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 گزارش مرکز پژوهش های مجلس
درباره سودآوری 4 بازار ارز، سکه، مسکن و بورس

مقایسه 4 بازار موازی
به روایت آمار

بررس��ی وضعیت قیمت ها در چهار بازار اصلی کش��ور یعنی بازار ارز، س��که، مسکن و بورس نشان می دهد که 
هر چهار بازار در فاصله خردادماه س��ال 1396 تا خرداد ماه س��ال 1397 دس��تخوش نوسان های شدید و جدی 
بوده اند. در همین ارتباط، مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��امی در گزارشی به واکاوی وضعیت چهار بازار 
اصلی پرداخته و تاکید کرده است که میزان افزایش قیمت ها در بازار ارز در دوره یک ساله منتهی به خردادماه...

 تبعات سرطان گونه  نقدینگی
به روایت فرشاد مومنی

 تعزیه گردانی از رهگذر
کاهش ارزش پول ملی

2

4

7

شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت

5 راه برای داشتن تفکر بلندمدت در بازار کوتاه مدت
شرکت های دانش بنیان؛ با غنای فنی و فقر مدیریتی

چگونه برنامه تجاری خوبی را اجرا کنیم؟
چگونه میزان جلب توجه مردم و فروش را افزایش دهیم

چگونه به برندمان در زمینه تاثیرگذاری اولیه کمک کنیم؟
مردم فقط از آگهی های بی کیفیت و افتضاح متنفر هستند 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

3 مالک کلیدی جف بزوس 
برای استخدام کارکنان جدید

4

عضـو هیـات مدیـره اتحادیه طـال و جواهر ضمن بررسـی 
افزایش قیمت طال از روز چهارشنبه گذشته که خالف جهت 

روزهای قبلش بوده است، اعالم کرد که در حال حاضر 
قیمت واقعی سکه در بازار معادل دو میلیون و...

یک میلیون و 400 هزار تومان حباب برای 8 گرم طال

چرا سکه دوباره گران شد؟

سرمقالـه

 ایران، آمریکا
 مذاکره و اقتصاد

آمریکا چرا و ب��ه چه دلیلی 
می خواهد به توافقی گسترده تر 
ب��ا ایران دس��ت یاب��د؟ هدف 
آمریکا از این توافق چیس��ت؟ 
و چرا برای دس��تیابی به هدف 
خ��ود از ابزار تحریم اس��تفاده 

می کند؟
اس��ت که  اینه��ا س��واالتی 
می توانن��د تعیین کننده دالیل 
ادام��ه ای��ن مناقش��ه باش��ند. 
ب��رای ادامه بحث، اس��تفاده از 
منطق نظری��ه بازی ها، تحلیل 
ذی نفعان و تفکر اس��تراتژیک 

می تواند راهگشا باشد.
آمریکا پس از جنگ جهانی 
دوم در جای��گاه برتر اقتصادی 
ش��رایطی  گرفت؛  قرار  جهانی 
که جنگ س��رد هم نتوانس��ت 
در آن خللی ایجاد کند. پس از 
فروپاشی شوروی نیز همچنان 
ای��ن رون��د ادامه پی��دا کرد تا 
تغییرات گس��ترده ای  با  اینکه 
که در سیاس��ت های اقتصادی 
به رهبری ش��یائوپینگ صورت 
گرفت، روند اقتصادی در چین 

تغییر کرد. 
ادامه در همین صفحه

مهدی جباریان 
دکترای مدیریت 

استراتژیک
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ایران، آمریکا، مذاکره و اقتصاد
ادامه از همین صفحه

در طول س��الیان اخیر، این اژدها مس��یر خود را برای به دس��ت آوردن جایگاه اقتصادی برتر به سرعت پیموده 
اس��ت و ادامه آن می رود که موقعیت آمریکا را از این نظر به مخاطره بیندازد؛ مس��ئله ای که مسلما اتاق های فکر 
در ایاالت متحده نیز از آن بی خبر نیستند، اما باید به این مسئله اندیشید که آنان چه راه حلی برای این روند در 
نظر گرفته اند.  یکی از مهم ترین دالیلی که چین را در این موقعیت برتر اقتصادی قرار می دهد، دسترسی به نیروی 
کار ارزان اس��ت. اما این تنها دلیل این موفقیت در س��الیان اخیر نبوده است. دسترسی به منابع انرژی و مواد اولیه 
ارزان نیز اهرم بزرگی اس��ت که اقتصاد چین در مس��یر پیشرفت خود به آن وابسته است و البته یکی از مهم ترین 

کلیدهای این مزیت را در خاورمیانه می توان یافت.
اما آمریکا چطور می تواند این سرعت رشد را به کنترل خود درآورد؟ به وضوح، کنترل این جریان در سرچشمه 
آن، یعن��ی خاورمیانه، آس��ان ترین و کم  هزینه ترین راه برای آنان خواهد بود. ف��رض کنیم که آمریکا بتواند تمامی 
کش��ورهای منطقه خاورمیانه را اصطاحا به متحد خود تبدیل کند، هرچند که اس��تفاده از متحد در اینجا تنها از 
بار روانی برای مردم منطقه کم می کند. در این صورت است که کنترل این حجم وسیع از منابع می تواند به ایجاد 
اختیار اس��تراتژیک بینجامد، به طوری که دسترس��ی چین به منابع ارزان محدود و یا حتی در حالت ایده آل قطع 
ش��ود. اگر این دیدگاه را در کنار جنگ تعرفه ها با چین قرار دهیم و انتقال کارخانجات و تولید را نیز به آن اضافه 

کنیم، می توان دالیلی جمع کرد که منطقی بودن این راهبرد را برای آمریکا تایید می کند.
و البت��ه نقش ما به عنوان دومین دارنده این نوع از منابع کاما مش��خص اس��ت. ای��ران می تواند نقطه پیروزی 
یا شکس��ت این اس��تراتژی برای آنان باش��د. یعنی در صورتی که ایرانی ها در یک س��وی مذاکره و در سوی دیگر 
آمریکایی ها قرار گیرند این آمریکاس��ت که در این میان ذی نفع می گردد؛ ش��رایطی که پس از برجام به نفع چین 
و روس��یه و تا حدودی هم اروپا ابتکار عمل و منافع ایجاد کرده بود و گویی در این میان، س��ر آمریکایی ها بی کاه 
مانده بود. پس آمریکا به چند دلیل اساس��ی، از جمله کنترل بیش��تر بر خاورمیانه، برخورداری از منافع منطقه و 
منافع بالقوه سرمایه گذاری در ایران و همچنین از دست دادن ابتکار عمل و تاش برای به دست آوردن مجدد آن، 
مجبور اس��ت براساس منافع خود ش��رایطی برای مذاکره مستقیم با ایران ایجاد کند؛ مذاکره ای که می تواند ابتکار 
عمل را در چند سطح به آمریکا بازگرداند و در این میان، بزرگ ترین سیگنال برای کشور ما تحریم اقتصادی است. 
این تحریم جدا از تاثیرات منفی که بر اقتصاد کشور دارد، سیگنالی آشکار را به سوی دولتمردان و همچنین مردم 
ایران گسیل می دارد و آن، کاهش چشمگیر اعتبار جهانی برجام بدون آمریکاست. همچنین ترکیب فشار از سوی 
مردم ناشی از شرایط اقتصادی و فشار اقتصادی مستقیم بر دولت، روشی است که آمریکا در این استراتژی در پیش 
گرفته اس��ت. البته این امر با درکار بودن دس��ت های پنهان فرق دارد و نباید آن را با تئوری توطئه اشتباه گرفت، 
چراکه عموم مردم ریس��ک گریز هستند و در فش��ارهای اینچنینی سریع تر واکنش نشان می دهند. به عاوه اینکه 

اشکاالت داخلی در سیاست گذاری اقتصادی در داخل، شرایط را برای پیاده سازی این استراتژی هموار کرده اند.
با این نگاه حتی می توان تایید کرد که جنگ تعرفه ای با چین، نوعی آچمز کردن این کشور در شرایط مذاکره با 
کره شمالی و  ایران است. در نتیجه، آمریکا به چند دلیل مجبور است که با ایران توافقی مستقیم و بر پایه منافع 

خود داشته باشد و البته ما هم همینطور. 

فرص��ت ام��روز: بانک مرک��زی در واکن��ش به برخی 
اظهارنظره��ا درباره »نامعلوم بودن سرنوش��ت 9میلیارد 
دالر ارز 4200 تومانی« اعام کرد: سرنوش��ت این منابع 
کاما مش��خص اس��ت و انتظار م��ی رود اظهارنظرهای 

رسانه ای با اطاعات دقیق همراه باشد.
این اطاعی��ه بانک مرک��زی در واکنش ب��ه گفته های 
عزت اهلل یوس��فیان ما عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس منتش��ر شده اس��ت. او روز پنجشنبه در گفت وگو 
با یکی از رس��انه ها گفته بود که »سرنوشت 9 میلیارد دالر 

ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست.«
در ای��ن ارتب��اط، بان��ک مرک��زی دی��روز جمع��ه در 
اطاعیه ای به تش��ریح فرآیند تخصی��ص ارز به واردات 
پرداخت و تاکید کرد که هرگونه اظهارنظر درباره تامین 

ارز، باید با آگاهی کامل از این فرآیند باشد.
براس��اس اطاعیه بانک مرکزی، اصوال فرآیند واردات 
رسمی کاال به کشور شامل »اخذ پروفرما )پیش فاکتور( 
از فروشنده خارجی/ انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی«، 
»انجام ثبت س��فارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت 
)کسب اجازه رس��می ورود کاال به کشور(«، »تخصیص 
ارز توس��ط بانک مرکزی پس از درخواس��ت بانک عامل 
واردکنن��ده )تایید گواهی ثبت آم��اری(« و »تامین ارز 
توس��ط بانک مرکزی به واس��طه بانک عامل یا از طریق 
س��امانه نیما و انتقال ارز به حس��اب فروش��نده خارجی 
)با اس��تفاده از ابزارهایی همچ��ون حواله، برات یا اعتبار 

اسنادی(« است.
پ��س از آن نوبت به »ارس��ال کاال توس��ط فروش��نده 

خارجی به گمرک مقصد )ورود کاال به کشور(« و »امور 
گمرکی و ترخیص کاال توسط واردکننده« می رسد.

بانک مرکزی تاکید کرده اس��ت: از تاریخ 22فروردین 
97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای 
واردات کاال به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد 
الزامی شده است، اما باید توجه داشت ثبت سفارش های 
ص��ادره دارای س��ه ماه اعتب��ار بوده و لزوم��اً همه ثبت 
سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند.

براس��اس ای��ن اطاعی��ه، تخصیص ارز توس��ط بانک 
مرک��زی در چارچوب قوانین و مق��ررات مربوطه صورت 
پذیرفت��ه و به معن��ی تامین و فروش ارز ب��ه واردکننده 
نیس��ت و تنها به معنی مج��وز خرید ارز از بانک مرکزی 
یا س��امانه نیما در صورت تامین ریال الزم با اعتبار یک 

ماهه است.
ای��ن اطاعیه می افزاید: در ص��ورت تامین ارز، مطابق 
مقررات ارزی واردکننده حداکثر ش��ش ماه فرصت دارد 
نس��بت به ارائه اس��ناد حمل به بانک عام��ل و دریافت 
اعامیه تامین ارز )مجوز ترخیص از گمرک( اقدام کند.

»از زمان دریافت اعامیه تامین ارز )ارائه اسناد حمل( 
واردکننده حداکثر س��ه ماه فرصت دارد نس��بت به ارائه 
پروانه گمرکی ورود کاال مطابق ثبت س��فارش صادره و 
اس��ناد حمل ارائه ش��ده به بانک عامل اقدام کند که در 
مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه 

تقلیل یافته است.«
بان��ک مرکزی در اطاعی��ه خود نوش��ت: »آمار ثبت 
س��فارش اعام ش��ده تا ای��ن تاریخ لزوماً ب��ه معنی ارز 

تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کاال به کشور 
نیس��ت و همچنی��ن ارز تخصیص یافته لزوم��ا به معنی 
ارز تامین ش��ده نیس��ت و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ 
نمی تواند به مفهوم عدم ورود کاال به کشور تلقی شود.«
ای��ن اطاعیه می افزای��د: »در خصوص 9 میلیارد دالر 
اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ما تنها در صورتی 
می توان اظهارنظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارائه پروانه 
ورود کاال پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارائه اس��ناد حمل، 

منقضی شده و کاالیی به کشور وارد نشده باشد.«
این بانک خاطرنش��ان کرد: »مطاب��ق مقررات ارزی با 
انقضای مهلت های یادش��ده بانک ه��ای عامل مکلفند به 
پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد 
ارزی توسط واردکننده معرفی این دسته از واردکنندگان 

به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.«
»همچنی��ن همان طور که قبا اعام ش��ده، فهرس��ت 
کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی 
دریاف��ت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارس��ال 
ش��ده است که قطعاً در صورت مش��اهده هرگونه تخلف 

با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.«
بانک مرک��زی در پایان تاکید کرد: نمایندگان مجلس 
و س��ایر اش��خاصی که در خص��وص اینگونه م��وارد به 
اظهار نظر رس��انه ای می پردازند حتم��ا باید از جزییات 
مس��ئله مطلع باش��ند و با اطاع��ات کام��ل و دقیق با 
رس��انه ها مصاحبه کنند چرا که در شرایط فعلی چنین 
گمانه  زنی های��ی موج��ب بروز تنش در س��طح جامعه و 

التهاب آفرینی می شود. 

رئیس دیوان محاسبات کشور از تشکیل1100پرونده 
در ارتباط با تخلفات و انحرافات دستگاه های دولتی از 

بودجه سال 9۵ خبر داد.
به گ��زارش پژوهش��کده پولی و بانک��ی، عادل آذر 
با بی��ان اینکه با اقدامات پیش��گیرانه دی��وان، میزان 
تخلفات بودجه ای دس��تگاه ها  نس��بت به سال قبل از 
آن 4درص��د کاهش یافته اس��ت، گفت : این پرونده ها 
در تفریغ بودجه س��ال 9۵ نهایی و به دادسرای دیوان 
محاسبات ارسال ش��ده و تعداد آن ها به 1100پرونده 

رسیده است.
رئیس دیوان محاس��بات کش��ور ادامه داد: براساس 
بررس��ی های ب��ه عمل آم��ده بخش عم��ده ای از این 
تخلفات ناش��ی از ابهامات قوانین و برداش��ت متفاوت 
مدی��ران از قان��ون اس��ت که ب��ا طراح��ی برنامه های 
آموزش��ی و دادن مش��اوره به مدی��ران در حین عمل 

ب��دون دخالت در قدرت تصمیم گیری آنها قصد داریم 
این تخلفات را کاهش دهیم.

او با اش��اره به اینکه در حسابرسی های صورت گرفته 
عملک��رد کل کش��ور در اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومتی، عملکرد مناسبی نیست، افزود: در عین حال 
استان همدان از استان های پیشرو کشور در این زمینه 
است و با وجود ظرفیت های اقتصادی و توانمندی های 
مدیریتی این استان می تواند جزو استان های تراز اول 

باشد.
رئیس دیوان محاس��بات کش��ور با تاکید بر رویکرد 
جدید این دیوان بر حسابرس��ی عملکرد دستگاه های 
اجرایی به جای حسابرس��ی نهایت ب��ا تصویب قانون 
و اس��تانداردهای آن در کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجل��س، از کم توجهی دس��تگاه های دولتی به خرید 
کاالهای ایرانی انتقاد کرد و گفت: در س��ال های 9۵ و 

96 دس��تگاه های دولتی حدود 4 میلیارد تومان برای 
خرید تجهیزات مشابه کاالهای داخلی مورد نیاز خود، 

کاالهای خارجی خریده اند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نظ��ارت داخلی دس��تگاه های 
دولتی بر عملک��رد اداری و مالی می تواند تا ۵0درصد 
از تخلف��ات و تش��کیل پرونده ها بکاه��د، درباره ورود 
دیوان محاس��بات ب��ه موضوع سوء اس��تفاده برخی از 
دس��تگاه های دولت��ی از ارز دولتی هم اظهار داش��ت: 
ای��ن دیوان به عن��وان بازوی نظارتی مجلس ش��ورای 
اسامی و براس��اس مطالبه نمایندگان، هیات ویژه ای 
را برای رسیدگی به این تخلفات به ویژه در حوزه ثبت 
س��فارش خودرو تش��کیل داده و گزارشی را هم تهیه 
کرده که پس از تعطیات مجلس شورای اسامی ارائه 
می ش��ود و تاش می کنیم گزارش نهای��ی را تا پایان 

شهریورماه تقدیم مجلس کنیم. 

