��تن قیمت 
دالر در 4200 توم��ان اع��الم کرده ب��ود که این ارز 
دچار تغییرات قیمتی خواهد ش��د و احتماال حدود 

6درصد تا پایان سال نوسان دارد. 
این در حالی اس��ت که در س��وی دیگر و در بازار 
آزاد گزارش��ات از این حکایت دارد که قیمت دالر تا 
حدود 6500 تومان تعیین ش��ده و در بین صرافی ها 
و دالالن به طور خاص به فروش می رس��د. این یکی 
از مس��ائلی اس��ت که کارشناس��ان معتقد بودند در 
سیاس��ت جدید ارزی اگر نیاز متقاضیان پاسخ داده 
نش��ده و قیمت دالر تثبیت ش��ده نگه داشته ش��ود 
می تواند به وجود آمده و بازار ارزی که معامله در آن 
ممنوع شده را حتی به صورت زیرزمینی رونق دهد. 
در همی��ن م��دت اخیر بانک مرک��زی تغییراتی در 
سیاس��ت جدید ارزی ایجاد کرده اس��ت، به طوری که 
ب��ا وجود ممنوعی��ت فعالیت صرافی ها ب��رای خرید و 
ف��روش مس��تقیم ارز در بازار و حکمران��ی بانک ها در 
س��امانه یکپارچه ارزی، این سیاست را تغییر داد و به 
گون��ه ای صرافان را به معام��الت ارزی وارد کرد. البته 
این مربوط به بازار ارز نبوده و تنها در سامانه های ارزی 
انجام می شود. با این وجود برخی پیش بینی می کنند 
که در آینده نزدیک سیاست ارزی جدید اعمال شده با 
تحوالتی همراه و شرایط معامالت به خصوص از سوی 
صرافان متفاوت ش��ود. در این حالت باید منتظر بود تا 
با توجه به تغییر و تحوالتی که اخیرا بانک مرکزی در 
حال اعمال آن برای سیاس��ت ارزی خود است شرایط 

متفاوتی نسبت به یکی، دو ماه گذشته ایجاد شود. 
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دریچه

شایعه بسته شدن حساب های 
ایرانیان در گرجستان بی اساس است

بان��ک مرکزی و مراجع رس��می گرجس��تان، 
محدودیت��ی برای حس��اب های ایرانیان در این 
کش��ور وضع نکرده اند و اظهارات برخی افراد در 
رسانه ها مبنی بر بسته شدن حساب های ایرانیان 

در این کشور بی اساس است. 
به گزارش ایرنا، منابع آگاه در تفلیس، هرگونه 
انس��داد و بلوکه شدن حس��اب های ایرانیان در 
بانک ه��ای گرجس��تان را رد و اع��الم می کنند، 
ش��رایط در این کش��ور تغییری نک��رده و اتفاق 
جدیدی در زمینه ایجاد محدودیت برای حساب 

ایرانیان رخ نداده است. 
درواق��ع، موض��وع بلوکه ش��دن حس��اب های 
ایرانیان، ماجرای یک کالغ، چهل کالغ اس��ت. 
27اردیبهش��ت ماه یکی از بانک های گرجستان 
_ بانک تی بی س��ی - در بخشنامه ای اعالم کرد، 
انجام هرگونه تراکنش بانکی، برای کس��انی که 
قیال در این بانک حس��اب داشتند و هنوز کارت 

اقامت آنها آماده نیست، امکان ناپذیر می شود. 
این بخش��نامه که مشتریان فاقد کارت اقامت 
یک بانک را در بر می گرفت، از س��وی برخی به 
حساب های همه ایرانیان تعمیم داده شده و این 
اف��راد در ته��ران بدون اط��الع از اصل قضیه به 
گمانه زنی و تفسیر پرداختند و بخشنامه موردی 
ی��ک بانک در مورد اف��رادی را که کارت اقامت 
ندارند به مسائل بین المللی و جهانی ربط دادند 
و بخشنامه داخلی یک بانک را به کل کشورهای 

اروپایی مرتبط کردند. 
درحالی ک��ه اصل موضوع مرب��وط به تعدادی 
از ایرانیانی بود که در یک بانک خاص حس��اب 
داش��تند و از س��وی دیگ��ر دارای کارت اقامت 

گرجستان نیز نبودند. 
تعمیم موضوعی که شامل حساب بانکی تعداد 
اندکی از ایرانیان فاقد کارت اقامت که مشتریان 
یک بانک در گرجستان هستند، به کل ایرانیانی 
که در گرجس��تان حس��اب دارند و بزرگنمایی 
اقدام این بانک و طرح آن در رسانه های مختلف، 

اقدام نسنجیده ای بود. 
به گ��زارش رادی��و تفلیس، بانک تی بی س��ی 
گرجس��تان، به دنب��ال سوء برداش��ت عده ای از 
بخشنامه نخس��ت این بانک و رس��انه ای کردن 
موضوع، اقدام به صدور بخش��نامه دوم و تشریح 

وضعیت کرد. 
در بخش��نامه دوم این بانک آمده است: پیش 
از ای��ن - قب��ل از صدور بخش��نامه اول در 27 
اردیبهش��ت - امکان واریزی پول به یک حساب 
موجود در تی بی س��ی بانک برای ایرانیان تنها با 
پاس��پورت و بدون کارت اقام��ت امکان پذیر بود 

ولی تراکنش امکان پذیر نبود. 
تی بی سی بانک در بخشنامه اول اعالم کرد که 
تنها افرادی که دارای کارت اقامت گرجس��تان 
هس��تند قادر به انجام تراکنش می باشند، حتی 
تمام افرادی که در انتظار صدور کارت اقامت به 
سر می برند یا کارت آنها منقضی شده است نیز 
در حال حاضر امکان واریز پول به یک حس��اب 
موجود در تی بی س��ی بانک را ندارند و حس��اب 
افرادی که در حال حاضر کارت اقامت ندارند در 

تی بی سی بانک بلوکه است. 
ک��ه  داد  توضی��ح  ادام��ه  در  بان��ک  ای��ن 
درخواس��ت های واری��ز پول به یک حس��اب در 
تی بی سی جهت خرید ملک و یا پرداخت اقساط 
ملک خریداری ش��ده در گرجستان با در دست 
داشتن مبایعه نامه و یا قرارداد رسمی و ارائه آن 
به اپراتور و مدیریت شعبه امکان پذیر شده است 
و ایرانیان می توانند پول شان را به حساب مذکور 

قرارداد واریز کنند. 
رادی��و تفلیس در ای��ن گ��زارش تأکید کرده 
اس��ت ک��ه ایرانیان تنه��ا به منب��ع اصلی خبر 
مراجعه کنند و به اخبار ضدونقیض و یا شایعات 
توجه نکنند. این بخش��نامه صرفا از سوی بانک 
تی بی سی اعالم شده و مربوط به بانک مرکزی و 

دیگر بانک های گرجستان نیست. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.200دالر آمریکا

7.438یورو اروپا

8.496پوند انگلیس

1.716درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

824.000مثقال طال

189.200هر گرم طالی 18 عیار

1.957.000سکه بهار آزادی

2.030.500سکه طرح جدید

1.007.000نیم سکه

576.000ربع سکه

357.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

بعد از آنکه قرار بر این ش��د تا پرداخت 
مطالبات س��پرده گذاران کالن موسسات 
اعتب��اری غیرمج��از منحل ش��ده م��ورد 
بررس��ی قرار گرفته و ش��رایط آن تعیین 
ش��ود با آخری��ن تصمیمات اتخاذش��ده 
بین نمایندگان س��ران سه قوا به احتمال 
زیاد از هفته پی��ش رو پرداخت مطالبات 
سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان 

آغاز می شود. 
ک��ه  هرچن��د  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
تعیین تکلیف س��پرده گذاران موسس��ات 
اعتباری که در دو تا سه سال اخیر منحل 
و کار آنه��ا به پایان رس��یده ب��ود به طور 
مرحله ای در دس��تور کار قرار گرفت، اما 
به هر حال اولویت با س��پرده گذاران خرد 
ب��ود و در این بین س��پرده گذاران کالنی 
ک��ه با ارقام گاها چن��د میلیاردی در این 
موسسات سرمایه گذاری کرده و در نوبت 
بعدی قرار گرفتند، حتی در مواردی امید 
چندانی برای بازپرداخت تمامی مطالبات 
آنها وجود نداش��ت، زی��را بانک مرکزی 
شرط اصلی پرداخت وجوه سپرده گذاران 
را شناسایی دارایی و اموال این موسسات 

تعیین کرده بود. 
بر این اساس در مورد موسسات بزرگی 

همچون ثامن الحجج که امور آن به بانک 
پارس��یان واگذار شد و یا مجموعه هشت 
تعاون��ی که در قالب موسس��ه کاس��پین 
گرد آمدند و از س��وی دیگر افضل توس، 
الب��رز ایرانیان و وح��دت در مرحله اولیه 
پرداخت س��پرده گذاران خرد انجام شد، 
ول��ی در ادامه با توجه ب��ه اینکه اموال و 
دارایی ها باید شناس��ایی شده و این امور 
با موان��ع و س��ختی هایی پیش می رفت، 
پرداخت وج��وه س��پرده گذاران کالن تا 
حدی به تأخیر افتاد و با مش��کل مواجه 

شد. 
بانک مرکزی در اواخر س��ال گذش��ته 
اع��الم کرده بود که ب��ا تغییر و تحوالتی 
که در هیأت تصفیه موسس��ات اعتباری 
غیرمج��از ایج��اد ش��ده و ش��رایط برای 
شناسایی اموال به طور مناسب تری پیش 
م��ی رود، ای��ن امید وج��ود دارد تا بتوان 
در پایان نیمه اول امس��ال سپرده گذاران 
کالن را تا حد زیادی تعیین تکلیف کرد. 
این در حالی است که از هفته گذشته 
در نتیج��ه جلس��ه ای ک��ه نماین��دگان 
س��ران س��ه قوا ب��رای تعیی��ن وضعیت 
س��پرده گذاران داش��تند قرار بر این شد 
تا ب��ه زودی مطالبات س��پرده گذاران تا 

س��قف یک میلی��ارد تومان موسس��ات 
اعتباری پرداخت ش��ود. چن��دی از این 
اعالم نگذش��ت که به تازگ��ی در کمیته 
س��ران س��ه قوه مجریه، مقننه و قضاییه 
این گونه سیاست گذاری ش��د تا از هفته 
آینده ش��رایط برای پرداخت سپرده های 

تا سقف یک میلیارد تومان مهیا شود. 
براس��اس آخرین اطالعات، این کمیته 
اعالم کرده است که حداکثر ظرف مدت 
یک ماه تمامی س��پرده های تا سقف یک 
میلیارد تومان پرداخت می شود که البته 
ش��امل تمامی س��پرده گذاران موسسات 
اعتباری که دچار مشکل شده اند، خواهد 
بود. قرار بر است تا بانک مرکزی به زودی 
نحوه مراجعه سپرده گذاران به موسسات 
مال��ی و اعتب��اری و همچنی��ن اینکه به 
ک��د آن بانک برای دریافت س��پرده خود 

مراجعه کنند را اطالع رسانی کند. 
در بی��ن این موسس��ات به ط��ور حتم 
فرش��تگان که از پرحاش��یه ترین آنها در 
حدود دو سال گذش��ته به شمار می رود 
م��ورد هدف خواه��د بود. این موسس��ه 
بزرگ ترین زیرمجموعه موسسه اعتباری 
کاس��پین با حدود 500 هزار سپرده گذار 
است. فرشتگان نزدیک به 8600 میلیارد 

توم��ان بدهی داش��ت ک��ه از ای��ن رقم 
5000 میلیارد تومان سپرده و تا 3000 
میلیارد تومان دیگر اموال محقق نش��ده 
بود. مدیران این تعاونی در زمان فعالیت 
آن بخش زیادی از س��رمایه موسس��ه را 
در قالب ام��الک و دارایی هایی که اغلب 
مال��کان آن مبهم بودند س��رمایه گذاری 
کرده بود. از این رو شناسایی دارایی های 
فرش��تگان در م��واردی ب��ه کندی پیش 

رفته و با مشکالتی همراه شد. 
براساس آخرین آماری که بانک مرکزی 
اعالم ک��رد در فرآیند مرحله ای پرداخت 
وج��وه س��پرده گذاران فرش��تگان که تا 
سقف 200 میلیون تومان پیش رفته بود 
نزدی��ک به 98درصد س��پرده گذاران آن 

تعیین وضعیت شدند. 
با توجه به تصمیمی که برای پرداخت 
س��پرده های ت��ا س��قف ی��ک میلی��ارد 
توم��ان اتخاذ ش��ده در کنار فرش��تگان، 
س��پرده گذاران تعاونی های البرز ایرانیان، 
وح��دت و افض��ل ت��وس که تاکن��ون تا 
سقف 100میلیون تومان دریافت کرده و 
سپرده گذاران کالن آن نیز تا همین رقم 
تعیین وضعیت شدند ش��امل دریافت تا 

سقف یک میلیارد خواهند شد. 

آخرین خبرها از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز

تعیین تکلیف سپرده گذاران میلیاردی غیرمجازها سرعت گرفت

شنبه
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مدیرعامل بورس کاال می گوید با همکاری 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، س��ازمان 
حمایت از تولیدکنن��ده و مصرف کننده و 
بورس کاال، تولیدکنندگان به عنوان خریدار 
م��واد اولیه از بورس، دائم��اً در حال پایش 
و رصد هس��تند و در ای��ن زمینه همکاری 

انجمن ها نیز ضروری است. 
به گزارش ایس��نا، حامد س��لطانی نژاد، 
مدیرعام��ل بورس کاالی ایران و حس��ین 
دس��تجردی، رئی��س کان��ون انجمن های 
صنف��ی آرد ایران با حض��ور در یک برنامه 
تلویزیونی با موضوع »بورس کاال؛ معامالت 
نق��دی و آت��ی« به بح��ث در ای��ن مورد 
پرداختند. همچنین یزدان س��یف، معاون 
وزیر و مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی 
و بیوک آقا صحاف امین، رئیس انجمن ملی 
صنایع پالس��تیک ایران نی��ز در ادامه این 
گفت وگو دیدگاه های خود را تشریح کردند.  
حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاالی 
ایران در ابتدا با اشاره به راه اندازی معامالت 
قرارداده��ای آتی زعفران برای نخس��تین 
بار در جه��ان در ب��ورس کاال، اظهار کرد: 
تولید کننده زعفران  بزرگ ترین  کشورمان 
اس��ت و بالغ بر 90درصد زعف��ران دنیا در 
ایران تولید می ش��ود، اما سهم ما از تجارت 

جهانی آن بسیار کم است. 
وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته 
دنیا که سهم قابل توجهی از تولید یا مصرف 
یک کاالی اس��تراتژیک را داش��ته باشند، 
سعی می کنند بازار آن کاال را در کشورشان 
ش��کل بدهند، ادامه داد: در اقتصاد چرخه 
درآمد، پس انداز و س��رمایه گذاری را داریم 
و در ه��ر صنعت��ی حتی زعف��ران هم این 
صدق می کند؛ اگر درآمد حاصل از کش��ت 
زعفران تبدیل به پس اندازهای مؤثر نشود 
و اگر س��رمایه گذاری مجدد در توسعه این 
محصول صورت نگیرد، ب��رای زعفران هم 
سرنوشتی مشابه خیلی از محصوالت دیگر 

خواهیم داشت. 
سلطانی نژاد اضافه کرد: باید بازار منسجم 
و مؤث��ری وجود داش��ته باش��د تا قیمت 
زعفران در آن بازار مبتنی بر عرضه، تقاضا و 

تأمین منافع طرفین تعیین شود. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به 
لزوم شناسنامه دار شدن فعاالن بازار، گفت: 
با راه ان��دازی معامالت آتی زعفران، فعاالن 
این حوزه امکان پیش بینی وضعیت بازار در 

آینده را خواهند داشت. 
وی یادآور ش��د: کش��اورزان با راه اندازی 
معام��الت آت��ی زعفران می توانن��د بدانند 
که محصول آن��ان در ماه های آینده با چه 

قیمتی به فروش خواهد رسید. 
سلطانی نژاد به عرضه گندم در بورس کاال 
اش��اره کرد و گفت: در هر سیستمی برای 
رفع انحصار در بازار چاره اندیشی می شود و 
در مورد گندم ما معتقدیم که عرضه کننده 

انحصاری داریم. 
وی اضافه ک��رد: امیدواریم در خصوص 
گندم شرایطی ایجاد شود که عرضه کننده 
کل محص��والت خ��ود را بی��اورد و هم��ه 
خریداران هم با حضور در معامالت بتوانند 

بخرند. 
کارکردهای بورس کاال

مدیرعام��ل بورس کاالی ایران با اش��اره 
ب��ه کارکردهای بورس کاال، ادامه داد: یکی 
از کارکرده��ای بورس کاال بحث تخصیص 
اس��ت به طوری که همه خری��داران گندم 
همانند صنف آرد، توان الزم را برای توافق 
با شرکت بازرگانی دولتی ندارند و بسیاری 
از مصرف کنندگان کوچک نیز دسترس��ی 
به این ش��رکت ندارند و عده ای از آنها هم 
در تهران نیستند، اما این مصرف کنندگان 
گندم می توانند بدون ارتباط مس��تقیم با 

تولیدکنندگان از طریق بورس کاال محصول 
مورد نیازشان را خریداری کنند. 

س��لطانی نژاد تأکی��د کرد: خ��ود دولت 
می گوید می خواهم از س��اختار انحصاری 
دولتی که مشکالتی را به وجود آورده است، 
به سمت ساختار مدرن بازاری حرکت کنم 
و ب��ورس کاال هم امکان پای��ان انحصار و 

شفافیت و رقابت را فراهم می کند. 
وی تصری��ح کرد: بورس کاال س��ازوکار 
قانونی خود را دارد و س��ه روز برای تسویه 
کاالهای معامله ش��ده فرصت می دهد که 
اگر تس��ویه زودتر ص��ورت بگیرد، کاال هم 

زودتر تحویل می شود. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با تأکید بر 
اینکه س��اختار قانونی حاکم بر بورس کاال 
اجازه تخلف به عرضه کنن��ده را نمی دهد، 
گف��ت: ش��رکت بازرگانی دولت��ی بعضاً به 
دالیل��ی موجه مجب��ور ب��وده کاال را دیر 
تحوی��ل بدهد و از طرف بورس هم جریمه 

شده است. 
وی تصریح کرد: شرکت بازرگانی دولتی 
اول هر س��ال به ما برنامه عرضه می دهد و 
مث��اًل می گوید هر هفته چه مقدار گندم را 
عرضه می کند، لذا اگر از این برنامه عرضه 
تخطی صورت بگیرد خود شرکت بازرگانی 
دولتی پاس��خگو خواهد بود و تاکنون هم 

هیچ اتفاقی در این حوزه نیفتاده است. 
ب��ا  ای��ران  کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
اش��اره به اینکه بورس س��اختاری قانونی 
دارد و عرضه کنن��ده بای��د در این بس��تر 
کیفی��ت کاالی خ��ود را تعیی��ن کند، در 
خصوص خری��د برخی محصوالت با هدف 
واس��طه گری در بورس، گفت: با تحوالتی 
که در ب��ازار ارز رخ داد، تعیین قیمت پایه 
براساس نرخ ارز 4200 تومانی موجب شد 
برای خرید برخی محصوالت رقابت شکل 
گیرد و قیمت پایه محص��والت در بورس، 
پایین تر از بازار خارج از بورس باش��د؛ این 
امر انگیزه برخی افراد شد تا به قصد خرید 
یا انبار کردن، در تالش برای خرید محصول 

از بورس باشند. 
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران افزود: در 
ای��ن زمینه بورس کاال به ص��ورت دوره ای 
اس��امی خری��داران را ب��ه انجمن ه��ا ارائه 
می کند تا خریدارانی که قصد س��فته بازی 
دارند شناسایی ش��وند. در این رابطه، طی 
س��ال گذشته نیز 35 ش��رکت در مناطق 
آزاد شناسایی و  از معامالت حذف شدند و 
تعاونی های متخلفی که به جای تخصیص 
مواد به اعضای خ��ود اقدام به تجارت مواد 
اولیه می کردند، با محدودیت هایی در خرید 

مواجه شدند. 
وی  اظه��ار ک��رد: ب��ا هم��کاری وزارت 
صمت و س��ازمان حمای��ت از تولید کننده 
و مصرف کنن��ده دائماً تولیدکنن��دگان را 
پایش و رصد می کنی��م و از انجمن ها نیز 
می خواهیم در راستای تفکیک تولیدکننده 
واقعی از س��فته باز و کاهش تقاضای کاذب 
در ب��ورس کاال، فهرس��ت تولیدکنندگان 
زیرمجموعه خ��ود را در اختیار ما و وزارت 

صنعت بگذارند. 
ویژگی های الزم برای عرضه یک کاال 

در بورس
در ادامه این گفت وگو حسین یزدجردی 
- رئی��س هیأت مدیره کان��ون انجمن های 
صنف��ی صنایع آرد ایران - گفت: ش��رکت 
بازرگان��ی دولت��ی ایران عمده م��واد اولیه 
کارخانج��ات آرد را ب��رای نان مردم تأمین 
می کند و طبق بخشنامه ای، گندم مصرف 
صن��ف و صنع��ت در ب��ورس کاال عرضه 

می شود. 
وی در خصوص ویژگی ه��ای الزم برای 
عرضه یک کاال در بورس بیان کرد: کاالیی 

که در بورس عرضه می شود باید مشخصاتی 
داشته باش��د، مثاًل دارای عرضه کنندگان 
متعددی باش��د، کش��ف قیم��ت و تعیین 
کیفیت از س��وی بورس تضمین ش��ود که 
البت��ه در خصوص گندم تنها عرضه کننده 
ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران اس��ت و 

عرضه کننده دیگری وجود ندارد. 
یزدجردی درباره س��ازوکار کشف قیمت 
در صنایع متبوع��ش در بورس کاال، افزود: 
کارخانجات ما در 31 استان کشور پراکنده 
اس��ت و س��ال ها گندم را بدون مکانیسم 
کش��ف قیمت بورس تهی��ه می کردند که 
در ح��ال حاضر کش��ف قیم��ت در بورس 
کاال انجام ش��ده و تأمی��ن گندم مورد نیاز 
کارخانجات آرد از این بازار صورت می گیرد. 
رئیس کانون انجمن های صنفی صنایع 
آرد ایران با اش��اره ب��ه اینکه بورس کاال به 
عن��وان ابزاری مفید، کارآمد و الزم در بازار 
تلقی می شود، اظهار کرد: در بخش صنف 
آردس��ازان بورس به عنوان یک ابزار برای 
ب��ازار آزاد، کارآم��د و ش��فاف الزم و مفید 
است؛ البته به شرط آنکه همه الزامات مورد 
نیاز را داشته باش��د. همچنین مشخصات 
کاالیی که در بورس به عنوان گندم عرضه 

می شود باید مشخص باشد. 
نقش بورس کاال در کاهش 

تصدی گری دولت
یزدان س��یف - معاون وزیر و مدیرعامل 
شرکت بازرگانی دولتی - در بخش دیگری 
از این گفت وگو با اشاره به اینکه در بورس 
کاال، 1400 تن مازاد عرضه گندم داشتیم 
ک��ه در فروردین م��اه مقادی��ری از گندم 
ب��ا قیم��ت900 تومان عرضه ش��د، گفت: 
اقتصاد باید به س��مت شفاف سازی و سالم 
ش��دن پیش برود، باید بتوانیم هزینه های 
بخش خصوص��ی و دولت��ی را ب��ه گونه ای 
تنظیم کنی��م که بخش��ی از تصدی گری 

دولتی را واگذار کنیم. 
سیف با بیان اینکه برای دولت قیمت نان 
اهمیت دارد، افزود: م��ردم نگرانی از بابت 

تأمین نان نداشته باشند. 
وی با اش��اره به طرح ساماندهی گندم و 
آرد گفت: در راستای واگذاری تصدی گری 
دولت، بورس کاال به عنوان نهاد بازارس��از 
باید تولیدکنندگان را به عرضه در این بازار 
ترغیب ک��رده، انبارهای پذیرش ش��ده را 

افزایش داده و مباش��رین رسمی را تعیین 
کند.  به گفته وی، روز چهارش��نبه حدود 
3500 تن در بورس کاال گندم عرضه شده 
است، لذا بدون محدودیت آرد 902 تومانی 

در بورس عرضه می شود. 
بیوک آقا صحاف امی��ن - رئیس انجمن 
ملی صنایع پالس��تیک ای��ران - در ادامه 
برنامه با اش��اره به اینکه در اردیبهشت ماه 
س��ال 1396، 730 هزار تُن تقاضا داشتیم 
که این رقم در سال 1397 به یک میلیون 
و 700 هزار تن رسید، گفت: به این ترتیب 
مشکل اصلی ما افزایش تقاضا برای خرید 
مواد از بورس اس��ت که البته این اتفاق به 
س��امانه بهین یاب و ارائه مجوز های خرید 
برمی گ��ردد ک��ه این انتظار وج��ود دارد با 
همکاری ب��ورس، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و انجمن ها، مجوزهای خرید پایش 
شود.  صحاف امین با بیان اینکه قیمت پایه 
محصوالت پتروش��یمی نیز از سوی دفتر 
توسعه صنایع تکمیلی صنعت پتروشیمی 
مع��ادل قیم��ت جهانی تعیین می ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: بورس دارای محسناتی 
اس��ت که معام��الت را به صورت روش��ن 
مشخص می کند. همچنین بودن و تقویت 
مکانیسم بورس کاال به نفع ماست، چراکه 
شفافیت را به همراه دارد و کسانی که مواد 
اولیه صنایع پایین دستی را خرید می کنند 

کاماًل مشخص می شوند. 
به گفته وی، در این بین مش��کل اصلی 
صنای��ع پایین دس��ت همچ��ون صنع��ت 
پالس��تیک موضوعات��ی همچ��ون میزان 
سهمیه بندی ها و قیمت های پایه است که 
در این راستا پیشنهاد می شود با همکاری 
دس��ت اندرکاران، ای��ن اف��راد از گردون��ه 

معامالت حذف شوند. 
در پایان این گفت وگو نیز س��لطانی نژاد 
خاطرنش��ان کرد: هویدا شدن مشکالت و 
معضالت بازار عرضه و تقاضا، مدیون فراهم 
آمدن بستری است که بورس کاال به وجود 
آورده اس��ت، اگ��ر مش��کالتی در ب��ورس 
خودنمایی می کند حاکی از سیگنال هایی 
است که از محل تولید محصوالت دریافت 
می شود و متولیان نیز می توانند از آمارهای 
عرضه و تقاضای ب��ورس برای تنظیم بازار 
اس��تفاده کنند؛ بورس در همه دنیا مظهر 

شفافیت و شفاف سازی معامالت است. 

مدیرعامل بورس کاال از پایش تولیدکنندگان خبر داد

همکاری ۳ جانبه در بورس کاال
نماگربازارسهام

بورس تهران در هفته ای که گذشت
54 نماد بورسی تحت احتیاط و 

مشمول فرآیند تعلیق
در حال��ی ش��اخص ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
هفته ای که گذش��ت با رش��د 505 واحدی همراه شد 
که همزمان 54 نماد بورس��ی به دالیل مختلف تحت 
احتیاط یا مش��مول فرآیند تعلیق هستند.  به گزارش 
ایسنا، بورس اوراق بهادار در هفته گذشته در حالی به 
کار خود پایان داد که 54 نماد به دالیلی مانند زیان ده 
ش��دن ش��رکت طی دو س��ال مالی متوالی، عدم ارائه 
صورت های مالی تلفیقی یا به دلیل مشمول شدن ماده 
141 قانون تجارت تحت احتیاط یا مش��مول فرآیند 
تعلیق هس��تند. در پن��ج روز کاری ب��ورس تهران در 
هفته ای که گذشت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
بورس اوراق بهادار تهران با رشد 505 واحد از رقم 94 
هزار و 940 تا تراز 95 هزار و 445 باال رفت.  شاخص 
بازار اول نیز در این مدت با رشد 357 واحد از تراز 67 
هزار و 614 تا تراز 67 هزار و 971 باال رفت. همچنین 
ش��اخص بازار دوم با بیش از هزار واحد رش��د پس از 

مدتی تراز 22 هزار و 339 واحدی را تجربه کرد. 
شاخص آزاد ش��ناور در پنج روز کاری بورس تهران 
شاهد افزایش 545 واحدی بود و توانست تا رقم 101 
هزار و 931 باال رود. در عین حال ش��اخص صنعت با 
510 واحد رشد تا رقم 85 هزار و 603 افزایش یافت. 

الزم ب��ه توضیح اس��ت که م��اده 141 اصالحیه قانون 
تج��ارت می گوید اگر بر اثر زیان ه��ای وارده حداقل نصف 
س��رمایه ش��رکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است 
بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت 
کند تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع 
شود. هر گاه مجمع مزبور رأی به انحالل شرکت ندهد، باید 
در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون تجارت، سرمایه 

شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. 

 ارزش معامله اوراق بدهی
در فرابورس 30 درصد رشد کرد

فعاالن بازار س��رمایه در هفته ای که گذشت10 میلیون 
ورقه بدهی به ارزش هش��ت ه��زار و 649 میلیارد ریال در 
بازار ابزارهای نوین مالی داد و ستد کردند که از نظر حجم 
و ارزش معامالت بیش از 30 درصد رشد داشت.  به گزارش 
ایرنا، بازار اوراق بده��ی دولتی به منظور بازپرداخت بدهی 
دول��ت به پیمان��کاران بخش خصوصی و تأمین بخش��ی از 
هزینه های ج��اری دولت، فعالیت خود را در مهرماه 1394 
و با انتش��ار اسناد خزانه اس��المی مرحله اول )اخزا 1( آغاز 
کرد و تا امروز دولت با اخذ مجوز از مجلس در قالب بودجه 
س��االنه کل کشور اوراق بدهی را با نمادهای اخزا، سخاب و 
س��خا منتشر و روانه بازار س��رمایه کرده است.  بنا بر اعالم 
فرابورس ایران، اوراق بدهی و صندوق های س��رمایه گذاری 
قابل معامله بهترین عملکرد هفتگی را در معامالت فرابورس 
در هفته ای که گذش��ت، رقم زدند.  فعاالن بازار سرمایه در 
هفته منتهی به چهارم خرداد یک هزار و 296 میلیون ورقه 
بهادار به ارزش 12 هزار و 35 میلیارد ریال را در 172 هزار 
دفعه در فرابورس داد و س��تد کردند که ارزش آن بیش از 
28 درصد رش��د داشت. این رش��د در حالی به ثبت رسید 
که حجم داد و س��تدها با افت 40 درصدی روبه رو شد.  در 
این میان سهامداران در بازارهای اول، دوم و پایه به ترتیب 
116، 589 و 535 میلیون سهم را به ارزش 164، یک هزار 
و 332 و 948 میلیارد ریال معامله  کردند که در مقایس��ه 
با هفت��ه پیش از آن از افت اندک حج��م معامالت در این 
سه بازار حکایت داشت. ارزش دادوستدها نیز اگرچه با افت 
6 و ی��ک درص��دی در دو ب��ازار اول و دوم روبه رو ش��د اما 
افزای��ش 22 درصدی را در بازار پایه تجرب��ه کرد.  در بازار 
ابزارهای نوین مالی 56 میلیون ورقه به ارزش 9 هزار و 587 
میلیارد ریال دادوستد شد که از افزایش 78 درصدی حجم 
و 35 درصدی ارزش معامالت حکایت داشت.  صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله )ETF( نیز میزبان معامله 46 
میلی��ون ورقه به ارزش 648 میلیارد ریال بودند که در این 
بخش نیز رشد 95 و 81 درصدی حجم و ارزش معامالت به 
ثبت رسید. اوراق گواهی تسهیالت مسکن نیز با جابه جایی 
400 هزار ورقه تس��ه به ارزش 290 میلیارد ریال افت 0.5 
و 2 درص��دی در حج��م و ارزش معامالت را تجربه کردند.  
در می��ان تابلوهای معامالتی ب��ازار پایه نیز دو تابلو »ب« و 
»ج« ب��ا افزایش ارزش معامالت و تابلو »ج« با رش��د حجم 
معامالت روبه رو شدند.  رصد معامالت انجام شده در صنایع 
فرابورس��ی نیز حاکی از آن اس��ت که ارزش معامالت خرد 
بازار س��هام ش��امل معامالت در بازاره��ای اول، دوم، پایه، 
مش��تقه و بنگاه های کوچک و متوسط )SME( به 2 هزار 
و 295 میلیارد ریال رس��ید و گروه محصوالت شیمیایی با 
ارزش معامالت��ی به میزان 423 میلیارد ریال، 18 درصد از 
ارزش کل معامالت را در اختیار گرفت.  گروه فلزات اساسی، 
انبوه سازی، پیمانکاری صنعتی و پاالیشی ها نیز در جایگاه  
دوم تا پنجم صنایعی ایستادند که باالترین میزان از ارزش 
کل معامالت خرد بازار سهام را به ترتیب به میزان 13، 10، 
9 و 8 درصد به خود اختصاص دادند.  شاخص کل فرابورس 
نیز با رشد حدود یک درصدی در آخرین روز کاری هفته در 
ارتفاع یک  هزار و 107 واحدی ایس��تاد تا میزان رشد خود 
از ابتدای امسال را به نزدیکی یک درصد برساند.  همچنین 
در نخستین روز از خردادماه 97 شرکت صنایع ماشین های 
اداری ایران پس از احراز تمامی شرایط الزم برای پذیرش در 
بازار دوم فرابورس درج شد. این شرکت با نماد »مادیرا« 22 
آبان ماه سال قبل در گروه محصوالت کامپیوتری، زیرگروه 
تولید رایانه و تجهیزات جانبی در بازار دوم فرابورس پذیرش 
ش��ده بود و حال به عنوان یکصد و هفتاد و هفتمین نماد 
معامالتی اس��ت که در فرابورس ایران درج می شود.  از روز 
5 خرداد پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم 
دانش��گاه تهران با نماد »تهران1« در بازار س��وم فرابورس 
آغاز می شود؛ حوزه فعالیت و س��رمایه گذاری این صندوق 
»فناوری اطالعات و ارتباطات« و سرمایه آن 150 میلیارد 

ریال است. 