بانک مرکزی در اطالعیه ای اعالم کرد

سرنوشت 9 میلیارد دالر کامال مشخص است

رئیس دیوان محاسبات از نظارت بر تخلفات ارزی خبر داد

تشکیل 1100 پرونده برای انحرافات بودجه ای دستگاه های دولتی



فرصـت امـروز: چند روز پیش بود که فرش��اد مومنی به همراه 37 
اقتص��اددان نهادگرای دیگر در نامه ای ب��ه رئیس جمهور، الگوی کنونی 
اقتصاد ایران را ضدتولید و غیرمردمی دانستند و برای خروج از وضعیت 
اقتصادی حاضر 20 راهکار ارئه کردند. فرش��اد مومنی در کنار حس��ین 
راغفر، کمال اطهاری، محس��ن رنانی، عباس شاکری و احسان سلطانی 
به عنوان س��ردمداران اقتصاد نهادگرای��ی در ایران، در این نامه، اقتصاد 
دهه نخس��ت پس از انقاب ۵7 را اقتصاد حاکمیت محوری برش��مردند 
ک��ه در آن پیوندی ق��وی میان حاکمیت و مردم و پش��تیبانی دولت از 
فعالیت ه��ای مولد بخش خصوصی وجود داش��ت. اما ب��ه باور آنان، این 
رویه پس از جنگ هشت س��اله تغییر یافت و اقتصاد خصوصی - دولتی 
)خصولت��ی( پدید آمد؛ در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی 

تبدیل شود اما در عمل، اقتصاد رفاقتی پا به عرصه گذاشت.
ح��اال به فاصله چند روز از نگارش این نامه، فرش��اد مومنی به عنوان 
رئیس موسس��ه مطالعات دین و اقتصاد در آخرین نشس��ت هفتگی این 
موسس��ه بار دیگر نس��بت به تحوالت اقتصاد ایران هش��دار داد و بازار 
ثانویه ارز را تنها یک ش��عبده بازی دانس��ت. به اعتقاد این استاد اقتصاد 
دانش��گاه عامه طباطبایی، تا منش��أ س��رطان گونه نقدینگی در اقتصاد 
ایران برطرف نشود، درباره نرخ بهره و ارز نیز نمی توان به تصمیم درست 

و مناسبی رسید.
گ��زارش »ایلن��ا« از صحبت های فرش��اد مومنی در آخرین نشس��ت 

هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد را در ادامه می خوانید.
تعزیه گردانی کاهش ارزش پول ملی

فرش��اد مومنی در جلس��ه هفتگی موسس��ه مطالعات دین و اقتصاد 
هش��دار داد: کس��انی که از رهگذر کاهش ارزش پ��ول ملی منافعی به 

دست آورده اند، در حال تعزیه گردانی هستند.
به گفته مومنی، امروز یک وفاق جمعی میان متفکران توس��عه پدید 
آمده که ثمربخش ترین و پایدارترین ش��یوه خروج از دورهای باطل فقر 
و عقب ماندگی تاش برای نظم اجتماعی غیر قائم به شخص است. این 
مس��ئله در کارهای درخش��ان داگاس نورث و همکارانش صورت بندی 
شده و در کتاب» خش��ونت و نظم های اجتماعی« انعکاس یافته و ارائه 

شده است.
استاد دانش��گاه عامه طباطبایی ادامه داد: تاش های دیگر در ایران 
یا خارج از آن نش��ان می دهد که بخش بزرگی از دس��تاوردهای بزرگ 
تمدن��ی در طول تاریخ به ای��ن برمی گردد که نظم اجتماعی دربردارنده 
هم��ه حیطه تا چه میزان در تخصیص منابع از س��ایق ش��خص محور 

تبعیت کرده یا تا چه میزان  ضابطه مند و غیرقائم به شخص است.
مومن��ی یادآور ش��د: نقطه عط��ف موج های س��ه گانه انقاب صنعتی 
به عن��وان خصلت معجزه آس��ای توان تولیدی تاریخ نش��ان داده که این 
پدیده بیش��تر ریشه در تحوالت نهادی قرن 1۸ داشته و ضابطه ها را به 

جای نژاد، قومیت و عقیده معیار برخورد دانسته است.
این اقتصاددان خاطرنش��ان کرد: از این جنبه در مباحث اسامی نیز 
موضوعات بی نظیری توسط شهید بهشتی مطرح شده که با مرور آثار او 
می توان ادعا کرد که ایده نظم غیرقائم به شخص متعلق به اسام است 
که ایش��ان ایده های بدیعی را در این مورد ارائه کرده اند. شهید بهشتی 
نیمه دوم 1340 مطرح کردند چرا دین اسام متمایز و متفاوت از دیگر 

ادیان ابراهیمی است و چرا این دین برخاف دیگران به نام پیامبر خود 
نامیده نمی شود.

وی اف��زود: پیامبر نباید مروج خود باش��د بلک��ه ضابطه ها و اصول را 
بای��د تروی��ج کند و ای��ن ابتکار خارق الع��اده را باید به نام اس��ام ثبت 
کرد. همچنین فلس��فه وجودی قانون اساس��ی ما نیز براساس یک نظم 
اجتماعی غیر قائم به ش��خص اس��ت و در ص��ورت توجه در آن و بحث 
والیت فقیه متوجه می ش��ویم که مناسبات براساس قرارداد بین مردم و 

حکومت است.
کیفیت سیاست های اجتماعی

وی با اش��اره به اهمیت و نقش کیفیت سیاس��ت های اجتماعی دولت 
گفت: مس��ئله مهمی که در این زمینه مطرح اس��ت اینکه با مش��اهده 
تح��والت س��ه دهه اخیر می ت��وان اینگونه برداش��ت کرد ک��ه اعتبار و 
مش��روعیت حکومت ه��ا بی��ش از ه��ر چیزی تاب��ع گس��تره و کیفیت 
سیاس��ت های اجتماعی دولت ها است. حتی لیبرال ها، دولتی که نگران 
رفاه تمام ش��هروندان باش��د را دولت ایده آل می دانن��د و اگر دولت در 
تس��خیر و وامدار یک گروه خاص باش��د دیگر مش��روعیت ندارد چراکه 
چنین دولتی به معنای واقعی از آزادی های فردی نمی تواند دفاع کند.

این صاحب نظر اقتص��ادی تصریح کرد: در بحث های جدی در حیطه 
سیاس��ت اجتماعی غیر از رفاه همگانی، حقوق استاندارد که به همگان 
تعلق بگیرد نیز مطرح می ش��ود. ما مسئولیت ارائه راهکارهای مشخص 
ب��رای بهره من��دی از کاالهای عموم��ی را به عنوان دغدغ��ه یک دولت 
توس��عه گرا می دانیم و کاالهای عمومی قابل تشخیص نیست که گستره 
آن هوای پاک، دفاع ملی، آموزش، مراقبت های پزش��کی و ... را ش��امل 

می شود.
مومنی افزود: به این ترتیب ما متوجه می ش��ویم دولتی که به صورت 
عالمانه توس��عه پایدار را دنبال می کند تا چه اندازه ضابطه محور است یا 

در اختیار گروه هایی است که دولت را در تسخیر دارند.
رئیس موسس��ه دی��ن و اقتصاد درباره اهمیت حق��وق مالکیت گفت: 
درب��اره مس��ائل جاری کش��ور نیز باید ب��ه همه ارکان س��اختار قدرت 
یادآور ش��د که یکی از حقوق ش��هروندی که در تمام دنیا به رس��میت 
ش��ناخته شده، به رس��میت شناختن حق مالکیت اس��ت. اگر دولت به 
س��مت ش��یوه های خاص از قاعده گذاری باش��د که از دل آن تعرض به 
حقوق مردم خارج شود عاوه بر اینکه حکومت از نظر اسامی مخدوش 

می شود از نظر بحث توسعه گرایی نیز به همین ترتیب است.
طرز برخورد با پول ملی

ب��ه گفته مومنی، عنصر گوه��ری که میزان اهتمام و مس��ئولیت هر 
حکومت��ی درباره حق مالکی��ت را به محک می گذارد، ط��رز برخورد با 
پول ملی اس��ت. در سه دهه گذشته ش��اهد این پدیده بودیم که ارزش 
پ��ول ملی همواره قربانی مطامع دالالن، رباخواران و واردکنندگان بوده 
و به��ای این رویکرد که با س��هل انگاری غیرقابل بخش��ش همراه بوده، 
عموم مردم و فرودستان و تولیدکنندگان جامعه بوده و در جامعه ای که 
مردم و تولیدکنندگان از فهرست اولویت دولت خارج شوند آن حکومت 

متزلزل خواهد شد.
او با اشاره به بازار ثانویه ارز گفت: کسانی که از رهگذر کاهش ارزش 
پول ملی منافعی را به دس��ت آورده اند، در حال تعزیه گردانی هستند و 

دولت را برای کاهش ارزش پول ملی تش��ویق می کنند که ش��کل نوین 
این تضعیف در قالب بازار ثانویه ارز جلوه گر شده است.

اس��تاد دانشگاه عامه بازار ثانویه ارز را ش��عبده بازی دانست و افزود: 
البت��ه در این مورد ویژگی های بازار در نظر گرفته نش��ده و بزرگ ترین 
خطای راهبردی آن وابسته کردن سرنوشت تولیدکنندگان و فرودستان 
به مطامع رانتی س��وداگران ارز بوده که طبیعی اس��ت چنین رویکردی 

نمی تواند دستاوردی داشته باشد.
وی اضاف��ه کرد: بنابراین به مقام های نظارتی نس��بت به این موضوع  
هش��دار می دهیم و حاضریم خطاهای راهبردی آن را مش��خص کنیم. 
متاسفانه یک رویکرد جزیره ای نسبت به ارز وجود دارد که نه ربطی به 
سیاس��ت های دولتی دارد، نه سیاست های تجاری. این نشان می دهد تا 

چه اندازه در راستای منافع غیرمولدها شتابزده بوده اند.
مومنی با اش��اره به مش��کل نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: افراد با 
دیدگاه ه��ای گوناگون بر ای��ن موضوع تاکید دارند ت��ا زمانی که نتوانیم 
منشأ سرطان گونه نقدینگی را برطرف کنیم و دهان این بختک و هیوال 
باز باش��د، درباره نرخ بهره و ارز نیز تصمیم مناسبی نمی توانیم بگیریم. 
این نقدینگی به اعتبار نابرابری هایی که در همه عرصه ها ایجاد کرده به 
شکل شکننده ای موجب عدم تقارن حتی میان دارندگان ارز شده است.

انتقاد از اقتصاد بازار
رئی��س موسس��ه دی��ن و اقتصاد تصریح کرد: کس��انی که به ش��کل 
ناموجه ارزطلب ش��ده اند و از س��ویی نقدینگی باالی��ی دارند تمایلی به 
خری��د کاالهای داخل��ی ندارند که بخش بزرگ��ی از آنها خصلت نابارور 
و رانت��ی داش��ته که با دور بودن از مش��خصه تولید س��عی در تحریک 
تب س��وداگری دارند. با تکرار این مس��ئله صمیمانه و مش��وقانه توصیه 
می کنم، رانت جویی را برای بقای خود متوقف کنید تا بسترهای مادی، 
ذهنی و اجتماعی ایران که مورد تهدید است ترمیم شوند چون در غیر 
ای��ن صورت ضرر خواهید دید. متاس��فانه این کارهای غیرتوس��عه ای و 
خانمان برانداز از موضع بازارگرایی صورت می گیرد و ذهن غیرمتخصص 
تصمیم گی��ری به دلیل نداش��تن صاحیت ه��ای الزم تح��ت تأثیر جو 

رسانه ای سوداگران قرار می گیرد.
رئی��س موسس��ه دین و اقتص��اد با اش��اره به اهمیت ارز در ش��رایط 
تحریمی کشور گفت: وقتی وزیر کار در آستانه تحریم ها می گوید تقریبا 
یک میلیون فرصت ش��غلی را از دس��ت خواهیم داد؛ آیا ش��دت اضطرار 
باید بیش��تر از این باشد تا منابع ارزی کش��ور به جای کاالهای حیاتی 
ب��ه کااله��ای لوکس اختصاص نیابد. مگر ش��ما نمی گویید در ش��رایط 
غیرعادی و بدتر از جنگ هس��تیم، پس چ��را راهبردی ترین ابزار یعنی 
ارز را ب��ه بازاره��ای بدون نهادهای پش��تیبان و بخ��ش قانونی جنگلی 

می سپارید.
وی در پایان تصریح کرد: دولت سعی می کند دالرهای نفتی را به بازار 
تزریق و معادل ریالی بیش��تری کسب کند در حالی که در صفحات 34 
تا 49 گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال 73 نشان می دهد به ازای 
هر ریال درآمدی که از فروش سوداگرانه ارز به دست می آید هزینه های 
مصرف��ی دولت 3.۵ برابر افزایش می یابد و بر همین تجربیات این توهم 
دولت را راهی باتاق می کند، اما گویی منافع افراد اجازه می دهد تا این 

تذکرات تعمدا نادیده گرفته شود. 

تبعات سرطان گونه  نقدینگی به روایت فرشاد مومنی

تعزیه گردانی از رهگذر کاهش ارزش پول ملی

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد ایران با کنار زدن س��ه کشور 
اسپانیا، عربستان و کانادا، پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال 2021 

می شود.
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، صندوق 
بین الملل��ی پول در پایگاه داده های آماری خود پیش بینی کرده اس��ت 
ایران در س��ال 2021 با س��ه پله صعود در جای��گاه پانزدهمین اقتصاد 

بزرگ دنیا قرار گیرد.
براس��اس آمارهای منتشرش��ده از س��وی این نهاد بین المللی، تولید 
ناخالص داخلی ایران براس��اس ش��اخص قدرت خرید در س��ال 2017 
بال��غ بر 1644میلیارد دالر بوده و ای��ران از این نظر در رتبه 1۸ جهان 

قرار گرفته است.
صن��دوق بین المللی پول پیش بینی کرده اس��ت ایران در س��ال های 
201۸، 2019 و 2020 نی��ز همچن��ان هجدهمین اقتص��اد بزرگ دنیا 
باقی بماند، اما در س��ال 2021 با پشت سر گذاشتن سه کشور اسپانیا، 
عربس��تان و کانادا به جایگاه پانزدهم صعود کند. پیش بینی ش��ده است 
تولی��د ناخالص داخلی ایران براس��اس ش��اخص قدرت خرید در س��ال 
2021 به 209۵ میلیارد دالر برس��د که بیشتر از تولید ناخالص داخلی 

اسپانیا، عربستان و کانادا خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی اس��پانیا براساس شاخص قدرت خرید در سال 

2017 بالغ بر 1773.9 میلیارد دالر بوده که پیش بینی ش��ده این رقم 
در س��ال 2021 به 2094 میلیارد دالر برس��د. تولی��د ناخالص داخلی 
عربستان نیز از 1773.۵ میلیارد دالر در سال 2017 به 207۸ میلیارد 
دالر در سال 2021 و تولید ناخالص داخلی کانادا از 1769 میلیارد دالر 

در سال 2017 به 2073 میلیارد دالر در سال 2021 خواهد رسید.
بر این اس��اس چین با تولید ناخالص داخل��ی 231۵9میلیارد دالری 
بزرگ تری��ن اقتص��اد جهان در س��ال 2021 خواهد داش��ت و آمریکا با 
19390میلیارد دالر و هند با 94۵9 میلیارد دالر به ترتیب در رتبه های 

دوم و سوم از این نظر قرار می گیرند.
هند به پای چین می رسد

همچنین صن��دوق بین المللی پ��ول پیش بینی کرد رش��د اقتصادی 
امسال و س��ال آینده هند به ترتیب به 7.3درصد و 7.۵درصد برسد. به 
گزارش ایس��نا، صندوق بین المللی پول ضمن توصیه به مقامات هندی 
برای برداش��تن گام های ضروری تر اصاحات ساختاری اعام کرد: هند 
یکی از موتورهای رش��د اقتصاد جهانی است و می تواند در آینده همان 

نقشی را ایفا کند که چین ایفا می کند.
رانی س��الگادو، مدیر بخش هند صندوق بین المللی پول گفت: از نظر 
ق��درت خرید هند اکنون 1۵درصد اقتصاد جهانی را در اختیار دارد که 
فقط از چین و آمریکا کمتر است. هند سه دهه دیگر وارد پنجره طایی 

جمعیتی خود خواهد ش��د و این بدان معناس��ت که رشد اقتصادی این 
کشور در بلندمدت نیز ادامه خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول با اش��اره به تنوع باالی قومیتی اعام کرد: در 
کش��وری که حدود 29 قلمرو مختلف وجود دارد، رس��یدن به یک رویه 
متحد اقتصادی کار دش��واری اس��ت. صندوق پول از تورم نیز به عنوان 
یکی دیگر از چالش های مهم برای شش��مین اقتص��اد بزرگ جهان نام 
برده اس��ت که با وجود مناس��ب بودن محدوده کنون��ی، احتمال خارج 

شدن اوضاع از دست مقامات وجود دارد.
ب��ه گفته س��الگادو، یکی از مهم ترین موارد هم��کاری بین صندوق و 
دول��ت برای حل بحران بخش بانکداری این کش��ور به ویژه صورت ها و 

ترازهای مالی است.
وی گف��ت: هن��د جمعیت جوانی دارد اما بهره گی��ری از این جمعیت 
و متنوع س��ازی اقتصادی فرآیندی خودکار نیست و نیاز به برنامه ریزی 
دقیق��ی دارد. س��الگادو افزود: اقدامات و سیاس��ت های خوبی در زمینه 
اش��تغال زایی انجام شده اس��ت، اما برای دستیابی به سطوح باالتر رشد 
نیاز به اش��تغال زایی بیشتری است. هند رش��د هفت تا هشت درصدی 
دارد که یکی از بهترین عملکردها در جهان است، اما هند برای رسیدن 
به هدف خود برای تبدیل ش��دن به کش��وری توس��عه یافته و ثروتمند 

نیازمند رشد بیشتری است. 

پیش بینی امیدبخش صندوق بین المللی پول درباره ایران

ایران پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا می شود

دریچه

رویترز گزارش داد
واکنش شرکت های اروپایی حاضر در ایران به 

تحریم های آمریکا
رویترز به واکنش کمپانی ه��ای اروپایی به تحریم های آمریکا علیه 
ایران اش��اره کرده است. این فهرست بیانگر پاسخ برخی کمپانی های 

اروپایی است که به واسطه برجام وارد ایران شده بودند.
ب��ه گزارش»رویت��رز«، دور جدید تحریم های آمری��کا علیه ایران با 
وعده جریمه کمپانی هایی که با ایران کس��ب وکار داشته باشند، از روز 
سه شنبه گذشته آغاز شد. این رسانه آمریکایی در گزارشی به واکنش 
تعدادی از کمپانی های اروپایی به تحریم های آمریکا اشاره کرده است؛

شرکت دانمارکی »هالدور توپسو« که یکی از کمپانی های پیش روی 
جهان در تولید کاتالیزورهای صنعتی است، روز هشتم آگوست به دلیل 
تحریم ه��ا اقدام به اخراج 200 ت��ن از کارکناش از مجموع 2700 نفر 
کرد. شرکت سوییسی »استدلر ریل«، برنامه هایش را برای سامانه های 
خط��وط آهن زیرزمینی در تهران متوقف کرده اس��ت. این ش��رکت 
سوییسی 7 آگوست اعام کرد: استدلر به عنوان بخشی از یک مناقصه 
بین المللی پیشنهادی را به سازمان توسعه صنایع و نوسازی )ایدرو( ارائه 
کرده و امسال درخواست نامه ای را در ماه فوریه امضا کرده است. این 
مذاکرات در حال حاضر متوقف شده و پروژه معلق مانده است. براساس 
گزارش ها این گروه تقاضانامه ای برای ارس��ال 960 واگن به ارزش 1.4 
میلیارد دالر امضا کرده بود. خودروس��ازی آلمانی »دایملر«، هم طرح 
توسعه کسب وکار در ایران را متوقف کرد. »دایملر« در تاریخ 7 آگوست 
اعام کرد: ما هم اکنون فعالیت های مان را براساس تحریم های آمریکا 
در ای��ران متوقف کرده ایم. براس��اس گزارش »رویت��رز«، اوایل 2016 
دایملر قرارداد مشترکی را با خودروسازی داخلی ایران خودرو در ایران 
امضا کرد که براساس این قرارداد ساخت و توزیع کامیون های مرسدس 
بنز در این کشور را به عهده گرفت. شرکت خودروسازی فرانسوی »پژو 
سیتروئن«، هم در ماه ژوئن توافق مشترک خود را با ایران متوقف کرد؛ 
همزمان ش��رکت رنو اعام کرد که به تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران 
پایبند است. هر دو خودروسازی فرانسوی تا 6 آگوست فعالیت های شان 
را در ایران ادامه دادند. سخنگوی کمپانی »رنو« هیچ اظهارنظری فراتر 
از آنچ��ه »تیری بلور«، مدیر اجرایی رنو در ماه جوالی گفته بود نکرد. 
او گفت��ه بود: به این دلیل که ما به تحریم ه��ای آمریکا به طور کامل 
پایبندیم احتماال برنامه توس��عه مان متوقف خواهد شد. براساس این 
گزارش بعد از امضای برجام، هر دو خودروس��ازی فرانس��وی رنو و پژو 
به س��رعت توافقاتی را برای تولیدات جدید و به روز رس��انی تولیداتی 
که در همکاری های پیش از تحریم داش��تند امض��ا کردند. پژو توافق 
تولی��د به ارزش 700 میلیون یورو با ای��ران امضا کرد و رنو اعام کرد 
س��رمایه گذاری های جدید برای افزایش ظرفیت تولی��د تا 3۵0 هزار 
خودرو در س��ال در راه اس��ت. »کمپانی نفتی توتال« اعام کرد پروژه 
مولت��ی میلی��ارد دالری پارس جنوبی در صورتی که ش��امل معافیت 
آمریکا نشود، متوقف خواهد شد. »برونو المیر« وزیر دارایی فرانسه ماه 
پیش گفته بود درخواست آنها برای دریافت معافیت برای کمپانی های 
فرانسوی با مخالفت روبه رو شده است. »توتال« در سال 2017 توافقی 
برای توس��عه فاز دو پارس جنوبی با ایران امضا کرد که سرمایه گذاری 
اولی��ه آن یک میلیارد دالر بود و هنوز حرفی درباره اینکه با 30درصد 
سهامش چه خواهد کرد، نزده است. این کمپانی تا 4 نوامبر و آغاز دور 
بعدی تحریم های آمریکا علیه ایران فرصت دارد و امیدوار است شامل 

یک معافیت فوق العاده شود.
کمپانی هواپیماس��ازی ایتالیایی-فرانسوی »ای تی آر«، در تاریخ 6 
آگوس��ت اعام ک��رد که ۵ هواپیمای باقیمان��ده از توافقش با ایران را 
به ایران ایر تحویل داد. این اقدام در آس��تانه شروع تحریم های جدید 
آمریکا علیه تهران صورت گرفت اما هنوز مشکاتی برای دریافت مجوز 

برای ارسال هفت سفارش باقیمانده از سفارش های ایران وجود دارد.
»شرکت داروسازی سانوفی« گفته زود است که درباره تاثیر تحریم ها 

بر عملیات هایش در ایران صحبت کند.
این شرکت در اوایل سال 2016 اعام کرده بود که توافقی را با تهران 
با هدف توس��عه حضور در ایران امضا کرده است. گرچه ارسال دارو به 

ایران با مشکاتی روبه روست ولی داروها از تحریم های اصلی معافند.
ش��رکت داروسازی »روشه« س��وییس، گفته: ما به رصد وضعیت از 
نزدیک ادامه می دهیم و تاثی��ر تحریم های اقتصادی جدید را ارزیابی 
می کنیم. ما ب��ه تاش برای تضمین دسترس��ی ایرانی ها به داروهای 

نوآورانه و محصوالت تشخیصی و دیابتی مان ادامه می دهیم.
شرکت سوییسی »نس��تله«، گفته تحت  تاثیر مستقیم تحریم های 
آمریکا علیه ایران قرار ندارد. نستله در تهران نمایندگی و در ایران دو 
کارخانه تولیدی دارد. یکی از این کارخانه ها در قزوین است که غات 
و ش��یرینی مخصوص نوزادان را تولید می کند و دیگری یک کارخانه 
آب معدنی در پلور اس��ت. این کمپانی ۸1۸ کارمند دارد و محصوالت 

محدودی از نستله را از خارج وارد می کند.

انتقاد آلمان ها از تحریم های ایران
انجمن های تجاری آلمانی اعام کردند که ش��رکت های این کشور 
آس��یب روزافزونی را از سیاست های تحریمی و تعرفه ای دولت ترامپ 
متحمل می شوند. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، تنها یک روز پس 
از اعمال تحریم های جدید آمریکا ضد ایران، این کش��ور اعام کرد به 
زودی تحریم هایی علیه روس��یه نیز اعمال خواهد کرد. آمریکا، روسیه 
را متهم به مسموم کردن جاسوس سابق روسی و دخترش در انگلیس 

کرده است اما کرملین این اتهام را رد می کند.
فولک��ر ترییر- مدیر تجارت خارجی اتاق بازرگانی آلمان- در همین 
رابطه گفته که فضای بین المللی برای شرکت های آلمانی رو به پیچیده 
ش��دن هستند. وی گفت: بسیاری از شرکای تجاری آلمان تحت تاثیر 
اقدامات آمریکایی ها قرار گرفته  اند و تجارت آنها با شرکت های آلمانی 
مختل شده است. هولگر بینگمان، رئیس انجمن تجاری » ب ج آ« نیز 
گفت: سیاس��ت های آمریکا به طور قطع بر تجارت خارجی آلمان اثر 
گذاشته است. چهارشنبه گذشته، آلمان و چین از روابط اقتصادی خود 
با ایران دفاع کردند. بینگمان از دولت آلمان خواسته است تا مشخص 
کند چگونه می تواند از ش��رکت های آلمانی در برابر تحریم های آمریکا 
محافظت کند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در بیانیه مش��ترکی با 
وزرای خارجه فرانس��ه و انگلیس و مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا تاکید کرده است از شرکت های اروپایی که دارای روابط اقتصادی 

و تجاری قانونی با ایران هستند محافظت خواهد شد. 

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: ش��رکت ملی نفت ایران قیمت رسمی نفت سبک خود 
برای ماه س��پتامبر در بازار آس��یا را ۸0 سنت نسبت به ماه قبل کاهش 
داده و به یک دالر و 20 س��نت باالتر از ش��اخص عمان و دوبی رسانده 

است.
در همین زمینه، پاتس به نقل از یک منبع آگاه در شرکت ملی نفت 
ایران گزارش داد: قیمت فروش رسمی گرید »ایران الیت« به میزان ۸0 
سنت در هر بشکه نسبت به قیمت اوت کاهش داده شد و 1.20 دالر در 
هر بشکه ارزان تر از متوسط شاخص قیمت عمان/دوبی که پاتس برای 

سپتامبر ارزیابی کرده است، قرار گرفت.
همچنین قیمت گرید »ایران هوی« به میزان 60س��نت در هر بشکه 
نس��بت به قیمت اوت کاهش داده شد و 90 سنت در هر بشکه ارزان تر 
از متوس��ط ش��اخص قیمت عمان/دوبی قرار گرفت در حالی که قیمت 
گرید فروزان 7۵ سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد و 7۵ سنت در هر 
بش��که ارزان تر از شاخص قیمت مذکور شد. قیمت فروش گرید سروش 
نیز ۸0 س��نت در هر بشکه نس��بت به قیمت اوت کاهش یافته است و 
۵.۵۵ دالر در هر بش��که ارزان تر از ش��اخص قیم��ت عمان/دوبی برای 

سپتامبر شده است.
ش��رکت ها در خاورمیان��ه عمدت��ا نفت خ��ود را تح��ت قراردادهای 
بلندمدت به پاالیشگاه ها می فروشند. اکثر تولیدکنندگان نفت دولتی در 
خلیج فارس قیمت نفت خود را باالتر یا پایین تر از شاخص قیمت تعیین 
می کنند، این در حالی است که شاخص قیمت میانگین در آسیا، قیمت 

گریدهای عمان و دوبی است.
تغییر موازنه قدرت در بازار نفت

از س��وی دیگر، تغییر قدرت بازار نفت از اوپک به س��مت یک رابطه 
دوجانبه میان عربستان سعودی و روسیه، نقطه اوج تغییرات ساختاری 

در تولید نفت طی 20 سال اخیر است.
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از رویترز، این تغییرات عمیقا س��اختاری 
هستند و با شخصیت یا مهارت های مذاکره وزیران نفت که توجه زیادی 
را از سوی مفسران و خبرنگاران به خود جلب کرده اند، ارتباطی ندارند.
عمده این تغییرات را می توان در 20 س��ال گذشته جست و جو کرد، 

اما برخی از آنها مانند افت شدید تولید لیبی و ونزوئا تسریع شده اند.
از آنج��ا ک��ه تولید، قطعه مهمی در قدرت بازار اس��ت، اقبال بس��یار 
متفاوت کش��ورهای عضو اوپک باعث توزیع دوباره قدرت در داخل این 

گروه شده است.
در نتیجه تمرکز تصمیم گیری از مذاکرات درون گروهی، به مذاکرات 

بیرونی با روسیه تغییر یافته است.
رقابت درون اوپک

اوپک در س��ال 1960 ب��رای کاهش رقابت غیرمفید بر س��ر مالیات، 
ح��ق امتیاز و مالکی��ت نفت میان اعضای اصلی تاس��یس ش��د تا آنها 

بتوانند سرمایه گذاری شرکت های نفتی بین المللی را جذب کنند. طبق 
اساسنامه اوپک، هدف اصلی س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت باید 

هماهنگی و یکپارچگی سیاست های نفتی کشورهای عضو باشد.
پنج عضو موس��س این گروه شامل عربستان س��عودی، ایران، عراق، 
کوی��ت و ونزوئا س��هم قابل توجهی در ذخایر نفت بهره برداری نش��ده 
داش��تند و در زمره تولیدکنندگانی بودند که نرخ رشد سریعی را تجربه 

می کردند.
ه��دف اولیه اوپک ایجاد یک جبهه واحد در مذاکرات با ش��رکت های 
نفتی بین المللی برای کسب سهم بیشتر از درآمدهای فروش نفت بود.

افزوده ش��دن لیبی )1962(، امارات متحده عرب��ی )1967(، الجزایر 
)1969( و نیجری��ه )1971(، کش��ورهای صاحب ذخایر بزرگ را به این 

گروه افزود و قدرت چانه زنی اوپک را تحکیم کرد.
تمرکز اوپک به تدریج از مالیات ها و حق امتیاز به سهم مالکیت ذخایر 
)دهه 1970(، قیمت ها )از دهه 1970 به بعد( و س��همیه تولید )از دهه 

19۸0 به بعد( تغییر کرد.
قدرت بازار اوپک در س��ال 1973 که اعضای آن در بیش از نیمی از 
تولید نفت جهان س��هم داش��تند به اوج رسید سپس این سهم در سال 
19۸۵ به یک چهارم تقلیل یافت اما در سال های پس از آن بهبود پیدا 
کرد.  اوپک در س��ال های ابتدایی ش��اهد توازن قدرت میان عربس��تان 
سعودی، ایران و ونزوئا بود و سایر کشورها نقش کوچک تری داشتند.

این س��ه کشور در س��ال 1970 به میزان مش��ابه حدود 3.۸ میلیون 
بش��که در روز تولید داش��تند اما تا سال 1973 تولید عربستان به میزان 
قابل توجهی )7.7 میلیون بش��که در روز( افزایش یافت و باالتر از تولید 
ایران )۵.9 میلیون بش��که در روز( و ونزوئا )3.۵ میلیون بشکه در روز( 

قرار گرفت.
برندگان و بازندگان

اوپک را برمبنای کش��ورهایی که تا س��ال 2017 تولیدش��ان افزایش 
داشته است، می توان به دو گروه برندگان و بازندگان تقسیم کرد.

بزرگ ترین برندگان، عربس��تان س��عودی )4.3 میلیون بشکه در روز 
افزایش(، عراق )2.۵ میلیون بشکه در روز افزایش(، امارات متحده عربی 
)2.4 میلیون بش��که در روز افزایش(، آنگوال )1.۵ میلیون بشکه در روز 

افزایش( و قطر )1.3 میلیون بشکه در روز افزایش( بوده اند.
بزرگ تری��ن بازندگان، لیب��ی )1.3 میلیون بش��که در روز کاهش( و 

ونزوئا )1.3 میلیون بشکه در روز کاهش( بوده اند.
برن��دگان از دولت باثبات، س��رمایه گذاری قابل توجه و تخصص فنی 
س��ود بردند در حالی که بازندگان درگیر منازعه، تحریم، ناآرامی، فساد 

و سوءمدیریت شدند.
تولید برخی از این کش��ورها به خصوص عراق که با س��قوط ش��دید 
تولی��دش در دهه 19۸0، ده��ه 1990 و دهه 2000 در نتیجه جنگ و 

تحریم روبه رو شد، بهبود یافتند. برخی از آنها با مشکات اخیر بیشتری 
مواجه شدند مانند لیبی که همچنان درگیر جنگ قدرت داخلی است.

برخی نیز مانند ونزوئا و نیجریه در دهه های اخیر تاریخ تولید انبوهی 
داشتند اما اخیرا با سقوط چشمگیر تولیدشان روبه رو شدند.

در نتیجه، عربس��تان س��عودی و تا حدودی ام��ارات متحده عربی به 
ضرر اعضای دیگر، قدرت بیش��تری در داخل اوپک پیدا کردند. به عاوه 
عربس��تان س��عودی، کویت و امارات متحده عربی تنها اعضایی هستند 
ک��ه انعطاف پذی��ری قابل توجه��ی در تولید دارند و س��هم عمده ای در 

محدودیت عرضه تحت توافق کاهش تولید سال 2016 داشتند.
سایر اعضای اوپک معموال به اندازه ای که توان فنی آنها اجازه می دهد 

نفت تولید می کنند زیرا نیاز فوری به درآمد فروش دارند.
مذاکرات فوق العاده اوپک

بی��ن ده��ه 1970 و دهه 1990 مذاکرات فش��رده ای در داخل اوپک 
انج��ام گرفت زیرا اعض��ا تاش کردند به موضع واح��دی در میان خود 
دست پیدا کنند و سپس با تولیدکنندگان خارج از گروه مذاکره کنند.