دریچه
 پیشگیری های فنی و وضعی

نیاز مبرم بازار سرمایه
سند جامع پیشگیری از وقوع 
جرائم در راه شورای عالی بورس

نشس��ت تخصصی عدال��ت ترمیمی و س��ند جامع 
پیشگیری سازمان بورس و اوراق بهادار، به میزبانی اداره 
پیش��گیری و ارتقای س��المت بازار سرمایه و با حضور 
رئیس سازمان، مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اساتید 
دانشگاه، کارشناسان و همچنین نمایندگان شرکت های 
تابعه س��ازمان برگزار ش��د.  به گزارش سنا، در ابتدای 
این نشست، جعفر جمالی، عضو هیأت مدیره و معاون 
حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، هدف از برگزاری 
نشس��ت را بررسی دو موضوع پیش��گیری از جرائم و 
تخلفات و س��ند جامع مربوط ب��ه آن و امکان اجرای 

عدالت ترمیمی در بازار سرمایه عنوان کرد. 
 وی اظهار داش��ت: بحث س��ند جامع پیشگیری و 
همچنین بررس��ی چگونگی اجرای عدالت ترمیمی از 
سال گذش��ته در دس��تور کار قرار گرفته و در همین 
زمین��ه معاونت حقوق��ی با پیگیری های انجام ش��ده، 
میزبان دکتر »جان برایت ویت« اس��تاد دانشگاه ملی 

استرالیا و صاحب  نظریه عدالت ترمیمی بوده است. 
 جمال��ی اف��زود: در خص��وص موض��وع نخس��ت، 
پیش نویس طرحی به عنوان سند جامع پیشگیری از 
وقوع جرائم و تخلفات در بازار سرمایه تهیه شده است 
که پس از جمع آوری نظرات تمامی ارکان بازار و البته 
نظر موافق قوه قضائیه در هیأت مدیره سازمان جهت 
تصویب و تقدیم به ش��ورای عالی بورس، طرح خواهد 
ش��د تا بعد از تصویب در این مرجع سیاس��ت گذاری 
برای اجرا ابالغ شود.  در ادامه محمدی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار، ضمن بیان تالش هایی که س��ال 
گذش��ته در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات 
صورت گرفته از جمله صدور آرای تخلفاتی و همچنین 
پیگیری پرونده های قضایی اظهار داش��ت: سند جامع 
پیشگیری گام بسیار خوبی است که پس از تدوین آن 
با هماهنگی قوه قضائیه به تصویب شورای عالی بورس 
رس��یده و عملی خواهد شد.   محمدی ضمن تشریح 
اقدامات سازمان در اصالح مقررات، ارتقای نرم افزارها 
و سخت افزارها، گزارش تفسیری مدیریت و رسیدگی 
سریع و قاطع به تخلفات افزود: همه این موارد موجب 
شفاف سازی بیشتر و ارتقای کیفی سالمت بازار و اصول 
پیشگیری بوده است.  در ادامه علیرضا ساوری، مدیرکل 
پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه، ضمن تشریح مبانی پیشگیری 
از وق��وع جرائم و تخلفات و همچنی��ن تورم قوانین و 
مقررات در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته، به 

تبیین پیشگیری های سه گانه پرداخت. 
وی با برشمردن سه نوع پیشگیری اجتماعی، وضعی 
و کیف��ری توضیح داد: تلق��ی اکثریت و عموم از بحث 
پیشگیری، نوع سوم و پیشگیری کیفری است که ناظر 
ب��ه تعقیب متهمین و کیفر ده��ی به متهمین جهت 
عبرت سایرین بوده و برخالف تصور عمومی، این نوع از 
پیشگیری پرهزینه ترین و کم بازده ترین نوع پیشگیری 
اس��ت درحالی که تمام تمرکز  باید بر پیش��گیری های 
وضع��ی و اجتماعی قرار گیرد تا نتیجه بهتری حاصل 

شود. 
س��اوری، تعداد فراوان زندانی ها و شلوغی محاکم را 
ناشی از همین نوع نگاه زاید دانست که ناچار باید تغییر 
روی��ه داد و با نگاه علمی و مس��ئوالنه این وضعیت را 

سامان بخشید. 
مدیرکل پیش��گیری های وضعی معاونت اجتماعی 
و پیش��گیری از وقوع جرم قوه قضائیه، نیاز مبرم بازار 
س��رمایه را نیز همان پیش��گیری های فن��ی و وضعی 
دانس��ت. همچنین ضمن تقدیر از س��ازمان بورس به 
دلیل اهمیتی که برای بحث پیش��گیری از وقوع جرم 

قائل است، تداوم این نگاه را ضروری دانست. 
پس از سخنان مدیر کل پیشگیری های وضعی قوه 
قضائیه، پیش نویس سند پیش��گیری از وقوع جرائم و 
تخلف��ات، مبانی، ضرورت ه��ا و راهکارها و فرآیند های 
مربوط توس��ط کارش��ناس اداره پیش��گیری و ارتقای 
سالمت بازار سرمایه توضیح داده و مقرر شد این سند 
جهت بررسی و اعالم نظر در دسترس اشخاص مرتبط 

قرار گیرد. 
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رئیس جمهور فرانس��ه با تأکید بر لزوم 
پایبندی به برجام گفت که اروپا به دنبال 
راهکاری است تا شرکت ها به پروژه هایی 

که در ایران آغاز کرده اند، ادامه دهند. 
به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از رویترز، 
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانس��ه در 
نشست خبری مشترک با همتای روسی 
خود گف��ت: از زمان تصمیم آمریکا برای 
خروج از این توافق، س��ه کش��ور اروپایی 
امضا کنن��ده توافق هس��ته ای ب��ا ایران و 
همچنین خانم فدری��کا موگرینی به طور 
ش��فاف و واضح اع��الم کرده اند که ما در 
این توافق باقی می مانی��م، چراکه توافق 
چهاردهم جوالی 2015 توافقی است که 
م��ا آن را امضا کرده ایم و بنابراین باید به 

آن احترام بگذاریم. 
تمام��ی  امی��دوارم  م��ن  اف��زود:  وی 
امضا کنن��دگان ای��ن تواف��ق در آن باقی 

بمانند و توافق هسته ای را حفظ کنند. 
مکرون ادامه داد: کش��ورهای اروپایی 
هفت��ه گذش��ته در صوفی��ه بلغارس��تان 
تصمیم گرفتند که برای اطمینان بخشی 
ب��ه کارایی ای��ن تواف��ق از جمل��ه ابعاد 
اقتص��ادی این تواف��ق، خودش��ان را به 
ابزاری مجهز کنند و در س��طح شرکت ها 

تضمین های الزم را ارائه دهند. 
او گفت: ما به دنبال راهکاری هس��تیم 
ت��ا ش��رکت های ما بتوانن��د ضمن حفظ 

منافع ش��ان در آمری��کا پروژه هایی را که 
در ای��ران آغاز کرده ان��د را ادامه دهند و 
ب��ه ایران نیز این اطمین��ان را بدهیم که 
پروژه های آغازش��ده در این کشور ادامه 
خواهد یافت. من امیدوار هستم که ایران 
به ط��ور کام��ل در این توافق هس��ته ای 
متعهد باق��ی بمان��د و هیچ گونه فعالیت 
هس��ته ای را از سر نگیرد که همچنان در 
این راستا و بنا بر اعالم آژانس بین المللی 
انرژی هس��ته ای ایران در این مسیر باقی 

مانده است. 
مک��رون اظه��ار ک��رد: رئیس جمه��ور 
پوتی��ن و م��ن در این زمین��ه گفت وگو 
کرده ای��م و در راس��تای حفظ این توافق 
ک��ه ب��رای حفظ امنی��ت منطق��ه مفید 
محسوب می ش��ود حرکت می کنیم. من 
همچنی��ن درخصوص دیگ��ر نگرانی ها با 
رئیس جمه��ور پوتین صحب��ت کردم از 
جمل��ه فعالیت های هس��ته ای ایران پس 
از سال 2025 میالدی و نیز فعالیت های 
ایران  بالستیکی و فعالیت های منطقه ای 
و امی��دوارم بتوانیم با ایران در این زمینه 

مذاکره ای را آغاز کنیم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، دونال��د ترامپ، 
رئیس جمه��ور آمریکا با وج��ود حمایت 
جامع��ه جهان��ی از برجام از ای��ن توافق 

خارج شد. 
این در حالی اس��ت که رهب��ران اروپا 

اع��الم کرده اند ک��ه هر تالش��ی را برای 
حفظ برجام انجام خواهند داد. 

مقامات کش��ورمان نیز تأکید کرده اند 
ایران تنه��ا در صورتی در برجام می ماند 
ک��ه اروپایی ها تضمین دهند با ماندن در 

برجام منافع ایران تأمین می شود. 
در همین راس��تا مق��ام معظم رهبری 
شروطی را برای ادامه برجام به شرح زیر 

تعیین کرده اند: 
باید مسائل را واقع بینانه ببینیم و بدون 
دلخوش کردن به احتماالت، آنها را صریح 

و واقع بینانه با مردم در میان بگذاریم. 
اقتصاد کشور را از راه »برجام اروپایی« 
نمی ت��وان درس��ت کرد. برج��ام اروپایی 
البته مسئله ای اس��ت اما قرائن فراوان از 
جمله انصراف و تردید شرکت های بزرگ 
اروپایی و نیز سخنان مسئوالن سه کشور 
اروپایی نشان می دهد اقتصاد کشور را از 

راه برجام اروپایی نمی توان به جلو برد. 
اروپایی ها باید ثاب��ت کنند که این بار 

قصد تکرار آن بدعهدی را ندارند. 
اروپایی ها باید قطعنامه ای علیه آمریکا 
به ش��ورای امنیت ببرند و به این حرکت 
آمریکا اعتراض کنند.  س��ران سه کشور 
باید متعهد ش��وند و قول دهند که بحث 
موشک و حضور منطقه ای ایران را مطلقا 

مطرح نخواهند کرد. 
مقابل��ه صری��ح اروپایی ها ب��ا هرگونه 

تحری��م آمریکا علیه ای��ران؛ همه بدانند 
جمه��وری اس��المی از مولفه های قدرت 
خود از جمله دفاع از راه دور قطعا دست 

نمی کشد. 
حضور در منطقه و طرفداری ملت ها از 
جمهوری اسالمی، عمق راهبردی ماست 
و هی��چ دول��ت عاقلی از ای��ن مولفه های 

قدرت بخش صرف نظر نمی کند. 
اتحاد و اجتماع مردم زیر پرچم اسالم 
و افتخار نظام به ش��عارهای اسالمی مایه 

قوام و استحکام کشور است. 
اگ��ر آمریکایی ها توانس��تند در فروش 
نفت ایران خلل وارد کنند اروپایی ها باید 
خرید نفت از ایران به مقدار مورد نیاز ما 

را تضمین کنند. 
بانک ه��ای اروپای��ی درب��اره دریافت و 
پرداخت وجوه تجارت دولتی و خصوصی 

با جمهوری اسالمی تضمین دهند. 
اگر اروپایی ها در پاس��خ ب��ه مطالبات 
ما تعل��ل کردند ح��ق ایران ب��رای آغاز 
هس��ته ای  تعطیل ش��ده  فعالیت ه��ای 

محفوظ است. 
آغ��از  را  االن غنی س��ازی 20درص��د 
نمی کنیم ولی مس��ئوالن سازمان انرژی 
اتمی باید آماده باش��ید که اگر الزم شد 
و دیدی��م برجام فایده ندارد، فعالیت های 
تعطیل ش��ده به واسطه برجام از سرگرفته 

شود. 

مع��ادن کوچک مجبورند تمام ش��رایط س��خت را 
تحم��ل کرده و در زمان توفان اقتصادی، اولین ضربه 

به این معادن اصابت می کند. 
 به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وجود ذخایر 
غن��ی فل��زی و غیرفلزی در کش��ور، ذخای��ر فراوان 
انرژی، رش��د مس��تمر تقاضای داخل��ی و بین المللی 
ب��رای محصوالت صنایع معدنی، نی��روی کار فراوان، 
دسترس��ی به آ  ب های آزاد و مقایس��ه بخش معدن با 
س��ایر بخش های اقتصادی نش��ان می دهد که معدن 
می تواند نقش اساسی در اشتغال زایی، توسعه پایدار و 
نیز شکوفایی سایر بخش های اقتصادی کشور داشته 

باشد. 
اهمیت بخش معدن در اش��تغال زایی و ش��کوفایی 
اقتصادی وقتی پررنگ تر می ش��ود که بدانیم بسیاری 
از اندیس های معدنی کش��ور در استان های محروم و 
کمتر توسعه یافته قرار دارند و در صورت آغاز و توسعه 
فعالیت های معدنی، نقش مهمی در محرومیت زدایی 

از این مناطق ایفا خواهند کرد. 
وجود بوروکراس��ی در فرآیندهای س��رمایه گذاری 
و توس��عه و عدم ام��کان برنامه ریزی فنی و اقتصادی 
مناس��ب به واس��طه عدم وج��ود ثب��ات در قوانین و 
مق��ررات بخ��ش صنعت و مع��دن و از هم��ه مهم تر 
چالش ه��ای موجود در روابط می��ان بخش خصوصی 
معدن ب��ا دولتم��ردان و سیاس��ت گذاران این حوزه 
را می توان از جمله مش��کالت اصلی عدم پیش��رفت 
معدن و صنایع معدنی در چند سال گذشته در ایران 
دانست.  در راس��تای مشخص شدن زوایای بیشتری 
از این مش��کالت پای گفت وگ��و و درددل با برخی از 
فعاالن خصوصی معدن نشسته ایم که متن آن در زیر 

به صورت کامل آمده است.
تصدیگری، آفت جان بخش معدن شده است

فرزان��ه معصومی، معدن��کار نمونه کش��ور و عضو 

انجمن س��نگ آهن ایران اظهار ک��رد: تصدیگری در 
تمام کش��ور و نه تنها در بخش ه��ای دولتی بلکه در 

حوزه خصوصی هم شکل گرفته است. 
وی اف��زود: عدم ش��فافیت در قانون موجب ش��ده 
تا تفاس��یر مختلف��ی به وجود بیای��د و در نتیجه هر 
کارشناس ساده می تواند یک تفسیر جداگانه از قانون 

ارائه دهد. 
معصومی اضافه ک��رد: این موضوع به معنای ایجاد 
مشکل اساسی برای بخش خصوصی واقعی شده است 
و ض��رورت حمایت از بخش خصوص��ی امروز از همه 

زمان ها پررنگ تر شده است. 
معدن��کار نمونه کش��ور و عضو انجمن س��نگ آهن 
ایران، یادآور ش��د: ما به عن��وان اعضای  NGOهای 
خصوصی در هر جا که منافع بخش خصوصی با دولت 
اصطح��کاک پیدا کن��د، باید ورود ک��رده و از منافع 

بخش خصوصی دفاع کنیم. 
وی با اش��اره ب��ه عملکرد منفی برخ��ی از مدیران 
انجمن های خصوصی معدنی تصریح کرد: متأس��فانه 
اکنون ش��اهدیم که برخی از مدیران بخش خصوصی 
هم در کنار دولت نشسته و گرفتار بیماری تصدیگری 

شده اند. 
معصومی تأکید ک��رد: در صورتی که  NGOهای 
معدن��ی وظیف��ه خ��ود را فراموش ک��رده و در کنار 
اعضای ش��ان نباش��ند، بخش خصوص��ی معدن ضربه 
خورده و دچار مشکالت جبران ناپذیری خواهد شد. 

وی بیان ک��رد: اکن��ون ش��رایطی در انجمن های 
معدن��ی به وجود آمده ک��ه اگر همراه خواس��ته های 
مدیران و مقامات دولتی نباش��یم ی��ا باید انجمن را 
ت��رک کرده و یا به عنوان عضو خنثی حضور داش��ته 

باشیم. 
معدن��کار نمونه کش��ور و عضو انجمن س��نگ آهن 
ایران با بیان اینکه تنها بخش��ی که راه توس��عه خود 

را توانس��ته پیدا کند، بخش معدن اس��ت، گفت: ما 
کشوری هس��تیم که دارای منابع معدنی باالیی بوده 
و س��رمایه گذاری های خوبی ه��م در این حوزه انجام 

شده است. 
وی ادام��ه داد: مش��کل اصل��ی آنجاس��ت ک��ه ما 
معنی توس��عه پایدار را نفهمیده ایم یعنی ارزش کاال 
را ب��ه معنای واقعی به دس��ت آوری��م و آن را طوری 
س��رمایه گذاری کنیم که ارزش واقعی و طوالنی مدت 

داشته باشد. 
معصوم��ی تصری��ح ک��رد: کش��ورهای پیش��رفته 
مزیت های تولیدی خود را ش��ناخته و آن را پرورش 

داده اند تا به توسعه پایدار دست یابند. 
معدن��کار نمونه کش��ور و عضو انجمن س��نگ آهن 
ایران اضافه کرد: از آنجایی که کش��ورهایی همچون 
کشور ما هدف درستی ندارند پول های کسب کرده از 

درآمدها را هدر می دهیم. 
وی تصری��ح کرد: اگ��ر ما س��نگ آهن تولید کنیم 
مزیت بهتر و بیشتری نسبت به تولید فوالد در ایران 
دارد، زی��را با توج��ه به بحران بی آبی و خشکس��الی 
رس��یدن ب��ه تولی��د 55 میلیون تن ف��والد می تواند 

نگران کننده باشد. 
معدن��کار نمونه کش��ور و عضو انجمن س��نگ آهن 
ای��ران، ادام��ه داد: اگر حت��ی بتوانیم ب��ه تولید 55 
میلی��ون تن ف��والد در افق 1404 دس��ت یابیم باید 
دید که آیا کیفیت فوالد ما قابل مقایس��ه با تولیدات 
کش��وری همچون چین اس��ت و آیا می توانیم فوالد 

خود را به راحتی صادر کنیم. 
وی با اش��اره به ضرورت توجه به توسعه پایدار در 
کش��ور افزود: در صورتی که اهداف روشنی در کشور 
تبیین ش��ده و نقشه اقتصادی مش��خص باشد، تمام 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی هدفمند ش��ده و حوزه های 

مختلف از سردرگمی در می آیند. 

فقط معادن کوچک مجبورند تمام شرایط سخت اداری را تحمل کنند

صادراتمکرون: به دنبال ادامه پروژه های اقتصادی در ایران هستیم

صادرات زعفران مقرون به صرفه نیست
  نرخ هر کیلو طالی سرخ ایرانی

 6 میلیون و 500هزار تومان
عضو ش��ورای ملی زعفران گفت با توجه به قیمت 
باالی زعفران در بازار داخل و سیاس��ت جدید ارزی 
دولت، صادرات این محصول مقرون به صرفه نیست. 
علی حس��ینی، عض��و ش��ورای ملی زعف��ران در 
گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت بازار زعفران اظهار ک��رد: هم اکنون حداقل 
ن��رخ هر کیلو طالی س��رخ 4 میلیون و 900 هزار و 

حداکثر 6میلیون و 500 هزار تومان است. 
وی اف��زود: با توجه ب��ه تمایل دالالن نس��بت به 
اس��تمرار روند افزای��ش قیمت زعفران و آش��فتگی 
بازار برای همیش��ه باید با این محصول اس��تراتژیک 

خداحافظی کرد. 
حسینی با بیان اینکه صادرکنندگان در بازار نقشی 
ندارند، گفت: با وجود جوالن دالالن در بازار زعفران، 
ش��رایط برای آنها به گونه ای فراهم ش��ده است تا از 

این آشفته بازار حداکثر سود را ببرند. 
عضو ش��ورای مل��ی زعفران ادامه داد: در ش��رایط 
کنون��ی، صادرکنندگان قادر نیس��تند ک��ه هر کیلو 
زعف��ران را با ن��رخ 6 میلیون و 300 ه��زار تومان از 
دالالن خری��داری کنند چراکه ب��ا ارز 4200 تومان 

حاصل از صادرات در گمرک محاسبه خواهد شد. 
به گفته وی با توجه به آنکه صادرکنندگان زعفران 
به طور عمده صادر کننده هستند و با واردات آشنایی 
ندارند که در ازای ص��ادرات به امر واردات بپردازند، 
بنابراین سیاس��ت ارزی جدید دولت توقف صادرات 
طالی س��رخ ایرانی را به همراه خواهد داشت چراکه 

این امر برای صادرکننده مقرون به صرفه نیست. 

دستور وزیر صنعت برای تأمین ارز تولید و 
واردات کفش

 قاچاق 500 میلیون دالر کفش به 
کشور

رئی��س اتحادیه کفش دس��ت دوز تهران با اش��اره 
به دس��تور وزیر ب��رای تأمی��ن ارز تولیدکنندگان و 
واردکنن��دگان م��واد اولیه صنعت کف��ش، گفت: در 
ص��ورت ع��دم تأمی��ن وزارت صنعت در ای��ن مورد 
پاسخگو است.  رسول شجری در گفت وگو با فارس، 
گفت: پیرو مش��کالت فراوانی ک��ه در مورد تولید در 
صنعت کفش رخ داد، واردکنندگان مواد اولیه کفش 
با مشکالتی در مورد تأمین ارز مواد اولیه و گشایش 
اعتبار مواجه شدند.  رئیس اتحادیه کفش دست دوز 
تهران افزود: بنابراین به دستور محمد شریعتمداری، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروهی به ریاس��ت 
ص��ادق نجفی مع��اون وزیر صنعت و ب��ا حضور علی 
فاضلی رئیس اتاق اصناف و سایر دست اندرکاران این 
صنعت، برای حل مش��کالت ای��ن صنعت و صنف و 

تشریح مشکالت صنعت کفش تشکیل شد. 
وی بیان داشت: بنابراین به دنبال این جلسه نجفی 
معاون وزیر اعالم ک��رد، تولیدکنندگان و متقاضیان 
واردات م��واد اولیه صنعت کفش هیچ گونه مش��کلی 
برای تأمین ارز و گش��ایش اعتبار برای واردات مواد 
اولی��ه نخواهند داش��ت و هر کس��ی در ای��ن زمینه 
مش��کلی دارد، با مراجعه به اتحادیه و انتقال مشکل 
خود از طریق اتحادیه به وزارت صنعت مش��کلش را 
حل خواهیم کرد.  ش��جری گفت: بنابراین براساس 
دس��تور وزیر صنع��ت، هیچ گونه مش��کلی در رابطه 
ب��ا تأمین ارز برای واردات م��واد اولیه صنعت کفش 
وج��ود ن��دارد و وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در 
این رابطه مسئولیت مستقیم دارد.  وی افزود: حتی 
معاون وزیر صنعت به ما اعالم کرده است در صورتی 
که فردی برای تخصیص ارز و ثبت س��فارش واردات 
مواد اولیه مراجعه کرد، اما موفق به دریافت نشد، من 
به عنوان مع��اون وزیر صنعت بودجه در اختیار دارم 
و نیاز آن تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه صنعت 

کفش را تأمین خواهم کرد. 
تسهیالت ویژه برای خرید زمین در شهرک 

صنعتی قرچک 
وی در ادام��ه در م��ورد ش��هرک صنعتی قرچک، 
گف��ت: همچنین نجف��ی، معاون وزی��ر صنعت ابالغ 
کرده اس��ت ک��ه تولیدکنندگان صنع��ت کفش که 
متقاض��ی خری��د زمین در این ش��هرک هس��تند، 
می توانن��د 5درص��د از قیمت تمام ش��ده زمین را به 
ص��ورت پیش پرداخت بدهند و بقیه وجه را در قالب 
60 قس��ط بدون سود پرداخت کنند.  رئیس اتحادیه 
کفش دست دوز تهران در مورد ارز حاصل از صادرات 
کفش بیان داشت: این موضوع که فروش ارز حاصل 
از صادرات با توجه به باالبودن هزینه  تولید، به قیمت 
4200 تومان به صرفه نیس��ت را تأیید می کنم، اما به 
نظر می رسد، الزم است تا کارگروه یادشده مسائل و 
مشکالت حوزه صادرات کفش را هم بررسی کنند و 

سپس نتایج در این مورد اعالم شود. 
واردات حدود 500 میلیون دالر کفش قاچاق 

به کشور
شجری اظهار داش��ت: براساس آمار رسمی ارزش 
واردات کف��ش به ص��ورت قانون��ی 34 میلیون دالر 
اس��ت، اما ارزش واردات کفش به ایران براساس آمار 
س��ازمان اقتصاد جهانی 500 میلیون دالر است که 
اختالف بین این دو رقم نش��انه واردات قاچاق کفش 
به کش��ور اس��ت.  وی گفت: کفش خارج��ی باید با 
ش��رایط ویژه ای به کشور وارد ش��ود تا امکان رقابت 

برای تولیدکننده داخلی فراهم شود. 
رئیس اتحادیه کفش دس��ت دوز ته��ران با تأکید 
بر اینکه در ایران کف��ش با بهترین کیفیت می  تواند 
تولید ش��ود، گفت: در صورت حمایت از تولید کفش 

داخلی دیگر نیازی به واردات کفش نیست. 

اخبار

 توپ مشکالت »نیما«
در زمین وزارت صنعت

رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات از تأخی��ر وزارت 
صنعت در ارائه فهرس��تی خبر داد که تکلیف فروش 
ارز برخی کاالهای صادراتی خارج از س��امانه »نیما« 
را روشن می کرد.  به گزارش تسنیم، محمد الهوتی 
گفت: در دس��تورالعمل معاون اول رئیس جمهور در 
راس��تای تصمیمات ارزی و ش��روع فعالیت س��امانه 
»نیما«،  بندی وج��ود دارد که طبق آن 80درصد از 
کااله��ای صادراتی که مربوط ب��ه واحدهای دولتی، 
ش��به دولتی و عم��ده می ش��ود باید در این س��امانه 
عرضه و 20درصد بقیه براس��اس فهرس��تی که قرار 
بود توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود، 
متمایز شوند تا خارج از سامانه »نیما« امکان فروش 

مستقیم به واردکنندگان را داشته باشد. 
وی با اشاره به اینکه متأسفانه بیش از یک ماه از زمان 
این دستورالعمل گذش��ته و هنوز فهرستی ارائه نشده 
اس��ت، ادامه داد: ارزی که در »نیما« عرضه می ش��ود 
غالبا ارز مرب��وط به فروش پتروش��یمی ها، فوالدی ها 
و ش��رکت های بزرگ اس��ت و در حال حاضر صادرات 
کااله��ای تولید داخ��ل که مواد اولی��ه آن 100درصد 
داخلی اس��ت مانند خش��کبار، فرش، روده و پوس��ت 
کماکان ارزش��ان متاثر از بازار غیررسمی و دچار ابهام 
اس��ت.  رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات تصریح کرد: 
درخصوص اینکه این 20درصد کاالها باید با نرخ توافقی 
یا نرخ 4200 تومانی فروخته شود ابهام وجود دارد که 
امیدواریم طی روزهای آینده با ارائه فهرس��ت مربوط، 
تکلیف این دسته از صادرکنندگان روشن شود تا بدانند 
بر چه اساس برنامه ریزی و سفارش های خود را مدیریت 
کنند.  وی اظهار داشت: این 20درصد کاالهای سنتی، 
صنعتی و کش��اورزی عمدتا مربوط به بخش خصوصی 
بوده اس��ت و س��هم کوچکی از کل صادرات دارند، اما 
اینک��ه اظهارنامه صادراتی قیمت پی��دا خواهد کرد و 
یا تفاوتی که باب��ت اظهارنامه صادراتی صادر کننده به 
عنوان درآم��د حاصل از صادرات اخ��ذ می کند، هنوز 
روشن نیست.  الهوتی بر لزوم نظارت دولت در برگشت 
ارز حاص��ل از صادرات تأکید کرد و افزود: دولت حتما 
باید نظارت داش��ته باش��د تا ارز حاص��ل از فروش در 
واردات غیررسمی و خروج از سرمایه قرار نگیرد.  وی با 
بیان اینکه رشد صادرات طی چهار ماه گذشته به دلیل 
افزایش نرخ ارز سرعت گرفته است، گفت: تراز تجاری 
کشور در فروردین مثبت بوده است که می طلبد قوانین 

و مصوبات متناسب با رشد صادرات باشد. 

واردات برنج در فروردین ماه 20 
هزار تن کم شد

براس��اس آمار گمرک، در فروردین ماه سال جاری 
میزان واردات برنج نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
از 85 هزار تن به 66هزار تن کاهش یافته و به لحاظ 

وزنی با افت 22درصدی مواجه شده است. 
به گزارش تسنیم، بررسی آمارهای تجارت خارجی 
کشور نش��ان می دهد در فروردین ماه امسال واردات 
برنج نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قب��ل با کاهش 
22درص��دی به لحاظ وزنی و کاهش 6.8درصدی به 
لحاظ ارزشی مواجه شده است. در این مدت 66هزار 
تن برنج نیمه س��فید ش��ده یا کامل س��فید شده به 
ارزش 68 میلیون دالر به کشور وارد شده است.   در 
فروردین ماه امس��ال کل صادرات کشور 3.1میلیارد 
دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
15درصدی داش��ته اس��ت. همچنین میزان واردات 
کشور در این مدت 2.5 میلیارد دالر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 7درصد رشد داشته است. 