ام��ا تغیی��ر موازنه تولید و قدرت باعث ش��ده مذاک��رات درون اوپک 
اهمیت کمتری پیدا کند و تاکید بیش��تر روی مذاکرات با س��ایرین به 

خصوص با ظهور روسیه قرار گیرد.
تحریم ها و ناآرامی باعث ش��ده کشورهایی مانند ایران، لیبی، ونزوئا 
و ت��ا حدودی نیجری��ه در مذاکرات نادیده گرفته ش��وند و در مذاکرات 
درون گروهی حکم ناظر را پیدا کنند. از میان سایر اعضای اوپک، کویت 
و امارات متحده عربی در سیاس��ت های تولید خود طی دو دهه گذشته 

هماهنگی نزدیکی با عربستان سعودی داشته اند.
تغییر موازنه قدرت باعث ش��ده عربستان س��عودی به رهبر بامنازع 
اوپک تبدیل ش��ود و آزادانه به مذاکرات با کش��ورهای خارج از گروه به 

خصوص روسیه بپردازد.
به جای مذاکره درباره س��همیه تولید پش��ت میز کنفرانس مقر اوپک 
در وی��ن که بین ده��ه 19۸0 تا دهه 2000 مرک��ز تصمیم گیری بود، 
مهم ترین مذاکرات اکنون به صورت دوجانبه میان عربس��تان سعودی و 

روسیه انجام می گیرد.
چنی��ن تغییری مایه تعج��ب ناظران بلندمدت اوپک نیس��ت. موازنه 
قدرت و محتوای مذاکرات در شش دهه گذشته مرتبا تغییر کرده است.
اگر تولید عراق به همین منوال رش��د کند، ممکن اس��ت تغییر اخیر 
آخرین تغییر نباشد زیرا رشد تولید این کشور را نمی توان نادیده گرفت 

و موازنه قدرت دوباره تغییر خواهد کرد.
افزایش تولید در ایران، ونزوئا و لیبی یا نیجریه نیز کنترل عربستان 
سعودی بر اوپک را به چالش خواهد کشید، اما در حال حاضر عربستان 
سعودی رهبر بامنازع اوپک است و مذاکرات بااهمیت، مذاکراتی است 

که با روسیه انجام می گیرد. 

موازنه قدرت در بازار جهانی نفت چگونه تغییر کرد؟

نفت ارزان تر ایران برای مشتریان آسیایی

اولی��ن فاز تحریم های آمری��کا علیه ایران از روز سه ش��نبه هفتم ماه 
اوت س��ال جاری رس��ما آغاز ش��د. آمریکا ب��ر این باور اس��ت که این 
سخت ترین تحریم هایی است که تاکنون علیه ایران وضع شده است و با 
اجرایی شدن تحریم نفتی و بانکی در ماه نوامبر سال جاری، فشار زیادی 

به اقتصاد کشور وارد می کند.
به گزارش خبرآناین، همزمان با اجرایی شدن اولین دور از تحریم ها، 
جان بولتون مش��اور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعام  کرد اگر 
ایران قصد خارج ش��دن از تحریم ها را داشته باشد باید پای میز مذاکره 
بازگردد و مقامات ایران در پاس��خ به این مس��ئله اعام کردند که ایران 
همواره آماده مذاکره با  کشوری است که صادق باشد و به اصول مذاکره 

و توافق پایبند بماند.
 اما موج اول تحریم ها که باعث ش��د تا ش��مار زیادی از ش��رکت های 
اروپایی و آسیایی از بازار ایران خارج شوند، چه هزینه هایی را به اقتصاد 

کشور تحمیل خواهد کرد؟
در نتیجه بازگشت تحریم ها، ایران از دریافت هواپیماهایی که خریداری 
کرده بود بازمی ماند. قرار بر این بود که 230 فروند هواپیما از ش��رکت های 
بویینگ و ایرباس به ایران داده ش��ود ک��ه ارزش این قرادادها بالغ بر 39.۵ 
میلیارد دالر بود ولی با آغاز دور اول تحریم ها این قراردادها اجرایی نمی شود. 
بعد از اجرایی شدن توافق هسته ای در سال 2016 میادی ایران قراردادی 

برای خرید 110 دستگاه هواپیمای بویینگ برای خطوط هوایی ایران ایر  و 
هواپیمایی آسمان را امضا کرد که ارزش آن 20میلیارد دالر بود و قراردادی 
به ارزش 19 میلیارد دالر برای خرید 100 فروند ایرباس هم در نتیجه این 
تحریم ها کنس��ل شد. تاکنون ایرباس سه فروند هواپیما را به ایران تحویل 
داده است. قراردادی به ارزش ۵36 میلیون دالر آمریکا برای خرید 20فروند 
هواپیمای ATR هم بعد از اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای امضا شده بود 
که تنها 13 دستگاه هواپیما به ایران تحویل داده شد و بقیه از دستور کار 

خارج شد.
ATR هواپیمای

ای��ن تحریم ها باعث می ش��ود تا ایران درآمدی بال��غ بر 424 میلیون 
دالر که در س��ال گذش��ته از ص��ادرات فرش به دس��ت آورده بود را از 
دست بدهد. فرش دستباف ایران 30درصد از بازار فرش دنیا را به خود 
اختصاص داده اس��ت و برای 2 میلیون نفر ایرانی فرصت ش��غلی ایجاد 
ک��رده اس��ت. آمریکا بزرگ ترین ب��ازار برای فرش ایران اس��ت و بعد از 

تحریم ها خرید فرش ایران به طور کامل متوقف می شود.
ای��ران در س��ال قبل 1.37 میلی��ون دالر خاویار ص��ادر کرده بود که 
آمریکا برای اولین بار در تاریخ 2۵س��اله اخیر خود 10 کیلوگرم خاویار 

از ایران وارد کرده بود. این درآمد ایران هم حذف خواهد شد.
در 9 ماه انتهایی س��ال قبل ایران 96 هزار تن پس��ته صادر کرده بود 

و از فروش آن ۸۵3 میلیون دالر درآمد کس��ب کرد. باید در نظر داشت 
که  ایران و آمریکا بزرگ ترین تولیدکنندگان پس��ته دنیا هس��تند و در 
سال قبل ۸۵درصد از بازار جهانی را در اختیار داشتند. چین بزرگ ترین 

خریدار پسته ایران است.
به گ��زارش الجزیره، در نتیحه این تحریم ک��ه خرید و فروش طای 
ایران را نیز ممنوع اعام کرده است، ایران از دسترسی به 64.۵ تن طا 
محروم می ش��ود. ایران در سال 2017 میادی این حجم طا را معامله 
ک��رده بود. پی��ش از این، ایران ب��رای دور زدن تحری��م بانکی اقدام به 
دریافت طا به عنوان قیمت پرداختی نفت می کرد ولی به نظر می رسد 

این بار، ایران از این سیاست نمی تواند استفاده کند.
در نهایت صنعت خودروس��ازی ایران به دلیل تحریم اجرا شده توسط 
آمریکا آس��یب خواهد دید. ایران در س��ال گذشته 1.6 میلیون دستگاه 
خ��ودرو به بازار مصرف داخلی عرضه کرد. این کش��ور دوازدهمین بازار 
بزرگ خودرو در دنیاس��ت که در س��ال قبل رش��د 1۸درصدی فروش 
ساالنه را تجربه کرده بود، اما به دنبال آغاز تحریم ها شرکت های بزرگ 
فرانس��وی و آلمانی فعال در بازار ایران از قبیل ش��رکت های رنو و پژو و 
دایمل��ر خبر از خروج از بازار ایران دادند. این سیاس��ت می تواند بحران 
بزرگی در صنعت خودروس��ازی کش��ور ایجاد کن��د و میلیون ها فرصت 

شغلی موجود در این بخش را نیز از بین ببرد. 

نگاهی به تاثیر تحریم های تازه آمریکا

اولین  مرحله تحریم  چه هزینه هایی به اقتصاد تحمیل می کند؟

دریچه

وزیر صنعت به مردم اطمینان داد ذخایر کاالهای اساسی در 
کشور کافی است

دالیل کاهش 212 تومانی نرخ دالر دولتی
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با تاکید ب��ر اینکه ذخایر کاالهای 

اساسی در کشور کافی است، گفت که مردم نگران نباشند.
محمد ش��ریعتمداری در ارتباط با ذخایر کاالهای اساس��ی گفت: 
ذخایر کاالهای اساس��ی در کشور کافی است و باید به مردم بگوییم 

که در این خصوص نگران نباشند.
او در پاس��خ به اینکه آیا با ش��روع تحریم ه��ا نگرانی برای تامین 
کاالهای اساس��ی بیشتر ش��ده اس��ت، گفت: به اندازه کافی ذخایر 
کاالهای اساسی تامین شده و تحریم ها در هیچ شرایطی و در هیچ 
دوره ای و در هیچ کش��وری به سمت و سوی کاالهای اساسی نرفته 

است.
شریعتمداری همچنین درخصوص دلیل کاهش 212 تومانی نرخ 
دالر دولتی گفت: پیشنهاد برخی اعضای دولت، دالر 3۵00تومانی 

برای واردات کاالهای اساسی بود، اما توافق نشد.
وی در گفت و گ��و با مهر، با برش��مردن دالیل تصمیم دولت برای 
کاه��ش نرخ دالر دولت��ی از 4412 تومان ب��ه 4200 تومان گفت: 
فهرس��ت کاالهای مش��مول دریافت ارز دولتی با بسته جدید ارزی 
دولت، کاهش یافته و تصمیم بر این ش��د ک��ه نرخ دالر دولتی نیز 
برای تامین ارزان کاالهای اساس��ی، دارو و اقام ضروری مورد نیاز 

خانوارها، کاهش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این میان حتی پیش��نهاد 
برخ��ی از اعضای دول��ت، اعط��ای دالر 3۵00 تومانی ب��ه واردات 
کاالهای اساس��ی بود که فعا در این مرحل��ه دولت تصمیم گرفت 
ک��ه ن��رخ دالر را تا 4200 تومان که مصوبه دول��ت در فروردین ماه 
امس��ال بود، تقلیل دهد، ام��ا در صورت ض��رورت، مجدد این نرخ 

ممکن است کاهش یابد.
وی همچنی��ن درب��اره حرکت کن��د اب��اغ آیین نامه های مرتبط 
ب��ا اجرای بس��ته جدید ارزی و نوس��انات قیمتی در ب��ازار در کنار 
باتکلیف��ی صرافی ها، تصریح کرد: همچنان به سیاس��ت های ارزی 
کش��ور انتقاداتی مطرح است و اتفاقا تولید به عنوان حلقه آخر این 
سیاست ها، اولین گروهی است که قربانی این سیاست ها شده است 
و تصمیم گیری در رابطه با ارز، مهم ترین اثر را روی تولید دارد؛ پس 

تصمیمات می تواند بادقت صورت گیرد.
به گفته ش��ریعتمداری، برخی محدودیت ها روی اسکناس وجود 
داش��ته، اما ب��ه هر حال دولت در مقطعی ه��ر گونه خرید و فروش 
و معامل��ه ارز خارج از سیس��تم نیما را قاچاق اع��ام کرده بود، اما 
اکن��ون برای آغاز به کار صرافی ها الزم بود که این معامات از س��ر 
گرفته شده و معامله ارز مصداق قاچاق نباشد، بنابراین باید عملیات 

صرافی ها مجدد از سر گرفته می شد.

فروشگاه های تخفیفی دیگر تخفیف نمی دهند
سیگنال های اقتصاد تورم زده ایران

عمر فروش��گاه های تخفیفی در ایران چندان طوالنی نیست، از پس 
مهار تورم در فاصله س��ال های 1392 تا 1396 بود که این فروشگاه ها 
در جای جای ش��هرهای بزرگ و کوچک ایران سر برآوردند و با شعار 

تخفیف دائمی و همواره تخفیف، در صدد جذب مشتری برآمدند.
به گزارش خبرآناین، هرچند این فروش��گاه ها کمی از حدود سه تا 
چهار سال پیش در تهران و دیگر شهرها فراگیر شده اند، اما امروزه در 
س��ایه تغییرات قیمتی و نوسان های بازار دیگر کارکرد پیشین خود را 
از دس��ت داده اند و جای تخفیف ها در فاکتورهایی که به مشتری ارائه 

می کنند، خالی مانده است .
 یکی از فروشندگان یک فروشگاه زنجیره ای تخفیفی درباره اینکه چرا 
تخفیف ها متوقف شده، گفت: تولید نندگان دیگر با تخفیف کاالی شان 
را نمی دهند، قبا ما به صورت چکی از تولیدکنندگان کاالی ش��ان را 
خریداری می کردیم، اما به دلیل نوس��ان بازار معامات تنها به صورت 

نقدی انجام می شود و همین امر هزینه ها را باال می برد.
 وی با تاکید بر اینکه رقابت در دوره های ثبات معنا می دهد، توضیح 
داد: وقتی ثباتی در بازار نیس��ت و کاال مش��تری خود را دارد انگیزه ای 
ب��رای تخفیف باقی نمی ماند ، به عنوان مثال از حدود یک هفته پیش 
تولیدکنندگان مواد غذایی و مواد لبنی تخفیف های خود را حذف کردند 
و االن در فروش��گاه ما جز برخی اقام کم مصرف و غیرضروری کاالی 

دیگری تخفیف ندارد .
 یکی دیگر از کارکنان فروشگاه زنجیره ای تخفیفی در میرداماد نیز 
گفت: ما تا ش��ش ماه پیش، گوش��ت و مرغ را نیز به صورت تخفیفی 
به مش��تریان می فروختیم اما امروز ب��ا افزایش قیمت ها این کاال دیگر 
امکان تخفیف ندارد .  وی با اش��اره به اینکه دس��ت باال در بازار امروز 
در اختیار تولیدکنندگان اس��ت، گفت: تا زمانی تولیدکنندگان کاال را 
تخفیفی می دادند که نیاز به رقابت داشتند و برای جلب مشتری تاش 
می کردند، امروز مشتری هست و برخی از تولیدکنندگان اصا تمایل 

چندانی ندارند به سرعت تولید خود را وارد بازار کنند.
 از س��وی دیگر، بررس��ی ها نش��ان می دهد تجربه ترکی��ه در حوزه 
فروش��گاه های تخفیفی قابل توجه است. این فروشگاه ها در دوره تورم 
فزاینده ترکیه در دهه ۸0 نقش بسیار مثبتی را برای کاهش هزینه ها 
ایفا کردند. س��اختار این فروش��گاه ها به صورتی است که با کم کردن 
هزینه ه��ا، به عنوان مثال قفس��ه چینی های کم هزین��ه و تعداد کمتر 
کارکنان و دور زدن ساختار مالوف توزیع، کاال را به قیمت های پایین تر 
به دس��ت مصرف کنندگان برسانند، اما به نظر می رسد این فروشگاه ها 
ک��ه در دوره ثبات و کاهش نرخ تورم اما و اگرهای فراوانی در خصوص 
ماهیت وجودی ش��ان مطرح بود، امروز نتوانس��ته اند براساس برنامه از 

پیش تعیین شده، فعالیت کنند.
 هرچن��د حذف تخفیف ها خود نش��انه ای از ت��ورم رو به افزایش در 
اقتصاد ایران است اما به نظر می رسد تمرکز بر کوتاه شدن زنجیره توزیع 
و بهینه کردن آن می توانست خود مانعی در برابر افزایش قیمت ها باشد .

همچنی��ن برآوردها نش��ان می دهد ت��ورم در ح��وزه خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها همزمان با س��ایر اقام در حال افزایش است. این نکته 
سبب شده بسیاری از تولیدکنندگان دیگر تمایل چندانی به درج قیمت 
بر اقام ش��ان نشان ندهند. در عین حال، مشاهده برخی از محصوالت 
نشان می دهد قیمت های درج شده بر آن ناخوانا و بعضا مخدوش است.
اگرچه با هدف کنترل روند رو به رش��د قیمت ها، تدابیر متعددی در 
دستور کار است، اما سیگنال هایی که بازار نشان می دهد، بر فرا رسیدن 

دوره ای تازه در اقتصاد تورم زده ایران داللت دارد. 
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وزیر ارتباطات خبر داد
بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی با حضور 

رییس کل بانک مرکزی
وزیر ارتباطات گفت: رییس جمهوری پیگیر تعیین تکلیف وضعیت 
قانونی رمز ارزها در کش��ور است و در همین هفته با رییس کل بانک 

مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
محم��د ج��واد آذری جهرمی در گفتگو با ایبنا درب��اره به کارگیری 
باک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بس��یاری 
از حوزه ه��ا از جمل��ه صنعت بانکی کاربرد دارد ک��ه از محصوالت این 
فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیس��تم پیام رسانی مالی 
و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای 
صادر ش��ده توسط شورای عالی پول ش��ویی فعالیت هرگونه رمز ارز از 
جمله بیت کوین در کش��ور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به 
دلیل جلوگیری خروج ارز از کش��ور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با 
ای��ن پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاس��ت های جدیدی را 

اعام می کند.
او ب��ا بیان اینکه فعالیت وزارت ارتباطات ب��ا بانک مرکزی در حوزه 
باک چین و رمز ارزها متفاوت اس��ت، گفت: در حوزه ارزهای رمزنگار 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطاعات تصمیم گیرنده نیس��ت و تمامی 
مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود اما وزارت ارتباطات 
در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند 

از بستر باک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی ب��ا بیان این ک��ه وزارت ارتباطات در حال پیگیری اس��تفاده از 
بس��تر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات 
انفورماتیک وابس��ته به بان��ک مرکزی در زمینه بهره برداری از بس��تر 
باک چی��ن و ایجاد رمز ارز مل��ی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات 
بلند پایه کشور انجام داده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با 
استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های 
نوی��ن ماموریت پیدا کرده تا چگونگی اس��تفاده از ای��ن فناوری را در 
حوزه ه��ای مختلف بررس��ی کند و در عین حال بس��تر بهره گیری از 
فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور 

را توسعه دهد.
آذری جهرمی در پاس��خ به اینکه آینده ارز رمزنگاری ش��ده ملی را 
چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت 
آن ها توس��ط مجامع بین المللی و صرافی های مط��رح جهان در این 
حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم 
ملی با کاربرد داخل مرزی روبرو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید 
بتواند برخی مش��کات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات 
تجاری و نقل و انتقال پول فای��ده ای ندارد. وزیر ارتباطات تاکید کرد: 
علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این 
پدیده مالی رایج شده است و سیاست  گذاری های آتی بانک مرکزی به 
عنوان رگوالتور حوزه پولی و ارزی کش��ور شاید بتواند بستری را برای 
بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه 
بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح 
ش��ده و با توجه به تاکید ریاس��ت جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب 

قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اش��اره به هماهنگی های بیش��تر در جلسه ای با بانک مرکزی 
خاطر نش��ان کرد: رییس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا 
به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت 
بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در 
این هفته جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسووالن 
مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد ش��د تا پرون��ده ارزهای رمزنگار و 

برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

 توصیه ارزی رییس کل اسبق بانک مرکزی
به رییس کل جدید

رییس کل اس��بق بانک مرکزی گف��ت: امیدواریم رییس کل جدید 
بانک مرکزی بتواند تقاضاها برای حف��ظ ارزش دارایی را از بازار خارج 
کن��د، زیرا اگ��ر تنها تقاضای اقتصادی در بازار باش��د، نرخ ارز متعادل 
خواهد ش��د. به گزارش تسنیم، طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق 
بان��ک مرکزی، در خصوص معدل نرخ ارز برای آینده اقتصاد کش��ور، 
گفت: ما تجربه سیاس��ت درس��ت تک نرخی ش��دن ارز را در کش��ور 
داش��تیم، اما در دولت نهم و ده��م پایدار نماند به دلیل اینکه تصمیم 

دولت سیاست تک نرخی را تبدیل به سیاست چند نرخی کرد.
وی افزود: یکی از راهکارهای رسیدن به سیاست درست و پایدار در 
حوزه ارز معطوف به مس��ئله استقال بانک مرکزی است و این امر به 
این معناست که این نهاد به گونه ای عمل کند که تحت نفوذ و تابعیت 

سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقنصاد نباشد.
مظاهری ادام��ه داد: این دو مجموعه نیازمند تامین بودجه عمومی 
دولت هس��تند و از آنجایی که هزینه های دولت بس��یار زیاد است، لذا 

کمبود این منابع از طریق بانک مرکزی برداشت می شود. 
رییس اس��بق بانک مرکزی گفت: اولین اثر مخرب این موضوع این 
اس��ت که نقدینگی در جامعه با سرعت بیش��تر از سرعت رشد تولید 

ناخالص افزایش می یابد که این امر موجب ایجاد تورم نیز می شود.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی تنها بر روی کاغذ دارای استقال 
اس��ت، بیان کرد: عدم اس��تقال واقعی بانک مرکزی موجب شده که 
این نهاد نتواند تصمیمات درس��ت و پای��داری در حوزه پولی و بانکی 
اتخ��اذ کند. مظاهری توضیح داد: زمانی که بانک مرکزی از سیاس��ت 
ها و نیازهای دولت در حوزه پولی تبعیت می کند این امر موجب رشد 
نقدینگی در جامعه می شود به دنبال آن تورم به وجود می آید که این 

امر آسیب بزرگی برای اقتصاد است.
رییس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از اشتباهات دولت 
این اس��ت که تورم ایجاد شده را سرکوب می کند و ابزارهای اقتصادی 
را به کار می گیرد تا قدرت خرید نقدینگی را که رش��د کرده تبدیل به 
تقاضای کاال و خدمات نش��ود. وی تاکید ک��رد: در حالتی که بازار ارز 
سرکوب شده و مانند فنری فشرده شده به یکباره رها می شود، در این 
وضعیت نه تنها تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ ارز اثرپذیر نیس��ت 

بلکه صرفا موجب هدر دادن منابع ارزی می شود.
مظاهری در پای��ان گفت: امیدواریم رییس کل جدید بانک مرکزی 
بتواند تقاضاها برای حف��ظ ارزش دارایی را از بازار خارج کند، زیرا اگر 

تنها تقاضای اقتصادی در بازار باشد، نرخ ارز متعادل خواهد شد.

بانکنامه

بررس��ی وضعیت قیم��ت ها در چهار ب��ازار اصلی کش��ور یعنی بازار 
ارز، س��که، مس��کن و بورس نش��ان می دهد که هر چهار بازار در فاصله 
خردادماه س��ال 1396 تا خرداد ماه سال 1397 دستخوش نوسان های 
ش��دید و جدی بوده ان��د. در همین ارتباط، مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسامی در گزارشی به واکاوی وضعیت چهار بازار اصلی پرداخته 
و تاکید کرده اس��ت که میزان افزایش قیمت ها در بازار ارز در دوره یک 

ساله منتهی به خردادماه امسال از سایر بازارها بیشتر بوده است.
همچنین بررسی ها نشان می دهد از انتهاي سال 1396 نشانه التهاب 
در برخی از بازارها مانند بازار خودرو مشاهده شد و در ماه هاي ابتدایی 
س��ال 1397 و به خصوص خردادماه امس��ال، بازارها ب��ا التهاب مواجه 
شده  اند. این التهاب در حالی رخ داد که بازار ارز ایران با محدودیت های 
جدی نظیر منع خرید و فروش دالر و ارز توسط صرافان روبرو شده بود 
اما پس از خردادماه، حتی در مردادماه قیمت ها روند افزایش��ی خود را 
طی کرده و دالر در بازار غیر رسمی ۵ رقمی شد و نرخ هایی بین 11 تا 

12 هزار تومان را ثبت کرد.
بررس��ی محدوده زمانی خرداد س��ال 96 تا خردادماه سال 97 نشان 
می دهد که متوس��ط قیمت یورو به عنوان ارز جایگزین دالر حدود ۸2 

درصد رش��د داشته است. متوسط نرخ یورو در خردادماه 1397 برابر با 
7 هزار و 709 تومان بود. این در حالی اس��ت که این رقم در خرداد ماه 
سال گذشته 4 هزار و 241 تومان بوده است. قیمت یورو در این روزها 
حتی به رقم بی س��ابقه 12 هزار و 163 تومان نیز رسیده است. این در 
حالی اس��ت که مرکز پژوهش ها در گزارش خود رسیدن یورو به قیمت 

10 هزار و 200 تومان را بی سابقه اعام کرده است.
سکه

 در عین حال، متوس��ط قیمت س��که بهار آزادي در خردادماه س��ال 
1397 نس��بت به خردادماه سال 1396 حدود ۸0.۵ درصد رشد داشته 
است و از رقم 1176 هزار تومان به 2127 هزار تومان رسید. این رقم در 
میانه مردادماه از 4 میلیون تومان نیز عبور کرد و س��که حاال به قیمتی 

در حدود سه میلیون و ۸00 هزار تومان فروخته می شود .
 بی تردید مقایس��ه قیمت تیرماه که هنوز گزارش آن از س��وی بانک 
مرکزی اعام نش��ده اس��ت، با تیرماه س��ال گذش��ته وضعیت را بسیار 

متفاوت با قبل خواهد کرد.
مسکن

همچنین براساس اعام بانک مرکزي، متوسط قیمت یک متر زیربناي 

مس��کونی در ش��هر تهران در خردادماه 1397 نسبت به خردادماه سال 
1396 حدود 4۵.۸ درصد رش��د داشته اس��ت. بررسی ها نشان می دهد 
که بخش عمده این رش��د در ماه هاي انتهاي سال 1396 و ابتداي سال 
1397 رخ داده اس��ت به طوري که این متغیر تنها در دو ماه منتهی به 
خردادماه 1397 حدود 1۵/۵ درصد رش��د داشته است. رشد قیمت ها 
با چاش��نی رکود در تیرماه نیز ادامه داشت اما از ابتدای مرداد معامات 

به فاز رکود خزیده است.
بورس

اما آخرین بازار در بررس��ی مرکز پژوهش های مجلس به بازار سرمایه 
اختصاص دارد و بررسی ها نشان می دهد که شاخص بورس اوراق بهادار 
تهران در ابتداي تیرماه س��ال 1397 به رقم 324.111 واحد رسید که 
نس��بت به خردادماه سال 1396 حدود 40 درصد رشد داشته است. در 

عین حال، تغییرات بورس نیز در دو ماه گذشته بسیار فراوان بود .
در هر حال، آنچه مس��لم است اینکه فعاالن بازار ارز و سکه بیشترین 
س��ود و در مقابل، فعاالن بازار مس��کن و بورس نیز کمترین سود را در 
دوره زمانی خردادماه 1397 نس��بت به خردادماه س��ال 1396 به خود 

دیده اند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره سودآوری 4 بازار ارز، سکه، مسکن و بورس

مقایسه 4 بازار موازی به روایت آمار

عضو هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر ضمن بررس��ی افزایش قیمت 
طا از روز چهارشنبه گذشته که خاف جهت روزهای قبلش بوده است، 
اعام کرد که در حال حاضر قیمت واقعی سکه در بازار معادل دو میلیون 
و ۸00 هزار تومان اس��ت در صورتی که روز پنجشنبه تا چهار میلیون و 
200 هزار تومان قیمت خورد. محمد کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، 
با اش��اره به روند نزولی قیمت طا و س��که طی چهار روز ابتدایی هفته 
اخیر و معکوس ش��دن مسیر آن از روز چهارش��نبه هفته گذشته که با 
واگذاری س��که های پیش فروش شده همراه ش��د، اظهار کرد: علی رغم 
روند کاهش قیمت س��که از ابتدای هفته  تا پایان روز سه ش��نبه، در روز 
چهارش��نبه به دلیل قیمت گذاری صورت گرفته در خصوص س��که های 
پیش فروش شده با قیمت غیر قطعی مجددا روند قیمت ها افزایشی شد.
وی ادامه  داد: از شنبه گذشته قیمت سکه با سه میلیون و 790 هزار 
تومان بازارش را آغاز کرد و در روزهای یکشنبه و دوشنبه به سه میلیون 
و 190 هزار تومان کاهش یافت و تا پایان روز س��ه ش��نبه به رقم س��ه 
میلیون و 100 هزار تومان رس��ید. ام��ا 17 مرداد ماه همزمان با واگذار 
سکه های پیش فروش ش��ده در حالی که پیش بینی می شد دو میلیون 
و 600 هزار سکه مربوطه روانه بازار شود، بازار متوجه مساله ای شد که 

در نهایت روند قیمت ها را افزایشی کرد.

سکه ای وارد بازار نشد
عضو هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر با اش��اره به قیمت غیرقطعی 
سکه های پیش فروش شده که یک میلیون تومان آن توسط متقاضیان 
در زمان ثبت نام پرداخت ش��ده و قرار بود در روز س��ر رس��ید با درصد 
کمتری از قیمت بازار مابه التفاوت آن پرداخت ش��ود، اظهار کرد: بانک 
مرکزی نرخ واگذاری این س��که ها را سه میلیون و ۸0 هزار تومان اعام 
کرد و آنهایی که پیش فروش غیر قطعی انجام داده بودند، متوجه شدند 
که سود کمتری نس��بت به سایر خریداران سکه های پیش فروش شده 
کس��ب خواهند کرد؛ بنابراین در حالی که تقاضای پنهان در بازار سکه 
وجود داش��ت و افرادی منتظر بودند با ورود س��که به بازار و شکس��تن 

قیمت ها نسبت به خرید اقدام کنند، در عمل سکه ای وارد بازار نشد.
وی ادامه  داد: این موضوع تقاضای ش��دیدی را به بازار تحمیل کرد و 
باعث افزایش ش��دید قیمت س��که و طا شد. در  عین  حال 23 نوع کاال 
و خدم��ات مش��مول تامین ارز از بازار ثانویه ب��ا رقمی در حدود ۸۵00  
تومان ش��د و این دو مس��اله موجب گردید که قیمت سکه به باالترین 
قیمت خود یعنی رقمی معادل چهار میلیون و 200 هزار تومان برسد.

کشتی آرای خاطر نشان کرد: هر چند چهارشنبه عصر قیمت سکه به 
س��ه میلیون و ۸00 هزار تومان رس��یده بود اما ظهر پنجشنبه قیمت ها 

به چه��ار میلیون و 200 هزار تومان افزایش یافت و در نهایت در پایان 
روز پنجشنبه کاهشی شد و به سه میلیون و ۸00 هزار تومان رسید.

عض��و هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر با اش��اره به آخرین وضعیت 
قیمت س��که و ط��ا در پایان روز پنجش��نبه، بیان  ک��رد: در پایان روز 
پنجش��نبه هر گ��رم طای 1۸ عی��ار 2۸0 هزار تومان، نیم س��که یک 
میلیون و 9۵0 هزار تومان، ربع سکه 960 هزار تومان و سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید قیمتی معادل سه میلیون و ۸00 هزار تومان داشت.
کش��تی آرای در پاس��خ به اینکه آیا بانک مرکزی نمی توانست قیمت 
کمتری را برای س��که های پیش فروش غیر قطعی لحاظ کند تا شاهد 
کاهش ادامه  دار قیمت ها باشیم، گفت : این امکان وجود نداشت و بانک 
مرکزی قصد دارد بازار سکه و طا را تنظیم کند. باید بدانید که قیمت 
سکه از حاصل ضرب قیمت جهانی طا و قیمت ارز بر مبنای بازار آزاد 
محاس��به می ش��ود و این  در حالی است که روز پنجشنبه قیمت دالر از 

10 هزار و 900 تومان به 10 هزار و 400 تومان کاهش یافت.
وی در م��ورد قیمت واقعی س��که در حال  حاضر اع��ام کرد: قیمت 
واقعی س��که در حال  حاضر دو میلیون و ۸00 هزار تومان اس��ت که به 
ازای هر مثقال طای آب ش��ده 17 عیار به قیمت معادل یک میلیون و 

2۸0 هزار تومان محاسبه می شود.

صاحبان دس��ته چک فقط ت��ا پایان مردادماه فرص��ت تعویض آن و 
تبدیل به چک های صیادی را دارند؛ در غیر این صورت چک قدیمی در 
س��ایر بانک ها پذیرش نخواهد شد. به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته 
اغلب بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود تاکید کرده اند که طبق 
دس��تورالعمل بانک مرکزی واگذاری چک س��ایر بانک ها با طرح قدیم 
فقط تا آخر مرداد امکان پذیر اس��ت؛ از این رو برای واگذاری چک های 

قدیمی با هر تاریخی به شعب مراجعه کنند.
ماجرا از این قرار اس��ت که در پایان شهریور ماه سال گذشته سامانه 
صیاد به عنوان س��امانه ص��دور یکپارچه چک راه اندازی ش��د تا اصاح 
رویه و روال صدور دس��ته چک، یکس��ان سازی مولفه ها و خصیصه های 
محتوایی و امنیتی چک در شبکه بانکی اجرایی شود. از آن زمان به مرور 
بانک ها به س��امانه متصل شدند تا مش��تریان نیز بتوانند همزمان دسته 
چک های خود را تعییر داده و به دس��ته چک های صیادی تبدیل کنند. 