افت 5درصدی واردات رسمی از 
ترکیه در زمستان گذشته

واردات رسمی ایران از ترکیه در سه ماهه نخست 
سال جاری میالدی با افت 5درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به 759 میلیون دالر رسید. 
به گزارش تس��نیم، آمارهای منتشرش��ده از سوی 
موسس��ه آمار ترکیه نش��ان می دهد، حجم مبادالت 
تجاری بی��ن ایران و ترکیه در ب��ازه زمانی ژانویه تا 
م��ارس 2018، با 3درصد افزایش نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته میالدی ب��ه 2.641 میلیارد 
دالر رسیده اس��ت. در ماه های ژانویه تا مارس سال 
2017 ارزش تج��ارت بین دو کش��ور بالغ بر 2.561 
میلیارد دالر اعالم ش��ده بود.  براساس این گزارش، 
صادرات ترکیه به ایران در س��ه ماهه نخست امسال 
 با افت 5درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به
759 میلیون دالر رس��یده اس��ت. ترکیه در سه ماهه 
نخست سال قبل 802 میلیون دالر کاال به ایران صادر 
کرده بود.  ارزش صادرات ترکیه به ایران در س��ه ماهه 
نخست 2018 معادل 1.8درصد کل صادرات این کشور 
بوده و ایران در رتب��ه 19 بزرگ ترین مقاصد صادراتی 

این کشور قرار داشته است. 
ام��ا واردات ترکیه از ایران در س��ه ماهه نخس��ت 
امس��ال رشد 7درصدی داش��ته و از 1.759 میلیارد 
دالر در س��ه ماهه نخست 2017 به 1.882 میلیارد 

دالر در سه ماهه نخست 2018 رسیده است. 
واردات ترکیه از ایران در سه ماهه نخست 2018 
مع��ادل 3درص��د از کل واردات ترکیه در این مدت 
بوده اس��ت و ای��ران رتب��ه 7 در میان کش��ورهای 
تأمین  کننده کاالی مورد نیاز این کش��ور را داش��ته 
است.  نفت و گاز مهم ترین کاالی صادراتی ایران به 
ترکیه اس��ت که افزایش قیمت آن علت عمده رشد 
ارزش واردات ترکیه از ایران در س��ه ماهه نخس��ت 

2018 بوده است. 
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خودروس��ازان  قیمت  کنترل 
ب��ا تکیه ب��ر ارتق��ای بهره وری 
در حال��ی از س��وی نمایندگان 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
م��ورد تأکی��د ق��رار گرفته که 
به ط��ور قط��ع ای��ن تأثی��ر ت��ا 
است، چراکه  اندازه مش��خصی 
زیرساخت های تولید در صنعت 
خودروی ایران قدیمی بوده و از 
تکنولوژی جدید و پش��رفته ای 
بهره نمی برد و در این ش��رایط 
نمی ت��وان انتظار داش��ت بدون 
س��رمایه گذاری، ش��اهد تحول 
چندان��ی از دید به��ره وری در 

تولید خودرو باشیم. 
به گ��زارش »عصرخ��ودرو«، 
بنابراین تأکیدات مطرح ش��ده 
مبن��ی ب��ر این ک��ه ب��ا ارتقای 
تغیی��رات  بتوانی��م  به��ره وری 

قیمتی ناش��ی از افزایش قیمت 
ارز و تورم س��االنه که از بیرون 
به خودروساز تحمیل می شود را 
جبران کنیم، قاعدتاً امکان پذیر 
نخواهد ب��ود، چراک��ه اگر این 
امکان وجود داش��ت باید همه 
هزینه ها در سایر صنایع از جمله 
صنعت ساختمان، پتروشیمی و 
سایر صنایع با تکیه بر بهره وری 
کنترل مانع از افزایش قیمت ها 
و تورم در این بخش می شدیم و 
با تحقق این روند، تورم ساالنه 
را به صفر درصد می رس��اندیم. 
بر این اس��اس اظهارات مطرح 
ش��ده مبنی بر کنت��رل قیمت 
ب��ا تکیه ب��ر ارتق��ای بهره وری 
نیس��ت.  منطق��ی   چن��دان 
اگ��ر در صنع��ت خ��ودرو روی 
فناوری  و  تولید  زیرساخت های 

سرمایه گذاری کرده و با تکیه بر 
این موضوع محصوالت جدیدی 
با س��طح کیفی ب��اال وارد بازار 
کنیم که س��طح کیفی باالتری 
داش��ته باش��د و ای��ن تولیدات 
ب��ا اب��زار و تجهیزات مناس��بی 
تولید ش��ده باش��د، می توان تا 
اندازه زیادی نس��بت به جبران 
هزینه ها اقدام کرد اما مش��کل 
این اس��ت ک��ه هم اکن��ون این 
خودرو  در صنعت  زیرساخت ها 
وج��ود ندارد و س��رمایه گذاری 
چندان��ی در ای��ن صنعت انجام 
نشده اس��ت، بنابراین نمی توان 
انتظ��ار کنترل قیم��ت با تکیه 
 ب��ر ای��ن روش ه��ا را داش��ت. 
در ای��ن ش��رایط تنه��ا راهکار 
جبران هزینه های خودروسازان، 
افزایش قیمت اس��ت و اگر این 

تصور وجود داش��ته باش��د که 
خودروساز داخلی جز با افزایش 
قیمت ها قادر به ادامه کار است، 
 تص��وری اش��تباه خواه��د بود. 
در س��الی که به نام حمایت از 
نام گذاری ش��ده  کاالی داخلی 
ای��ن پرس��ش مطرح می ش��ود 
که چگونه اجازه داده می ش��ود 
ب��دون  خارج��ی  خودروه��ای 
آن که نظارتی ب��ر قیمت تمام 
ش��ده آنها انج��ام ش��ود، وارد 
کشور ش��ود، اما از سوی دیگر 
گل��وی تولیدکنن��ده داخلی را 
داری��م  انتظ��ار  و  می فش��اریم 
ضرر و زیان ناش��ی از تغییرات 
افزای��ش  ب��دون  را  اقتص��ادی 
قیمت ه��ا جبران کن��د. در این 
ش��رایط عنوان می شود افزایش 
عمق س��اخت داخ��ل می تواند 

کم��ک بزرگ��ی ب��رای صنعت 
هزینه های  کنت��رل  و  خ��ودرو 
آن باشد این در حالی است که 
داخلی س��ازی در برخی قطعات 
تأثیرگ��ذار  سیس��تم هایی  و 
اس��ت که تیراژ باالی��ی ندارند، 
زی��را داخلی س��ازی قطع��ات و 
سیستم هایی که از خارج کشور 
تأمین و از س��وی شرکت هایی 
که س��االنه ده ها میلیون قطعه 
می س��ازند کاری بیهوده خواهد 
بود زیرا ام��کان رقابت از لحاظ 
قیمت با آنها وجود ندارد. بر این 
اساس سیستم های الکترونیکی 
که می��زان فناوری آنها پایین تر 
اس��ت و برای خ��ودروی خاص 
تولید می ش��ود و تی��راژ باالیی 
قیم��ت  در  چن��دان  ن��دارد، 

تمام شده تأثیرگذار نیست. 

واردکنن��دگان  انجم��ن  دبی��ر 
قیم��ت  افزای��ش  علت ه��ای  خ��ودرو 
خ��ودرو و ایج��اد فاصل��ه بی��ن تولیدات 
ک��رد.  تش��ریح  را  خارج��ی  و   داخل��ی 
به گزارش پدال نیوز، مهدی دادفر، دبیر 
انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سامانه 
ثبت س��فارش خودروهای خارجی اظهار 
کرد: س��امانه ثبت س��فارش خ��ودرو در 
س��امانه جامع تجارت ایران ادغام ش��ده 
اس��ت. از آنجایی که خودروهای خارجی 
در این س��ایت بارگذاری نش��ده اند هنوز 

امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد. 
دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خودرو 
با اش��اره به نبود ش��رایط برای گشایش 
ال س��ی تصریح ک��رد: ثبت س��فارش از 
طریق گش��ایش ال س��ی در چهار کشور 
مورد تأیید وزارت صنعت و معدن اس��ت 
که با توجه به بس��ته بودن ثبت ال س��ی، 

ثبت سفارش صورت نمی گیرد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه خرید خ��ودروی 
خارج��ی از اولوی��ت دریاف��ت ارز 4200 
خارج ش��ده اس��ت، بیان کرد: ب��ه دلیل 
تعری��ف اولویت بندی ب��رای واردات کاال، 
ارز دولتی ب��ه کاال های دیگ��ر تخصیص 
داده ش��ده اس��ت و فق��ط دو ش��رکت 
وارد کنن��ده خ��ودرو به ص��ورت محدود 
 ارز 4200 تومان��ی دریاف��ت می کنن��د. 
 دادف��ر ب��ا اش��اره ب��ه دالی��ل افزای��ش 
قیم��ت خودرو ه��ای وارداتی اب��راز کرد: 
کاه��ش عرضه ب��ه دلی��ل بس��ته بودن 

ثبت س��فارش، افزایش اس��قاط خودرو، 
نوس��انات ن��رخ ارز، افزای��ش آیتم ه��ای 
اس��تاندارد خودرو ه��ای وارداتی از 55 به 
85 مورد و حذف کردن ش��رکت های که 
موازی ب��ا نمایندگی های خ��ودرو، اقدام 
ب��ه واردات می کردن��د از دالی��ل اصل��ی 
 افزایش قیمت خودرو های خارجی است. 
 ب��ه گفت��ه وی، تصمیم��ات لحظه ای و 
م��وازی باع��ث الته��اب در ب��ازار خودرو 
 و ع��دم تثبی��ت ب��ازار داخلی می ش��ود. 
 وی با بیان اینکه افزایش اس��تاندارد های 
خودرو ه��ای وارداتی باعث افزایش قیمت 
ش��ده اس��ت، ابراز ک��رد: خودروس��ازان 
اس��تاندارد های  مبن��ای  ب��ر  خارج��ی 
هم��ان منطقه و کش��ور اقدام ب��ه تولید 
خ��ودرو می کنند و افزایش اس��تاندارد ها 
باعث می ش��ود ش��رکت های واردکننده، 
 خودرو های��ی با قیم��ت ب��اال وارد کنند. 
 دادفر ادام��ه داد: برخی اس��تاندار دهای 
اعالم ش��ده ب��رای خودرو ه��ای وارداتی 
منطبق با ش��رایط کش��ور نیست، به طور 
نمونه رعایت اس��تاندارد یورو 6 توس��ط 
خودرو ه��ای خارجی زمان��ی مؤثر خواهد 
بود که س��وخت خودرو نیز با اس��تاندارد 
ی��ورو 6 در کش��ور قابل تهیه باش��د، در 
غیر این صورت به دلیل احتراق نامناسب 
بنزی��ن، آلودگ��ی چندین براب��ر و موتور 
 خودرو نیز در درازمدت آسیب خواهد دید. 
ش��رایط  ب��ه  توج��ه  ب��ا  اف��زود:   وی 
واردات  بای��د  کش��ور  بنزی��ن  ن��وع  و 
حداکث��ر  ب��ا  خارج��ی  خودرو ه��ای 

 انطباق پذی��ری با س��وخت انجام ش��ود. 
 دبی��ر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو با 
اش��اره به افزایش قیمت خودرو در س��ال 
گذش��ته، اب��راز کرد: در س��ال 96 برخی 
مسئوالن ذی ربط با مهندسی بازار خودرو 
باع��ث افزایش قیم��ت برند ه��ای معتبر 
خودرو های وارداتی و ایجاد فاصله قیمتی 
میان خودرو های داخلی و خارجی شدند 
ک��ه خودرو های چینی با اس��تفاده از این 
 فضا اقدام به حضور در بازار ایران کردند. 
 وی با اشاره به حضور پررنگ خودرو های 
چین��ی در کش��ور تصریح ک��رد: با توجه 
به روابط سیاس��ی ای��ران و چین، فعاالن 
اقتصادی چینی اقدام به س��رمایه گذاری 
مح��دودی در صنع��ت خ��ودروی ایران 
کردند و با اس��تناد به قانون معافیت های 
گمرکی ب��رای کاال هایی ک��ه 30 درصد 
تولید آن با مش��ارکت ایران باشد حضور 
 پررنگ��ی در ب��ازار داخل��ی پی��دا کردند. 
 به گفته وی، ش��رکت های خودروسازی 
اروپایی به دلیل پایین بودن تعداد سفارش، 
 عالقه ای به سرمایه گذاری در ایران ندارند. 
خودروس��ازی  اینک��ه  بی��ان  ب��ا   وی 
صنعت اول کش��ور اس��ت، اظه��ار کرد: 
خودروس��ازی ب��ا فعالیت مس��تقیم 90 
ه��زار نفر به عن��وان صنعت اول کش��ور 
بای��د قدم هایی را ب��رای افزایش کیفیت 
ب��ردارد.  داخ��ل  س��اخت   خودرو ه��ای 
 دادفر ب��ا بی��ان اینکه فش��ار حمایت از 
خودروی داخلی بر دوش مصرف کنندگان 
اس��ت، بی��ان ک��رد: حمای��ت از تولی��د 

خ��ودروی داخل��ی نبای��د باع��ث ایجاد 
انحص��ار و حمایت بی قید و ش��رط از آن 
ش��ود و هزینه این تفاوت قیمت وکیفیت 
روی  خارج��ی  و  داخل��ی  خودروه��ای 
کند.  س��نگینی  مصرف کنن��دگان   دوش 
 وی با انتقاد از وضع تعرفه بر خودرو های 
هیبری��دی تصریح کرد: به ط��ور معمول 
خودرو ه��ای هیبری��دی قیم��ت باالتری 
نس��بت به خودرو ه��ای بنزین��ی دارند و 
وضع تعرف��ه روی خودرو های برقی باعث 
 اس��تقبال کمتر از این خودرو ها می شود. 
 دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو 
ادام��ه داد: اس��تفاده از انرژی ه��ای ن��و 
و تجدیدپذی��ر و کاه��ش آلودگی ه��ای 
محیط زیس��ت موض��وع بس��یار مهم��ی 
در کش��ور اس��ت. بنابراین پایین آوردن 
تعرف��ه واردات خودرو ه��ای هیبریدی و 
ارائه مش��وق هایی برای اس��تفاده بیشتر 
مصرف کنن��ده، زمینه حض��ور این قبیل 
 از خودروه��ا را در کش��ور فراهم می کند. 
 وی ب��ا انتق��اد از نبود قوانین ش��فاف و 
روش��ن در لیزین��گ خودرو بی��ان کرد: 
فروش��ندگان ب��زرگ خ��ودروی دنی��ا با 
ایجاد شرایط فروش اقساطی با نرخ سود 
صف��ر درصد باعث افزای��ش قدرت خرید 
مصرف کنن��ده و باال رفتن فروش و رقابت 
در بازار خودرو می شوند، درحالی که سود 
باالی لیزینگ خودرو در کش��ور ما و نبود 
قوانین شفاف، باعث شده ریسک خدمات 
لیزینگ ب��رای خریداران و فروش��ندگان 

افزایش یابد. 

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص 
اه��داف طرح س��اماندهی ب��ازار خودرو 
اظهار داش��ت: بررس��ی میزان افزایش 
قیم��ت خودروه��ا، تعیی��ن تعرفه برای 
خودروه��ای متفاوت، خصوصی س��ازی 
صنع��ت خ��ودرو و افزای��ش کیفی��ت 

خودروه��ای داخل��ی، ک��ه از مهم ترین 
مطالب��ات م��ردم از صنعت خ��ودروی 
کشور اس��ت، اهداف اصلی طرح مذکور 

هستند. 
حمیده زرآب��ادی در گفت وگو با خبر 
خودرو در رابطه با تأثیر طرح ساماندهی 
ب��ازار خودرو بر مافی��ای واردات خودرو 

گف��ت: همانگون��ه ک��ه هیچ��گاه یک 
طرح به تنهایی نمی تواند فس��ادی را از 
بی��ن ببرد، طرح مذکور نی��ز به تنهایی 
نمی توان��د مافی��ای واردات خودرو را از 
بین بب��رد، مگر اینکه در تمام س��طوح 
اجرای��ی و اداری ش��فافیت و س��المت 

وجود داشته باشد. 

نماین��ده مردم قزوی��ن، آبیک و البرز 
در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
خودروس��از بودن در گرو داشتن پلتفرم 
ملی اس��ت، گفت: چنانچه خودروسازان 
داخلی دان��ش تولید پلتفرم را داش��ته 
باشند می توانند خود را در دنیا به عنوان 

خودروساز بین المللی مطرح کنند. 

علت افزایش قیمت خودرو و ایجاد فاصله بین تولیدات داخلی و خارجی

طرح ساماندهی بازار خودرو به تنهایی نمی تواند مافیای واردات خودرو را از بین ببرد

تورم صنعت خودرو با ارتقای بهره وری کنترل نمی شود
اخبار

 نوسازی 10هزار تاکسی
معطل یک ابالغیه! 

بارها و بارها مس��ئوالن پایتخ��ت اعالم کردند که 
حل مش��کل ترافی��ک و آلودگی هوا ج��زو مطالبات 
درجه یک ش��هروندان تهرانی است و همگی توسعه 
و نوس��ازی حمل ونقل عموم��ی را تنها راه چاره حل 
ترافی��ک و در پی آن حل آلودگی ه��وا می دانند اما 
در این چرخه ش��اهد رفتارهای متناقضی از س��وی 
برخی دستگاه ها هس��تیم.  به گزارش پایگاه خبری 
»عصرخودرو« ،داس��تان نوس��ازی تاکسی ها، پستی 
و بلندی ه��ای بس��یاری را در دوره کوتاه خود دیده 
اس��ت، چراکه طرح »کلی��د به کلید« از س��ال 94 
آغاز ش��د و قرار بود در این ط��رح مبلغ 20 میلیون 
تومان، تسهیالت ارزان قیمت به مالکین تاکسی های 
فرس��وده و مبل��غ 5میلیون تومان ب��رای دو گواهی 
اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت 
و همچنی��ن مبلغ پنج میلیون ریال هم بابت الش��ه 
خودرو به عنوان آورده مالک تاکس��ی فرسوده لحاظ 
ش��ود، اما بعد از مدتی ای��ن طرح به دلیل اختالفات 
خودروس��از و گمرک متوقف ش��د.  ب��ا توقف روند 
نوسازی تاکسی های فرس��وده، همه تالش کردند تا 
گره از این مهم باز ش��ود و نهایتاً طلس��م این توقف 
بعد از گذش��ت چند ماه شکس��ت و در آبان ماه سال 
96 صدور پیش فاکتورها توس��ط شرکت خودروساز 
آغاز شد و فرآیند نوسازی تاکسی های فرسوده مانند 
گذشته از سر گرفته شد اما این روند هم دوام زیادی 
نداشت، چراکه بار دیگر در بهمن ماه سال 96 مجددا 

این طرح متوقف شد.
تخفیف هایی که هنوز اعمال نشده

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های 
ش��هری نیز در خصوص این توقف به ایس��نا می گوید: 
عل��ت عدم تناس��ب اعتبارات و انباش��ت فرس��ودگی، 
نوسازی تاکس��ی های فرسوده را با مش��کالتی روبه رو 
کرده است و این باعث می شود که گمرک معوقات خود 
را به ایران خودرو نپردازد و در نتیجه شرکت خودروساز 
نی��ز پیش فاکتور صادر نکن��د. در حقیقت اعتباری که 
هرس��اله در قانون بودجه ب��رای این امر تخصیص داده 
می شود، پاسخ انباشت فرسودگی را نمی دهد.  ضامنی 
اضاف��ه کرد: با وجود اینکه س��ازمان برنام��ه و بودجه 
ق��ول اعمال تخفیف داده ک��ه بدهی های قبلی گمرک 
ب��ه ایران خودرو پرداخت ش��ود اما هن��وز تغییری در 
روند توقف را ش��اهد نیستیم و به نظر می رسد شرکت 
خودروس��از بایستی پیگیری ها و مکاتبات الزم را انجام 

دهد تا این طرح مجددا از سر گرفته شود. 
توقف نوسازی 10هزار تاکسی در سال حمایت 

از کاالی ایرانی
علیرض��ا قنادان، مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی 
ش��هرداری ته��ران نی��ز در م��ورد رون��د نوس��ازی 
تاکس��ی های فرس��وده با گالیه از شرکت خودروساز 
داخل��ی، به ایس��نا گفت : در س��ال حمایت از کاالی 
ایرانی قرار داریم و برنامه ما این است که از تولیدات 
داخلی استفاده کنیم، اما متأسفانه شاهد هستیم که 
شرکت طرف قرارداد در نوسازی تاکسی های فرسوده 
به دلیل برخی مش��کالت مالی با س��ایر سازمان ها، 
ص��دور پیش فاکتور را متوقف کرده اس��ت و عماًل با 
این اقدام خود پروژه  نوسازی تاکسی های فرسوده در 
کل کش��ور را متوقف کرده اس��ت و 10 هزار تاکسی 
در صف نوس��ازی قرار دارند که الزم است مسئوالن 

فکری به حال این موضوع کنند. 

محدودیت اختصاص ارز 4200تومانی 
به واردکنندگان خودرو

رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو ب��ا بیان 
این که می��زان تخصیص دالر با نرخ 4200 تومان به 
واردکنندگان بس��یار اندک اس��ت، اظهار کرد: بانک 
مرکزی طبق وع��ده ای که داده بود به واردکنندگان 
دالر می ده��د، اما مقدار آن بس��یار مح��دود بوده و 
عماًل این میزان پاس��خگوی کافی برای تقاضا و نیاز 
واردکنندگان نیس��ت.  به گ��زارش کارپرس، کورش 
مرشد سلوک با تأکید بر این که محدودیت تخصیص 
ارز، هم بازار را دچار بحران می کند و هم مش��کالت 
عدی��ده ای ب��رای واردکنندگان ایج��اد خواهد کرد، 
اظهار کرد: با این شرایط به طور قطع با بحران عرضه 
خودرو در آینده مواجه خواهیم شد، چراکه تقاضای 
جامعه با توجه به این مقدار ارزی که تخصیص داده 
ش��ده قابل پوش��ش نیس��ت.  او درباره تغییر قیمت 
خودروه��ای وارداتی در ش��رایط فعل��ی توضیح داد: 
اگر ن��رخ ارز افزایش یابد، خودروهای وارداتی نیز بر 
اس��اس نرخ واردکنندگان قیمت گذاری می شود اما 
ب��ا وج��ود این که در حال حاضر ب��ه جز دالر 4200 
تومانی نرخی به رسمیت ش��ناخته نمی شود قیمت 
خودرو یا با این نرخ تعیین می ش��ود و یا به طور کل 
واردکنندگان امکان واردات خودرو نخواهند داشت.  
مرشد سلوک با بیان این که اگر این دالر تخصیص 
داده شود قیمت خودروهای وارداتی افزایش نخواهد 
یافت، خاطرنش��ان کرد: در گذشته نیز ارز مبادله ای 
ب��ا نرخ 3700 تومان به واردکنن��دگان خودرو تعلق 
نمی گرفت، بنابرای��ن نمی توان گفت با افزایش 500 
تومانی نرخ فعلی به نس��بت گذش��ته، شاهد افزایش 

قیمت خودروهای وارداتی خواهیم بود. 
رئی��س انجم��ن واردکنن��دگان خ��ودرو درب��اره 
چش��م انداز این بازار بیان کرد: در صورتی که بحران 
ارزی کش��ور به صورت کامل حل ش��ود با توجه به 
ارتباط مس��تقیمی که با واردات خودرو دارد، شاهد 
تنظیم ای��ن بازار خواهی��م بود اما ب��ه دلیل این که 
خودرو در اولویت فهرس��ت کاالهایی که دالر 4200 
ب��ه آنها تعلق می گیرد قرار ندارد، ش��رایط فعلی این 

بازار را تا حدودی دچار مشکل خواهد کرد. 

اخبار

چرا قطعه سازان داخلی بی انگیزه 
شدند؟ 

بررس��ی آم��ار واردات قطع��ات منفصل��ه خودرو 
از چین و س��ایر کش��ورها در سال گذش��ته آماری 
تکان دهن��ده اس��ت؛ آماری که می توانس��ت حداقل 
بخش��ی از آن سهم تولید کننده داخلی و تنها درصد 
کمتری متعلق به س��بد واردات باشد. اما درست در 
س��ال مزین به تولید و اشتغال، آمار واردات قطعات 
خودرویی  حدود دوبرابر بیش��تر از سال گذشته بوده 

است. 
به گزارش پدال نیوز، از فروردین ماه امس��ال که 
آمار واردات قطعات خودرویی یکی پس از دیگری 
منتشر ش��ده، بیش از هر زمان دیگری گالیه های 
 قطعه س��ازان در س��ال گذش��ته را تداعی می کند. 
روزهای��ی ک��ه قطعه س��ازان از قط��ع ش��دن ارز 
مبادل��ه ای برای خرید مواد اولیه گالیه داش��تند و 
از کس��ادی بازار به دلی��ل واردات بی رویه قطعات 
ناله می کردند تا زمانی که قطعه س��ازان زیر زمینی 
بیش از ه��ر زمان دیگری ب��ازار قطعات چینی را 
رونق می دادن��د؛ روزهای پرهیاهوی��ی که صدای 
 قطعه س��ازان داخلی به گوش کس��ی نمی رس��ید. 
 ح��اال دیگ��ر آم��ار واردات قطعات گوی��ای همه 
مش��کالتی است که سال گذش��ته بر قطعه سازان 
و صنعت قطعه سازی گذش��ته است؛ روزهایی که 
به واس��طه توجه نش��دن به فرصت ه��ای پیش رو 
این صنعت اس��تراتژیک و دارای پتانس��یل باال در 
افزایش کیفیت تولیدات داخلی و صادرات قطعات 
خودرویی، باعث ش��ده تا برخی قطعه س��ازان را به 
زمی��ن بزند و برخی دیگ��ر را از ادامه فعالیت  های 
تولیدی بازدارد و آنها را تنها به فکر واردات صرف 

مواد اولیه بیندازد. 
 جالب اس��ت ک��ه فرصت های از دس��ت رفته 
درس��ت در روزهایی رخ داده اس��ت ک��ه نه تنها 
س��ال 96 به عنوان سال »اقتصاد مقاومتی: تولید 
و اش��تغال« نام گذاری ش��د، بلکه حت��ی هر روز 
بر افزای��ش تولیدات داخل��ی و حمایت از کاالی 
ایران��ی تأکید می ش��د. با ای��ن حال ام��ا نه تنها 
س��هم قطعه س��ازان داخلی در تولی��دات داخلی 
خودروس��ازان آنگون��ه که انتظ��ار می رفت نبود، 
بلکه حتی برخی قطعه س��ازان نیز در قراردادهای 
 خودروی��ی داخل��ی و مش��ترک دی��ده نش��دند. 
اما چرا حال و روز قطعه س��ازانی که هر روز دم از 
حمایت از آنها زده می ش��د و بارها دولتمردان از 
قطعه س��ازان داخلی و افزایش سهم تولید قطعات 
خودرویی در س��اخت خودروها خبر داده بودند، 
امروز ب��ه گونه ای ش��ده که برخی قطعه س��ازان 
عطای تولی��د داخلی را به لقایش بخش��یده اند و 
اکنون فقط به فکر پ��اس کردن چک ها و گذر از 
 مرحله تراز کردن درآمد و هزینه هایشان هستند. 
  نگاهی به مش��کالت قطعه س��ازان در سال 96 
مشکالت یا دست اندازهای پیش پای قطعه سازان 
در سال گذش��ته کم نبود، با این حال بسیاری از 
قطعه س��ازان با کم و کاست این صنعت ساختند 
و تولی��دات خ��ود را تا جای ممک��ن ادامه دادند، 
ام��ا در نیمه ه��ای س��ال گذش��ته ارز مبادله ای 
قطعه سازان قطع و آمار واردات قطعات خودرویی 
اوج گرفت. با ای��ن حال اما مجلس، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و خودروس��ازان اعالم کردند که 
آم��اده حمایت از قطعه س��ازان داخلی هس��تند. 
ام��ا از آذرم��اه س��ال گذش��ته تاکن��ون نه تنه��ا 
حمایتی از قطعه س��ازان دیده نش��د، بلکه همان 
حمایت های گذش��ته نیز رنگ و ب��وی خود را از 
 دس��ت داد و قطعه سازان تنهاتر از گذشته شدند. 
 در همی��ن بی��ن بارها قطعه س��ازان نس��بت به 
افزایش تعرفه های قطع��ات خودرو گالیه کردند، 
ام��ا با این ح��ال آب از آب تکان نخ��ورد و حتی 
خودروس��ازان نیز برای بهبود ساز و کار خودشان 
هم که ش��ده ب��ه کم��ک قطعه س��ازان نیامدند. 
از طرف��ی دیگ��ر ماج��رای قدیم��ی بده��کاری 
خودروس��ازان ب��ه قطعه س��ازان همچن��ان ادامه 
دارد و هن��وز بس��یاری از قطعه س��ازان موفق به 
 اخ��ذ طلب های خود از خودروس��ازان نش��ده اند. 

 واردات 190 میلیون دالر قطعه 
خودرو در فروردین

بررس��ی آماره��ای تج��ارت خارج��ی کش��ور در 
فروردی��ن ماه نش��ان می ده��د درحالی که خودروی 
کامل در فهرس��ت 15 قلم��ی کاالی اصلی وارداتی 
دیده نمی ش��ود، بی��ش از 190 میلی��ون دالر قطعه 

خودرو به کشور وارد شده است. 
بر اس��اس آمارهای گم��رک ایران، در نخس��تین 
ماه س��ال جاری درحالی که خودرو کامل از فهرست 
15 قلمی کاالی اصلی وارداتی حذف ش��ده، حداقل 
191میلیون دالر قطعه خودرو به کش��ور وارد شده 
اس��ت. به گزارش تسنیم، بر این اساس در ماه مورد 
اشاره 121 میلیون دالر قطعات منفصله جهت تولید 
اتومبیل س��واری با حجم موتور 2000 سی سی و با 
ساخت داخل 14 تا 30 درصد وارد کشور شده است 
که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل که ارزش آن 
30 میلیون دالر بوده با رش��د 300 درصدی مواجه 

شده است. 
گفتنی است سایر اقالم مربوط به قطعات خودروی 
وارداتی )با درصدهای ساخت داخل زیر 50 و باالی 
50 درصد( نیز با رش��دهای قاب��ل توجه 127 و 66 
درص��دی مواج��ه ش��ده اند. الزم به ذکر اس��ت، در 
فروردین ماه برخالف سنوات گذشته خودروی کامل 
در لیس��ت 15 قلم کاالی وارداتی اصلی کشور دیده 

نمی شود. 

شنبه
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معاون توس��عه مدیریت و جذب س��رمایه معاونت علمی در نشس��ت 
تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی ایران و دانشگاه فنی و حرفه ای با 
اشاره به اینکه ارتباط آموزش و تحصیل در کشور با نیاز جامعه مطابقت 

ندارد، اظهار کرد: متأس��فانه بنا به ضعف های 
موجود در سیستم آموزش��ی کشور، تاکنون 
خواسته های ما براساس احساس نیاز صنعت 

در کشور صورت نمی گرفت. 
به گزارش مهر، وی افزود: بدین منظور که 
فارغ التحصی��الن بعد از پای��ان مدرک دیپلم 
براس��اس احس��اس نیاز جامعه ب��ه انتخاب 
رش��ته نمی پردازند، بلکه تنها براساس فضای 
رقابتی موجود، افراد وارد رشته های گوناگون 
می ش��وند، لذا نیاز فعالیت های تخصصی، در 
نظام آموزشی کشور مشهود است و می بایست 
درصدی از آموزش های دانشگاه های کشور را 
در برگی��رد.  دلیری بیان کرد: معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری، در نظر دارد با 
راه ان��دازی مراکز ن��وآوری، ش��تاب دهنده ها 
و همچنین اس��تارتاپ ویکنده��ا ضمن نگاه 

تأکی��دی ب��ر بخش خصوصی به ایج��اد ارتباط می��ان فارغ التحصیالن و 
صنعتگران، به گونه ای بپردازد تا ضمن حل مش��کالت صنعت در کشور 
به اش��تغال زایی نیز دس��ت یابد، که این مهم مستلزم درصدی از فعالیت 

دانشگاهیان در حوزه فعالیت های عملی نیز است.  وی با اشاره به معضل 
اصلی موجود در فعالیت آموزش عالی کشور بیان کرد: فقدان هماهنگی 
میان آموزش عالی براساس نیازهای روز جامعه از یک سو و آموزش های 
تئوری از سوی دیگر، مسبب کم وکاستی های 
زیادی در این حوزه شده است، به طور مثال 
باالی 70درصد فارغ التحصیالن دانشگاه های 
فنی و حرف��ه ای  در کش��ور در حال حاضر 
مش��غول ب��ه کار هس��تند در صورت��ی که 
فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر و با برند 
ما فاقد شغل  در بازار کار هستند و این روند 
آماری نشان دهنده آن است که بحث آموزش 
عالی در کشور با مشکالت بی شماری دست 
و پنجه نرم می کند.  معاون توسعه مدیریت 
و جذب س��رمایه معاونت علمی در توضیح 
این تفاوت عملکرد میان دانش��گاه های فنی 
و حرفه ای با دانش��گاه های برتر کشور اظهار 
کرد: دانش��گاه های فنی و حرفه ای  در کنار 
آموزش خ��ود مبحث کارگاه ه��ای آموزش 
علمی را دارند، ل��ذا قاعدتا فارغ التحصیالن 
بعد از اتمام مراحل تحصیلی می توانند با تخصص وارد بازار کار شوند و این 
در حالی است که فارغ التحصیالن دانشگاه های بزرگ کشور به دلیل آنکه 

تنها تئوری ها را یاد گرفته اند امکان فعالیت در بخش خصوصی را ندارند. 

معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت پرداخت وام، جزئی از فرآیند اشتغال است اما تضمین کننده ایجاد 

اشتغال پایدار نیست. 
به گزارش ایرنا، عیسی منصوری در نشست 
شورای اشتغال استان خوزستان در سرسرای 
شهید رجایی استانداری افزود: اشتغال پایدار 
در گرو توس��عه تولید اس��ت، اما اگ��ر قرار بر 
ایجاد مشاغل خدماتی نیز باشد باید به سمت 
مشاغل خدماتی مولد مانند حوزه گردشگری 

برویم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه جهت گی��ری 
سیاست گذاران طرح اشتغال روستایی افزایش 
به��ره وری ب��وده اس��ت تصریح ک��رد: حدود 
70درصد طرح هایی که متقاضیان تسهیالت 
مشاغل روس��تایی در خوزستان ارائه کرده اند 
در حوزه پرورش دام های س��بک با تعداد کم 
بوده است درحالی که باید به سمت طرح های 
ایج��اد دامداری های صنعتی و پرورش اصالح 

 نژاد دام پیش برویم. 
منصوری با تأکید بر لزوم سرعت بخش��ی در بررسی طرح های اشتغال 
پایدار و روستایی گفت: آنچه مهم است اینکه دستگاه های مربوطه فرآیند 
تحویل طرح های اش��تغال را تس��هیل کنند و پس از آن طرح ها را برای 

بررسی به بانک ها انتقال دهند تا متقاضیان معطل نشوند. 
وی اف��زود: جهت گیری و به��ره وری اقتصادی در ه��ر منطقه برعهده 
دس��تگاه های متولی است و درواقع وظیفه آنها بهبود فضای کسب و کار 

برای بخش خصوصی است. 
مع��اون وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
یادآور ش��د: به ط��ور نمونه ص��ادرات فرش 
دس��تباف ایران 9 س��ال پیش حدود 5هزار 
تخته در سال بود اما در حال حاضر به کمتر 

از 500تخته رسیده است. 
وی گف��ت: کاهش صادرات ف��رش ایران 
تنها به تحریم ها مرتبط نیس��ت بلکه بخش 
عمده ای از آن ناشی از آشنانبودن با قوانین 

جدید بازارهای جهانی است. 
انتخاب��ی  سیاس��ت  درخص��وص  وی 
سیاست گذار یادآور شد: سیاست گذار موظف 
به اجرای سیاست انتخابی است؛ بدین معنا 
که طرح های اقتصادی مطابق با منطقه خود 

را بررسی و بهترین های آن را برگزیند. 
منص��وری در بخش��ی دیگر به س��امانه 
کارا اش��اره کرد و گفت: در استان خوزس��تان بررسی طرح ها برای ایجاد 
تس��هیالت با س��رعت خوبی همراه اس��ت اما در مرحله اعطای وام باید 

همکاری بیشتری از سوی بانک ها رخ دهد. 

پرداخت وام به تنهایی تضمین کننده ایجاد اشتغال نیستروزی 1500 تا 2هزار دانشجو در مراکز نوآوری فعالیت می کنند

ام��روزه تنه��ا راه بقای کس��ب وکار در بازار رقابتی، س��ازگاری و 
همگام ش��دن با آخرین پیشرفت های فناوری و عبور از چالش های 

دیجیتال است. 
اینترن��ت، س��ال 1990 در آمریکا متولد ش��د و س��یلیکون ولی 
بالفاصل��ه از آن اس��تقبال ک��رد و پ��س ازآن، در سراس��ر جهان با 
س��رعتی باورنکردنی توس��عه یافت. اینترنت در آمریکا اختراع شد 
ول��ی جهان بس��یار س��ریع آن را پذیرفت و در یک دهه گذش��ته، 
فناوری ه��ای جدید آن هم��ه  جا ظهور کرده ان��د. اکنون هاب های 
فناوری در مناطق مختلف اعم از نیویورک، هند، آس��یای ش��رقی، 
اروپای مرکزی و کانادا، ش��بیه به س��یلیکون ولی  شکل گرفته اند و 

این روند ادامه دارد. 
به عنوان  مثال اروپای شرقی به لطف شکوفایی استعداد فن آوری 
کارآفرین��ی، به یک��ی از مراکز ن��وآوری جهان تبدیل  ش��ده و در 
س��ال های اخیر موفقیت های زیادی را شاهد بوده است: از اسکایپ 
و ترنسفروایز استونی تا استارتاپ تشخیص چهره  لوکسری اوکراین 
که  توس��ط اس��نپ چت به مبلغ 150 میلیون دالر خریداری شد و 
عن��وان بزرگ ترین معامله تاریخ تکنول��وژی اوکراین را از آن خود 

کرد. 
نوآوری ه��ای دیجیتال هر روز با س��رعت بیش��تری فرصت های 
جدیدی خلق می کنند. کس��ب وکارهای کلی��ه صنایع باید خود را 
نه تنها برای حفظ س��هم خود در بازار رقابت��ی، بلکه برای ادامه بقا 
با پیش��رفت های تکنول��وژی همگام نگه  دارن��د. بگذارید نگاهی به 
اس��تراتژی های موفق تجاری داشته باش��یم تا این مفاهیم را بهتر 

درک کنیم: 
ساخت سیستم هایی که رشد دیجیتال را ارتقا می دهند

در دنیای کس��ب وکار امروز همه صنایع از خرده فروشی ها گرفته 
ت��ا بخش آموزش��ی، از مزای��ای بازاریابی دیجیتال به��ره می برند. 
دانش��کده ها اولین کس��ب وکارهایی نبودند که به ح��وزه بازاریابی 
دیجیتال قدم نهادند؛ ولی جالب اس��ت که نگاهی به سمت تجاری 
بخش آموزش داشته باشیم و ببینیم بازاریابی دیجیتال چگونه همه 

کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. 
آکادمی بالتیک تلنت��س )Baltic Talents( ارائه دهنده طیف 
وس��یعی از برنامه های آموزشی است و تعداد قابل  توجهی دانشجو 
را به عن��وان نی��روی کار آتی تعلی��م می دهد. هدف ای��ن آکادمی 
در مرحل��ه اول تدری��س بازاریابی دیجیتال و ترفندهای رش��د به 
مس��تعدترین دانش��جویان و در مرحله بعد پاسخگویی به نیازهای 

مراکز برون سپاری کارها است. 
آکادمی بالتیک پیش��رفته ترین تاکتیک ه��ای بازاریابی دیجیتال 
را به منظ��ور رش��د دانش��جویان خ��ود اج��را می کن��د. درواقع هر 
سیس��تمی که به کار گرفته می ش��ود، ن��رخ مقیاس پذیری حضور 
آنه��ا را افزایش می دهد. دانش��جویان می توانند به دوس��تان خود 
مراجع��ه کنند، کالس ه��ا را می توان به صورت آنالین به اش��تراک 
گذاش��ت و برنامه های س��خنرانی نیز از فضای ابری قابل دسترسی 
هستند. فرهنگ عمومی سازمان بر اساس مشارکت و سیستم هایی 

پایه گذاری شده که رشد را ارتقاء می دهند. 
پروفسور نریجوس پاکسا، رئیس هیأت علمی دانشگاه، می گوید: 
مؤسس��ه ما روی اهداف بلندمدت متمرکز اس��ت. هم��ه برنامه ها 
در راس��تای کار، تولی��د و مقیاس دهی دیجیتال اس��ت. ما نه تنها 
می خواهی��م فارغ التحصیالن��ی متخص��ص و حرف��ه ای ب��ه جامعه 
تحویل دهیم، بلکه می خواهیم مطمئن شویم بهترین و موفق ترین 

فارغ التحصی��الن، دانش خود را از طریق برنامه های ما با دیگران به 
اشتراک می گذارند. 

ش��رکتی که می خواهد فاکتور »رش��د« را عرض��ه کند، باید این 
فاکتور را مهم ترین اصل فرهنگ  سازمانی خود بداند. 

تحول دیجیتال یک خودرو و استراتژی سوخت آن است
ازآنجاک��ه تکنول��وژی ب��ا چش��م انداز کس��ب وکارهای امروزی 
ادغام شده، تقریباً همه کسب وکارها تا حدودی کسب وکار دیجیتال 
هم محس��وب می شوند. اگر ش��رکتی می خواهد در صنعت خود با 
س��ایر ش��رکت ها به رقابت بپردازد، باید سیس��تم ها و پروسه های 
قدیم��ی را م��ورد بازنگری قرار ده��د و تکنولوژی های جدید را در 
مکان مناسب به کار بگیرد. زمانی که شرکت ها می خواهند راه خود  
را از میان تحوالت دیجیتال پیدا کنند، با چالش های زیادی روبه رو 
می ش��وند. این موانع در طیف های متفاوتی ظاهر می ش��وند، مانند 
کس��ر بودجه برای فناوری های جدید یا فقدان دانش و مهارت الزم 
در راه ان��دازی ابتکارات جدید دیجیتال. اما مهم ترین چالش��ی که 
باید بر آن غلبه کنیم، تنظیم یک استراتژی مؤثر دیجیتال است. 

اس��تراتژی درواقع چارچوب ها و ساختاری است که به کسب وکار 
نشان می دهد چگونه از ابزارهای دیجیتال در دسترس، به طور مؤثر 
استفاده کند. بدون اس��تراتژی همه بودجه و تالش های شرکت به 

هدر می رود. 
به عنوان  مثال ش��رکتی که در شبکه های اجتماعی هزاران فالوئر 
دارد ولی با آنها وارد تعامل نمی ش��ود، مصداق کامل کس��ب وکاری 
اس��ت که س��وار خ��ودروی تحول دیجیتال ش��ده، ول��ی ازآنجاکه 
اس��تراتژی خاصی ن��دارد، نمی توان��د از این فرصت ب��رای حرکت 

روبه جلو استفاده کند. 
میزان فروش خرده فروش��ی تجارت الکترونیک در سراسر جهان، 
از 1.3 تریلیون دالر در س��ال 2014، به 2.3 تریلیون دالر در سال 
2017 افزایش  یافته اس��ت. این صنعت هنوز از فرصت های بس��یار 
زیادی برخوردار است و کسب وکارهایی که بر اساس یک استراتژی 
دیجیتال مؤثر حرکت می کنند، می توانند سودآوری چشمگیری در 

این زمینه داشته باشند. 
یکی از ش��رکت هایی که به خاطر اس��تراتژی های فوق العاده اش 
ش��ناخته می ش��ود، زاپوس اس��ت. زاپوس روی بهینه سازی روابط 
خود با مشتریان متمرکز شد و از همه کانال های دیجیتال استفاده 
ک��رد ت��ا به این مقصود برس��د و نهایتاً، با ای��ن موفقیت به یکی از 
رهبران بازار خرده فروش��ی آنالین تبدیل ش��د. این شرکت نه تنها 
از رس��انه های اجتماعی ب��رای تعامل و ارتباط واقع��ی و نزدیک با 
مش��تریان استفاده می کند، بلکه کارمندانش را هم تشویق می کند 
تجربی��ات خود را در این زمینه به اش��تراک بگذارند. زاپوس با این 
پس��ت ها به یک برند مردمی و محبوب تبدیل ش��د و احس��اس و 

اعتماد مشتریان را با خود همراه کرد. 
این ش��رکت بازاریابی محتوا را نیز بس��یار مهم می داند و به این 
منظور اقدامات گس��ترده ای انجام داده اس��ت. آنها عالوه بر انتشار 
ی��ک مجله دیجیتال فروش��گاهی ب��ا محتوای حرف��ه ای و جذاب، 
استراتژی منسجمی نیز برای تقویت شبکه پینترست خود دارند. 

تکنولوژی، همه صنایع و حتی ش��یوه اداره کسب وکارها را تحت 
تأثیر خود قرار داده اس��ت. ش��رکت ها باید با اس��تفاده از ابزارهای 
دیجیت��ال، اس��تراتژی های نوآورانه و خل��ق ارزش های جدید برای 

مشتریان، چالش های دیجیتال را پشت سر بگذارند. 
forbes/zoomit :منبع

تحول دیجیتال؛ پیش نیاز ضروری توسعه  کسب وکار

کسبوکار

استارتاپ های عالقه مند به حضور در نمایشگاه الکامپ می توانند از ابتدای وقت 
اداری ش��نبه پنجم خردادماه از طریق سایت elecom-stars. com نسبت به 
ثبت نام در این رویداد اقدام کنند.  به گزارش فارس، امس��ال س��الن الکام استارز 
میزبان کسب وکارهای نوپا در گروه های مختلف خواهد بود. گروه نخست که بخش 
عمده س��الن الکام استارز را تشکیل می دهد، به استارتاپ هایی که از مرحله ایده 
فرات��ر رفته اند و اقدامات اولیه برای پیاده و تجاری س��ازی طرح های ش��ان را طی 
کرده اند، اختصاص دارد. با پرداخت 750هزار تومان غرفه استاندارد استارتاپ ها با 
فضا و میز اختصاصی در اختیار این گروه از متقاضیان قرار می گیرد.  گروه بعدی 
شامل صاحبان ایده می شود. دارندگان ایده فارغ از اینکه به مرحله اجرایی رسیده 
باش��ند یا خیر می توانند برای پیداکردن س��رمایه گذار یا شتاب دهنده یا دریافت 

مشاوره جهت تکمیل نقشه تجاری ایده های شان در این بخش حضور یابند. 
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نتفلیکس به عنوان یک کمپانی رس��انه ای مبتنی بر فناوری های نوین 
همچنان در مسیر رشد پیش می رود، به طوری که ارزش بازار نتفلیکس با 

عبور از 160میلیارد دالر، دیزنی را هم پشت سر گذاشته است. 
به گ��زارش زومیت، نتفلیک��س به عنوان 
ی��ک کمپانی رس��انه ای که کار خ��ود را از 
اش��تراک دی وی دی فیلم  آغاز کرده و پس 
از تقوی��ت موج فن��اوری و با درک تغییرات 
در اثر این تغیی��رات تبدیل به یک کمپانی 
رسانه ای مبتنی بر اس��تریم ویدئو شد، روز 
به روز ش��تاب رش��د بیش��تری را در پیش 
گرفت��ه و ع��الوه بر موفقیت ه��ای مالی که 
ش��امل افزایش ارزش س��هام و س��وددهی 
اس��ت، موفق می شود جوایز متعددی را نیز 
به دلیل تولید سریال  و فیلم های سینمایی 

مورد پسند دریافت کند. 
در  کمپان��ی  ای��ن  س��هام  ارزش  ح��ال 
رون��دی صعودی ب��ه 349 دالر رس��یده و 
 از ای��ن رو ارزش ب��ازار نتفلیکس به بیش از

160 میلیارد دالر رس��یده است. نتفلیکس 
ب��ا ثبت این رکورد موفق ش��ده باالتر از کمپانی های��ی نظیر دیزنی و 
کامکس��ت قرار گیرد که در واقع رقبای این کمپانی رسانه ای هستند. 
ارزش بازار نتفلیکس در حالی از مرز 160 میلیارد دالر عبور کرده که 

این کمپانی در ژانویه سال جاری یعنی تنها چهار ماه پیش موفق شد 
تا به ارزش 100 میلیارد دالری برسد. 

برای درک رش��د برق آس��ای نتفلیکس کافی است تا نگاهی به آخرین 
گزارش مالی این کمپانی داش��ته باشیم که 
افزایش 43درصدی درآمد فصلی را برای این 
کمپانی به ارمغان آورده است. نتفلیکس طی 
سه ماهه اول سال 2018 میالدی موفق شد 
تا 7.4میلیون نفر دیگر به تعداد مش��ترکان 
خود اضافه کند. آخرین آمارهای ارائه ش��ده 
 نش��ان از ای��ن دارد که نتفلیک��س بیش از
120 میلیون مشترک در سراسر جهان دارد 
که روز به روز بر تعداد این مشترکان افزوده 

می شود. 
نتفلیک��س عالوه ب��ر نمایش س��ریال و 
ان��واع فیلم ه��ا و برنامه ه��ای تلویزیونی در 
بس��تری نوین مبتنی بر اس��تریم از س��ایر 
روش ه��ای نوین نظیر یادگیری ماش��ین و 
هوش مصنوعی نیز برای شناس��ایی سلیقه 
مخاطبانش اس��تفاده می کند که نتیجه آن 
ش��ناخت دقیق تر از مخاط��ب و در نتیجه س��اخت محتوایی منطبق بر 
خواسته های مشتریان است. این کمپانی اعالم کرده که امسال رقمی 7.5 
تا 8 میلیارد دالری را برای تولید محتوای اختصاصی در نظر گرفته است. 

فاکسکان اعالم کرد که در صدد عرضه اولیه سهام خود به ارزش 
4.25 میلیارد دالر در بازار بورس ش��انگهای اس��ت که بزرگ ترین 

عرضه عمومی سهام در چین پس از سال 2015 خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، 
ک��رد  اع��الم  فاکس��کان 
ک��ه در پی عرض��ه اولیه 
ارزش  ب��ه  س��هام خ��ود 
در  دالر  میلی��ارد   4.25
ب��ازار ب��ورس ش��انگهای 
اطالعات  براس��اس  است. 
شرکت  توسط  ارائه ش��ده 
تایوان��ی، این اق��دام لقب 
س��هام  عرضه  بزرگ ترین 
در کشور چین را به خود 

اختصاص خواهد داد. 
همانطور ک��ه می دانید، 
بزرگ تری��ن  فاکس��کان 
مونتاژکنن��ده  ش��رکت 
آیفون ه��ای اپ��ل اس��ت. 

البته در کنار آیفون های اپل، این ش��رکت تایوانی محصوالت سایر 
ش��رکت ها ش��امل انواع تجهیزات مخابراتی و همچنین سرورهای 
کالد را نیز مونتاژ و تولید می کند. فاکس��کان در صدد عرضه بیش 

از 1.97 میلیارد س��هام به ارزش تقریبی 2.1 دالر به ازای هر سهم 
است.  فاکسکان اعالم کرده است که عرضه اولیه سهام این شرکت 
در راس��تای جذب س��رمایه برای پیش��بردهای طرح های شرکت 
می پذیرد.  انجام  تایوانی 
برنامه ه��ای  جمل��ه  از 
ب��ه  بای��د  فاکس��کان 
اضافه ک��ردن روبات ها به 
خط تولید در کنار ورود 
س��رویس های  حوزه   به 
اجرای  و همچنین  ابری 
پروژه ه��ای 5G اش��اره 

کرد. 
ک��ه  صورت��ی  در 
فاکس��کان عرض��ه اولیه 
سهام خود را طبق برنامه 
اعالم ش��ده پی��ش ببرد، 
ش��اهد انجام بزرگ ترین 
عرض��ه س��هام در تاریخ 
تج��اری چی��ن پ��س از 
س��ال 2015 خواهیم بود. براس��اس آخرین گزارش ها، فاکس��کان 
موفق ش��ده است طی سال 2017 درآمدی 55.66 میلیارد دالری 

کسب کند. 

فاکسکان در صدد برگزاری بزرگ ترین عرضه اولیه سهام در چین استارزش بازار نتفلیکس با عبور از دیزنی به 160میلیارد دالر رسید

کمپان��ی مارول در س��ایتی جدید ب��ه معرفی ش��خصیت های خود 
پرداخته اس��ت که در یکی از جدیدترین اثرها به یکی از قهرمان های 
متف��اوت خود پرداخته اس��ت. علت این تفاوت را نی��ز باید در این امر 
دانس��ت ک��ه این بار ابر قهرمان یک زن اس��ت. درواقع ع��دم توجه به 
قهرمان س��ازی از میان بانوان موردی بود که مورد انتقاد بسیاری قرار 
گرفت و این امر در س��ال گذش��ته تا حدودی جبران شد. در این فیلم 
س��تارگانی همچون گل گدوت و کریس پاین حضور دارند و کارگردان 
آن نی��ز خانم��ی به نام پتی جنکیز اس��ت. درواقع وی نخس��تین زنی 
اس��ت که یک فیلم ابرقهرمانی با ش��خصیت اول یک زن را کارگردانی 
می کن��د. منتقدین نی��ز نگاهی ویژه به این فیلم داش��ته و آن را جزو 
برترین فیلم های ابرقهرمانی می دانند. موفقیت بس��یار باالی این فیلم 
باعث ش��ده است تا قس��مت دوم آن نیز در مرحله ساخت قرار گیرد. 
داستان این فیلم نیز در زمان جنگ جهانی اول رخ می دهد و روایتگر 
پرنسس جزیره تمیسکیرا است که با نجات جاسوسی به نام استیو ترور 
باعث ش��کل گیری ماجراهای متع��دد و در نهایت حضور وی در جنگ 

می ش��ود. با این حال ای��ن فیلم حاوی 
نکات ارزش��مندی اس��ت که برای هر 
مدیری می تواند راهنمای عمل بس��یار 
خوبی محس��وب ش��ود که در ادامه به 

بررسی آن خواهیم پرداخت. 
1-از تغییرات کلی واهمه نداشته 

باشید 
این امر که جریان عادی زندگی خود 
را رها ساخته و خود را در قالبی جدید 
معرفی کنید، اگرچه برای بس��یاری از 
اف��راد ام��ری غیرممکن اس��ت، با این 
حال توجه داش��ته باشید که هر فرد از 
فرصت های مح��دودی در زندگی خود 
برخوردار اس��ت که ع��دم توجه به آن 
بدون شک نتایج بسیار بدی را به همراه 

خواهد داشت. درواقع جهان پر است از انسان هایی که با غفلت هایی که 
در ای��ن زمینه انجام داده اند، اکنون در جایگاه دلخواه خود قرار ندارند. 
به همین خاطر الزم اس��ت برای موفقیت مانند افراد موفق عمل کرده 
و تغیی��رات را به عنوان اصلی طبیعی و م��ورد نیاز بپذیرید. همچنین 
این فیلم این نکته را یادآور می ش��ود که حتی یک شخصیت داستانی 
می تواند بنا بر خواست جامعه و مخاطب تغییراتی را داشته باشد. بدون 
شک زن شگفت انگیز این فیلم با نسخه های قدیمی منتشر شده آن در 
مجالت تفاوت هایی را دارد. همین امر هم باعث شده است تا شخصیت 

داستان به خوبی توسط مخاطب درک شود. 
2-برای عدالت بجنگید

فس��اد از جمله مواردی اس��ت که احتمال دارد در هر شرکتی وجود 
داش��ته باش��د. با این حال نباید نسبت به این مس��ئله ساکت بمانید. 
درواقع اهمیتی ندارد که در چه جایگاهی قرار دارید. همواره الزم است 
برای ارزش های درس��ت پیش��قدم باش��ید. توجه به این نکته ضروری 
اس��ت که تنها ش��رکت هایی می توانند نام خود را ج��اودان نگه دارند 
که در نگاه افراد از ارزش های باالیی برخوردار باش��ند. به همین خاطر 
نبای��د خود را برای س��ودهای زودگذر در معرض اته��ام قرار دهید. از 

جمله دالیل محبوبیت ش��خصیت داس��تان این اس��ت که وی همواره 
برای اصولی نظی��ر عدالت و برابری، اقدامات خود را صورت می دهد و 
در این رابطه اهداف ش��خصی خود را نادیده می گیرد. بدون ش��ک در 
صورتی که مدیران نیز از چنین بینشی برخوردار باشند، محیط کار به 
مکانی فوق العاده تبدیل خواهد ش��د. توجه داشته باشید که تحت این 
ش��رایط وفاداری افراد به شما حتی در س��خت ترین زمان ها نیز بسیار 

باال خواهد بود. 
3-دیگران را درک کنید

ای��ن امر که کارمن��دان به راحتی بتوانند همه چیز را با ش��ما درمیان 
بگذارند، از جمله اهدافی است که تنها زمانی میسر خواهد بود که شما از 
قدرت درک دیگران برخوردار باش��ید. درواقع این امر نوعی مهارت بوده و 
نباید تصور کنید که تنها برخی افراد از آن برخوردار می باشند. شاید بتوان 
گفت این امر مهم ترین ویژگی یک کارآفرین موفق محس��وب می شود و 
باعث خواهد ش��د تا ضعف های شرکت به بهترین شکل برطرف شود. زن 
ش��گفت انگیز نیز در تمامی قس��مت های فیلم با درک درست از سایرین 

توانست بهترین راه حل ها را یافته و کارها را سروسامان دهد. 
4-از مبارزه و رویارویی با سختی ها نترسید

سیاس��ت برخی افراد این است که به محض اعمال فشار از موقعیت 
خود عقب نش��ینی می کنند. این امر 
بدون ش��ک از ش��ما ی��ک کارآفرین 
موف��ق نخواه��د س��اخت. درواقع از 
الزام��ات کارآفرین��ی این اس��ت که 
از جس��ارت و اعتماد ب��ه نفس کافی 
برخوردار باش��ید. علت این امر هم به 
این خاطر اس��ت که ام��ر کارآفرینی 
کاری است که س��ختی های بسیاری 
را به همراه خواهد داش��ت. در همین 
راستا توصیه می ش��ود تا راهکارهای 
افزایش اعتماد ب��ه نفس را فرا گرفته 
و اجرایی کنید. شخصیت داستان نیز 
در تمامی مش��کالتی که با آن روبه رو 
می شد، با شجاعت تمام گام های خود 
را برمی داش��ت و این ام��ر در نهایت 
باعث ش��د تا وی بتوان��د کاری فوق العاده را انج��ام داده و جهان را از 

جنگی نابود کننده رهایی بخشد. 
5-به انجام کارهای جدید تمایل داشته باشید 

زن شگفت انگیز شخصیتی است که از شرایط فعلی خود راضی نبوده 
و خواه��ان اعمال تغییرات و تجربه های نوین اس��ت. همین امر ش��روع 
ماج��را را رق��م زد در غیر این صورت هیچ گون��ه تغییری در زندگی وی 
به وجود نمی آمد. این امر نکته بس��یار مهمی اس��ت که کارآفرینان باید 
نسبت به آن توجه داشته باشند. درواقع این امر که تمام زندگی خود را 
در یک حوزه صرف کنید نمی تواند اقدامی هوش��مندانه محسوب شود. 
درواقع همواره این احتمال وجود دارد که کس��ب وکار شما با مشکل یا 
حتی شکس��ت مواجه شود. تحت این شرایط در صورتی که تنوع کاری 
الزم را نداشته باشید، بدون شک به پایان کار خود رسیده اید. با نگاهی 
ب��ه ش��رکت های بزرگ نیز به درس��تی این صحبت پ��ی خواهید برد و 
درواق��ع برندهای جهانی همواره فعالیت های متنوعی داش��ته و از انجام 
تنها یک کار خودداری می کنند. با این حال فراموش نکنید که قدم اول 

در این رابطه کنجکاوی شما نسبت به مسائل جدید است. 
 entrepreneur :منبع

سـافت بانک سـهم خود در فلیپ کارت را به والمارت واگذار می کند. این کار به سافت بانک اجازه می دهد سرمایه خود را 
به بخشی دیگر از بازار هند تزریق کند. 

گروه سـافت بانک روز چهارشـنبه اعالم کرده تمام سـهام خود در شـرکت هندی فلیپ کارت را به گروه والمارت واگذار 
خواهـد کـرد. این مسـئله راه را برای سـافت بانک باز خواهد کـرد تا در یکی از شـرکت های رقیب فلیـپ کارت اقدام به 

سرمایه گذاری کند. 
به گزارش زومیت، برای چندین هفته مشـخص نبود که ماسایوشـی سـان، مدیرعامل سـافت بانک، که اکنون به عنوان 
بزرگ ترین شـرکت سرمایه گذاری فناوری در جهان شناخته می شود، در کدام بخش از بازار رو به رشد تجارت الکترونیک 
هنـد اقـدام به سـرمایه گذاری خواهد کرد. تصمیم اخیر سـافت بانک می تواند تا حدی تردیدها در رابطه با این مسـئله را 

کاهش دهد. 
اوایل ماه جاری والمارت اعالم کرده بود با پرداخت 16 میلیارد دالر کنترل فلیپ کارت را به دسـت خواهد گرفت؛ شـایان 
ذکر اسـت فلیپ کارت بزرگ ترین شـرکت تجارت الکترونیک هندوسـتان است. آن زمان سـان مشخص نکرده بود که آیا 

شرکت متبوعش سهم 21 درصدی خود در فلیپ کارت را به والمارت واگذار خواهد کرد یا خیر. 
شـخصی که از برنامه های تجاری سـافت بانک آگاه بود اعالم کرده که سـافت بانک مشـغول مقایسه مالیات های مالکیت 
فلیپ کارت و سـود حاصل از عرضه عمومی سـهام این شرکت بوده است؛ چراکه والمارت در نظر دارد در چهار سال آینده 
سهام فلیپ کارت را به صورت عمومی عرضه کند. یکی از سخن گویان سافت بانک روز چهارشنبه اعالم کرد که ماسایوشی 
سـان تصمیم گرفته سهام شـرکتش در فلیپ کارت را به فروش برسـاند، اما از اظهارنظر در رابطه با دیگر موارد خودداری 

کرد. والمارت و فلیپ کارت نیز تاکنون در این رابطه اظهارنظری نکرده اند. 
سـان پیش از این گفته بود که در توافق صورت گرفته بین والمارت و سـافت بانک، ارزش 4 میلیارد دالری برای سـهم 
سـافت بانک در فلیپ کارت در نظر گرفته شـده اسـت. این مبلغ 60 درصد بیشـتر از چیزی اسـت که 9 ماه پیش توسـط 

سافت بانک برای کسب سهم در فلیپ کارت پرداخت شد. 
پس از کسـب سـود الزم، سـافت بانک و مدیرعامل آن می توانند پول و انرژی خود را در جایی دیگر در هندوستان خرج 
کنند. سان هفته گذشته به نشریه وال استریت ژورنال گفته بود که در اندیشه سرمایه گذاری بزرگ تری در شرکت هندی 
Paytm است. این شرکت نوپای هندی در زمینه پرداخت های دیجیتال فعالیت می کند و دارای فروشگاهی اینترنتی است 

که با فلیپ کارت و بخش هندی آمازون رقابت می کند. 
سال گذشته سرمایه گذاری 1.4 میلیارد دالری توسط سافت بانک در شرکت هندی Communications One97 انجام 
شـده بود؛ این شـرکت به عنوان شـرکت مادر Paytm شناخته می شود. پس از آن نیز سـافت بانک در کنار شرکت چینی 
علی بابـا اقدام به سـرمایه گذاری 110 میلیون دالری در شـرکت Paytm E-Commerce کرده اند. این شـرکت به عنوان 
بازوی خرده فروشـی آنالین Paytm به شـمار می رود. سافت بانک یکی از سرمایه گذاران اولیه در علی بابا نیز بود و این دو 
شـرکت پیوندهای زیادی با یکدیگر دارند؛ برای مثال جک ما، مدیرعامل علی بابا، یکی از اعضای هیأت مدیره سـافت بانک 

است. 
سـرمایه گذاری های انجام شـده از سوی سافت بانک در دیگر شرکت ها توسـط صندوق سرمایه گذاری Vision، که یکی 
از زیرمجموعه های سـافت بانک است، انجام می شود. این شرکت که وظیفه مدیریت سرمایه ای نزدیک به 100 میلیارد دالر 
را برعهده دارد، از طرف صندوق های سـرمایه گذاری ملی در عربسـتان سعودی و ابوظبی پشتیبانی می شود. شرکت هایی 

مانند اپل، کوالکام و فاکسکان نیز دیگر پشتیبانان این صندوق سرمایه گذاری هستند.