با توجه به وسعت این طرح، زمان تغییر دسته چک ها تا اردیبهشت ماه 
سال جاری اعام شد؛ اما از آنجایی که در این فاصله هنوز به طور کامل 
دسته چک ها تغییر نکرده بود، بانک مرکزی اعام کرد که تا شهریورماه 
ای��ن زمان تمدید ش��ده اس��ت و از آن به بعد چک ه��ای قدیمی دیگر 
در ش��عب سایر بانک ها پذیرش نمی ش��ود و تنها در خود بانک مربوطه 
پذی��رش آن امکان پذیر خواهد بود. بر این اس��اس ب��ا توجه به نزدیک 
ش��دن به شهریور ماه زمان تغییر دس��ته چک ها نیز رو به پایان است و 
باید مش��تریان بانک ها در اسرع وقت با مراجعه به شعب دسته چک های 

خود را صیادی کنند.
یک��ی از ویژگی ه��ای مهم چک ه��ای صیادی ب��ه کاهش چک های 
برگش��تی برمی گردد؛ چرا که در اس��تفاده از چک ه��ای صیادی امکان 
اس��تعام از پیش��ینه فرد صادرکننده چک وجود داشته و در این حالت 

دریافت کننده چک با اطمینان بیشتری آن را قبول خواهد کرد.

در دس��ته چک های صی��ادی چک ها به صورت متحدالش��کل بوده و 
دیگر مانند دس��ته چک ه��ای قدیمی که در تع��داد، طرح ها، رنگ ها و 
اندازه ه��ای مختلف بودند، نیس��تند، چک ها با هدف یکپارچه س��ازی و 
استانداردس��ازی طراحی ش��ده و به عبارتی به چک به عنوان یک ارواق 

بهادار هویت داده می شود.
همچنین برای چک های صیادی س��ه س��طح ویژگی امنیتی تعریف 
ش��ده است. در سطح اول سری و س��ریال های چک به صورت برجسته 
چاپ ش��ده که با لمس قابل تشخیص است. در سطح دوم ویژگی های 
امنیتی نگاه کردنی مانند واتر مارک و طرح مخفی در برگه چک وجود 
دارد که این دو سطح به راحتی توسط عموم مردم قابل تشخیص است. 
در س��طح سوم نیز ویژگی های امنیتی حرفه ای به چک ها افزوده شده 
که قابل تشخیص توس��ط ابزارها است و برای بانکداران و اشخاصی که 

استفاده مستمر و مکرری از چک ها دارند قابل استفاده است.

یک میلیون و 400 هزار تومان حباب برای 8 گرم طال

چرا سکه دوباره گران شد؟

تنها تا پایان مردادماه فرصت باقی است

دسته چک های خود را عوض کنید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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درحال��ی چند روزی از انتش��ار نام��ه وزیر صمت به س��ازمان بورس 
برای انتش��ار اسامی خریداران مواد اولیه از بورس کاال می گذرد که این 
موضوع، واکنش برخی از کارشناس��ان و صاحب نظران را در پی داش��ته 
است؛ چنانچه کارشناسان معتقدند انتشار عمومی اسامی خریداران کاال 
از بورس نه تنها اقدام درس��تی نبوده و دردی را از مشکات رشد کاذب 
تقاضا در بازار دوا نمی کند، بلکه می تواند موجب ایجاد جنجال جدید و 

بی اعتمادی نسبت به بورس شود.
به بیان دیگر، در ش��رایطی که س��ازمان ها و ارگان های ناظر همچون 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و 
وزارت صنع��ت و معدن و تجارت بر معامات و اس��امی خریداران مواد 
اولی��ه از بورس کاال نظارت کامل دارند، مطرح ش��دن افش��ای عمومی 
اس��امی خریداران مواد از بورس کاال با تعجب فعاالن و مس��ئوالن بازار 

سرمایه همراه شده است.
در همین زمینه، قاس��م محسنی، عضو شورای عالی بورس در گفت و 
گو با ایس��نا، معتقد است: نظارت بر اسامی خریداران مواد اولیه و کلیه 
معامات تجاری برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت)صمت( اس��ت؛ 
به طوری که فهرست افرادی که می توانند به عنوان خریدار معامله کنند 

را این وزارتخانه تعیین و به بورس کاال اعام می کند.
این عضو شورای عالی بورس ادامه داد: همچنین ناظر بر اینکه کاالی 
خریداری ش��ده در بخ��ش واقعی تولید به کار برده می ش��ود یا خیر نیز 
برعه��ده وزارت صمت اس��ت و در این میان ب��ورس کاال وظیفه ایجاد 
فض��ای رقابتی ب��رای خریداران و فروش��ندگان و نظ��ارت روی اجرای 

صحیح قواعد معامات را برعهده دارد.

محس��نی اظهار کرد: انتشار اس��امی خریداران مواد اولیه که از سوی 
وزارت صم��ت تایید ش��ده اند، منجر به نظارت همگانی خواهد ش��د اما 
مس��ئله مهم تر اینجاس��ت که نباید بین بازار بورس کاال و بازار خارج از 
بورس تبعیض ایجاد ش��ود، چرا که در صورت ایجاد این تبعیضات افراد 
از انجام معامات خود در بورس کاال فراری می ش��وند و این موضوع به 
تضعیف ب��ورس کاال به عنوان نهادی ش��فاف و رونق معامات خارج از 

بورس  منجر می شود.
وی تاکی��د کرد: اگ��ر در خارج از ب��ورس خریداران، فروش��ندگان و 
معامات شان به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار دارد آن زمان 
می توان اسامی خریداران مواد از بورس کاال را برای عموم منتشر کرد.

این عضو ش��ورای عالی بورس بیان کرد: سازمان امور مالیاتی اسامی 
خریداران و فروش��ندگان محصوالتی که در بورس کاال مورد داد و ستد 
قرار می گیرد را باید در اختیار داشته باشد و خود این موضوع باعث شده 
برخی بنگاه های اقتصادی برای فرار از شفافیت و پرداخت مالیات تمایل 
داشته باشند تا معامات شان را در بازارهای خارج از بورس انجام دهند. 
هر چقدر این تبعیض بین بورس کاال و بازار خارج از بورس بیشتر شود، 
فش��ارها برای فرار از معامله محصوالت در بورس کاال جهت پنهان کاری 

و عدم شفافیت بیشتر خواهد شد.
وی گف��ت: ب��ورس کاال ع��اری از ایراد نیس��ت اما برخ��ی بهانه  های 
بنی اسرائیلی می گیرند تا از شفافیت فرار کنند. اصوال با افشای اطاعات 
مخالف نیس��تم ولی به ش��رط آنکه در شرایطی صحیح صورت پذیرد تا 

ایجاد اختال و رانت در این بازار نکند.
این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد: انتش��ار اسامی خریداران مواد اولیه 

مش��کلی را حل نمی کند و به جای این کار باید رانت های ایجادشده در 
اقتص��اد از بین برود و قیمت ها براس��اس مکانیزم عرضه و تقاضا معامله 

شود.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد: بای��د به جای اقدام��ات این چنینی، 
سیاس��ت های دیگ��ری که باعث افزایش قیمت محصوالت و کاال ش��ده 
اس��ت را بازنگری و اصاح ش��ود. بهتر است به جای جنگیدن با معلول، 
علت ها بررس��ی ش��ود. این اقدام��ات فقط مانند س��رکوب کردن عائم 

بیماری با استفاده از مسکن است؛ نه درمان ریشه ای بیماری.
گفتنی است چند روز پیش، محمد شریعتمداری در نامه ای به رئیس 
سازمان بورس از او خواست تا لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی 
خریدار تمامی کاالهای عرضه ش��ده در بورس را در سایت رسمی بورس 
کاال اع��ام و اطاع رس��انی کنن��د. در متن این نامه آم��ده: »به منظور 
ش��فافیت کامل عملیات فروش بازار، بورس کاال لیست اسامی اشخاص 
حقیق��ی یا حقوق��ی خریدار کلیه کااله��ای عرضه ش��ده در بورس، با 
اولویت محصوالت فوالد و س��ایر محصوالت فلزی عرضه شده و نیز اقام 
پتروش��یمی و س��پس س��ایر کاالها را از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی 
4200 تومانی در محاس��به قیمت پایه محصوالت بورس��ی برای اطاع 
عموم با ذکر تناژ و قیمت خرید و فروشنده، در سایت رسمی بورس کاال 
اعام و اطاع رس��انی نمایید. دستگاه های نظارتی خصوصاً سازمان های 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان و تعزیرات حکومتی مکلف 
به رس��یدگی به نحوه بهره برداری از کاالهای مذکور هستند و هر گونه 
فروش خارج از ش��بکه تولی��د و یا با قیمت های باالت��ر را مورد تعقیب 

قانونی قرار خواهند داد.« 

خریداران را از بورس کاال فراری ندهید

جنجال آفرینی با انتشار اسامی خریداران کاال

اعام بس��ته جدید ارزی توس��ط عبدالناصر همتی، ب��ه عنوان اولین 
حرکت او در سمت رئیس کلی بانک مرکزی، تا اینجای کار موفق بوده 
و توانسته است تا حدودی از شدت جهش افزایش قیمت ها در بازارهای 
ارز و به تبع آن بازار سکه و طا هم جلوگیری کند. برخی از کارشناسان 
این حرکت مثمر ثمر همتی را ناشی از اقتصاددان بودن او می دانند که 
باعث شده تا او قدرت در کنار هم قرار دادن فاکتورهای مختلف را بهتر 
از س��یف داشته باشد؛ ولی اهلل س��یفی که می گویند به دلیل حسابداری 
خواندنش نگاه جزئی و تک بعدی به مس��ائل داش��ته است. با این همه و 
ب��ه رغم اقتصاد کان بلد بودن رئیس جدید بانک مرکزی، اما مس��ائلی 
وجود دارد که به نظر می رس��د برای دیدن آنها باید نگاه ها را کان تر از 
همیش��ه کرد. در همین زمینه، وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی 
دانشگاه خوارزمی تهران در گفت و گو با ایسنا، بسته ارزی جدید بانک 
مرکزی را بررس��ی کرده و معتقد است که این بسته در عمل به تنهایی 

برای کنترل سوداگری های بازار ارز کفایت نمی کند.
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه بسته ارزی پیشنهاد شده مشکات 
بدیهی و آش��کار سیاستگذاری های غلط سه ماه گذشته را برطرف کرده 
اس��ت، اضافه ک��رد: با این حال واقعیت این اس��ت که این بس��ته تنها 
توانسته اس��ت خطاهای فاحش سیاستگذاری های دو سه ماهه گذشته 
را جبران کند، اما در عمل به تنهایی برای کنترل س��وداگری های بازار 

ارز کفایت نمی کند.
نظام مالیاتی باید اصالح شود

ای��ن اقتصاددان با بی��ان اینکه تنها با اصاح نظ��ام مالیاتی و تعریف 
پایه های مالیاتی جدید می توان اثرات منفی بس��ته ارزی پیش��نهادی را 
جبران کرد، گفت: از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و 
مالیات بر درآمد می توان سوداگری های بازار ارز را کنترل کرد. در کنار 

اینها هم اصاح نظام یارانه ای باید انجام شود.
شقاقی ش��هری در ادام��ه با بیان اینکه طبیعتا اص��اح نرخ ارز تبعات 
تورم��ی دارد، اظهار کرد: این تبعات تورمی مس��تقیما متوجه طبقات و 
دهک های پایین جامعه خواهد ش��د. ب��ه همین خاطر هم دولت باید از 
طریق اصاح نظام مالیاتی منابع کافی را برای افزایش درآمد دهک های 

پایین جامعه کسب کند.

یارانه ها باال نرود بازار قفل می شود
وی ب��ا بیان اینکه دولت بای��د یارانه طبقات ضعیف را تا 1۵0 و 200 
هزار تومان افزایش دهد، اضافه کرد که در غیر این صورت قدرت خرید 
مردم کاهش پیدا کرده و از طرف دیگر هزینه های تولید هم باال خواهد 
رفت و در نهایت بازار قفل می ش��ود. ش��قاقی همچنین با بیان اینکه ما 
در اقتصاد یک ن��وع بازتوزیع ثروت باید انجام دهیم، تاکید کرد که اگر 
بر س��رمایه و سوداگری های بازار ارز مالیات بسته شود آن وقت می توان 

منابع حاصل از آن را برای طبقات ضعیف تر مورد استفاده قرار داد.
او با بیان اینکه حاال زمان مالیات بستن بر تولید نیست، ادامه داد: در 
شرایط فعلی که تولیدکنندگان اوضاع خوبی ندارند، نباید فشار مضاعفی 
را متوج��ه آنها ک��رد بلکه در این ش��رایط ثروتمندان را باید مش��مول 
پایه های جدید مالیاتی قرار دهیم تا هم جلوی سوداگری های ارز گرفته 

شود و هم منابع کافی برای حمایت از اقشار ضعیف تر فراهم شود.
اقتصاد ایران کشش دالر 8 تومانی را ندارد

شقاقی ش��هری با اشاره به اصطاح قفل شدن بازار توضیح داد: واقعیت 
این اس��ت که اقتصاد ایران قدرت کش��ش دالر ۸000 تومانی را ندارد. 
زمان��ی ک��ه دالر در اقتصاد ما ب��االی ۸000 تومان نرخ گذاری ش��ده و 
از طرفی میانگین حقوق ها 2میلیون تومان اس��ت، در چنین ش��رایطی 
قدرت خرید کاهش پیدا می کند که باعث می ش��ود خرید کاالها پایین 
آم��ده و در نتیجه بازار دچار رکود ش��ود و بس��یاری از تولیدکنندگان 
قدرت خرید تجهیزات و یا پرداخت هزینه اس��تهاک تولید را نخواهند 
داش��ت. گفتنی اس��ت همزمان با اعام بس��ته جدید ارزی توسط بانک 
مرکزی قیمت ها در بازارهای مالی و سرمایه ای همچون بازار ارز و سکه 
آرایش کاهش��ی به خود گرفت، به طوری که رئیس اتحادیه فروشندگان 
طا از روند کاهش��ی قیمت ها در بازار ارز خبر داده و گفته بود که طا 
سیر معمول خود را طی می کند و تقریبا با قیمت های جهانی برابر است. 
با این حال اما این کاهش قیمت در بازارهای آزاد طا و سکه نمی تواند 
باعث کاهش قیمت در س��ایر بازارها شود، چرا که اساسا عاوه بر اینکه 
قیمت ها معموال چس��بندگی خود را حف��ظ می کنند، دالر یارانه ای هم 
دیگ��ر به همه واردکنندگان تعل��ق نمی گیرد و همین هم احتماال باعث 

خواهد شد تا قیمت ها اساسا کاهش پیدا نکنند. 

بسته جدید ارزی به تنهایی از پس سفته بازی ها برنمی آید

اقتصاد ایران کشش دالر 8 هزار تومانی را دارد؟
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رشد 35232 واحدی شاخص بورس در 89 
روز معامالتی

ش��اخص بورس از ابتدای امسال در ۸9 روز معاماتی، 3۵هزار و 
232واحد افزایش معادل 36.6درصد رشد را به ثبت رسانده است.

ب��ه گزارش »فرصت امروز« به نقل از پژوهش��کده پولی و بانکی،  از 
ابتدای امسال تاکنون در مدت ۸9روز معاماتی تعداد 11۸ میلیارد و 
7۵3 میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش 33۸هزار و 12 میلیارد ریال 
در 6میلی��ون و 94۵هزار و 193 دفعه مورد معامله قرار گرفته اس��ت. 
همچنین بررسی معامات بازار س��هام به تفکیک بازار نشان می دهد 
در ای��ن مدت 7۸ میلیارد و 17۸میلیون س��هم ب��ه ارزش 169هزار و 
149میلی��ارد ری��ال در 3میلیون و 239هزار و 30نوب��ت در بازار اول؛ 
39میلیارد و 20میلیون سهم به ارزش 114هزار و 207میلیارد ریال در 
3میلیون و 614هزار و 33۸نوبت در بازار دوم؛ 40میلیون سهم به ارزش 
39ه��زار و 139میلیارد ریال در 1۵ه��زار و 117نوبت در بازار بدهی؛ 
200 هزار سهم به ارزش 16میلیارد ریال در 6۸1 نوبت در بازار مشتقه 
و یک میلیارد و ۵14میلیون واحد از صندوق های س��رمایه گذاری قابل 
معامله در بورس تهران به ارزش 1۵هزار و ۵01میلیارد ریال در 76هزار 
و 27نوبت مورد معامله قرار گرفته است. این گزارش می افزاید: شاخص 
کل نیز که معامات امسال بورس را از ارتفاع 77 هزار و 230 واحد آغاز 
کرده اس��ت تاکنون با 3۵هزار و 232واحد افزایش معادل 36.6درصد 
رشد را به ثبت رسانده و به ارتفاع 131هزار و ۵21واحد رسیده است. 
شاخص بازار اول نیز در این مدت با 27هزار و 646واحد رشد و شاخص 

بازار دوم با 60هزار و ۸16واحد افزایش مواجه شده اند.
رشد 7570 واحدی شاخص بورس در هفته ای که گذشت

ش��اخص کل بورس در هفته ای که گذش��ته با 7۵70واحد افزایش، 
رش��د 6.1درصدی را به ثبت رس��اند. به گزارش تس��نیم، در هفته ای 
که گذش��ت طی پنج روز معاماتی تعداد 12970 میلیون انواع اوراق 
بهادار به ارزش 46۸33 میلیارد ریال در بیش از 772 هزار دفعه مورد 
معامله قرار گرفت که به ترتیب 37، 64 و 42 درصد افزایش را تجربه 
کردند. این درحالی اس��ت که در این مدت تعداد 114میلیون واحد از 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل 
بیش از 116۵میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب با 11 و 
9درصد افزایش همراه شدند. این گزارش می افزاید: شاخص کل بورس 
نیز در هفته ای که گذش��ته با 7۵70 واحد افزایش، رشد 6.1درصدی 
را به ثبت رس��اند و به رقم 131۵21واحد رسید. شاخص بازار اول هم 
در این مدت با ۵407 واحد افزایش به رقم 9۵770 واحد و ش��اخص 
بازار دوم با 1۵۸۸9 واحد رش��د به عدد 267302 واحد رس��یدند که 
به این ترتیب ش��اخص بازار اول با 6درصد رشد و شاخص بازار دوم با 

6.32درصد افزایش مواجه شدند.

بانک مرکزی اطالعیه داد
 نرخ های اعالمی ارز در »سنا«

مبنای عمل فعاالن اقتصادی است
بانک مرکزی روز پنجشنبه هفته گذش��ته در اطاعیه ای اعام کرد: 
میانگین نرخ انواع ارز به صورت س��اعتی و روزانه در س��امانه »میانگین 
م��وزون س��نا« ب��ه آدرس https://www.sanarate.ir برای اطاع 
عموم منتشر می شود که مبنای عمل فعاالن اقتصادی است. به گزارش 
»فرصت امروز«، اطاعیه بانک مرکزی می افزاید: نرخ های اعام شده در 
این سایت بیانگر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز بر مبنای معامات 
ثبت شده در سامانه نظارت ارز )سنا( توسط صرافی های مجاز کل کشور 
است. براساس این گزارش، از آنجایی که نرخ های اعامی در این سایت 
براساس معامات قطعی هستند، بنابراین این نرخ ها برآیند واقعی نرخ ارز 
در کش��ور بوده و مبنای عمل برای فعاالن اقتصادی است. بانک مرکزی 
در حال تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای پاسخ به همه تقاضاهای ارز 

در بازار متشکل ارزی، درون شبکه بانکی و صرافی های کشور است.
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شریعتمداری: ذخایر قابل قبولی در حوزه 
کاالهای اساسی وجود دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اقدام های انجام شده، اکنون 
ذخایر قابل قبولی در حوزه کاالهای اساسی در کشور وجود دارد  اما 

در مورد منابع ارزی با احتیاط عمل می کنیم.
محمد شریعتمداری در مراسم تجلیل از خبرنگاران و گرامیداشت 
روز خبرن��گار در مح��ل مجتمع فرهنگی آموزش��ی بانک صنعت و 
مع��دن افزود: خروج ی��ک جانبه آمریکا از برج��ام در نهایت منجر 
 ب��ه گس��ترش انتظ��ارات عقای��ی منفی در س��طح جامعه ش��د.

ب��ه گفت��ه ای��ن مق��ام مس��ئول وضعی��ت موج��ود جامع��ه ب��ه 
مثاب��ه ی��ک گلول��ه ب��رف اس��ت ک��ه می ت��وان آن را در همی��ن 
 ح��د نگ��ه داش��ت ی��ا آن را تبدی��ل ب��ه بهمن��ی مخ��رب ک��رد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، وی ی��ادآور ش��د: اکن��ون گرانی ها گوش��ه ای 
از محص��والت را درگی��ر خ��ود ک��رده و اگ��ر ب��ه هوش نباش��یم 
ش��د. خواه��د  تبدی��ل  دش��واری  کار  ب��ه  آن  ک��ردن   کنت��رل 

ش��ریعتداری به وجود مشکات ساختاری در س��طح جامعه اشاره 
کرد و یادآور شد: به طور نمونه وجود هزار و600هزار میلیارد تومان 
نقدینگی در سطح جامعه که بخش بزرگی از آن به صورت پول و شبه 
 پول در نظام بانکی وجود دارد به مشکل اساسی تبدیل شده است.
عض��و کابینه دول��ت دوازده��م تاکید ک��رد: در این ش��رایط باید 
 ت��اش هم��گان ایج��اد آرامش خاط��ر ب��رای آحاد جامعه باش��د.
وی بیان داشت: این روزها باید در جهتی حرکت کنیم که سنجیده، 

با احتیاط و با طمأنینه باشد.

صادرات 390 میلیون دالری فرش دستباف 
در سال گذشته

مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف از صادرات 
390 میلیون دالری فرش دستباف از سال گذشته خبر داد و اظهار 
کرد: فرش دس��تباف عاوه بر اش��تغال زایی، درآمدزایی و ارزآوری 

بسیاری برای کشور دارد.
عبداهلل بهرامی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه فرش دستباف 
70 ن��وع ش��غل را در برمی گیرد گف��ت: صادرات فرش دس��تباف 

درآمدزایی و ارزآوری باالیی برای کشور دارد.
وی تهیه و توزیع مواد اولیه را از جمله مش��کات فرش دستباف 
عنوان کرد و گفت: با وجود آنکه پش��م داخل��ی ما بهترین کیفیت 
و ارزش افزوده را دارد ولی به دلیل نبود فرآوری مناس��ب و ش��بکه 
جمع آوری ناچاریم این محصول را به شکل خام از خارج وارد کنیم.
مدیرعام��ل اتحادیه سراس��ری تعاونی های فرش دس��تباف ادامه 
داد: ام��روز ترکی��ه به دلیل توس��عه صنعت نس��اجی و اصاح نژاد 
دام از توانمن��دی باالیی در صنعت نس��اجی برخوردار اس��ت، ولی 
ما با داش��تن ظرفیت های باال در تولید پش��م و ابریش��م نتوانستیم 
سرمایه گذاری مناس��بی در این بخش داشته باشیم. بهرامی درباره 
تعداد بافندگان فرش دستباف در کشور گفت: بر اساس آمارها یک 
میلی��ون بافنده فرش در کش��ور فعالیت دارند ک��ه برخی از آنها به 
دلیل نبود بیمه، عدم دسترس��ی به تس��هیات و وام بانکی و موانع 
پیش روی راه اندازی کارگاه فرش دچار مش��کات معیشتی شده و 
از این بخش خارج ش��ده و به مش��اغل دیگر روی آوردند. وی نبود 
نگاه بازاریابی و بازارس��ازی را از دیگر مشکات صادرات فرش ایران 
اعام کرد و گفت: بیش��تر رقبای ما به فروش اینترنتی روی آوردند 
و متناس��ب با س��لیقه مصرف کننده و تقاضای بازار پیش  می روند 
ولی صادرکنندگان داخلی ما با مش��کات متعددی مواجه هستند. 
وی در پایان صنعت فرش دس��تباف را مکمل بخش های کشاورزی 
و دام��داری دانس��ت و بر ضرورت حمایت دول��ت از تولیدکنندگان 
این صنعت در حوزه تامین مواداولیه ارزان و با کیفیت تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، بر اس��اس اعام مرکز ملی فرش ایران صادرات 
فرش دس��تباف در 11 ماهه سال گذش��ته از نظر وزنی 1۸ درصد 
کاهش و از نظر ارزش��ی 20 درصد افزایش داش��ته است که نشان 
دهنده کیفی تر ش��دن صادرات فرش های دستباف ایرانی و گرایش 

بازارهای بین المللی به سمت فرش های نفیس ایرانی است.
بر اس��اس آمارها 29 کش��ور عمده خریدار فرش دس��تباف ایران 
هس��تند که 13 کش��ور آس��یایی، 11 کش��ور اروپایی، چهار کشور 

آمریکایی و یک کشور آفریقایی است.

شرکت های دارویی سوییس و فرانسه در بازار 
ایران می مانند

شرکت داروسازی »روش« سوئیس اعام کرده است برای خدمت 
رسانی به بیماران ایرانی به همکاری خود با جمهوری اسامی ایران 

ادامه خواهد داد.
ش��رکت داروس��ازی »روش« ب��ا ص��دور بیانیه ای گف��ت: ما از 
نزدیک ش��رایط کار در ایران را بررس��ی می کنی��م. ما می خواهیم 
بیم��اران ایرانی از نوآوریهای این ش��رکت ب��رای کیفیت داروهای 
 دیاب��ت و داروهای با کاربرد 'تش��خیص بیماری' بهره مند ش��وند.

ش��رکت داروس��ازی بین المللی »س��انوفی« نیز اعام کرده اس��ت 
 ک��ه هنوز زود اس��ت در مورد حضور در بازار ایران س��خن بگوییم.

شرکت فرانسوی »سانوفی« اوایل سال 2016 اعام کرده بود یادداشت 
 تفاهمی با تهران برای گسترش حضور خود در ایران امضا کرده است.
ش��رکت بی��ن الملل��ی »نس��تله« نی��ز اعام ک��رده اس��ت: هیچ 
 گون��ه مش��کلی ب��رای ادام��ه حض��ور خ��ود در ای��ران ن��دارد.

کارخان��ه  یک��ی  دارد.  ای��ران  در  کارخان��ه  دو  ش��رکت  ای��ن 
قزوی��ن  ش��هر  در  )شیرخش��ک(  ک��ودک  غ��ذای  تولی��د 
»پل��ور«. شهرس��تان  در  معدن��ی  آب  تولی��د  دیگ��ری   و 
به گزارش ایرن��ا، دونالد ترامپ رییس جمه��وری آمریکا ۸ مه )1۸ 
اردیبهش��ت( اعام کرد که این کش��ور از برجام خارج می شود و به 
 تعلیق تحریم های هسته ای این کش��ور علیه تهران ادامه نمی دهد.
انگلی��س، فرانس��ه و آلم��ان پس از اع��ام خروج آمری��کا از توافق 
هس��ته ای ب��ا انتش��ار بیانی��ه مش��ترک تاکی��د کردند ک��ه حتی 
 ب��دون حض��ور آمری��کا ب��ه اج��رای برج��ام ادام��ه خواهن��د داد.

همچنین روس��یه و چین ضمن ابراز تاسف نس��بت به این تصمیم 
آمریکا، بر ادامه پایبندیشان به توافق هسته ای تاکید کرده اند.

اخبـــار

وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت از تاس��یس میز ویژه رس��یدگی به 
مشکات زنان کارآفرین در معاونت برنامه ریزی این وزارتخانه خبر داد.

محمد ش��ریعتمداری در گردهمایی و هم اندیش��ی زنان کارآفرین 
کش��ور ک��ه با حض��ور معصومه ابت��کار معاون ام��ور زن��ان و خانواده 
رییس جمه��وری و نمایندگان��ی از بخ��ش خصوص��ی برگزار ش��د به 
عمده موانع کارآفرینی زنان اش��اره کرد و اف��زود: از جمله این موانع، 
فعالیت زنان در بخش های س��نتی و غیر رسمی است در حالی که در 
 زمینه های نوین صنعتی، اقتص��ادی و تجاری فعالیت کمتری دارند. 

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، بررسی ها نشان داده 30 درصد 
زن��ان غیر کش��اورز در جه��ان در بخش های س��نتی خویش کارفرما 
هس��تند و به ویژه در خرده فروش��ی و فعالیت های تولیدی کم فعالیت 
 می کنند که بیشترین آن ها در آفریقا با 63 درصد فعالیت حضور دارند. 
ب��رای  مال��ی  تامی��ن  کمب��ود  ک��رد:  تاکی��د  ش��ریعتمداری 
زن��ان ک��ه ب��ه مرات��ب کمت��ر از م��ردان اس��ت، معضل��ی اس��ت 
دارد.  وج��ود  نی��ز  یافت��ه  توس��عه  کش��ورهای  در  حت��ی   ک��ه 
وی موان��ع قانون��ی و مقررات��ی را دیگ��ر مان��ع اصل��ی کارآفرین��ی 
زن��ان برش��مرد و گف��ت: ی��ک مطالعه در بان��ک جهانی نش��ان داده 
در بی��ن 141 کش��ور م��ورد مطالع��ه فق��ط 31 کش��ور از حق��وق 
 مس��اوی زن��ان و م��ردان در عرص��ه کارآفرین��ی برخ��وردار بودن��د.

صن��دوق  ک��رد:  توصی��ه  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  کوچ��ک  صنای��ع  از  حمای��ت 
ادام��ه ده��د.  فعالی��ت خ��ود  ب��ه  کارآفری��ن  زن��ان  اولوی��ت   ب��ا 

وی در ادامه یادآور ش��د: زنان ایرانی هم��واره در همه ادوار از انقاب، 
جنگ تحمیلی و دوران س��ازندگی پیش��تاز بوده اند و امروز در شرایط 
خطی��ر و خاص کنونی نی��ز حضور پررنگ��ی در فعالیت های اقتصادی 
 دارند که نشان از روحیه مقاوم آنان در همه شرایط سخت کشور دارد. 
وی بی��ان داش��ت: یک��ی از معیاره��ای اصل��ی توس��عه یافتگ��ی در 
جه��ان نق��ش و اثر زن��ان کارآفرین در اقتصادها اس��ت ام��ا با وجود 
رق��م رون��د رو به رش��د کارآفرین��ی زنان در س��طح جه��ان و ایران 
 هن��وز فاصل��ه بس��یار زیادی ب��ا آنچه ک��ه باید باش��د وج��ود دارد. 

ش��ریعتمداری اظهار داش��ت: حدود یک دهم درآمد جهان متعلق به 
زنان کارآفرین اس��ت و یک صدم مالکی��ت اموال و دارایی های جهان 
 در اختیار زنان قرار دارد که حاکی از بی عدالتی های موجود اس��ت. 
وی ی��ادآور ش��د: پی��ش از انق��اب فق��ط 30 درص��د زنان کش��ور 
در عرص��ه دانش��گاهی و آم��وزش عال��ی حضور داش��تند ام��ا امروز 
زن��ان کش��ورمان با س��هم بی��ش از ۵0 درصدی در اش��غال صندلی 
 ه��ای دانش��گاه، نش��ان از حرک��ت رو ب��ه جلوی ای��ن قش��ر دارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره وضعیت اقتصادی کشور و تشریح 
سیاست های حمایتی دولت از بخش صنعت گفت: در شرایط فعلی ممکن 
اس��ت در برخی واحدهای صنعتی که از ساختار مالی و فناورانه خوبی 
برخوردار نیستند، ریزش داشته باشیم اما باید این ریزش ها را به حداقل 
 برسانیم و تاش کنیم واحدهای موجود و رو پای مان را سرپا نگه داریم. 
ش��ریعتمداری در پاسخ به برخی مش��کات عنوان شده از سوی زنان 
کارآفری��ن اظه��ار داش��ت: امروز واحده��ای کوچک حتی با داش��تن 

 معوق��ه و چک برگش��تی می توانن��د از منابع بانکی اس��تفاده کنند. 
مناب��ع  از  میلی��ون دالر  میلی��ارد و ۵00  ی��ک  تاکی��د ک��رد:  وی 
صن��دوق توس��عه ملی ب��رای فعالی��ت واحدهای کوچک و متوس��ط 
و مع��ادن کوچ��ک در بخش ه��ای ب��ا جمعی��ت کمت��ر از 10ه��زار 
 نف��ر و ب��ا نرخ س��ود کمت��ر از چه��ار درص��د اتف��اق افتاده اس��ت. 

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در طرح رونق تولید نیز مبلغ 30 
 هزار میلیارد تومان به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص یافته است. 

وی ی��ادآور ش��د: ام��روز هم��ه دنیا ب��رای حرک��ت زنان به س��مت 
کارآفرین��ی گام ه��ای خوبی برداش��ته اند ولی ما در ای��ن زمینه کمی 
عقب هس��تیم و به جز ماده 101 قانون برنامه شش��م توسعه، قوانین 
 پایه محکمی برای افزایش حض��ور بانوان در عرصه فعالیت ها نداریم. 
نی��ز ضم��ن  رییس جمه��وری  مع��اون  ابت��کار،  نشس��ت،  ای��ن  در 
تش��ریح دغدغه ه��ای زن��ان کارآفرین خواس��تار تش��کیل کارگروهی 
و  ش��د  صنع��ت  عرص��ه  در  ش��اغل  زن��ان  چال��ش  رف��ع  ب��رای 
 راهکارهای��ی جه��ت برون رف��ت از وضعی��ت موجود پیش��نهاد داد. 

در گردهمای��ی و ه��م اندیش��ی زنان کارآفرین کش��ور ک��ه با حضور 
تع��دادی از زنان کارآفرین، ب��ازرگان و تولیدکنندگان به نمایندگی از 
بخش خصوصی برگزار ش��د، ش��رکت کنندگان به بی��ان دغدغه های 
زن��ان کارآفرین در زمینه های مختلف از جمله مش��کات تولید، نحوه 
همکاری بانک ها با تولیدکنندگان، مش��کات صادرات و نحوه تعامل 
صادرکنندگان با اتاق بازرگانی و نیز چالش های تامین و جا به جایی ارز 
در حین صادرات و اثر تحریم ها بر شرایط فعلی کارآفرینی پرداختند.