نکات مدیریتی فیلم زن شگفت انگیز  سافت بانک تمام سهم خود
 در فلیپ کارت را به والمارت

واگذار می کند

یادداشـت

برنام��ه »همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور« در قالب 
حمایت از انجام دوره های علمی و تحقیقاتی همچون پسادکترا، فرصت مطالعاتی، 
اس��تاد مدعو و معین، راه اندازی کسب  و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های 
دانش بنی��ان، تعریف پروژه های فناوری کوتاه و بلندمدت، برگزاری س��خنرانی و 
کارگاه ه��ای تخصصی به ارتباط موثر ما بین متخص��ص و مراکز علمی و فناوری 
برگزیده کشور یاری می کند.  به گزارش مهر بر همین اساس، بنیاد ملی نخبگان 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری س��االنه طی فرآیند ارزیابی، اقدام به 
رتبه بن��دی این پایگاه ها می کند. در رتبه بندی س��ال 96، پارک فناوری پردیس 
به عن��وان پایگاه متخصص در راه اندازی کس��ب  و کار و جذب ایرانیان متخصص 

خارج از کشور باالتر از دیگر پایگاه های فعال در این حوزه قرار گرفت. 

پارک فناوری پردیس برترین پایگاه ایران 
در جذب نخبگان خارج از کشور

مترجم: امیرآل  علی
کارشناس کسب و کار
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برخورد اول همیش��ه مهم است. فقط 
90 ثانی��ه الزم اس��ت ت��ا ف��رد دیدگاه 
اولیه اش را نسبت به یک محصول جدید 
ش��کل دهد. الزم است بدانید حدود 90 
درص��د از این ارزیابی براس��اس رنگ ها 

صورت می گیرد. 
پ��س نقش رنگ در انتق��ال پیام  برند 
به مصرف کننده چیست؟ و کسب وکارها 
چط��ور می توانن��د ب��ه ش��کلی موثر از 
رنگ ها ب��رای اثرگذاری بر تصمیم گیری 

مشتریان خود استفاده کنند؟ 
آیا رنگ ها می تواند القا کننده 

احساسی خاص باشد؟ 
موض��وع  رنگ ه��ا  روان شناس��ی 
پیچیده ای است و تالش های بی شماری 
برای تعیین اثرات رنگ ها بر انتخاب های 
مصرف کننده صورت گرفته است. بدیهی 
است که افراد براساس تربیت خانوادگی، 
تجربه ه��ا و اولویت ه��ای خ��ود، نگرش 

متفاوتی به رنگ ها دارند. 
رن��گ  قرمز برای ش��ما ی��ادآور انرژی 
جوانی اس��ت یا خطر؟ شاید رنگ عشق 
و محبت اس��ت؟ در غرب، رنگ صورتی 
در اص��ل رنگ زنانه ای اس��ت، در حالی 
ک��ه در ژاپ��ن رنگ��ی مردانه محس��وب 
می شود و ش��کوفه های صورتی گیالس 
شکس��ت خورده اند.  جنگجویان  نماینده 
احساس��اتی که از هر رنگ القا می شود، 
عالوه بر تجربیات قبلی شخص، وابستگی 
بس��یاری نیز به بافت و جایگاه آن رنگ 

دارد. 
اگرچه دس��ته بندی رنگ ها براس��اس 
احساس��ات خاصی که القا می کنند کار 
ساده ای نیس��ت، با این حال می توان از 
تعبیری که از رنگ ها می ش��ود الگوهای 

پیام رسانی مهمی آموخت. 
 درس اول: رنگ ها یک برند را از 

سایرین متمایز می کنند
بعضی از موفق تری��ن برندهای جهان 
برای اینکه به راحتی قابل تشخیص باشند 

از رنگ اس��تفاده کرده اند. حق دارید اگر 
فکر کنید این ش��رکت کوکاکوال بود که 
رن��گ قرمز را تبدیل ب��ه عالمت تجاری 
کرد. در حقیقت، به کارگیری رنگ قرمز 
برای برندس��ازی در این شرکت آن قدر 
موفق بود که حتی باعث تغییر برند یکی 
از مش��هورترین ش��خصیت های دنی��ای 
غرب شد: بابانوئل تنها زمانی لباس قرمز 
بر تن کرد ک��ه کوکاکوال روی این رنگ 

دست گذاشته بود. 
مطالعات نش��ان داده است که مغز ما 
رنگ هایی را که بالفاصله قابل تش��خیص 
هس��تند در اولویت ق��رار می دهد، پس 
برندس��ازی قوی موجب فعالیت ش��دید 
در مغ��ز ما می ش��ود. انتخاب رنگ یکی 
از مهم ترین تصمیم ها در برقراری هویت 

برند در ابتدایی ترین سطح آن است. 
ب��ا اینک��ه ب��رای هی��چ ن��وع هویت 
برن��د خاصی نمی ت��وان انتخ��اب رنگ 
»صحیح��ی« را برش��مرد، آنچه اهمیت 
واکنش های مصرف کننده  دارد سنجش 
نسبت به مناس��ب بودن رنگ است. آیا 
رنگ های مورداس��تفاده تناس��ب خوب 
برند و آنچه را فروخته می ش��ود نش��ان 
می دهن��د؟ اس��تفاده بجا و مناس��ب از 
رنگ ها می تواند ارزش معنوی برند شما 
را باال ببرد و به س��رعت باعث رش��د آن 

باشد. 
مناب��ع و نظریه ه��ای بس��یاری وجود 
دارند که می توانید هنگام تصمیم گیری 
در مورد رنگ مناس��ب برای برندتان به 
آنها مراجع��ه کنید، اما اگر همه درها به 
روی تان بس��ته ش��د خودتان بهتر از هر 
کسی مشتریان خود را می شناسید. تنها 
خودتان هس��تید ک��ه می توانید تصمیم 
بگیرید مش��تریان تان چه رنگی را برای 

برند شما مناسب می دانند. 
درس دوم: درخشندگی و تضاد بین 
رنگ ها تعیین کننده واکنش بیننده 

هستند
رنگ ها  درخش��ندگی  و  سایه روش��ن 
می توانن��د تعیین کنن��ده نح��وه تعامل 
بیننده با برند شما و واکنش به آن باشد. 

رنگ های زنده و درخش��ان انرژی بخش 
و مح��رک هس��تند. چنی��ن رنگ هایی 
بیش از س��ایر رنگ ها موج��ب واکنش 
و پاس��خ قوی ت��ر در بیننده می ش��وند. 
نمون��ه مش��هورش »مک دونالد« اس��ت 
که از س��ایه های رن��گ زرد و قرمز برای 
القای انرژی بیش��تر، سرگرمی و هیجان 

استفاده می کند. 
از سوی دیگر، سایه  رنگ های مالیم تر، 
تیره تر و خنثی تر به بیننده حس آرامش 
القا می کنند. ای��ن  رنگ های کم جان به 
بیننده کمک می کنند اطالعات بیشتری 
را پ��ردازش کن��د؛ ب��رای محصوالت و 
که  مناس��ب هس��تند  وب س��ایت هایی 

اطالعات بسیاری در خود گنجانده اند. 
رنگ های��ی که تض��اد زی��ادی با هم 
دارن��د به یقین نظ��ر بیننده را بیش��تر 
جلب می کنن��د. به همین دلیل اس��ت 
که عبارت »ح��راج« اغلب با یک فونت 
س��فید روی پس زمینه قرمز براق نوشته 
می ش��ود. تضاد زی��اد در ترکیب رنگ ها 
و خط��وط می توان��د تاثیر بس��یاری در 
ترغی��ب مصرف کننده به خرید داش��ته 
باش��د. برای مثال، ثابت ش��ده است که 
اس��تفاده از یک رنگ تن��د )مانند قرمز( 
برای فراخوان ه��ای عمل در ارتقای نرخ 

تبدیل وب سایت ها موفق تر است. 
درس سوم: مردان و زنان رنگ های 

متفاوتی را دوست دارند
به طور کلی، برخی رنگ های خاص در 
میان یکی از جنسیت ها محبوبیت بیشتری 
دارند. اگر مخاطبان هدف شما همگی مرد 
یا همگی زن هستند، شناخت و آگاهی از 
سبک های مختلف انتخاب رنگ بین زنان 

و مردان کمک تان خواهد کرد. 
رنگ آب��ی محبوب ترین رنگ در میان 
هر دو جنس��یت است، اما در بین مردان 
رواج بیش��تری دارد. زن��ان به  رنگ های 
بنف��ش، قرمز و س��بز عالق��ه دارند، در 
حالی که مردان س��یاه و سبز را دوست 
دارن��د. رنگ های قهوه ای، زرد و س��فید 
از کمتری��ن محبوبی��ت می��ان م��ردان 
برخوردارن��د، در حال��ی ک��ه رنگ های 

قه��وه ای  و  زرد  س��فید،  خاکس��تری، 
کم اقبال تری��ن رنگ ه��ا در می��ان زنان 

هستند. 
درس چهارم: با شناخت رنگ های 

رایج، قدرت در دستان شماست
با اینکه رنگ ها با سایه ها و ته رنگ های 
مختلف می توانند پیام های بی شماری را 
منتقل کنن��د، در بین برندهای بزرگ تر 
چن��د گرایش همیش��گی ب��رای کاربرد 
ای��ن  از  آگاه��ی  دارد.  رواج  رنگ ه��ا 
گرایش ها به برند شما قدرتی می بخشد 
ک��ه می توانید پی��ام خود را ب��ه وضوح 
انتقال دهد، یا آنها را کنار گذاش��ته و با 
پشت پا زدن به این گرایش ها پیام خود 

را منتقل کند. 
چن��د نمون��ه از گرایش ه��ای رنگ��ی 
برجسته در برندسازی غربی عبارتند از: 
آب��ی: رن��گ آب��ی ب��ه ط��ور معمول 
تداعی گر اعتماد و وفاداری اس��ت. برای 
مثال بان��ک داری آنالین یا »پی پال« را 

به خاطر بیاورید. 
س��یاه: برندهای لوک��س مانند »هتل 
چاکل��ت«، »بلوبری« و »رولز رویس« با 
موفقیت از رنگ سیاه برای انتقال حس 
آراس��تگی و ش��یک ب��ودن و جاودانگی 

استفاده می کنند. 
س��فید: ای��ن رن��گ ب��ه برن��د حس 
ش��فافیت، وسعت و س��ادگی می بخشد. 
ش��اید به همین دلیل است که بسیاری 
از ش��رکت های فن��اوری تا ای��ن حد از 
رنگ سفید در هویت برند خود استفاده 
می کنن��د. »اپل« مش��هورترین نمونه از 

چنین کاربردی است. 
س��بز: رنگ س��بز ب��ه دلی��ل تداعی 
محس��وس اش از طبیع��ت، اغل��ب برای 
انتق��ال دغدغه های زیس��ت محیطی به 
کار م��ی رود. از ای��ن رو ش��رکت هایی 
ب��ر مس��ئولیت پذیری  ک��ه می خواهند 
زیس��ت محیطی خود تاکی��د کنند، این 
رن��گ را در برن��د خ��ود می گنجانن��د. 
شرکت »EVO Energy« انگلستان از 

این رنگ بسیار بهره گرفته است. 
allbusiness :منبع

شرکت شما چه رنگی است؟ 

تصویر مک دونالد، 50 سال بعد از قدرت رنگ ها در برندسازی و تبلیغات بهره بگیرید
همبرگر Big Mac مک دونالد امس��ال 50 ساله 
ش��د. مک دونالد این نقطه عط��ف را با جوایز متعدد 
جهانی جش��ن می گیرد. از جمله این جوایز می توان 
به تی شرت هایی با قابلیت دوگانه در قالب دو کوپن، 
یک س��اعت مچ��ی، یک قوط��ی کوکاک��وال و یک 

مجموعه پوستر های عظیم اشاره کرد. 
البته، شما باید خوب را با بد عوض کنید. در ادامه 
مک دونال��د اس��پانیا از طریق رویکردی با ش��فافیت 
کمتر این موض��وع را در تاریخچه فعالیت های خود 
انعکاس داده اس��ت. ب��ا همکاری آژان��س تبلیغاتی 
TBWA اس��پانیا، برند یک آگهی تبلیغاتی را اجرا 
کرده است که به پیش بینی وضعیت احتمالی جهان 
  Big Mac در س��ال 2068 می پ��ردازد. آن زم��ان
100س��اله می ش��ود. از این آگهی تبلیغاتی می توان 
واقعا به عنوان یک اپیزود از سریال تلویزیونی علمی 

تخیلی Black Mirror نام برد. 
در ویدئ��و، ش��خصیت اصل��ی داس��تان ب��ا زنگ 
هولوگرام بیدار می ش��ود. او س��پس در حالی خود را 
برای یک روز خسته کننده آماده می سازد که ظاهرا، 
زندگی کاری حتی 50 سال بعد نیز خسته کننده تر 
از االن است.  او ساعت را از روی مچ پای روشن خود 
می بیند و از آن جایی که هوا بارانی است، چتر بدون 

نیاز به دسته باالی سرش قرار دارد. 

حت��ی در قال��ب تصویری آزار دهنده ت��ر، مردم در 
س��ال 2068 ظاهرا وعده های غذایی خود را در یک 
قطعه کوچک فشرده می کنند و جای می دهند. شما 
در نهای��ت ش��اهد هنگامی متوجه ی��ک چیز مثبت 
خواهید بود که شخصیت اصلی ویدئو به همکار خود 

می نگرد. 
راوی سرانجام چنین نتیجه می گیرد که چیز های 
زی��ادی می توانن��د تغییر کند به ج��ز چیز هایی که 

هرگز تغییر نخواهند کرد.  

چمدان دست ساز لویی ویتون، 
حافظ کاپ جام جهانی فوتبال

لویی ویتون با س��ری چمدان ه��ای چندگانه خود 
برای تب جام جهانی آماده می شود. 

برن��د لوک��س از چمدات��ی رونمایی ک��رد که به 
سفارش فیفا دومین حضور خود را در مسابقه فینال 
جام جهانی امس��ال تجربه خواهد کرد. این چمدان 
برای هدفی خاص طراحی ش��ده است تا جایزه را در 
  Asnières  خود جای دهد. چمدان فوق در کارگاه

لویی ویتون با دست ساخته شد. 
این چمدان اولین بار برای مس��ابقات جام جهانی 
فوتبال در س��ال 2010 ساخته شد و جزییات برند، 
قفل برنجی و پارچه برزنت چند تکه ای مخصوص آن 
را در بر می گیرد. لویی ویتون همچنین در راس��تای 
القای روح جام جهانی به برخی طرفداران، طیفی از 

محصوالت خود را عرضه خواهد کرد. 
طرف��داران می توانن��د کیف ه��ای LV، س��اک ها 
و کیف ه��ای دس��تیKeepall، کول��ه پش��تی های 
Apollo  و توپ ه��ای فوتب��ال از جنس چرم لویی 
ویتون به رنگ های روش��ن به رنگ تیم مورد عالقه 
خ��ود را خریداری کنند. در ادامه لویی ویتون از یک 
چم��دان ب��زرگ رونمایی خواهد کرد ک��ه 13 توپ 
فوتبال مورد اس��تفاده در 13 دوره گذشته مسابقات 

جام جهانی را نشان می دهد.  
mbanews :منبع

تبلیغاتخالق

واقعیت تبلیغات )31(
فروش واقعی

اکن��ون ما در چ��ه مرحل��ه ای از کار قرار داری��م؟ باید 
خالصه ای تهیه کنیم؛ ما نه تنها مباحث زیادی را پوش��ش 
دادیم، بلکه اصولی بس��یار مفصل��ی را نیز در فصول کوتاه 
دو یا س��ه صفحه ای قرار دادیم؛ اصولی که می توانند حتی 
ب��ه تیتر اصلی یک کتاب تبدیل ش��وند!  بهترین راه برای 
خالصه س��ازی به این ترتیب خواهد بود: تولیدکننده ای را 
ک��ه تا امروز تقریبا تمام فعالیت ه��ای تبلیغاتی خود را به 
صورت اش��تباه انجام می داده است پیدا کنید و ببینید که 
نظریه ه��ا و فرضیات ما چطور روند فعالیت های او را تغییر 

و توسعه خواهد داد. 
اکنون این شرکت را معرفی خواهیم کرد. 

صاحب این شرکت فردی سخت کوش است و به تازگی 
این ش��رکت را افتتاح کرده و س��االنه حدود یک میلیون 
دالر برای تبلیغات هزینه می کند. او کاالیی خوب، ولی نه 
استثنایی، دارد. او 750 نفر را برای کار در شرکت استخدام 
کرد ولی در مجموع 3 هزار نفر به درآمد این شرکت احتیاج 
دارند و با آن امرار معاش می کنند. این شرکت بسیار جوان 
اس��ت و نمونه ای بارز از کس��ب وکاری آزاد در بازاری آزاد 

است که سعی دارد از رقبای خود پیشی بگیرد. 
ای��ن ش��رکت دو رقیب بزرگ و قدرتمن��د دارد. یکی از 
ای��ن رقبا 50درصد و دیگری 35درصد از فروش را به خود 
اختصاص داده اند. آنها به ترتیب برای تبلیغات 4میلیون و 
3میلی��ون دالر هزینه می کنند و این یعنی تولیدکننده ما 
تنه��ا 12.5درصد از کل پول تبلیغ��ات و فقط 15درصد از 
کل فروش را به خود اختصاص داده اس��ت. شرکت شرایط 

و جایگاه خوبی ندارد. 
با این حال، تولیدکننده هیچ تالش��ی برای بهبود اوضاع 
خود انج��ام نمی دهد، چون با تمام قدرت مش��غول انجام 
ف��روش غیرواقعی اس��ت. او هیچ برنامه ای ب��رای ارزیابی 
ش��رایط ندارد و کمپین های خ��ود را در یک بازار مملو از 
تاجر و متغیر، با میزان فروش می سنجد. حتی بدتر، او دائما 
کمپین خود را تغییر می دهد. ش��رکت سال ها به تبلیغات 
ویترینی پرداخته، تحقیقات فرویدی انجام داده و س��پس 
محت��وای احساس��ی و عاطفی، مثل تصوی��ر خالص برند، 
را آزمایش کرده اس��ت. اکثر برنامه های ش��رکت دقیقا در 
دس��ته ای که ما آن را »هنر خسته تبلیغات پر سر و صدا« 
می نامیم، قرار می گیرد. شرکت می داند که با وجود چنین 
بودجه اندکی توان ایجاد تأثیرات ملی را نخواهد داشت، به 
همین دلیل تمام تمرکز خود را بر روی مخاطبانی محدود 
و اندک ق��رار داده و در نتیجه »اصل پراکندگی« را کامال 
نادیده گرفته است. مدیر شرکت برای رهایی از این وضعیت 
در طول 10سال گذش��ته، چهار بار آژانس تبلیغاتی خود 
را تعویض کرده اس��ت. ولی ب��ا وجود طراحی کمپین های 
جدید، فروش شرکت هر سال بیش از پیش کاهش می یابد. 

سپس »فروش واقعی« وارد عمل شد. 
با بررسی میزان نفوذ ملی، نقطه ای روشن و حتی عجیب، 
در برنامه عملیاتی ش��رکت پیدا شد. مدیر شرکت دریافت 
که بزرگ ترین رقیبش دارای نفوذی 36درصدی و س��ایر 
رقب��ا دارای نفوذی 27درصدی هس��تند، درحالی که نفوذ 
ش��رکت خودش حدود 10درصد اس��ت. به عالوه، تقریبا 
تم��ام رقبا دارای قدرت جذب نس��بتا باالی��ی بودند، ولی 
قدرت جذب ش��رکت مورد بررس��ی ما تقریبا صفر بود! به 
زبان س��اده، میزان خرید اف��رادی که تبلیغ را دیده بودند، 
درست به اندازه افرادی است که اصال تبلیغ را ندیده بودند! 

با این وجود، کار آغاز شد. 
مدیر شرکت به دقت »سه جاده رم« را بررسی کرد. او بر 
اساس تئوری »یک کاالی با استعداد از یک قلم با استعداد 
قدرتمندتر است«، شروع به توسعه محصوالتش کرد. پس 
از انجام این کار، ش��رکت ب��رای اولین بار به یک یو اس پی 
و محتوایی قدرتمند دس��ت یافت. به عالوه، اکنون کاالی 
شرکت با کاالی سایر رقبا قابل مقایسه بوده و خود شرکت 

نیز از مرداب »تفاوت های فریبنده« خارج شده است. 
او برای اولین بار به تبلیغات به چشم یک ابزار نگاه کرد 
و با اس��تفاده از »اصل تمرکز محتوا« موفق به آزادس��ازی 
قدرت یو اس پی خود شد. او برای تبدیل کمپین شرکت به 
یک فلس��فه ادعا و احساسات تالش زیادی انجام داد. صدا 
و تصویر تبلیغات هماهنگ شد، ادعاهای خون آشام نابود 
شدند، ویدئوی خون آشام حذف و یک ویدئو مرکزی عالی 

برای نمایش هر چه بهتر یو اس پی طراحی شد. 
آزمایش های آزمایشگاه محتوا نه تنها دستیابی به اهداف 
را محقق س��اختند، بلکه ع��الوه بر آن، ف��ورا »خوب را از 
افتض��اح« نیز جدا کردن��د. در نهایت یک مجموعه تبلیغ 
طراحی شد. البته این تبلیغات در آزمایشگاه مورد بررسی 
ق��رار گرفته بودند و ی��و اس پی جدید را ب��ا موفقیت در 
ذهن 80درصد از مخاطب��ان ثبت کردند. در همین حال، 
آزمایشات مشابه نشان داد که تبلیغات رقبا به طور متوسط 
از قدرت ثبتی 30 درصدی برخوردار هستند. این اختالف 

واقعا چشمگیر است! 
البت��ه می توان این اختالف را حتی بیش��تر افزایش داد. 
بررسی بازار نشان داد که قدرت جذب این یو اس پی جدید 
حدود 18درصد است و سایر رقبا به ترتیب از قدرتی 9 و 5 

درصدی برخوردار هستند. 
همزمان، یک تحقیق تمام عیار رس��انه ای نشان داد که 
هیچ یک از رقبا از »اصل پراکندگی« اس��تفاده نمی کنند. 
شرکت به سرعت برنامه خود را تغییر داد و تصمیم گرفت 
با کاهش تعداد تکرار، به مخاطبان بیشتری دسترسی پیدا 
کن��د.  تمام این فعالیت ها در نتیج��ه درک بهتر برخی از 
اصول گس��ترده تر واقعیت انجام ش��دند. ش��رکت اکنون 
»متوس��ط عمر تبلیغات« را می داند و می داند که »جایی 
در جعبه باقی نمانده اس��ت.« او می داند که در طول تمام 
این سال ها تیشه به ریشه خود می زده و کمپین های قبلی 
چی��زی جز فاجعه نبودند و تغییر کمپین به معنای توقف 
گردش مالی اس��ت و کمپین جدی��د نباید به هیچ عنوان 
کس��ل کننده و تکراری باش��د. ش��رکت اکنون طرح رشد 

مناسبی در اختیار دارد. 
reality in advertising منبع: کتاب
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بی تردید در دنیای کسب وکار مخاطب 
هدف هر برند ش��امل تمام افراد نیست. 
فرق��ی ندارد دامنه مخاطب های ما چقدر 
زیاد است، خوشبختانه همیشه راهکاری 
برای تقس��یم آنها به گروه های کوچک تر 
وج��ود دارد. دس��ته بندی مخاطب ها به 
گروه ه��ای کوچک از آنج��ا اهمیت دارد 
ک��ه ب��ه ش��رکت ها در زمین��ه تعامل با 
مشتریان ش��ان کم��ک می کن��د. به این 
ترتیب با تقسیم مخاطب ها به سه تا پنج 
گروه فرصت بهتری ب��رای ارائه محتوای 
بازاریابی و تبلیغاتی بهینه به آنها خواهیم 
داشت. واکنش مخاطب ها به برنامه ریزی 
دقیق یک برند در راستای ارائه اطالعات 
مناسب معموال اعتماد متقابل است. البته 
این فرآیند بی ش��ک به فروش بیشتر نیز 

منتهی می شود. 
گروه بندی مخاطب های هدف: آنها 

چه کسانی هستند؟ 
به منظور ش��ناخت مخاطب هدف در 
هر کس��ب وکاری بهترین راه پاسخ دادن 
به پرس��ش های دقیق و راهبردی است. 
برهمین اساس به پرسش های زیر به طور 

دقیق پاسخ دهید. 
1 - شرکت ما چه سرویسی در راستای 
تامین خواسته ها و نیازهای مخاطب ارائه 
می کند؟ حتی اگر برند ش��ما محصوالت 
زی��ادی به ف��روش می رس��اند، بازهم در 
مورد بهترین فروش��ندگان تان فکر کنید. 
توجه به نحوه شناس��ایی مخاطب هدف 
از س��وی بهترین فروش��ندگان ش��رکت 
همیش��ه راهکاری مناس��ب برای بهبود 
شرایط در سایر بخش های مانند بازاریابی 
و تبلیغات اس��ت. با اندکی جست وجو در 
اینترنت و مرور تاریخچه برندهای بزرگ 
ب��ه راحت��ی نمونه ه��ای فراوان��ی از این 

فرآیند را پیدا خواهید کرد. 
2 - کاال و خدم��ات ما چه مش��کلی را 
حل می کند؟ بی تردید هر کس��ب وکاری 
در ابتدای امر به منظور رفع یک مش��کل 
خاص یا ارائ��ه امکانی جدید پا به عرصه 
رقابت گذاشته است. بر این اساس تعیین 
تاثیرگذاری اصلی کس��ب وکارمان  حوزه 
به شناخت مخاطب هدف کمک شایانی 

خواهد کرد. 
3 - چه کس��ی اکنون در حال خرید از 
ماست؟ آنها چند س��اله اند و کجا ساکن 
مخاطب ه��ای  تقس��یم بندی  هس��تند؟ 
هدف براس��اس موقعی��ت مکانی یکی از 
س��اده ترین و در عین حال کاربردی ترین 
شیوه های ش��ناخت بهتر مشتریان بالقوه 
گروه بن��دی  همچنی��ن  شرکت هاس��ت. 
مخاطب های هدف براس��اس سن و سال 
نیز در زمینه بازاریابی و تبلیغات به ارائه 
ایده های بهینه ت��ر کمک می کند. به این 
ترتیب با توجه به محل س��کونت و س��ن 
مخاطب ها نوع خاص��ی از پیام تبلیغاتی 

برای شان ارسال خواهد شد. 
 4 - بزرگ تری��ن کس��ب وکار رقیب ما 
کدام است و چرا؟ تهیه لیستی از حداقل 
س��ه رقیب مس��تقیم ش��رکت مان و نوع 
محصوالت��ی که ب��ه بازار ارائ��ه می کنند 
نق��ش مهمی در ش��ناخت بهت��ر اوضاع 
بازار رقابتی موجود برند ما دارد. در کنار 
تهیه این فهرست نیم نگاهی هم به نقطه 
قوت رقبای تان داش��ته باش��ید. به عنوان 
مث��ال اگر یک��ی از رقبای ت��ان در زمینه 
روابط عمومی و امور خدمات مش��تریان 
موفق عمل می کند، س��عی کنید الگوی 
موفقیت آن برند را کش��ف کنید. یکی از 
راهکاره��ای جذب مخاط��ب الگوبرداری 
درس��ت از ش��یوه موفقیت آمی��ز فعالیت 
رقباست. البته در این زمینه نباید به طور 
کامل و بدون هیچ تغییری ش��یوه طرف 

مقابل را اعمال کنید. 

5 - کس��ب وکار ما چ��ه کاری را بهتر 
از س��ایر رقب��ا انجام می ده��د؟ حال که 
نقاط قوت  رقبا را مشاهده کرده ایم ، باید 
به مزیت ه��ای کس��ب وکار خودمان نیز 
نیم نگاهی بیندازیم. براین اس��اس همان 
ط��ور که رقبای تان را مورد بررس��ی قرار 
دادی��د، وضعیت برندت��ان را نیز تجزیه و 
تحلی��ل کنید. در این مرحله هدف اصلی 
ش��ناخت کارهایی اس��ت که بهتر از رقبا 

انجام می دهید. 
6 - کدام دس��ته از مردم در مورد کاال 
و خدمات ارائه ش��ده از سوی شرکت ما 
صحب��ت می کنن��د؟ امروزه ش��بکه های 
اجتماع��ی یک��ی از برتری��ن منابع برای 
اط��الع از نظ��ر مردم به عن��وان مخاطب 
هدف برندها به صورت مس��تقیم هستند. 
براین اس��اس ب��ه منظور اط��الع از نظر 
مردم به صورت مس��تقیم بررس��ی دقیق 
شبکه های اجتماعی ضروری است. به یاد 
داشته باش��ید که این نکته باید همراه با 
ضرورت فعالیت رس��می برندهای مان در 
ش��بکه های اجتماعی گوناگ��ون در نظر 

گرفته شود. 
7 - ش��رکت م��ا ب��ا ک��دام ن��وع از 
مخاطب ها بیشترین س��ازگاری را دارد؟ 
مخاطب های��ی  روی  س��رمایه گذاری 
ک��ه بیش��تری هماهنگی و عالق��ه را به 
برندمان دارند، همیشه جزو پرسودترین 
س��رمایه گذاری ها به حس��اب می آید. به 
بازاریابی  پلتف��رم  کارش��ناس های  گفته 
HubSpot باتوج��ه ب��ه س��ن، مح��ل 
س��کونت، سالیق، س��ابقه خرید و سطح 
ارتب��اط مخاط��ب با برندمان ب��ه راحتی 
امکان شناس��ایی مخاطب هایی با سطح 
تعامل بیشتر با ش��رکت مان وجود دارد. 
براین اس��اس در عین تالش برای جلب 
نظر س��ایر مخاطب ها باید توجه ویژه ای 
ب��ه مخاطب های هماهنگ ب��ا برند خود 

داشته باشیم. 

فهم مخاطب هدف: شخصیت و زاویه 
دید خریدار

بازاریاب��ی  پلتف��رم  کارش��ناس های 
دی��د  زاوی��ه  و  Hubspot ش��خصیت 
خری��دار را این گون��ه تعری��ف می کنند: 
»یک طرح واقع گرایانه از مشتری ایده آل 
شرکت براساس تحقیقات بازار و اطالعات 
معتبر پیرامون مشتریان فعلی یک برند«. 
بی تردید شناخت زوایه دید مشتریان در 
پیش��برد طرح های هر ش��رکت اهمیت 
باالیی دارد. براین اساس یکی از بهترین 
راهکارهای به منظور آگاهی از زاویه دید 

مشتریان برگزاری نظرسنجی است. 
در فرآیند طراحی نظرسنجی می توانید 
ب��ا اندک��ی تغیی��ر و تح��ول از هم��ان 
پرسش هایی که در بخش قبل ارائه شد، 
اس��تفاده کنید. توجه داش��ته باشید که 
ش��اید در برخی موارد نیاز ب��ه برگزاری 
دو یا س��ه نظرس��نجی به منظور آگاهی 
از وج��وه مختل��ف ش��خصیت خریداران 
باشد. بی تردید شروع فرآیند نظرسنجی 
با جامعه آم��اری چند ه��زار نفری بیش 
از اندازه پیچیده اس��ت. براین اس��اس با 
جامعه آماری بین 100 تا 250 نفر شروع 
کنید تا راه  و چاه  آن را به دست آورید. 

در زمینه طراحی پرسش ها هدف اصلی 
اس��تفاده از متن��ی روان و دقیق به منظور 
فهم راحت مخاطب و دریافت پاسخ مناسب 
است. همچنین طرح بیش از 10 سوال در 
یک برگه نظرس��نجی به احتم��ال فراوان 
موجب دلس��ردی و عدم پاسخگویی دقیق 
مخاطب خواهد شد. خوشبختانه ابزارهایی 
  SurveyMonkey و   AYTM نظی��ر 
کار طراحی نظرسنجی و تحلیل پاسخ های 
افراد را بس��یار س��اده کرده اند، بنابراین با 
استفاده از این ابزارها داده های تان را بسیار 
سریع تر از حد معمول به اطالعات کاربردی 

تبدیل کنید. 
businessnewsdaily :منبع

8 کاری که کسب         وکارها هرگز نباید همه آنچه در مورد شناخت مخاطب هدف باید بدانیم
در شبکه های اجتماعی انجام دهند

مدیریت کردن حس��اب تجاری کسب         وکار با مدیریت 
یک حس��اب ش��خصی قطعا متفاوت است. یک حساب 
کاربری در ش��بکه های اجتماعی آینه تم��ام نمای یک 
کس��ب         وکار اس��ت و می تواند ه��م به یک کس��ب         وکار 
شخصیت ببخشد و هم شخصیت و وجهه آن را تخریب 
کند. در این مطلب هشت کاری را که کسب         وکارها هرگز 
نباید در شبکه های اجتماعی انجام دهند برای شما ذکر 
کرده ایم. اگر می خواهیم  حضور موفقی در ش��بکه های 
اجتماعی داش��ته باشید، هرگز این هش��ت کار را انجام 

ندهید. 
1- تهاجمی برخورد کردن

هیچ چیز به اندازه پس��ت های تهاجمی در شبکه های 
اجتماعی نمی تواند تالش های بازاریابی یک س��ازمان را 
با شکس��ت روبه رو کند. روش ه��ای مختلفی برای ضربه 
زدن به وجهه آنالین سازمان وجود دارد که از جمله آنها 
می توان به پرداختن به موضوعات ضد جنسیتی، جوک 
س��اختن یا دروغ گفتن در مورد اخب��ار ناراحت کننده و 
پست های نژادپرستانه اشاره کرد. مطمئن شوید شخصی 
که مدیریت حس��اب های کاربری ش��ما در ش��بکه های 
اجتماع��ی را برعه��ده دارد به اندازه کافی ش��خص قابل 

اعتمادی است. 
2- حذف کردن نظرات یا نقد و بررسی های منفی

قطع��ا همه افراد طرفدار برند ش��ما نیس��تند و ش��ما 
مخالفان��ی دارید، بنابراین وقتی ش��خصی یک کامنت یا 
نقد و بررسی در جهت مخالفت با کسب         وکار شما منتشر 
می کند، ممکن است وسوسه شوید که آن را حذف کنید. 
اما حذف کردن این گونه نظرات باعث می شود که سازمان 
ش��ما مشکوک به نظر برسد، به خصوص اگر شخصی که 
کامنت او را حذف کرده اید به دیگران اعالم کند که شما 
این کار را انجام داده اید. در عوض باید بخش نظرات را آزاد 
بگذارید و در نهایت احترام به تمامی نظرات پاسخ دهید. 

3- جر و بحث با مشتریان
برنده��ای اغلب ب��ر اهمیت پاس��خ دادن ب��ه نظرات 
مشتریان در ش��بکه های اجتماعی آگاه هستند، اما آنها 
گاهی بخش نظرات را با میدان جنگ اش��تباه می گیرند. 
حتی اگر مش��تری در بخش نظرات به کس��ب         وکار شما 
توهین کند، ش��ما نباید به هیچ  عنوان ب��ا او وارد بحث 
و جدل ش��وید، زیرا فقط به اعتب��ار خود لطمه می زنید. 
ذهنی��ت یک مدیر ش��بکه  اجتماعی باید این باش��د که 
تمامی مطالبی که می نویس��د توسط افرادی که ممکن 
اس��ت خریدار باشند خوانده می شود. ش��ما باید افراد را 

جذب کنید و نه دفع. 
4- دروغ گفتن

یکی از اهداف بازاریابی شبکه های اجتماعی این است 
که کسب         وکارها بدون پرداختن به جزییات اضافی بتوانند 
روی ویژگی های مثبت کاال یا سرویس خود تأکید کنند. 
شبکه های اجتماعی یک کانال مستقیم بین کسب         وکار 
و مش��تریان ایجاد کرده اس��ت و بنابراین مهم است که 
مشتری همیش��ه حرف راست را از س��ازمان بشنود. در 
طول زمان، تعامالت ش��ما در شبکه های اجتماعی دیوار 
بی اعتمادی بین کس��ب         وکار و مشتری را از بین می برد. 
دروغ گفتن باعث می ش��ود که این دیوار بی اعتمادی به 
جای کوتاه تر شدن، روز به روز مستحکم تر و بلندتر شود. 

5- اسپم
ارس��ال مطالب اسپم در ش��بکه های اجتماعی یکی از 
بدترین کارهایی است که یک کسب         وکار می تواند انجام 
دهد. رفتارهای آزاردهنده مانند ارس��ال پیام به دایرکت 
مش��تریان، تگ کردن دنبال کنندگان برای جلب توجه 
آنها و پر ک��ردن صفحه از تبلیغات می تواند س��ریعا نام 
کسب         وکار ش��ما را به لیست سیاه مشتریان بفرستد. در 
عوض، شما باید روی تهیه محتوای جالب و مفید، تعامل 
با مشتریان و سایر کسب         وکارها و به اشتراک گذاری اخبار 

مهم در مورد کسب         وکار خود تمرکز کنید. 
6- شکایت از مشتریان

برخ��ی از مش��تریان سرس��خت ممکن اس��ت باعث 
دلخوری ش��ما شوند. ولی ش��ما نباید این دلخوری را در 
ش��بکه های اجتماعی جار بزنید و در هر صورتی باید به 
مشتری احترام بگذارید. هرگز پست های حاوی شکایت 
از رفتارهای مش��تریان را در شبکه های اجتماعی پست 
نکنید. ش��ما با این کار فقط وجهه خود را نزد مشتریان 
تخریب می کنید و آنها از تجارت با شما منصرف می شوند. 

7- لطمه به اعتبار رقبا
همانطور که نباید هیچ وقت از مش��تریان خود شکایت 
کنید، هرگز هم نباید پست های حاوی مطالب توهین آمیز 
به رقبا را در ش��بکه های اجتماعی نش��ر دهی��د. درواقع، 
پش��تیبانی از مش��تریان یک حس خوب را ایجاد کرده و 
عالوه بر کمک به افزایش بازار، ش��ما را نزد مش��تریان تان 
عزیز می کند. در نتیجه همین رفتار، رقبای شما نیز ممکن 
است پست های شما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک 
بگذارند و شما را در معرض دید فالورهای خود قرار دهند. 

8- راکد ماندن فعالیت در شبکه های اجتماعی
بسیاری از برندهای بعد از مدتی فعالیت در شبکه های 
اجتماع��ی، به فعالیت در این فضا پای��ان می دهند یا در 
بازه های زمانی چند ماهه خود را به روزرس��انی می کنند. 
در چنین صورتی، مش��تریان شما به سمت رقبا کشیده 
می شوند و به احتمال زیاد شما را آنفالو می کنند. بنابراین 
برنامه ای مدون برای حضور دائم و مستمر در شبکه های 
اجتماعی داشته باشید. می توانید از سرویس های مدیریت 
زمان بندی پست های ش��بکه های اجتماعی نیز استفاده 
کنید.  ش��بکه های اجتماعی می تواند تأثیر بسیار زیادی 
روی موفقی��ت یک کمپین بازاریابی داش��ته باش��د. اما 
به هر حال برخی اش��تباهات کوچک و س��هل انگاری ها 
می تواند به وجهه کس��ب         وکار آسیب برساند و مشتریان 
را دف��ع کند. با یک برنامه مدون برای مدیریت و زیرنظر 
داشتن پست های برند، می توانید از این اشتباهات دوری 
کنید و یک جامعه آنالین قدرتمند را برای کس��ب         وکار 

خود بسازید. 
daartagency :منبع

3 روش برای اینکه پست های خود 
را در اینستاگرام محبوب کنید

راه های بس��یاری ب��رای اینکه پس��ت های خود را 
محبوب یا حتی به یکی از برترین پس��ت های شبکه 
مج��ازی تبدیل کنید وج��ود دارد. یکی از مهم ترین 
کانال های رس��انه های اجتماعی برای هر کسب وکار 
و برن��دی ک��ه به طور متوس��ط اس��تفاده می ش��ود، 
اینستاگرام است. ممکن است بپرسیدچرا، پاسخ این 
است که تجزیه و تحلیل ها دروغ نمی گویند. اعداد و 
ارقام بیان می کنند که اینس��تاگرام یکی از قوی ترین 

رسانه هایی است که از امروز استفاده می شود. 
اینس��تاگرام یکی از قوی ترین رسانه های اجتماعی 
اس��ت، به همین دلیل، همه به دنبال جلب توجه در 
پس��ت های خود هستند. در عین حال، با جلب توجه 
بیش��تر، فرصتی برای به دس��ت آوردن دید بیش��تر 
حاصل می شود  و با دید بیشتر فرصتی برای رسیدن 
به »برترین پس��ت« ایجاد می ش��ود، به خصوص در 

اینستاگرام. 
در زیر س��ه راه کلیدی برای اینک��ه نه تنها تجربه 
خود را در اینس��تاگرام بهبود بخش��ید، بلکه واقعاً به 
پیش��رفت پس��ت های تان کمک کنید و برند خود را 
به افراد بیش��تری نش��ان دهید، درحالی که توجهات 
و فالوورهای بیشتری را برایتان دنبال خواهد داشت 

معرفی خواهیم کرد: 
 1- از هشتگ مناسب استفاده کنید 

طبق گفت��ه Sprout Socia، 7 هش��تگ از 10 
هشتگ اس��تفاده شده در اینس��تاگرام برند هستند. 
هش��تگ ها یک��ی از عناص��ر کلی��دی ام��روز برای 
کمپین های بازاریابی رس��انه های اجتماعی هس��تند 
و در هم��ه رس��انه ها به ش��دت مورد اس��تفاده قرار 
می گیرند. با انتخاب هشتگ مناسب برای پست های 
اینس��تاگرام تان، آن برن��د ی��ا کس��ب وکار را بهبود 
بخش��ید.  در عین حال، هش��تگ برند همیشه نباید 
نام شرکت شما را ش��امل شود. با هشتگ  برند خود 
خالقیت داشته باش��ید و آنها را سرگرم کننده کنید، 
اما اطمینان داشته باشید که آنها به داستانی که برند 

شما قصد گفتن آن را دارد مرتبط باشند. 
 »رس��انه های اجتماعی رسانه نیستند. کلید گوش 
دادن، ارتب��اط برقرار کردن و ایجاد روابط اس��ت«- 

دیوید آلستون
 2- توجه دیگران را جلب کنید 

الی��ک و فال��وور جم��ع ک��ردن به تنهای��ی کافی 
نیس��ت. نظرات، کلیک ه��ای تبلیغی و به اش��تراک 
گذاش��تن برای ایجاد تعامل بیش��تر کلیدی هستند. 
آیا می دانس��تید که 70درصد پست های اینستاگرام 
حتی دیده نمی ش��ود؟ درحالی که اینستاگرام دارای 
قوی ترین معیارهای تعامل برای رسانه های اجتماعی 
اس��ت، با این حال با بارگذاری بیش از حد مطالب و 

اشباع محتوای مواجه شده است. 
الگوریتم جدید اینستاگرام بیشتر به سمت درگیر 
ش��دن صفحه گذش��ته در مورد نح��وه تعیین آنچه 
اف��راد می بینند، متمایل ش��ده اس��ت. بنابراین برای 
اطمینان از اینکه شما قربانی »تله الگوریتم« نشوید، 
با استفاده از برنامه اس��توری در اینستاگرام، با سایر 
رقبا و س��ایر صفحات مشابه متفاوت باشید، محتوای 
ویدئوی��ی ارس��ال کنی��د، مکان ها را در پس��ت های 
خ��ود تگ کنید تا ترافی��ک را افزایش دهید و از این 

الگوریتم به نفع خود استفاده کنید. 
به یاد داش��ته باش��ید که کاربران اینس��تاگرام  در 
روزهای هفته نس��بت به آخر هفته ها فعال هس��تند. 
با این گفته مطمئن ش��وید که زمان مناس��بی برای 

ارسال پست های خود انتخاب می کنید. 
 3- از روش هشتگ 3 × 5 استفاده کنید 

این راهی جدید، متفاوت و روشی است که جرمی 
وارنر برای کمک به تقویت مش��ارکت در اکانت خود 
از آن اس��تفاده می کن��د و دقیق ت��ر و هدفمندتر از 
هشتگ هایی است که در پست ها و محتویات ارسال 
شده در اینس��تاگرام مورد استفاده قرار می گیرد. در 
این روش باید س��ه تا پنج هشتگ را که سطح باالیی 
از تعامل را ایجاد می کند اما لزوماً زیاد از آن استفاده 
نمی ش��ود شناس��ایی کنید.  مهم تر از همه این است 
ک��ه اطمینان حاصل کنید هش��تگ هایی که در این 
روش اس��تفاده می کنید به برند، کس��ب وکار، پیام یا 
داس��تانی ک��ه می خواهید به مخاطبان و مش��تریان 
بالقوه بگویید مربوط باش��د. فقط از این تکنیک برای 
اس��تفاده از هش��تگ اس��تفاده نکنید. خاص باشید، 

هدف دار باشید و مهم تر از همه واقعی باشید. 
 »آن را بس��ازید و آنها می آیند« فقط در فیلم ها به 
درد می خورد. رس��انه های اجتماعی یک »آن را بساز 
و پرورش��ش بده«، درگیرش��ان کن و در این صورت 
ممکن است آنها بیایند و بمانند، است. - ست گادین
با انجام این کار ش��ما به پس��ت های خ��ود اجازه 
می دهید که تعامالتی را به دست بیاورند که به دنبال 
آن هس��تید و با تبدیل ش��دن به یک »پست برتر«، 
صفحه اینستاگرام شما رش��د می کند، کسب وکار یا 
برندتان بیشتر به چش��م می آید و شما در نهایت به 
سمت فرصت ها و کسب وکارهای بسته تر تمایل پیدا 

خواهید کرد. 
اس��تفاده از اینس��تاگرام ابزاری عالی برای رسیدن 
به یک مخاطب جدید اس��ت، ش��بکه خود را بسازید 
و به پایگاه عظیم کاربران نش��ان دهید که ش��ما که 
هس��تید، برند و یا کس��ب وکار شما چیست. استفاده 
از اینس��تاگرام با شیوه ای هدفمند و مؤثر نام شما را 
به مخاطبانی که می خواهید جذب کنید می رس��اند، 
ش��بکه ای را بس��ازید که برای ش��ما پول ساز باشد و 
ب��ه ش��ما اهمیت ده��د و نه تنه��ا به پای��گاه عظیم 
کاربران نش��ان دهید که ش��ما که هس��تید و برند و 
کسب وکارتان چیس��ت، بلکه به آنها نشان دهید که 

چرا باید با کسب وکار و برند شما تجارت کنند. 
Addicted2success/ucan :منبع
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بهترین زمان برای نوشتن طرح 
کسب وکار

طرح کس��ب وکار موقعیت فعلی و آینده استارتاپ را 
مش��خص می کند و باید در زمان مناسب نوشته شود، 

زیرا در غیر این صورت ارزشی نخواهد داشت. 
 Business( ط��رح کس��ب وکار یا بیزین��س پل��ن
Plan(، گزارش��ی اس��ت که یک کارآفرین طی آن در 
مورد فرآیند کسب وکار خود توضیح می دهد. تحقیقات 
دانشگاه هاروارد نشان داده است کارآفرینانی که طرح 
کس��ب وکار دارند، موفق تر از س��ایر کارآفرینان عمل 
می کنند. اما با این حال نوش��تن بیزینس پلن به عنوان 
اولین کار توصیه نمی ش��ود. بعد از راه اندازی استارتاپ 
بهتر اس��ت کمی صبر کرد و بعد از رس��یدگی به سایر 
جنبه های کلیدی کس��ب وکار در مورد نوش��تن طرح 

کسب وکار تصمیم گرفت. 
طرح کس��ب وکار ی��ا بیزین��س پلن اس��تارتاپ به 
سؤال هایی مانند »اکنون در چه موقعیتی قرار داریم؟«، 
»قص��د داریم به چ��ه جایگاهی برس��یم؟« و »چگونه 
می خواهیم به این جایگاه برس��یم؟« پاس��خ می دهد 
و نوش��تن آن در اغلب موارد به رش��د بهتر کسب وکار 
کمک می کن��د. همانطور که می دانی��د مواردی مانند 
مش��تری ها، رقبا، عملیات، تدارکات، بازاریابی و فروش 
به هم وابس��ته هستند. نوشتن طرح کسب وکار ارتباط 
میان آنها را مشخص می کند و شانس دریافت سرمایه از 
طرف سرمایه گذار را افزایش می دهد. تحقیقات دانشگاه 
هاروارد نیز اهمیت طرح کسب وکار را ثابت کرده است. 
این تحقیق روی بیش از هزار استارتاپ صورت گرفته 
و ثابت شده است اس��تارتاپ هایی با طرح کسب وکار، 

معموال عملکرد بهتری در دریافت سرمایه دارند. 
اما فراموش نکنید کلید موفقیت در هر کس��ب وکار 
انعطاف پذیری و اس��تفاده از فرصت های جدید اس��ت. 
بسیاری از کارآفرینان مجبور به تغییر مسیر کسب وکار 
خود هس��تند، زیرا متوجه می ش��وند بازار مناسبی را 
ه��دف ق��رار نداده ان��د و خدمات یا محصول ش��ان در 
ب��ازار دیگ��ری بهتر ج��واب می دهد. ب��ه همین دلیل 
طرح های کس��ب وکاری که در آغاز فعالیت استارتاپ 
نوشته می ش��وند بعد از گذشت مدتی اعتبار نخواهند 
داشت. همچنین نوشتن یک طرح نامناسب کسب وکار 
احساس قطعیت دروغینی را در کارفرما ایجاد می کند و 

مانع از دیدن فرصت های جدید می شود. 
در نتیجه دانش��گاه هاروارد به فکر راه حلی برای این 
موضوع افت��اد و تحقیقات جدی��دی را روی اطالعات 
جم��ع آوری ش��ده از هزار اس��تارتاپ آغاز ک��رد. آنها 
نمودارهایی از تالش کارآفرینان برای جذب س��رمایه 
را در ط��ول 6 س��ال یعن��ی از س��ال 2005 تا 2011 
رس��م کردند. آنها در تحلیل ها مواردی مانند س��ابقه 
کارآفرین، تحصیالت و س��ایر م��وارد مؤثر در موفقیت 
اس��تارتاپ را نیز مورد بررسی قرار دادند. برای بررسی 
بهتر، کارآفرینان در دو دس��ته دارای طرح کسب وکار 
و فاقد طرح کسب وکار قرار گرفتند. استارتاپ هایی که 
در بس��یاری از موارد مشابه بودند با این دسته بندی از 
هم متمایز شدند و تحقیق روی آنها آسان تر شد. نتیجه 
این تحقیق مش��خص کرد داشتن طرح کسب وکار در 
چه مرحله ای شانس دریافت سرمایه را افزایش می دهد. 
به طور متوسط، موفق ترین کارآفرینان کسانی بودند 
که بعد از گذش��ت ش��ش تا 12 ماه بع��د از راه اندازی 
استارتاپ نسبت به نوشتن طرح کسب وکار یا بیزینس 
پلن اقدام کردند. نوش��تن طرح کسب وکار در این بازه 
زمانی شانس دریافت سرمایه را تقریبا 8درصد افزایش 
داده است؛ درصورتی که دیرتر نوشتن یا زودتر نوشتن 
آن تأثیری روی موفقیت کسب وکار در آینده نگذاشته 

است. 
تحقیق بعدی روی این سؤال انجام شد که چه مقدار 
زمان برای نوشتن طرح کسب وکار الزم است. تحقیقات 
نش��ان داد بهترین زمان برای نوشتن طرح کسب وکار، 
س��ه ماه است. صرف س��ه ماه زمان برای نوشتن طرح 
کس��ب وکار ش��انس دریافت س��رمایه را تا 12درصد 
افزایش می دهد. صرف زمان بیش��تر از س��ه ماه برای 
نوشتن طرح کس��ب وکار بی فایده است، زیرا اطالعات 
مورد استفاده در طرح، اعتبار خود را از دست می دهند. 
همچنین تکمی��ل کردن طرح در بازه زمانی یک تا دو 
ماه بی فایده است. کارآفرینی که بخواهد نوشتن طرح 
را در زمان کوتاه تمام کند، بهتر اس��ت اصال خودش را 

به زحمت نیندازد. 
رعایت سلس��له مراتب در نوشتن طرح کسب وکار یا 
بیزینس پلن بس��یار مهم است. نوشتن طرح، همزمان 
ب��ا تعریف بازار و جم��ع آوری اطالعات در مورد رقبا به 
هیچ عنوان شانس دریافت سرمایه را افزایش نمی دهد. 
از طرفی نوشتن طرح بعد ازاستخدام نیروهای جدید و 

تزریق سرمایه نیز فایده ای ندارد. 
بهترین زمان برای نوشتن طرح کسب وکار چه 

موقع است؟ 
بهترین زمان برای نوش��تن طرح کس��ب وکار زمانی 
اس��ت که کارآفرین وارد مذاکره با مشتری ها می شود 
و محص��ول خود را برای ورود ب��ه بازار آماده می کند و 
از طرفی ب��رای فعالیت های بازاریابی آماده می ش��ود. 
نوش��تن طرح کس��ب وکار در این بازه زمانی ش��انس 
دریاف��ت س��رمایه را 27درصد افزای��ش می دهد. یک 
طرح کس��ب وکار خوب، طرحی است که به طور کامل 
فرصت های کس��ب وکار را توضیح دهد، مش��تری ها را 
کامل معرفی کند، مزایای اس��تارتاپ نسبت به رقبا را 

شرح دهد و طرح درآمدی کسب وکار را بازگو کند. 
در نهایت فراموش نکنید که زمان بندی برای نوشتن 
طرح کس��ب وکار بسیار مهم اس��ت. طرح کسب وکار 
نبای��د زود نوش��ته ش��ود، نباید زم��ان زی��ادی برای 
نوشتن آن صرف ش��ود و همزمان با سایر فعالیت های 
استارتاپ صورت بگیرد. این قوانین باید از طرف تمامی 
کارآفرین��ان و مدیرانی رعایت ش��ود ک��ه در بازاری با 

شرایط متغیر فعالیت می کنند. 
HBR/zoomit :منبع

کارشناس های  نظر  به  امروزه 
دنیای کس��ب وکار هی��چ کلید 
ارزش های  ب��ا  یگان��ه  طالی��ی 
فوق الع��اده ب��رای موفقی��ت در 
زمینه مدیریت وج��ود ندارد. با 
این حال بی��ل گیتس به عنوان 
یک��ی از کارآفرین��ان مط��رح و 
متفاوت  عقی��ده ای  سرش��ناس 
دارد. در حقیق��ت همی��ن چند 
وقت پیش موسس مایکروسافت 
به یکی از مهم ترین مهارت های 
مدیریتی اشاره کرده است. وی 
در اظهارنظ��رش این مهارت را 
به نام دوس��ت کارآفرینش وارن 
بافت نام گذاری کرده اس��ت. در 
حقیقت بیل گیتس دقیقا شب 
پیش از افتتاح نشس��ت ساالنه 
برکشایر  ش��رکت  س��هامداران 
هاتاوی، )فعال در زمینه خدمات 
بیم��ه( چنین متنی را در اکانت 
لینکدینش به اشتراک گذاشت: 
»من هرساله به نشست برکشایر 
هاتاوی خوشبینانه نظر می کنم. 
به رغم تمام فراز و نش��یب هایی 
ک��ه ای��ن برند در ط��ول دوران 
تصدی وارن بافت پش��ت س��ر 
گذاشته، وی همچنان به اصول 
ارزش��ی و شیوه کسب وکار خود 
پایبن��د مان��ده اس��ت. اگرچ��ه 
آش��نایی می��ان م��ن و وارن به 
بیش از س��ه دهه می رس��د، اما 
هی��چ گاه فرآین��د یادگیری من 
از ای��ن کارآفرین بزرگ متوقف 

نشده است.«
اج��ازه دهید ب��ه منظور بیان 
اهمیت ت��داوم وارن بافت روی 
اصول خ��ود ب��ه نمون��ه کامال 
اش��اره کنیم.  مخالف مدی��ران 
از  دی کرمر  دیوید  پژوهش های 
دانش��گاه ماس��تریخت در هلند 
بیانگ��ر ایج��اد س��ردرگمی در 
س��ازمان و برای افراد در صورت 
ع��دم ت��داوم اص��ول و قواع��د 
ش��رکت در میان مدت است. به 
عالوه عدم تداوم پتانسیل کافی 
برای ایجاد ترس، بی اعتمادی و 

کاهش بازده کاری را نیز دارد. 
بنابر آنچه در س��طر باال گفته 
ش��د، به ظاهر تاکید ب��ر اصول 
است.  امری ضروری  کسب وکار 
بنابراین در اینجا به ش��ش نکته 
مهم در راس��تای پرهیز از قطع 
کسب وکارمان  ارزش های  تداوم 
خواهی��م پرداخت. این اصول با 
اقتباس از شیوه مدیریتی وارن 

بافت تهیه شده است:
1- اولویت را روی پایه ها 

قرار دهید
بی تردید هیچ چیز بیش��تر از 
ارسال سیگنال های نامتداوم در 
زمینه طراحی اس��تراتژی، دید 
کلی و اهداف مجموعه سازمان 
و مشتریان را سردرگم نمی کند. 
این اتفاق درس��ت مانند زمانی 
است که ما به دلیل دغدغه های 

ش��خصی در مح��ل کار فعالیت 
نامناس��ب و بی ثم��ری را انجام 
می دهی��م. ب��ه واق��ع در چنین 
ش��رایطی نظام ارزش و باور ما 

دچار بی ثباتی شده است. 
یک��ی از نکات مهم��ی که از 
وارن باف��ت می ت��وان آموخت، 
تمرک��ز روی پایه های اساس��ی 
اولویت های  به عنوان  کسب وکار 
اصلی است. به این ترتیب تمام 
اقدام��ات و تصمیم ه��ای بعدی 
ش��رکت براس��اس زیربناه��ای 
اصلی ص��ورت خواهد پذیرفت. 
هنگام��ی ک��ه مرج��ع معتبر و 
ثابتی ب��رای اعمال تصمیم های 
داش��ته  اختی��ار  در  س��ازمانی 
باش��یم، احتم��ال س��ردرگمی 
مدیران و به دنبال آن مشتریان 

به حداقل خواهد رسید. 
2- قرار دادن دوربین در 

گوشه اتاق
ی��ک راه��کار جال��ب ب��رای 
اساس��ی  ارزش ه��ای  ت��داوم 
کس��ب وکارمان فرض موقعیتی 
انتزاع��ی اس��ت. براین اس��اس 
هرگاه در حال اخ��ذ تصمیم یا 
برنامه ای هس��تید، فرض  تایید 
کنی��د یک دوربی��ن کوچک در 
گوشه اتاق در حال فیلمبرداری 
از شماست. براین اساس همیشه 
احساس دیده ش��دن می کنیم. 
ناخودآگاه  ش��رایطی  چنین  در 
نس��بت ب��ه رعای��ت اه��داف و 
توج��ه  برندم��ان  ش��عارهای 
بیشتری خواهیم داشت. نتیجه 
استراتژی ها  رفتارها،  تمام  آنکه 
براس��اس آداب  اه��داف  م��ا  و 

مبتنی بر ماهیت کس��ب کارمان 
سازماندهی می شوند. 

3- اهمیت هماهنگی تصویر 
و صدا

بازرگان��ی  تبلیغ��ات  در 
هماهنگی ص��دا و تصویر کلیپ 
برنده��ا اهمی��ت باالی��ی دارد. 
ب��ه هر ح��ال ش��ما در بهترین 
حالت فقط 30 ثانیه برای جلب 
توجه مخاطب و انتقال پیام تان 
اس��اس  برهمین  دارید.  فرصت 
و  تصویر  »هماهنگ��ی  اصطالح 
ص��دا« در این حوزه معطوف به 
ارائ��ه تصویری مطابق با گفته ها 

و شعارهاست. 
ب��ا اندکی مس��امحه در حوزه 
مدیریت کس��ب وکار نی��ز ما با 
همین مس��ئله مواجه هس��تیم. 
اعمال قابل مشاهده ما به عنوان 
مدی��ر یک برند در صورت تضاد 
تاثیرگذاری  ش��عارهای مان  ب��ا 
خ��ود را از دس��ت خواهند داد. 
برهمی��ن اس��اس رفتارهای ما 
باید انعکاس��ی دقیق از گفته ها 
و اصول  حرفه ای مان باش��د. در 
غیر این ص��ورت کارمندان و در 
سطحی وسیع تر مشتریان دچار 
سرگیجه و تردید در مواجهه با 
رفتارهای  برندمان خواهند شد. 
به طور قابل تاملی برندی که 
در راس��تای شعارهایش حرکت 
نکن��د، پله ب��ه پله مش��تریان 
خود را از دس��ت خواهد داد. به 
همی��ن ترتی��ب مدیرانی که به 
راحتی حرف های خود را نادیده 
جل��ب  زمین��ه  در  می گیرن��د، 
اعتم��اد کارمندان با مش��کالت 

فراوان مواجه می شوند. 
4- توجه به ناهماهنگی ها و 

درگیری های ذهنی
به طور معمول برای هر فردی 
در ط��ول زندگ��ی دوره هایی از 
عدم تمرکز موسوم به »درگیری 
ذهن��ی« پیش می آی��د. در این 
میان هرق��در فرد تاثیرگذارتری 
کاه��ش  باش��یم،  س��ازمان  در 
دلیل  ب��ه  فعالیت مان  کیفی��ت 
درگیری های ذهنی محسوس تر 

خواهد بود. 
در  اف��راد  هم��ه  بی تردی��د 
تمام روزهای س��ال در بهترین 
اینجا  فرم ش��ان قرار ندارند. در 
هم قص��د ارائه راه��کاری برای 
غلبه بر دوره های ناهماهنگی و 
تنها  ندارم.  ذهنی  درگیری های 
نکته مه��م در این میان آگاهی 
نس��بت به روزهای بدمان است. 
براین اس��اس چنین روزهایی را 
باید با حجم کاری کم س��پری 
ک��رد. پرداختن ب��ه موضوعات 
مه��م در چنین زمان��ی به هیچ 

وجه توصیه نمی شود. 
5- رفتار متفاوت در 

وضعیت های مشابه راهگشا 
نیست

اعمال سیاس��ت های متفاوت 
به هنگام مواجهه با مس��ئله ای 
یکس��ان از جمل��ه عادت ه��ای 
کارآفرین��ان  برخ��ی  عجی��ب 
وارن  می ش��ود.  محس��وب 
باف��ت ب��ه دلی��ل داوم اصول و 
ارزش ه��ای کس��ب وکارش ب��ه 
ن��درت در مواجهه با مش��کلی 
واح��د راهکاره��ای گوناگون را 

مورد اس��تفاده قرار می دهد. در 
متفاوت  راهکاره��ای  حقیق��ت 
هیچ گاه نتیجه یکسان و همیشه 
مطلوب به بار نمی آورند. مشکل 
اصل��ی ام��ا فراتر از اینهاس��ت. 
در حقیق��ت تغیی��ر تصویر یک 
برن��د در پی ناتوان��ی در اعمال 
راه��کاری واح��د در مواجهه با 
مسئله ای یکس��ان به سختی از 
ذهن مخاطب ها پاک می ش��ود. 
بنابرای��ن در اینح��ا با مس��ئله 
اعتماد مشتریان مواجه هستیم. 
اگر تجربه ای هرچند مختصر در 
باشید،  بازاریابی داش��ته  زمینه 
را  آس��یب دیده  اعتماد  ترمی��م 
و  تبلیغاتی  فعالیت  مشکل ترین 

بازاریابی خواهید یافت. 
در زمینه رفتار ب��ا کارمندان 
و مش��تریان نیز اوضاع به مانند 
وضعی��ت س��طر قب��ل اس��ت. 
کارمندان به طور طبیعی انتظار 
رفت��ار منصفان��ه از مدی��ران را 
دارن��د. از آنجای��ی ک��ه الگوی 
رفتار منصفانه یکس��ان اس��ت، 
تغییر سریع ش��یوه رفتارمان با 
کارمن��دان در بلندمدت آنها را 
ناامید  از ش��یوه مدیریتی م��ان 
خواهد ک��رد. این نکته در مورد 
تعام��ل با مش��تریان نیز صادق 
است. براین اس��اس باید الگوی 
مقاب��ل  در  واح��دی  رفت��اری 
کارمندان ش��رکت و مش��تریان 
از خودمان به نمایش بگذاریم. 
6- گنجاندن فرآیندهای 

تکرارپذیر در برنامه 
کسب وکار

ی��ک  مدیری��ت  مق��ام  در 
س��ازمان پیش��نهاد طرح ه��ای 
عجیب وغری��ب ب��ه هی��چ وجه 
موفقیت آمی��ز نخواهد بود. هنر 
در  مجموع��ه  ی��ک  مدیری��ت 
روندهای  و  ایج��اد هماهنگ��ی 
ثاب��ت اس��ت. برهمین اس��اس 
بای��د وضعی طبیعی را در محل 
کار ایجاد کرد. برهمین اس��اس 
ارائه طرح های عجیب و متضاد 
ب��ا یکدیگر ن��ه تنه��ا خالقیت 
محسوب نمی ش��ود، بلکه گامی 

رو به عقب خواهد بود. 
فرآینده��ای  باف��ت  وارن 
ط��ور  ب��ه  را  تکرارپذی��ر 
در  هوش��مندانه ای 
کس��ب وکارهای خود اس��تفاده 
می کند. براین اس��اس متناسب 
ب��ا ماهیت هر کس��ب وکار برند 
موردنظ��ر فرآیندهای ویژه ای را 
به ط��ور ثابت می��ان کارمندان 
رواج  مختل��ف  بخش ه��ای  و 

می دهد. 
به عنوان س��خن پایانی باید بر 
ضرورت تمری��ن گام به گام به 
مهارت های  به  دستیابی  منظور 
مورد اش��اره در این مقاله تاکید 
کنم. کس��ی چه می داند، شاید 
روزی بیل گیتس به جای وارن 
بافت از شما تعریف و تمجید به 

عمل آورد. 
inc :منبع

وقتی کارآفرینان بزرگ یکدیگر را ستایش می کنند

کدام ویژگی های مدیریتی وارن بافت تحسین بیل گیتس را برانگیخت؟  8 عادت مهم کارآفرینان موفق 

با نگاهی به زندگی افراد موفق به این نکته پی خواهید 
ب��رد که تمامی آنها مواردی را ب��ه عادات رفتاری خود 
تبدیل کرده اند که بس��یار سودمند محسوب می شود. 
درواق��ع موفقی��ت زمانی رخ خواه��د داد که تغییرات 
الزم صورت گیرد و گام نخس��ت در این زمینه اعمال 
تغییرات در خود است. با این حال برای بسیاری از افراد 
تش��خیص موارد ناپسند امری دشوار به نظر می رسد و 
همین امر باعث می ش��ود تا احتمال انتخاب اشتباه به 
شدت افزایش یابد. در ادامه به معرفی هشت عادت مهم 

کارآفرینان موفق خواهیم پرداخت. 
1- چشم انداز

از ویژگی های یک مدیر موفق این اس��ت که تنها 
درگی��ر زمان حال نیس��ت و همواره نی��م نگاهی به 
آینده دارد. درواقع اینکه تنها برای مقطعی پیشرفت 
داش��ته باشید، نمی تواند ش��ما را در باالترین سطح 
بازار نگه دارد. به همین دلیل ضرورت توجه به آینده 
ام��ری اجتناب ناپذیر اس��ت. در رابطه با این موضوع 
الزم است که همواره برای سه مسئله پاسخ درستی 
داشته باشید. 1- در حال حاضر در کجا قرار دارید؟ 
2- مقصد نهایی ش��ما در کجا ق��رار دارد 3- برنامه 

شما برای رسیدن به این هدف چیست؟ 
با این حال توجه داشته باشید که پاسخ اولیه شما 
به هریک از پرس��ش ها ممکن اس��ت ب��ا مرور زمان 
تغییر یابد که امری کامال طبیعی محس��وب شده و 

نباید مانع آن شوید. 
2- سحرخیزی

بهتری��ن راهکار برای اس��تفاده حداکثری از زمان 
این اس��ت که صبح ها زودتر از خواب بیدار ش��وید. 
این زمان ها ش��روع یک روز پران��رژی را رقم خواهد 
زد. تحت این ش��رایط ش��ما قادر ب��ه برنامه ریزی و 
حتی ورزشی سبک خواهید بود که بدون شک تأثیر 
بسزایی در عملکرد شما در طول روز خواهد داشت. 

3- برنامه ریزی
هر فرد موفقی نیاز به برنامه ای جامع برای کارهای 
خود دارد. درواقع شما باید اقدامات آیبده خود را در 
جایی مکتوب کنید و با این کار از اشغال زمان خود 
توسط موارد دیگر خودداری کنید. با این حال توجه 
داش��ته باشید که یک برنامه درس��ت باید مطابق با 
توانایی های ش��ما باشد و از اعمال فشار بیش از حد 

جلوگیری کند. 
4- خواب

نتای��ج تحقیقات در این رابطه نش��ان می دهد که 
که میزان اس��تراحت و ب��ه ویژه خواب اف��راد تأثیر 
بس��زایی در وضعیت س��المت آنها دارد. درواقع شما 
برای استفاده بهینه از زمان خود تنها به برنامه ریزی 
احتیاج ندارید و الزم اس��ت خود نیز برای انجام آن 
آمادگی کافی داش��ته باش��ید. در این زمینه توصیه 
می شود میزان ساعت خواب کافی خود را پیدا کرده 
و عواملی را که باعث می ش��ود ش��ب ها بیدار بمانید 

حذف کنید. 
5- ساده سازی

انجام کاری پیچیده بدون ش��ک دش��واری بسیار 
باالیی به همراه خواهد داش��ت. با این حال واقعیت 
این است که نوع نگرش افراد باعث می شود تا برخی 
از مس��ائل پیچیده به نظر برس��ند. به همین خاطر 
الزم اس��ت تا حد امکان همه چیز را برای خود ساده 
سازید. این امر یک مهارت بسیار کاربردی محسوب 
می ش��ود و الزم اس��ت اصول و راهکاره��ای آن را از 
طری��ق مطالعه ف��را گیرید. بدون ش��ک افراد انرژی 
کمتری را برای کاری که به نظرش��ان س��اده است، 
صرف خواهند کرد که این امر میزان اس��ترس را در 
فرد کاهش می دهد و فرصت را برای فعالیت بیش��تر 

مهیا می سازد. 
6- حضور در رسانه 

درواقع این امر که فردی ش��ناخته ش��ده باشید، 
خ��ود تأثی��ر بس��زایی در موفقیت ش��رکت خواهد 
داشت. بدون شک افراد هنگامی که مدیریت شرکت 
را بیش��تر بشناس��ند، راحت تر به برند ش��ما اعتماد 
خواهند کرد. همچنین این موضوع خود نوعی تبلیغ 
و بیانگر س��طح توانایی های شما خواهد بود. در این 
رابطه چاپ مقاالت و س��خنرانی دو اقدام رایج و در 

عین حال کاربردی محسوب می شود. 
7- انعطاف پذیری

مدیران انعطاف پذیر از جمله بهترین ها محس��وب 
می ش��وند که محیطی جذاب را در ش��رکت ش��کل 
خواهند داد. درواقع تغییر موضوعی است که همواره 
رخ می دهد و تحت این ش��رایط در صورتی که خود 
را با این روند همراه نس��ازید، بدون شک با شکست 
مواجه خواهید ش��د. در همین راس��تا ضروری است 
تا همواره نس��بت به تغییرات واکنش مثبتی داشته 
باش��ید. با این حال این موض��وع تنها نباید مختص 
شما باشد و ضروری است با آموزش همگانی، نگرش 

کل تیم را نسبت به این مقوله تغییر دهید. 
8- کنجکاوی

تنه��ا زمانی چیزی جدید را یاد خواهید گرفت که 
نس��بت به آن از کنجکاوی کافی برخوردار باشید. با 
این حال بسیاری از محیط های کاری به نحوی است 
ک��ه فرد انگی��زه و توانی برای این موض��وع نخواهد 
داش��ت و تحت این شرایط پیشرفت و ارائه خالقیت 
ام��ری غیرممکن خواهد بود. درواقع مدیران برتر در 
ش��رکت خود به نحوی اقدام می کنن��د که این فضا 
برای پیش��رفت همگان میس��ر باشد و بدون شک به 
هر میزان که تیم شرکت قدرتمندتر باشد، به همان 
میزان شرکت شما نیز رشد و ترقی پیدا خواهد کرد. 
در این زمینه توصیه می ش��ود  رویکردهای متنوعی 

داشته باشید تا افراد مجبور به ایده پردازی شوند. 
entrepreneur :منبع
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اگر به دنبال تأمین مالی هستید، تحلیل بازار یک عامل کلیدی برای 
س��رمایه گذاران بالقوه اس��ت تا مطمئن شوند که ش��رکت شما با اعداد 
درست و داده های حقیقی، آینده کسب  وکار خود را پیش بینی می کند. 
تحلیل بازار یعنی اطالعات کامل، قابل فهم و مشخصی که باعث تعیین 
ویژگی های مخصوص بازار هدف ش��ما ش��ده و تحلیل این اطالعات به 

شما کمک می کند برای کسب وکار خود تصمیم گیری کنید. 
ب��ا انج��ام تجزیه و تحلی��ل ب��ازار می توانید داده های ارزش��مندی را 
جمع آوری کنید که به ش��ما کمک می کند مش��تریان خود را به خوبی 
بشناس��ید و استراتژی قیمت گذاری مناسبی را پیاده سازی کرده و نقاط 

ضعف رقبای خود را کشف کنید. 
تحلیل بازار در یک طرح کسب وکار به دو منظور به کاربرده می شود. 
1 - س��نجش اینکه وضعیت و جایگاه ش��ما در آن بازار چگونه خواهد 

بود. 
2 - و ت��ا به چ��ه اندازه س��رمایه گذاری در آن ب��ازار توجیه اقتصادی 

خواهد داشت. 
 )Business Plan( تحلیل بازار و طرح کسب  وکار

تدوین یک طرح کس��ب  وکار، عملی هوش��مندانه  اس��ت، مخصوصا 
هنگامی که ش��ما یک کس��ب  وکار تازه را ش��روع می کنی��د. حتی اگر 
یک ش��رکت تک مالکی هس��تید که نیازی به تأمین مالی برای توسعه 
تجارت خود ندارد، تهیه یک طرح کس��ب  وکار )بیزینس پلن( مشخص 
برای ش��ما ضروری اس��ت. تحلیل بازار نه تنها یکی از قسمت های اصلی 
طرح کس��ب  وکار شما اس��ت، بلکه برای موفقیت طرح تجاری شما نیز 

ضروری است. 
اگ��ر تأمی��ن مالی از بانک برای ش��ما ضروری اس��ت ی��ا می خواهید 
ک��ه س��رمایه داران بالقوه در کس��ب  وکار ش��ما س��رمایه گذاری کنند، 
بخش تحلیل بازار را به درس��تی تکمیل کنی��د، چراکه وام  دهندگان و 
س��رمایه گذاران منطقی باید مطمئن شوند که کسب وکار شما می تواند 

تقاضای الزم را در بازار رقابتی به دست آورد. 
چه مواردی را در تحلیل بازار در نظر بگیریم؟ 

تحلیل بازار باید ش��امل یک مرور کلی از صنعت شما، نگاهی به بازار 
ه��دف، تحلی��ل رقبای کس��ب  وکار، پیش بینی های تج��اری و هرگونه 

الزامات قانونی کسب  وکار شما باشد. 
برای انجام تحلیل بازار پنج قسمت زیر را در نظر بگیرید: 

- مشتریان هدف وبخش های مختلف بازارهدف
- نیاز بازار

- رقبا
- موانع برای ورود به بازار

- قوانین حاکم بر بازار
اما قبل از ش��روع به تجزیه و تحلیل بازار، ابتدا به توصیف و بررس��ی 

چشم اندازی از صنعت مورد نظر بپردازید.
در این قس��مت از تجزیه و تحلیل بازار، شما در مورد وضعیت کنونی 
صنعت خود و مس��یر حرکت کسب  وکارتان به طور کلی بحث می کنید. 
پارامترهای مربوط به بررسی صنعت شامل اندازه، روندها، چرخه عمر و 

رشد پیش بینی شده هستند. 
مشتریان هدف و بخش های مختلف بازارهدف

ش��ناخت دقیق بازار هدف در ابتدای کس��ب  وکار شما ضروری است، 
بیش��تر صاحبان تازه کار در تجارت به اش��تباه چنین تصور می کنند که 
هم��ه مخاطبان جزو بازار بالقوه آنها هس��تند و واضح اس��ت که چنین 

نیست. 
هن��گام اندازه گیری ب��ازار، نحوه نگرش و اندازه گیری بازار، بس��ته به 
نوع کس��ب وکار متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال اگر کس��ب وکارتنها 
یک رس��توران و یا یک مغازه اس��ت با نگرش محلی به ارزیابی و تحلیل 
ب��ازار بپردازید. )یعنی بازار اطراف مغازه یا رس��توران را می س��نجید و 
اندازه گیری می کنید( اما اگر برای یک مجموعه رس��توران زنجیره ای به 
تحلیل بازار پرداخته اید، باید در سطح بزرگ تر )کشوری( به اندازه گیری 

بازار هدف با توجه به نوع مخاطب رستوران زنجیره ای بپردازید. 
هنگام اندازه گی��ری بازار، میزان خرید س��االنه محصوالت و خدمات 
خود را توس��ط مشتریان محاس��به کنید و اندازه بازار بالقوه کسب  وکار 

خود را بسنجید. 
بس��ته به نوع بازار ش��ما می توانید بخش های متفاوت��ی از بازار را نیز 

در نظر بگیرید. 
حج��م بازار و ارزش بازار دو فاکتوری هس��تند که هنگام اندازه گیری 
ب��ازار باید مدنظر ق��رار گیرد، به زبانی دیگر »تعداد مش��تریان بالقوه و 
ارزش آنه��ا« در بازار ب��ا توجه به میزان رقابت در ب��ازار باید به صورت 

جداگانه محاسبه شود. 
ویژگی ه��ا و رفتارشناس��ی مش��تری )خواه b2b ی��ا b2c( را در نظر 

بگیرید
ویژگی ه��ای جمعیت ش��ناختی در ب��ازار b2c مانند س��ن، درآمد و 

مح��ل س��کونت و … همچنین آگاه��ی از خصوصیات روانش��ناختی 
درباره مشتریان موردنیاز است. ش��ما باید بدانید عالیق و عادات خرید 
مصرف کنندگان چگونه است و آیا شرایط کسب  وکار شما برای رفع نیاز 

مشتریان هدف مناسب است؟ 
Competitors رقبا

مش��خص است که شناس��ایی رقبایی که در مقابل ش��ما ایستاده اند، 
تاکتیک هوش��مندانه ای است و در عین حال نقاط ضعف رقابت بازار را 
نیز نشان می دهد. آیا به مش��تریان بازار، خدمت رسانی کافی و مناسب 
ص��ورت می گیرد؟ چه محص��ول یا خدمتی می توانی��د عرضه کنید که 

کسب  وکارهای مشابه شما نمی توانند ارائه دهند؟ 
در تحلیل رقبا باید کامال ش��فاف به جایگاه برند رقبا در بازار و از دید 
مشتریان بالقوه پرداخته شود. نقاط قوت و ضعف رقبا را با توانمندی ها و 
ضعف برندتان مقایسه کنید. برای این کار گردش مالی، تعداد کارکنان، 
قیمت محصول، س��ایز ش��رکت رقیب، کیفیت، ارزش افزوده و… را در 

جدول مقایسه ای در مورد برند و سایر رقبا در نظر بگیرید. 
واقعی��ت این اس��ت که ش��ما ب��ه دنبال مش��تریانی هس��تید که به 

نیازهای شان توسط رقبا پاسخ داده نشده است. 
موانع ورود به بازار

مکان، میزان س��رمایه، دسترسی آسان به مواد اولیه، تکنولوژی و... از 
جمله موانع ورود به بازار هس��تند که در تجزی��ه و تحلیل بازار باید در 

نظر گرفته شوند. 
 2 سؤال عمده در این بخش به صورت خالصه: 

-1 چه چیزی موجب می ش��ود که از بازشدن یک مغازه در کنار شما 
و از دست دادن 50درصد از مشتریان جلوگیری کنید. 

-2 بعد از جوابگویی به س��ؤال اول، اگر اس��تارتاپ هستید چه عاملی 
موجب می شود که به بازار مورد نظر وارد و موفق شوید؟ 

پاسخ به دو سؤال فوق شما را با تمام جوانب موانع احتمالی برای ورود 
به بازار آشنا می سازد. 

یا به عبارت دیگر جواب دادن به س��ؤاالت زیر به ش��مادر تحلیل بازار 
و بررسی تمام جوانب موانع احتمالی برای ورود به بازار کمک می کند: 
خط��رات بالقوه ورود به بازار هدف ش��ما چیس��ت؟ هزینه این ورود 
برای کس��ب  وکار شما چقدر است؟ چه افراد دیگری می توانند وارد بازار 

شما شوند؟ 
Regulation قوانین

قوانین هر بازار )منطقه و کش��ور( از جمله مواردی اس��ت که هنگام 

تحلیل بازار و تصمیم برای ورود به آن باید در نظر گرفته شود. 
چ��ه نوع محدودیت های قانونی و مقررات دولتی خاصی در بازار مورد 
نظرت��ان وجود دارد؟ همه آنها را شناس��ایی و چگونگ��ی پیروی از این 

قوانین را نیز مشخص کنید. 
چگونگی دستیابی به داده های موردنیاز برای تهیه گزارش 

تحلیل بازار شما
تحلیل بازار برای صنایع و کس��ب  وکارهای مختلف، متفاوت اس��ت. 
متأس��فانه بیش��تر اطالع��ات مورد نیاز ش��ما به راحتی قابل دس��تیابی 
نیس��تند. تخمین بعضی از موارد ش��اید مناسب به نظر برسد، اما بیشتر 

اعداد و داده های شما باید براساس اطالعات واقعی باشد. 
اگر کس��ب وکار ش��ما راه اندازی ش��ده و ش��روع به کار کرده اس��ت، 
مش��تریان بالفعل ش��ما به عنوان یک بازار در دس��ترس، منبع بس��یار 
ارزشمندی هستند. می توانید از طریق انجام تحقیقات بازار و تحقیقات 
اینترنتی و ش��بکه های مج��ازی برای گرفتن بازخ��ورد در مورد عادات 
خرید، نیازها و دیگر اطالعات روان ش��ناختی و نیز ش��ناخت بهتر رقبا 

استفاده کنید. 
تحلیل بازار به دو صورت کمی و کیفی انجام می ش��ود که در آن بازار 
هدف از جنبه های میزان ارزش بازار و س��ایز ب��ازار، الگوهای اقتصادی 
مش��تریان، میزان رقابت و الگوهای مصرف و خری��د مورد ارزیابی قرار 

می گیرد. 
برای کسانی که قصد سرمایه گذاری در یک کسب وکار را دارند تحلیل 

بازار دو هدف عمده را دنبال می کند: 
1 - اثبات اینکه شما بازار مورد نظر را به خوبی می شناسید. 

2 - پتانس��یل و س��ایز بازار به اندازه ای هست که منجر به یک رشد و 
سود قابل قبول و مانا برای سرمایه گذار شود. 

belovedmarketing :منبع

 چگونه یک گزارش
تحلیل بازار بنویسیم؟ 

تحلیل بازار )Market Analysis(  یکی از قسمت های کلیدی هر استراتژی بازاریابی در راه اندازی کسب  وکار است، گزارش 
تجزیه و تحلیل بازار شما اگر به درستی تهیه شود، مسیر اصلی فعالیت های کسب وکار شما را مشخص خواهد کرد. با یک 

تحلیل بازار مناسب شما می توانید سرمایه گذاران را جذب کرده، از خطرات موجود در مسیر کسب  وکار دوری کنید و در نهایت 
مشتریان بیشتری به دست آورید. 

تحلیل بازار یا تحقیقات بازار )Market Research( تحلیل بازار به اختصار یعنی بررسی، آنالیز و شناخت بازار، صنعت و یا 
بخشی از یک بازار تعریف شده.  تحقیقات بازار یعنی بررسی، شناخت و تحلیل بازار هدف )مشتریان(، رقبا، رفتار مصرفی و ...

جدول زیر به شفافی و سادگی کلیات تفاوت بین تحلیل بازار و تحقیقات بازار را بیان می کند: 

 Market Analysis /تحلیل بازارMarket/ Research تحقیقات بازار

تجزیه، تحلیل و شناخت مخاطبان بازار هدف و مشتریانتجزیه، تحلیل و شناخت صنعت و بخش های مختلف آنتعریف مختصر

مرتبط با
استراتژی های کسب و کار
)Business Strategy( 

استراتژی های بازاریابی
)Marketing Strategy( 

متمرکز بر
ساختار بازار

رقبا

جزییات بازار
رقبا

مشتریان
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدير عامل شــركت 
بــرق منطقه اي هرمزگان با صدور تقدير نامه ي از مشــاركت و 
همكاري اداره كل بنــادر و دريانوردي هرمزگان در بحث ذخيره 
و كاهش ميزان مصرف برق قدرداني كرد. در متن لوح تقدير "اله 
مراد  عفيفي پور" مدير كل بنــادر و دريانوردي هرمزگان كه به 
امضاي "حسن كهوري" رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت 
ســهامي برق منطقه اي استان رســيده، چنين آمده است. "در 
راستاي اقدامات انجام شــده جهت كاهش پيك بار در سال 96 
، بدينوسيله از حسن نظر و پشتيباني جنابعالي و همكاران مرتبط 
در بحث ذخيره عملياتي و مشاركت در كاهش ميزان مصرف در 
ساعات پيك بار شبكه برق، تشكر و قدرداني كرد. بي شك اينگونه 
اقدامات حمايتي نمايانگر همدلي و عزم جزم صنايع و مشتركين 

فهيم اين شــركت در دســتيابي به اهداف صنعت برق و ســاير 
آرمانهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي خواهد بود." شايان ذكر 
است؛ بهره گيري از دو دستگاه ديزل ژنراتور 1.5 مگاواتي در بندر 
شهيد رجايي جهت رفاه شهروندان در اين منطقه از جمله برنامه 
ها جهت كاهش ميزان مصرف در ساعات پيك بار شبكه برق بوده 
است. اين در حالي است كه اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
با احداث و بهره برداري از اين ديزل ژنراتور در شرايط اضطرار)پيك 
شبكه( كمك شاياني به صنايع برق هرمزگان كرده كه منجر به 
جلوگيري از خاموشي برق صنايع و شهر در سال 96 شده است. 
گفتني است، بهره برداري از بانك هاي خازني و عدم مصرف توان 
غير مفيد برق منطقه اي از ديگر برنامه هاي اتخاذ شده در راستاي 

كاهش ميزان مصرف در ساعات پيك بار شبكه برق بوده است.

اهواز- شبنم قجاوند- همايش منطقه ای ترويج فرهنگ صلح 
و سازش و تجليل از سفيران صلح شورای حل اختالف در شهرستان 
انديمشــك برگزار شــد. همايش منطقه ای ترويــج فرهنگ صلح و 
ســازش و تجليل از سفيران صلح شورای حل اختالف با حضور پاپی 
زاده مسئول امور فرهنگی و آموزش شوراهای حل اختالف خوزستان، 
رحيمی رئيس دادگســتری ،سخنور دادســتان، حسينی نوری امام 
جمعه ،حسنوند نماينده مجلس شــورای اسالمی و كاركنان و اعضاء 
شــورای حل اختالف انديمشك در اين شهرستان برگزار شد. در اين 
همايش خداكرم رحيمی بهمن ياری رئيس دادگســتری انديمشك 
بر اهميت كار شــورای حل اختالف به ويژه در زمينه صلح وســازش 
پرونده ها تاكيد كرد و گفت: دســتگاه قضايی در اين شهرســتان در 
راستای اهداف اســالمی جهت ايجاد صلح و سازش و آرامش از هيچ 
تالشی فروگذار نمی كند و شــورای حل اختالف در اين زمينه در 2 
ماه اخير پرونده های مهم قتل را منتهی به صلح وســازش نمودند و 
در پيشگيری از گسترش تنش در شهر نقش بسزايی داشته است. در 
ادامه قاســم پاپی زاده مسئول امور فرهنگی و آموزش شوراهای حل 
اختالف خوزستان ضمن قرائت پيام زبيدی نيا معاون قضايی و رئيس 

شوراهای حل اختالف خوزستان ،گفتمان صلح و نهادينه نمودن آن 
بين اقوام و كليه جامعه را از ضروريات زندگی امروز برشمرد و خواستار 
توجه بيشتر مسئولين و متوليان فرهنگی كشور به امر ارتقاء فرهنگ 
صلح وســازش در بين مردم شد. وی افزود: جهت ارتقاء فرهنگ صبر 
،صلح و گذشت در جامعه بايد از ظرفيتهای ائمه جماعات ،روحانيون 
،ورزشكاران،هنرمندان ،بزرگان ،فرهيختگان و مصلحين استفاده كرد تا 
شاهد آرامش بين مردم باشيم. پاپی زاده، استان خوزستان را از بانيان 
و پيشــتازان حل و فصل اختالفات مردمی در كشور دانست و اظهار 
داشت: شوراهای حل اختالف خوزستان در زمينه صلح و سازش يكی 
از استانهای پيشتاز در اين زمينه می باشد و بايد مورد حمايت و تقويت 

قرار بگيرد. وی عملكرد شوراهای حل اختالف خوزستان را در زمينه 
صلح وســازش را مطلوب دانست و عنوان كرد: در زمينه حل و فصل 
پرونده ها مهم و قصاص نفش شوراهای حل اختالف خوزستان خوش 
درخشيد و جا دارد از اعضاء و كاركنان خدوم و زحمتكش شوراها تقدير 
و تشكر نمود. مسئول امور فرهنگی و آموزش شوراهای حل اختالف 
خوزســتان از افزايش پاداش اعضاء و كاركنان شورای حل اختالف در 
سال 97 خبر داد و گفت: با رعايت دستور العمل جديد مركز شوراهای 
حل اختالف كشور در سال 97 پاداش اعضاء و كاركنان شوراهای حل 
اختالف افزايش پيدا خواهد كرد كه اميدواريم رضايتمندی و خرسندی 
اين عزيزان زحمت كش را به ارمغان بياورد. در ادامه اين همايش ميثم 
سخنور دادستان انديمشك ااظهار داشت :رويكرد دستگاه قضايی ترويج 
صلح و سازش به عنوان آموزه ارزشمند دين مبين اسالم است . وی بيان 
كرد:در اين راستا شوراهای حل اختالف در رفع اختالف و رسيدگی به 
پرونده ها نقش پررنگ و موثری ايفا می كنند. سخنور در بخش ديگری 
با اشاره به نياز شورای حل اختالف شهرستان انديمشك گفت: يكی از 
نيازهای شورای حل اختالف برخورداری از يك قاضی اختصاصی است 

كه اين موضوع در آينده حل خواهد شد. 

تبریز - ماهان فالح- رئيس سازمان جهادكشاورزی آذربايجان 
شرقی بر عدم صدور مجوز و غيرقانونی بودن تغيير كاربری در اراضی 
حاصلخيز درجه يك و دو تاكيد كرد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، 
اكبر فتحی با بيان اينكه جهادكشاورزی در حوزه اراضی مانع توسعه 
نيســت، گفت: جهت حمايت و بسترسازی سرمايه گذاری به طرح 
های صنعتی و صنايع تبديلی در اراضی درجه ســه و چهار براساس 
قوانين و مقررات و تصويب در كميسيون، اراضی الزم واگذار می شود. 
وی با بيان اينكه زمين از عوامل اصلی توليد محســوب می شود لذا 
ضروری است كه محافظت شود، افزود: در اين خصوص بايستی  زمين 
های مرغوب و نامرغوب مديريت شوند و هرگونه تغييركاربری آنهم 

پس از صدور مجوز برای متقاضيان از طريق كميســيون مربوطه با 
رعايت اولويت ها انجام پذيرد. رئيس سازمان جهادكشاورزی استان 
افــزود: زمين قابل تجديد نبوده و بــا توجه به افزايش جمعيت و از 
طرفی كاهش نزوالت آسمانی الزم است كه از سرمايه اصلی كشاورزی 
يعنی زمين های زراعی، آب و منابع طبيعی محافظت نماييم. فتحی 
با بيان اينكه سازمان جهادكشاورزی آذربايجان شرقی در يكجاكشتی 
ويكپارچه سازی اراضی نهايت تالش خود را بكار گرفته است، افزود: 
رسالت ما حفظ اراضی كشاورزی به عنوان ميراث آيندگان و حمايت و 
بسترسازی سرمايه گذاری در طرح های قانونی اشتغال آفرين به ويژه 

در خصوص صنايع تبديلی و فرآوری كشاورزی است.

یاســوج- خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل آب و فاضالب 
روســتايی استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: پروژه های جمع آوری 
و دفع بهداشتی فاضالب روستاهای تنگاری در شهرستان بويراحمد 
و توليــان در كهگيلويه وارد فاز اجرايی شــد. فيــض اهلل در بازديد 
فرماندار كهگيلويه از روند اجرايی پروژه های آب و فاضالب روستايی 
در دهدشــت، گفت: پروژه های جمعآوری و دفع بهداشتی فاضالب 
روستاهای پر جمعيت تنگاری و توليان در كهگيلويه و بويراحمد با 
سرمايه گذاری بانك توسعه اسالمی وارد فاز اجرايی شد. مديرعامل 
آب و فاضالب روســتايی استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: دولت 
در راســتای حفاظت از منابع آب ، حفظ  محيط زيست و توجه به 
بهداشت همگانی پروژه های فاضالب روستايی را در دستور كار دارد و 
ما نيز با توجه به اولويت هايی از جمله  مراكز جمعيتی، لزوم حراست  
از محيط زيســت و خطر آلودگی آب شرب روستاها چندين پروژه 
فاضالب در روستاهای استان را تعريف كرديم. وی با اشاره به اينكه 
پيمان اين پروژه ها به صورت ملی  توســط شركت مهندسی آب و 

فاضالب كشور  منعقد شده، بيان كرد: اگر چه زمانی فقط تامين آب 
شرب اولويت شركت های آب و فاضالب  بود اما هم اكنون  پروژه های 
جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب  برای  بعضی از روستاهايی كه 
دارای  اولويت های زيســت محيطی  باشند يك ضرورت است. وی 
گفت: چرا كه ميتوان هم به حفظ محيط زيســت و آب آشاميدنی 
مردم كمك كرد و هم از طرفی با فرايندهای تصفيه پساب فاضالب 
 ها را به چرخه اســتفاده برای مصارف صنايع ، مصارف كشاورزی  و 

آبياری فضای سبز بازچرخانی كرد. پاسره گفت: پروژه تصفيه فاضالب 
شوتاور می تواند مدل خوبی برای ادامه فعاليت در زمينه جمع آوری 
و دفع بهداشتی فاضالب ها باشــد، چرا كه اين پروژه در روستای پر 
جمعيت شوتاور  كه  فاضالب روســتا  عاملی برای آلوده شدن آب 
روستا شده بود اجرا شــد. وی گفت: هم اكنون با اينكه فرايندهای 
تصفيه به مرحله 100 درصد نرسيده اما پساب خروجی از تصفيه خانه 
با راندمان قابل قبولی در مقايسه با استانداردهای تخليه  پساب روانه 
محيط پذيرنده می شود. وی گفت: اين يعنی زنگ خطر در منابع آب، 
عالوه بر لزوم بازسازی خطوط آب، صرفه جويی در آب شرب، استفاده 
از منابع جديد آبی و بازچرخانی فاضالب برای استفاده های كشاورزی 
و صنعت يك ضرورت جدی است كه بايد با صرف منابع الزم دنبال 
شود. فرماندار كهگيلويه در اين بازديد ضمن تقدير از تالش های آب 
و فاضالب روستايی گفت: بايد به دنبال مطالعه پروژه های جمع آوری 
و دفع فاضالب بهداشتی در روستاهای ديگر بود و با توجه به بودجه 

سعی می كنيم در اين خصوص منابعی را اختصاص دهيم. 

تبریز - ماهان فالح- همايش هم انديشی برنامه ريزی تعاملی 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور به ميزبانی استان اصفهان با 
حضور مديران استانی برگزار شــد. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، 
مديركل آموزش فنی و حرفه ای آذربايجان شــرقی در همايش هم 
انديشی برنامه ريزی تعاملی سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، 
با اشاره به سند تدبير و توسعه استان آذربايجان شرقی و ذكر عناوين 
بخش های مختلف آموزش هايی كه به صورت مستقل در سند فوق 
آمده است، اظهار كرد: عالوه بر اجتماعی كردن آموزش های فنی و 
حرفه ای ) آموزش به جامعه توســط جامعه ( در استان آذربايجان 
شرقی، آموزش با استفاده از توان سمن ها، استقرار اتاق فكر نمايندگان 

اســتان در حوزه كارآفرينی، آموزش مجازی ) تلفيقی ( با مشاركت 
بخش خصوصی، تهيه سالنامه آماری اشتغال از مسير مهارت آموزی، 
برگزاری پنل های آموزشی، تربيت يوز سهند های آموزشی، برگزاری 
آزمون های آنالين سيار، يارگيری از بخش خصوصی در آماده سازی 
كارآموزان المپياد كشور، الكترونيكی كردن بايگانی اداره كل، معرفی 
نيروهای آموزش ديده در اســتان  meet   hob، طرح آموزش  و 
اشتغال صيانتی در استان انجام شده است و بر اين اساس، می توان 
گام های موثری در راستای تربيت نيروهای ماهر و متخصص برداشت 
كه اين امر، در سند تدبير و توسعه استان به عنوان بخشی مستقل به 

آموزش های فنی و حرفه ای اختصاص يافته است.

قم- خبرنگار فرصت امروز- مهدی جعفری خبرنگار شركت 
آب و فاضالب قم از ســوی وزارت نيرو به عنوان رتبه برتر گروه آب 
و فاضالب كشــور معرفی شد. به گزارش روابط عمومی شركت آب 
و فاضالب اســتان قم، در همايش سراسری مديران روابط عمومی 
صنعت آب و برق كشــور كه در شــهر تبريز برگزار شد از مهدی 
جعفری خبرنگار شــركت آب و فاضالب استان قم كه در ارزيابی 
وزارت نيرو توانســت رتبه برتر بخش آب و فاضالب كشــور را در 
همكاری با پايگاه وزارت نيرو كســب كند با اهدا لوح تجليل شد. 
در اين لوح تقدير كه به امضا مديركل روابط عمومی امور بين الملل 
وزارت نيرو رسيده، آمده است: خدمت به مردم شريف ايران اسالمی 
افتخار بزرگی است كه صنعت آب و برق بدان مفتخر است و امتداد 

اين خط خدمت، جز با اطالع رسانی دقيق و به هنگام ممكن نخواهد 
بود. صديقه ببران در ادامه اين لوح، خطاب به مهدی جعفری آورده 

است: از شما همكار گرامی كه با مسئوليت پذيری، تمام توان و دانش 
خود را در راستای همكاری مجدانه پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو 
به كار گرفته ايد و در گروه آب و فاضالب حائز رتبه برتر شــده ايد 
سپاسگزارم، تالشتان را ارج می نهم و آرزومند كاميابی روزافزونتان 
هســتم. يادآور می شد سال گذشته نيز وزارت نيرو اقدام به معرفی 
10 خبرنگار برتر كرد كه از بين بيش از 150 شركت آب و فاضالب 
شهری و روستايی، آب منطقه ای، توزيع نيروی برق و برق منطقه ای 
در 31 استان، مهدی جعفری كارشناس امور رسانه ای آبفای قم به 
عنوان يكی از خبرنگاران برتر صنعت آب و برق كشــور معرفی و از 
سوی مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتی و روابط عمومی وزارت نيرو 

مورد تقدير قرار گرفت.

تقدير از بنادر و دريانوردي هرمزگان در زمينه كاهش مصرف برق

برگزاری همایش منطقه ای ترویج فرهنگ صلح و سازش در اندیمشک

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

جهادکشاورزی در حوزه اراضی مانع توسعه نیست

مدیرعامل آب و فاضالب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

اجرای دو پروژه دفع بهداشتی فاضالب در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد؛

اجتماعی کردن آموزش های فنی و حرفه ای در آذربایجان شرقی

از سوی وزارت نیرو؛

خبرنگار آبفای قم رتبه برتر کشور را کسب کرد

آغاز فعالیت سمن ها پیرامون اصالح رفتاردر مصرف آب شهروندان اصفهانی 
اصفهان - قاســم اسد- نشستی با حضور سمن ها ومســئواالن آبفا و 
استانداری پيرامون ضرورت فعاليت نهادهای مردمی پيرامون مقابله با بدمصرفی 
آب در محل استانداری برگزار شد  در اين نشست كه  معاون خدمات مشتركين 
مدير روابط عمومی آبفای استان اصفهان حضور داشتند  بر استفاده از ظرفيت 
ســمن ها جهت ترغيب شهروندان به مصرف بهينه آب تاكيد گرديد به دنبال 
اين فراخوان اولين جلسه همكاری با سازمان مردم نهاد كشتی نجات متشكل از 
400 استاد و مدرس دانشگاه در محل شركت آبفای استان اصفهان برگزار شد.  رضا رضايی  كه در نشست مشترک با مدير سازمان 
مردم نهاد كشتی نجات سخن می گفت افزود: شركت آب و فاضالب استان اصفهان آماده است با تفاهم نامه های جداگانه، بخشی 
از فعاليت های آموزشی و ترويجی خود را به تشكل های مردمی و غير دولتی واگذار كند. سيد اكبر بنی طباء مدير روابط عمومی و 
آموزش همگانی شركت آب و فاضالب استان اصفهان نيز بر شناسايی صحيح جامعه هدف و نظر سنجی از شهروندان، قبل و بعد از 
برگزاری كالس های آموزشی تاكيد كرد. وی افزود: با هدف ايجاد تعامل سازنده و ارائه راهكار برای فعاليت گروههای مردمی ،داوطلبانه 
،غيرانتفاعی در راستای فرهنگ سازی مصرف بهينه آب اين جلسه برگزار شد  بنی طبا با اشاره به فعاليت سازمان مردم نهاد كشتی 
نجات اعالم كرد:انتظار می رود سازمان مردم نهاد كشتی نجات با ارتباطی كه با گروههای مختلف دارند آحاد مردم را تشويق به مصرف 
صحيح آب نمايند مدير سازمان مردم نهاد كشتی نجات هم گفت: اين سمن با هفت سال سابقه فعاليت و داشتن نزديك به 400 عضو 
متخصص در رشته های روانشناسی و پزشكی تاكنون در سه موضوع اجتماعی ساماندهی كارتن خواب ها در شهر اصفهان، تشكيل و 
اعزام گروه های تخصصی پزشكی و روانپزشكی به فرهنگسراها و پارک های شهر اصفهان و همچنين اعزام هشت گروه روان شناسی 

به مناطق زلزله زده استان كرمانشاه مشاركت فعال داشته است.

دکتر محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه ای مازندران خبر داد : 
اجرای نوبت بندی چند مرحله ای آب در هر طرح نوبت بندی سیستم های آبی در مازندران

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی آب منطقه ای مازندران 
آقای دكتر محمد ابراهيم يخكشی مديرعامل آب منطقه ای مازندران در جلسه مديريت بحران آب 
منطقه ای مازندران گفت: به جهت مديريت بهتر منابع آب در هر يك از سيستم ها و پيكره های آبی، 
در دل طرح نوبت بندی ، نوبت بندی آب به صورت چندمرحله ای انجام می شود.   وی با تاكيد بر 
انجام فعاليت های سيستمی و منظم درهريك از حوزه های آبی تاكيد كرد: با توجه به تداوم گرما و 
كم آبی، عالوه بر نوبت بندی آب بين مناطق اصلی، نوبت بندی در داخل مناطق اصلی نيز به صورت 
چندمرحله ای متناسب با منابع آب بايد ادامه يابد. بطوريكه آب در مرحله اول به باالبند، در مرحله بعدی به ميان بند و در مرحله آخر 
به ته بند اختصاص يابد. تا ضمن صرفه جويی امكان تامين آب برای مصرف كنندگان بهتر از قبل فراهم شود. مديرعامل آب منطقه 
ای مازندران در ادامه با اشاره به ضرورت اجرای طرح های فوری اضطراری در هريك از مناطق برای مديريت خشكسالی از جمله 
اليروبی انهار، سدها و بندهای انحرافی، استفاده ازآب های برگشتی، آبگيری تاسيسات كوچك، تامين آب پس از هر بارندگی و اجرای 
طرح های كوچك انتقال؛ داشتن برنامه برای هريك از مناطق را مهم برشمرد و افزود: الزمه مديريت خشكسالی داشتن سناريو برای 
هريك از مناطق آسيب پذير است كه می تواند برای عبور از بحران، ميزان آسيب پذيری و خسارت را به حداقل برساند. ايشان در 
پايان با تاكيد بر ضرورت اخذ مجوز از سوی مصرف كنندگان  در هر يك از بخش ها  و نظارت  بيشتر در اين زمينه يادآور شد: حتی  
استفاده كنندگان پساب های تصفيه شده نيز بايد نسبت به اخذ مجوز اقدام نمايند. و امورات منابع آب  نبايد  از اين مهم غافل شوند.

اهم اقدامات دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل آبفای استان  قزوین 
در همایش پیاده روي خانوادگي

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدير دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل آبفای اســتان، تهيه و توزيع آب شرب سالم در 
همايش پياده روی خانوادگی اســتان قزوين را از فعاليتهای صورت گرفته اين شــركت به شهروندان  عنوان نمود.  به گزارش روابط 
عمومی شركت آب و فاضالب استان قزوين، مهندس "امراله قربانی" افزود: در راستای برگزاری اين همايش، برگزاری جلسات هماهنگی 
با استانداری، سازمان سازمان تربيت بدنی، شركت آب و فاضالب استان البرز )جهت دستگاه تصفيه دسته بندی آب (، شركت آب و 
فاضالب روستايی )جهت 3 دستگاه كاميونت تانكردار آبرسانی (، شتابگر ملی )چشمه نور(، شركت توزيع برق قزوين و مديريت مجموعه 
فدک صورت پذيرفت.  وی افزود: واريز مبلغ پانزده ميليون ريال به حساب بانكی هيئت ورزشهای همگانی جهت خريد دوچرخه های 
اهدائی ، هماهنگی جهت اجاره جرثقيل و اخذ نيروی كار جهت خروج تانكرهای سيار و ثابت )از انبار شركت( و استقرار آنها در مكان های 
از پيش تعيين شده در مسير پياده روی خانوادگی، ضد عفونی و تجهيز)نصب كلكتور و شير برداشت-نصب قفل( برای 8 عدد تانكر استيل 
2500 ليتر سيار و 4 عدد مخزن پلی اتيلن ثابت)2000 تا 5000 ليتر(، انجام آزمايشات كلرسنجی و كدورت سنجی برای هر مخزن 
و آبرسانی با تانكر 12000 ليتری به تمام تانكر های ثابت و سيار انجام گرديد. وی در پايان اختصاص يك راننده تمام وقت مقيم برای 
محافظت از هر تانكر در كل مدت )نزديك 24 ساعت( در محل استقرار تانكر و اختصاص يك راننده سيار جهت نظارت و كنترل برعملكرد 
كاركنان ، خريد 28000 عدد ليوان يكبار مصرف جهت استفاده در همايش پياده روی را از اقدامات صورت گرفته در اين دفتر عنوان نمود

بیست وپنجمین جلسه کمیته محیط زیست شرکت ملي نفت وشرکتهاي 
تابعه به میزباني شرکت بهره برداري نفت وگاز غرب در ساختمان اداري 

شهرستان ایالم برگزار گردید
کرمانشاه – دشتی - در اين جلسه كه آقاي نادر فتاحي رئيس ايمني، بهداشت و محيط زيست)HSE( اين شركت، مهندس 
عبدالقادر صالحي رئيس منطقه نفت شهر/ تنگ بيجار، روسا وكارشناسان محيط زيست شركتهاي فرعي و تابعه شركت ملي نفت ايران 
حضور داشتند، چالش هاي زيست محيطي شركت ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ابتداي جلسه روساي منطقه تنگ بيجار/
نفت شهر و HSE شركت بهره برداري نفت وگاز غرب ضمن عرض خوش آمد گويي به مهمانان و حاضرين در جلسه، نسبت به ارائه 
گزارش كاركرد اين شركت در زمينه پروژه هاي زيست محيطي،تنگناها وچالشهاي خود و بررسي صورتجلسه قبلي اقدام نمودند و 
سپس هركدام از نمايندگان شركتهاي مذكور نيز نسبت به ارائه گزارش از فعاليتها وپروژه هاي انجام شده شركت خود در حوزه محيط 
زيست در راستاي سياستهاي زيست محيطي شركت ملي نفت عطف به صورتجلسات قبلي پرداختند. در ادامه هريك از شركتها 
مشكالت وچالشهاي خود رادر اجراي برخي از مفاد صورتجلسات قبلي،كمبود نيروي سازماني در بخش محيط زيست و اجراي مقررات 

و الزامات زيست محيطي بيان نموده و دراين خصوص تصميم گيري هاي الزم در قالب صورتجلسه بعمل آمد.

بالغ بر 2600 میلیارد ریال اعتبار برای ادامه روند ایجاد تأسیسات فاضالب 
شهری در آستارا و تالش الزم است

رشت- زینب قلیپور - معاون مهندسی و توسعه اين شركت در گفت و گو با خبرنگار اين حوزه به اهميت ساماندهی فاضالب به 
صورت بهداشتی تأكيد كرد و افزود : عدم جمع آوری فاضالب می تواند خسارت جبران ناپذيری را به محيط زيست استان وارد كند 
.عليرضا غياثی معاون مهندسی و توسعه آبفای گيالن افزود: ايجاد تأسيسات فاضالب شهر آستارا كه 21/17 درصد پيشرفت فيزيكی 
داشته است جهت اتمام پروژه بالغ بر 1375 ميليارد ريال اعتبار نياز است. وی در تشريح روند اجرای پروژه تأسيسات فاضالب آستارا 
اظهار كرد : مشخصات كلی اين پروژه شامل خريد زمين تصفيه خانه، ساخت سوله انبار و محصور نمودن آن ، احداث يك واحد تصفيه 
خانه با پيشرفت فيزيكی 22/7 درصد ، احداث يك واحد تصفيه خانه اصلی با پيشرفت فيزيكی 95 درصد و اجرای لوله گذاری 6/15 
كيلومتر شبكه فاضالب می باشد و در سال 96 اعتبار موجود آن 9 ميليارد ريال بوده است . معاون مهندسی و توسعه شركت آب و 
فاضالب شهری گيالن افزود : تكميل تلمبه خانه ، ادامه ساخت تصفيه خانه و محصور سازی زمين های ايستگاه پمپاژ از اقدامات اين 
طرح است كه از سال 96 در حال انجام است . غياثی با بيان اينكه تأسيسات فاضالب در شهر تالش نيز در حال اجرا می باشد، افزود 
: تكميل تأسيسات فاضالب تالش نيازمند اعتباری بالغ بر 1262 ميليارد ريال می باشد كه 30/87 درصد پيشرفت فيزيكی دارد. وی 
تصريح كرد : خريد زمين تصفيه خانه ، اجرای ديوار محوطه ، احداث سوله انبار تصفيه خانه ، اجرای 10/3 كيلومتر شبكه جمع آوری 

فاضالب از مشخصات فيزيكی اين طرح است .

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:
115پایگاه در روز قدس کمک های مردمی استان مرکزی راجمع آوری می کنند

اراک- مینو رستمی-  مديركل كميته امداد اســتان مركــزی گفت: 115پايگاه شهری و روستايی كميته امداد 
همزمان با روز قدس، كمك های مردمی استان مركزی را جمع آوری می كنند. قنبر موسی نژاد در جمع خبرنگاران 
در اراک اظهار داشت: در مبانی دين اسالم به توسعه فرهنگ زكات در جامعه توصيه و تاكيد شده اما موضوع زكات در 
استان مركزی آن طور كه شايسته استان است فرهنگ سازی نشده، در حالی كه زكات در جامعه بايد به صورت دغدغه 
و تعهد اقتصادی مطرح شود. وی افزود: اميدواريم در ماه مبارک رمضان كه ماه معنويت  است، توسط مبلغين تبليغات 
اسالمی استان اهميت زكات در جامعه و اقتصاد به خوبی بيان شود، در ماه رمضان می توان با استفاده از ظرفيت خيرين 
و مشاركت مردم در زمينه های مختلف برای سازندگی بهره برد. موسی نژاد بيان داشت: در ماه رمضان امسال هدف 
گذاری شناسايی دو هزار و 300 حامی در حوزه ايتام ازجمله برنامه های كميته امداد امام خمينی)ره( استان است كه 
با ظرفيت های موجود در استان اين مورد امكان پذير است. وی خاطرنشان كرد: در اين مورد طرح محسنين نيز در 
دستور كار قرار دارد. هم اكنون پنج هزار نفر تحت پوشش اين طرح در استان هستند كه هنوز برای 600 نفر از آنان 

نتوانستيم حامی جذب كنيم.
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بی ام و بیش از یک چهارم میلیون 
خودروی الکتریکی تولید کرده است

ش��رکت بی ام و مدعی اس��ت که در زمینه خودروهای 
الکتریکی پیش��رو ترین ش��رکت این صنعت است. البته 
ب��ی ام و از لفظ وس��ایل نقلی��ه دارای ق��وای الکتریکی 
اس��تفاده می کن��د و از لفظ خ��ودروی تم��ام الکتریکی 

استفاده نمی کند. 
حال این ش��رکت اعالم می کند که بیش از یک چهارم 

میلیون، وسیله نقلیه الکتریکی تولید کرده است. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، در ح��ال حاضر ش��رکت های 
بیش��تری چنین آمارهایی را منتش��ر می کنند. نیس��ان 
اعالم کرده اس��ت که تا س��ال 2022 میالدی به فروش 
یک میلیون دس��تگاه خواهد رس��ید و آئ��ودی نیز اعالم 
کرده که تا س��ال 2025 به دنبال فروش��ی معادل 800 

هزار دستگاه است. 
در واقع این آمار شامل خودروهای HEV )هیبریدی 
معمول��ی( و تمام الکتریکی BEV  اس��ت. البته به طور 
مث��ال آئودی اعالم کرده اس��ت که بیش��تر خودروهای 

فروخته شده تمام الکتریکی خواهد بود. 

بی ام و اما بیش از 250 هزار دس��تگاه خودروی که در 
این لیست آورده است از نوع هیبریدی است. 

در چهار ماه اول س��ال جاری می��الدی، گروه بی ام و 
بی��ش از 36.692 دس��تگاه خ��ودروی مجهز ب��ه قوای 
الکتریکی تولید کرده است. آمریکا، انگلستان، چین جزو 
سه بازار اصلی بوده است. موفقیت در بازار چین به دلیل 
تولی��د بی ام و س��ری 5 پالگ-هیبری��دی در خود چین 

بوده است. 
در م��اه آپری��ل، 5درصد فروش کلی گ��روه بی ام و در 
چین را خودروهای الکتریکی و هیبریدی تش��کیل داده 

است. 
البته این رقم در بازار انگلستان و آمریکا بیشتر است و 

به ترتیب 9 و 7.3 است. 
تنها خودروی کامال الکتریکی بی ام و i3 است که مدل 
range extender آن، عم��ال یک خ��ودروی پالگین 

هیبریدی محصوب می شود. 

در آینده نزدیک دو خودروی کامال الکتریکی توس��ط 
بی ام و عرضه خواهد ش��د که یک��ی از آنها با برند مینی 
و دیگ��ری م��دل ix3 که یک SUV به ش��مار می رود 

خواهد بود. 

قبل از ایجاد ایده تبلیغاتی باید ش��ناخت درس��تی 
از برنامه مارکتینگ و فلس��فه وجودی شرکت داشته 
باش��ید. درک این موضوع که ایجاد ایده تبلیغاتی چه 
زمان��ی با پلن کلی ایج��اد تبلیغات هماهنگ اس��ت 
بس��یار مهم است. در ادامه به بررس��ی فرآیند ایجاد 

ایده تبلیغاتی می پردازیم. 
- درک مخاط��ب ه��دف: بای��د مخاطب خ��ود را 
به خوبی بشناس��ید و بدانید کجا زندگی می کند، چه 
زمان��ی خرید انج��ام می دهد، ویژگی ه��ای رفتاری و 
چرخه خرید را بشناسید. برای این مورد در متنی 50 
کلمه ای یکی از بخش ه��ای گروه هدف تان را تعریف 

کنید. 
- انگیزه خریداران را بشناس��ید: ابتدا فهرس��تی از 
عوامل تحریک رفتار خریدار گردآوری کنید. س��پس 
م��وارد منحصربه فرد و نقاط تمای��ز را تعیین کنید. با 
ترکیب این دو طیف اطالعات جهت گیری اس��تراتژی 

شما مشخص خواهد شد. 

- برندتان را متمایز کنید: تمایز در برند را می توان 
در اس��تراتژی و ه��م اجرا به وج��ود آورد. برای مثال 
می توان از نمادهای منحصربه فردی اس��تفاده کرد که 
با مزایای عمومی آن صنعت مرتبط هستند اما تمایز 

اجرایی دارند. 
- خط مش��ی خالقانه: خالصه خالقی��ت یا برنامه 
کاری خالقیت ش��اید همان اس��تراتژی تبلیغات و 
ارتباطات باش��د، برای ایده تبلیغات تان می بایس��ت 
یک خالص��ه خالقی��ت خ��وب و رایج بنویس��یدو 
ه��ر بخش را به خوبی تش��ریح نمایی��د. بخش هایی 
همچون محتمل ترین کاندیدا، استراتژی مارکتینگ 
و مخاطبان، بیانیه هدف، اس��تراتژی متقاعد کردن، 
بین��ش مصرف کنن��ده، نحوه حمای��ت و تخصیص 
منابع، مالحظات ضروری، لحن و بیان، پیشنهاد های 

توجیهی اثربخشی. 
- ایجاد مفهوم: در ای��ن مرحله باید فرضیه فروش 
ایجاد ش��ود که معموال از یک کمپین برای تحقق آن 

استفاده می ش��ود. ترکیبی از عوامل انگیزشی و نقاط 
تمایز برند می تواند در قالب یک پیش��نهاد ارائه شود. 
به هرحال شما باید به دنبال ایده ای باشید که بفروشد 
و مش��خصا بس��یاری از ایده ها هس��تند که به فروش 
چندانی منتهی نمی شوند. هرچقدر زمان بیشتری به 
تبلیغ��ات اختصاص بدهید، کم کم خواهید فهمید که 
عناوین قابل قبولی برای مراحل فرآیند، استراتژی ها، 
مفاهیم، ایده ها، ایده های فروش، پیشنهاد ها و عناصر 

تبلیغ ایجاد خواهد شد. 
- اج��رای تبلیغ��ات: اج��رای تبلیغ��ات یعنی خود 
تبلیغات، یعنی تاکتیک ها. در رس��انه های کالس��یک 
ای��ن عناصر به صورت تصویر و مت��ن در آگهی ها و یا 
به صورت اس��توری برد در رس��انه های دیجیتال نمود 
پی��دا خواهن��د کرد. در رس��انه های جدی��د در قالب 
پس��ت هایی در فیس ب��وک، توییتر، فیلیک��ر و از این 

دست رسانه ها اجرا خواهد شد. 
hormond :منبع

فرآیند ایجاد ایده تبلیغاتی

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 976 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسـخ کارشـناس: زمانی که کارمن��دی در کار 
ترفیع می یابد و مدیر او را تش��ویق می کند، در اکثر 
موارد حس حس��ادت دیگر کارمن��دان قلقلک داده 
می شود . حسادت سازمانی هیوالی مخربی است که 
س��ازمانتان را از درون می بلعد . ش��ما به عنوان مدیر 
برای کاهش حس��ادت س��ازمانی وظای��ف خطیری 
ب��ر عهده داری��د که از زمان جذب و اس��تخدام آغاز 
می ش��ود و گستره وسیعی از فعالیت ها، نحوه ترفیع، 
پاداش و تسهیالت را در بر می گیرد . قدرت مدیریت 
در این اس��ت ک��ه بتوانید این حس��ادت را به رقابت 

تبدیل کنی��د . به این ترتیب بخش��ی از ویژگی های 
ش��خصی مانند حس��ادت به عزم جمع��ی کارکنان 
س��ازمان برای پیشرفت های آتی شرکت به ویژه برای 
پیش��ی گرفتن از رقبا تغییر مس��یر خواه��د داد . با 
مدیریت صحیح و تروی��ج ارتباطات صحیح می توان 
از بروز چنین مش��کالتی در محی��ط کاری تا حدی 
جلوگی��ری کرد . مدی��ران باید با تمام��ی کارمندان 
رفتاری یکس��ان داشته باشند و از تبعیض میان آنها 
بپرهیزن��د . ارزیابی بلوغ عاطف��ی کارمندان در زمان 
اس��تخدام، می تواند به شناس��ایی کارمندان مخرب 
کمک کند . در جلسات مصاحبه استخدامی سواالتی 
مربوط به رفتار کارمندان ازآنها بپرسید، مانند: »لطفا 

توضیح دهید که در ش��رایط کاری س��خت، چه کار 
می کنید؟« حتی می توانید تس��ت های روانشناسی از 
آنها بگیرید . یک روش دیگر برای به حداقل رساندن 
حس��ادت در محیط کاری این است که از توجه زیاد 
به کارمندان م��ورد عالقه تان خ��ودداری کنید . اگر 
یکی از کارمندانتان را بیش��تر از بقیه دوست دارید، 
نباید این حس تان را در رفتارنشان دهید . برای انجام 
ی��ک پروژه مهم نظر تمامی آنها را بپرس��ید نه فقط 
عده ای خاص و با این کار به آنها نش��ان می دهید که 
نظر تک تک ش��ان برایتان مهم اس��ت و از این طریق 
از بروز حس��ادت می��ان آنها جلوگی��ری می کنید و 

بهره وری را افزایش می دهید . 

حسادت سازمانی

پرسش: اخیرا در سازمان خود با پدیده حسادت سازمانی مواجه شده ام . رفتارهایی را از کارکنانم می بینم که ناشی 
از این پدیده است . چه توصیه ای برای اصالح این رفتار مخرب دارید؟  کلینیک کسب و کار

چگونه حس کنجکاوی خود را در 
مصاحبه کاری نشان دهیم

کنجکاوی، مهارت شغلی است که این روزها بیشتر از 
همیشه مورد توجه کارفرما قرار می گیرد. اما چگونه این 

مهارت را در مصاحبه شغلی نشان دهیم؟ 
هیچ کس نمی دان��د در ذهن کارفرما چ��ه می گذرد و 
به دنبال چه ویژگی هایی برای اس��تخدام است، بنابراین 
بهترین کار برای باال بردن ش��انس استخدام، نشان دادن 
حس کنجکاوی اس��ت. ای��ن روزها اغلب ش��رکت ها به 
دنبال افرادی کنجکاو و عالقه مند به یادگیری هس��تند. 
تحقیقات نش��ان داده است 85درصد شغل های امروز در 
س��ال 2030 وجود نخواهند داش��ت. این یعنی فرد باید 
نسبت به یادگیری موضوعات جدید کنجکاو باشد و برای 
یادگیری آنها تالش کند. البته داش��تن حس کنجکاوی 
به تنهایی کافی نیس��ت و باید با اس��تعداد همراه باشد. 
به هرحال این مهارت، ش��انس استخدام در محیط کاری 
مورد نظر را باال می برد. درواقع کنجکاوی نش��ان دهنده 
عالقه مندی به یادگیری س��ریع و استقبال از تغییر است 
و امتی��از مثبتی ب��رای فرد دارد. در ادام��ه این مقاله  به 
بررس��ی بیشتری رفتارهایی می پردازیم که نشان دهنده 

حس کنجکاوی و عالقه مندی به کار هستند. 
1- سؤال های هوشمندانه بپرسید

مصاحبه کننده ه��ا یا کارمندان منابع انس��انی، تنها به 
پاس��خ سؤال های ش��ان دقت نمی کنند، بلکه سؤال های 
ش��ما را نیز ارزیابی می کنند. زیاد س��ؤال پرسیدن شاید 
برایش��ان خوشایند نباش��د اما هیچ سؤالی نپرسیدن نیز 
نشان دهنده عدم عالقه مندی شما به کار یا عدم آمادگی 
است. سؤال ها بهتر است در زمینه فعالیت کاری شرکت 
و عنوان شغلی درخواست داده شده مطرح شوند. قوانین 
عمومی زیر نیز کمک می کنند س��ؤال ها هوش��مندانه به 

نظر برسند: 
  س��ؤال هایی که می پرسید باید پایان باز داشته باشند. 
یعنی پاسخش��ان »بله« و »خیر« نباش��د. به عنوان مثال 
بپرس��ید: »چرا X اهمیت زی��ادی برایتان دارد؟« یا »به 

نظر شما تغییرات Y در آینده چگونه است؟«
  به صحبت های ش��ان در طول جلس��ه دق��ت کنید و 
ببینید چه اولویت هایی دارند. س��پس از آنها بخواهید در 

مورد همان موضوع بیشتر توضیح دهند. 
  از صحب��ت در مورد عنوان ش��غلی فاصل��ه بگیرید و 
در مورد ارزش های ش��رکت، اهداف و استراتژی های آن 

سؤال بپرسید. 
2- در مورد عالقه مندی ها و سرگرمی های خود 

صحبت کنید
بعض��ی مردم ح��س کنجکاوی بیش��تری نس��بت به 
دیگران دارند و برخی بی اهمیت تر به نظر می رس��ند، اما 
هم��ه در زندگی در مورد یک موضوع کنجکاو هس��تند. 
تحقیقات روان شناس��ی نشان داده است عالقه مندی ها و 
سرگرمی های هر فرد معموال مورد توجه دیگران است و 
احساس کنجکاوی آنها را برمی انگیزد. همچنین یک فرد 
کنجکاو بیش��تر از دیگران به موضوع��ات جدید اهمیت 

می دهد و با یاد گرفتن آن ها، مهارت های خود را تقویت 
می کند. اما مهم این اس��ت که ای��ن موضوع چه موقع و 
کجا عنوان ش��ود. بهترین کار ربط دادن عالقه مندی ها و 
س��رگرمی ها به مهارت های مورد نیاز برای عنوان شغلی 
اس��ت. در مورد س��رگرمی هایی مانند آش��پزی، ورزش، 
موس��یقی، کارهای علمی و مسافرت و سایر کارهایی که 
دوس��ت دارید صحب��ت کنید و آنها را ب��ه جنبه هایی از 
عنوان شغلی مورد نظر ربط دهید. این کار کمک می کند 
به شناخت بهتری از شما برسند و امتیاز بیشتری برایتان 
در نظر بگیرند. قبل از به اش��تراک گذاشتن هر اطالعات 
شخصی دو بار فکر کنید و هر موضوعی را عنوان نکنید. 

3- نشان دهید عاشق یادگیری هستید
کارشناسان منابع انسانی اگرچه در شناخت استعدادها 
مهارت دارند، اما نمی توانند افراد را به طور کامل قضاوت 
کنند. بنابراین انتظار نداش��ته باشید تنها در یک جلسه 
چند دقیقه ای متوجه تمام زوایای شخصیتی شما شوند. 
ای��ن یعن��ی خودتان باید ب��رای نش��ان دادن جنبه های 
ش��خصیتی م��ورد نظرتان ت��الش کنی��د. همانطور که 
می دانی��د امروزه همه چیز با س��رعت زی��ادی در حال 
تغییر اس��ت و کارفرماها به دنبال افرادی هس��تند که با 
ش��رایط جدید تطبیق پیدا کنند؛ افرادی که به دانستن 
و یادگیری موضوعات جدید عالقه مند باش��ند. بنابراین 
در جلس��ه مصاحبه بگویید به دنبال شغلی برای افزایش 
مهارت های خود هس��تید. اینک��ه می خواهید در زمینه 
کاری مورد عالقه خود رش��د کنید و به یاد گرفتن عالقه 
دارید. از انجام این کار هیچ هراس��ی نداشته باشید، هیچ 
کس ش��ما را به دلیل عنوان ک��ردن عالقه مندی هایتان 

سرزنش نخواهد کرد. 
4- قبل از پاسخ دادن فکر کنید

روان شناس��ان معتقدند کنجکاوی، ی��ک ویژگی قابل 
مش��اهده اس��ت. آنها می گوین��د این ویژگ��ی در طیف 
وس��یعی از قابلیت ه��ای دیگ��ر مانند درگیر ش��دن، با 
مالحظ��ه ب��ودن و تفکر انتقادی قابل مش��اهده اس��ت. 
بنابرای��ن اگر نمی دانید حس کنج��کاوی خود را چگونه 
نش��ان دهید روی س��ایر قابلیت ها تمرکز کنید. به عنوان 
مثال قبل از پاسخ دادن به هر پرسشی خوب فکر کنید، 
کمی مکث کرده و سپس جواب دهید. این کار همچنین 
کمک می کند ذهن تان روی سؤال متمرکز شده و پاسخ 

بهتری بدهد. 
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