وزیر صنعت: میز ویژه رسیدگی به مشکالت زنان کارآفرین تاسیس شد

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت 1200 میلیارد تومان 
پاداش بازنشس��تگی فرهنگیان تا پایان م��رداد خبر داد و گفت: 2۵00 
میلیارد تومان طلب گندمکاران در روزهای اخیر نیز پرداخت شد که از 

جمله نکات درخشان بودجه امسال است.
محم��د باق��ر نوبخت عصر پنجش��نبه در نخس��تین جلس��ه س��تاد 
بودج��ه س��ال 9۸ در جم��ع معاون��ان س��ازمان برنام��ه و بودج��ه ب��ا 
اش��اره به بودجه س��ال آینده افزود: س��ال 9۸ س��ال س��ختی خواهد 
ب��ود و ب��ه همی��ن دلی��ل باید بودج��ه ای ک��ه تنظیم می ش��ود دارای 
پیوس��ت س��ایه باش��د و عاوه بر بودجه ای که به طور رس��می تنظیم 
 می ش��ود، باید ب��رای بدبینانه ترین وضعیت نیز بودجه داش��ته باش��یم.

به گزارش ایرنا، رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: سال 9۸ سالی نسبتا 
استثنایی در تاریخ معاصر ایران حداقل در دولت های یازدهم و دوازدهم 
 خواه��د بود زیرا کش��ور در یک ش��رایط نامطمئن تحریم��ی قرار دارد.

مع��اون رییس جمهوری اف��زود: پیش بین��ی ما برای امس��ال صادرات 
روزان��ه 2 میلی��ون و 410 ه��زار بش��که نف��ت ب��ود ک��ه در چه��ار 
 ماه��ه نخس��ت دو میلی��ون و ۵77 ه��زار بش��که در روز محقق ش��د.

وی ادام��ه داد: پی��ش بین��ی می ش��د نف��ت را ۵۵ دالر در هر بش��که 
بفروش��یم ام��ا در عم��ل 70 دالر و 36 س��نت ب��ه ف��روش رس��اندیم 
و اگ��ر ن��رخ 3۵00 تومانی ارز ک��ه در عمل به 4200 تومان رس��ید را 
 لح��اظ کنیم وضعی��ت خوبی را در چهار ماهه نخس��ت ش��اهد بودیم.
مع��اون رئیس جمه��وری ادام��ه داد: در چه��ار م��اه نخس��ت امس��ال 
10۵هزار میلیارد تومان وارد خزانه ش��د که در هم س��نجی با پارس��ال 
۵۸ درص��د رش��د داش��ت، 67درصد ای��ن ورودی مربوط ب��ه واگذاری 
 دارایی ه��ای س��رمایه ای و 12 درص��د آن مرب��وط ب��ه درآمده��ا بود.
وی گف��ت: در خص��وص هزین��ه ه��ا نی��ز ش��اهد رش��د 1۵ درصدی 
تمل��ک  اعتب��ارات  درص��دی   2100 رش��د  و  ج��اری  هزینه ه��ای 
دارایی ه��ای س��رمایه ای بودی��م، به طوری که پارس��ال ه��زار و 117 
میلی��ارد توم��ان در چه��ار ماه ب��رای طرح ه��ای عمرانی مصوب ش��د 
 ک��ه امس��ال ب��ه 23 ه��زار و ۵00 میلی��ارد توم��ان افزای��ش یاف��ت.
نوبخ��ت بی��ان داش��ت: اگ��ر حت��ی ب��رای هش��ت م��اه باقیمان��ده 
را   97 س��ال  می توانی��م  باش��یم،  داش��ته  مناب��ع  کاه��ش  امس��ال 
 ب��ه نوع��ی بگذرانی��م، ام��ا س��ال آینده س��ال س��ختی خواه��د بود.

رییس س��ازمان برنامه و بودج��ه ادامه داد: باید کار ناتمام پارس��ال در 
زمین��ه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به اتمام برس��انیم. عدم تحقق 
این موضوع از هیچ دس��تگاهی قابل قبول نیس��ت و پذیرفتنی نیس��ت 
 که دس��تگاهی امس��ال بودج��ه غیرعملیاتی به دول��ت و مجلس بدهد.
نوبخ��ت بی��ان داش��ت: خ��وب اس��ت ک��ه بودج��ه س��ال 9۸ را ب��ا 
انتظ��ار  و  برس��اندیم  انج��ام  ب��ه  آمای��ش س��رزمینی  از  رویک��ردی 
برس��انند. انج��ام  ب��ه  را  ماموری��ت  ای��ن  اس��تان ها   دارم هم��کاران 

وی یادآور شد: اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که سرفصل خاص 
خود را دارد باید در بودجه امسال دیده شود و همچنین در این بودجه 
باید حداقل تبصره ها را داش��ته باشیم، ضمن اینکه هر یک از همکاران 
 در جای��گاه خ��ود باید نظر بدهن��د و نوآوری ها در بودجه احصا ش��ود.
ک��ه  داری��م  کش��ور  در  ناتم��ام  پ��روژه  ه��زار   76 گف��ت:  وی 
 امس��ال بای��د بخش��ی از آنه��ا ب��ه بخ��ش خصوص��ی واگ��ذار ش��ود.
نوبخ��ت یادآور ش��د: ب��ا وج��ود زورگویی ه��ای خارجی بای��د بتوانیم 
برنامه ریزی مناسبی در داخل داشته باشیم تا کشور را سرپا نگه داریم و 

از مقطع حساس کنونی به سامت عبور کنیم.

وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کش��اورزی و بهداشت و درمان 
در جلسه روز پنجشنبه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییس جمهوری 
بسته های تامین، توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو را ارائه کردند.

ب��ه گزارش ایرنا از پایگاه اطاع رس��انی ریاس��ت جمهوری، براس��اس 
این بس��ته ها، که در راس��تای تکمیل»طرح س��اماندهی ارز« تهیه شده 
اس��ت، اقام بیس��ت گانه کاالهای اساس��ی و ضروری م��ورد نیاز مردم 

ک��ه برای تهیه یا تولید آنها، ارز دولتی به نرخ رس��می تامین می ش��ود، 
در کلی��ه مراح��ل، از ثب��ت س��فارش و تامی��ن ارز تا مراح��ل ترخیص، 
حم��ل و توزی��ع، م��ورد نظارت ق��رار می گی��رد و به منظ��ور بهره گیری 
 از نظ��ارت مردم��ی، با ش��فافیت کامل اطاع رس��انی عمومی می ش��ود.
عاوه بر دستگاه های مسوول تخصصی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان نیز با تقویت امکانات خود در استان ها، وظیفه بازرسی و 

 نظارت برای جلوگیری از سوء استفاده و انحراف منابع را به عهده خواهد گرفت.
واردکنندگان این کاالها باید از پیشینه مثبت عملکرد برخوردار بوده و متعهد 
 به رعایت کلیه ضوابط قیمت گذاری، عرضه به موقع و نحوه توزیع باشند.

همچنی��ن وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، قیمت این کااله��ا را برای 
مصرف کننده نهایی اعام می کند و نرخ ارز برای این دسته از کاالها، تا 

اردیبهشت ماه سال 139۸، تغییر نخواهد کرد.

نوبخت: 2500 میلیارد تومان طلب گندمکاران پرداخت شد

بسته های تامین، توزیع و نظارت کاالهای اساسی و دارو ارائه شد

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

اعضای فراکسیون حمایت از قطعه سازان 
مشخص شد

دره��م اندیش��ی اخیر انجمن همگ��ن نیرو محرکه کش��ور که 
در محل ات��اق بازرگانی تهران برگزار ش��د، جمعی از نمایندگان 

خواستار تشکیل فراکسیون حمایت از قطعه سازان شدند.
بر این اساس پیرو طرح تاسیس این فراکسیون انتخابات برگزار 
و شهاب الدین بی مقدار عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای 
اس��امی و نماین��ده مردم تبریز در مجلس ب��ه عنوان رئیس این 

فراکسیون انتخاب شد.
همچنین سیدمهدی مقدسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسامی به عنوان نایب رییس اول، ناهید تاج الدین 
عضو هیات رییس��ه کمیس��یون اجتماعی مجلس و نماینده مردم 
اصفهان در مجلس ش��ورای اسامی نایب رییس دوم، زهرا ساعی 
دیگر عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس و نماینده مردم تبریز به 
عنوان س��خنگو و حمید گرمابی دیگر عضو کمیس��یون صنایع و 

معادن مجلس شورای اسامی نیز به عنوان دبیر انتخاب شدند.

ریزش قیمت در بازار خودروهای داخلی و 
خارجی

رییس اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی 
ته��ران از نزولی ش��دن قیمت ه��ا در بازار خودروه��ای داخلی و 
 واردات��ی به دنب��ال اجرای بس��ته جدید ارزی دول��ت خبر داد. 
س��عید موتمنی اظهار ک��رد: در چند روز اخی��ر قیمت ها در بازار 

خودرو نزولی شده است.
ب��ه گ��زارش ایس��نا وی با بی��ان اینک��ه در همین چن��د روز 
قیم��ت خودروه��ای داخل��ی ب��ه ط��ور میانگی��ن 1۸ درص��د 
و خودروه��ای واردات��ی نی��ز 6 درص��د کاه��ش یافت��ه اس��ت، 
خاطرنش��ان ک��رد: دلیل نزولی ش��دن قیمت ها در ب��ازار خودرو، 
 معرف��ی و اجرای��ی ش��دن بس��ته جدی��د ارزی دول��ت اس��ت. 
ریی��س اتحادیه صنف نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودروی 
تهران ادامه داد: ش��اهد هس��تیم که با اجرای بس��ته جدید ارزی 
دول��ت، نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافت��ه که همین موضوع نیز 
 کاهش��ی ش��دن قیمت خودرو در بازار را به دنبال داش��ته است. 

وی اف��زود: البت��ه تاکید می کنم که با وج��ود کاهش قیمت ها در 
ب��ازار خ��ودرو، قیم��ت خودروهای داخل��ی و واردات��ی همچنان 
 حباب��ی و غیرواقع��ی اس��ت و بای��د بی��ش از این کاه��ش یابد.
موتمن��ی با بیان اینکه اگر عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازان 
مناسب باشد همچنان شاهد کاهش قیمت این محصوالت در بازار 
خواهی��م بود، تصریح کرد: در خودروه��ای وارداتی نیز خودرو به 
 اندازه کافی در بازار هس��ت اما خریداری در این بازار وجود ندارد.
در چن��د م��اه اخیر قیم��ت خودرو در ب��ازار به صورت ش��دید و 

بی ضابطه ای افزایش یافته است.

کسب بیشترین سهم تولید از محصوالت 
شاسی بلند کشور توسط ایران خودرو

مدیرعامل ایران خودرو خراس��ان کس��ب س��هم دست کم 2۵ 
ت��ا 30 درص��دی بازار محص��والت SUV در کش��ور را از اهداف 
راهبردی این پایگاه تولیدی دانست و گفت:  درحال حاضر ظرفیت 
تولید محصول شاسی بلند در سایت خراسان روزانه 120 دستگاه 
است که افزایش به 240 دستگاه در روز تا پایان سال هدفگذاری 

شده است.
ب��ه گ��زارش »اخبار خ��ودرو«، بی��ژن زاهدی فرد در حاش��یه 
نمایشگاه بین المللی خودروی مشهد با بیان این که ایران خودرو 
خراسان سهم 20 تا 24 درصدی از سبد تولیدات ایران خودرو را 
در اختیار دارد، گفت:  تولید محصوالت شاس��ی بلند ایران خودرو 

به صورت انحصاری در سایت خراسان انجام می شود.
وی اظه��ار کرد:  در س��ال های اخیر پروژه هایی ب��رای افزایش 
ظرفیت تولید در این س��ایت به اجرا گذاش��ته ش��ده، به گونه ای 
که در س��ال گذش��ته تیراژ تولید به 163 هزار دس��تگاه افزایش 

یافته است.
مدیرعامل ایران خودرو خراسان از هدفگذاری تولید 1۸0 هزار 
دس��تگاه خودرو در سال جاری خبر داد و گفت: از این تعداد 40 
هزار دس��تگاه محصوالت SUV و 140 هزار دس��تگاه نیز پژو به 

تولید خواهیم رساند.
وی تصری��ح کرد:  با برنامه ریزی که س��اپکو برای تامین قطعات 
دارد احتمال ایجاد مشکل حاد در روند تولید سایت خراسان دور 

از انتظار است.
زاهدی فرد ادام��ه داد: کیفی ترین محصول SUV تولید داخل 
یعنی سوزوکی گراندویتارا در ایران خودرو خراسان تولید می شود. 

محصوالت هایما نیز با کیفیت مناسبی وارد بازار شده اند.
وی با اش��اره به افزای��ش تنوع در س��بد محصوالت SUV در 
س��ال های اخیر گفت: براساس استراتژی پنج ساله ای که در سال 
9۵ تدوین ش��ده،  س��االنه یک محصول شاس��ی بلند به تولیدات 
ایران خ��ودرو خراس��ان اضافه می ش��ود. برهمین اس��اس بعد از 
عرضه هایما با دو نوع موتور دوهزار سی س��ی و 1۸00 سی س��ی 
توربورش��ارژ،  فیس لیفت سوزوکی گراند ویتارا و هایما اس۵ را به 

بازار عرضه کرده ایم.
مدیرعامل ایران خودرو خراس��ان ایجاد اشتغال مستقیم تولید 
ب��رای پنج هزار نفر که ش��امل دوهزار جوان س��اکن در مجاورت 
س��ایت ایران خودرو خراسان می ش��ود را از نتایج و دستاوردهای 
مس��ئولیت های اجتماعی ایران خودرو دانست و گفت: با این اقدام 
س��بب ایجاد امنیت اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگ��ی در منطقه 

شده ایم.
وی تصریح کرد: اکنون میزان بیکاری در مناطق اطراف س��ایت 

ایران خودرو نزدیک به صفر است.
گفتنی است سایت ایران خودرو خراسان، پایگاه تولیدی متعلق 
ب��ه گروه صنعتی ایران خودرو اس��ت که با دارا بودن س��الن های 
تولی��د بدنه،  رنگ و مونتاژ، فرآین��د تولید خودرو به صورت کامل 

در آن صورت می پذیرد. 

فوالدگ��ر، نماینده اصفهان و عضو کمیس��یون ویژه خصوصی س��ازی 
مجلس، در نشس��تی که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعام 
ک��رد با تصویب اصاحیه قانون خصوصی س��ازی و مطابق ماده ۵9 این 
قانون، ش��ورای رقابت دیگ��ر حق ندارد در بخش ه��ای اقتصادی مانند 

خودروسازی به صورت مستقیم، مقررات گذاری کند.
حمیدرض��ا فوالدگر در نشس��ت خب��ری که با حضور خودروس��ازان 
درباره خصوصی س��ازی صنع��ت خودرو در مجلس برگزار ش��د، گفت: 
قیمت گ��ذاری در ب��ازار خودرو معنی ندارد. بای��د عرضه و تقاضا تعیین 
کننده نرخ خودرو باش��د. در ماجرای ارز، نظام به این جمع بندی رسید 
بای��د نرخ ارز را ب��ازار ثانویه تعیین کند، طبیعت��ا در خودرو هم به این 

نتیجه می رسیم.
به گ��زارش خبر آناین، او با اش��اره به اینکه دیگر ش��ورای رقابت به 
مقررات گذاری بخش های مختل��ف صنعت ورود نمی کند، گفت: اگر در 
نه��اد تعیین مقررات بخش��ی، مانند بخش خودرو ی��ا صنعت، اختافی 
پیش آمد، ش��ورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختاف وارد خواهد 
شد. این ش��ورا نهاد تنظیم گر، نهادهای تنظیم گر دیگر است. دیگر کار 

شورای رقابت این نیست که مثا بیاید برای پراید قیمت گذاری کند.
نماینده مردم اصفهان در ادامه پاس��خ هایش به س��واالت خبرنگاران 
گف��ت: صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب 
س��وم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده 

کشور گرفته شود.
فوالدگر در بخش دیگری از س��خنانش گفت: با اصاح قانون، قیمت 

محصوالت خودروس��ازانی که خ��ودروی زیر ۵0 میلی��ون تومان مانند 
خان��واده پراید یا خان��واده پژو 40۵ تولید می کنند، بای��د ابتدا در نهاد 
قیمت گذاری بخش خودروکه دولت ایجاد می کند، تعیین تکلیف ش��ود 

و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.
پول سرگردان، خودرو را گران کرد

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم در این نشست گفت: 
وقتی پول های س��رگردان مردم به دلیل کاهش سود سپرده های بانکی 
از بانک ها خارج ش��د، دیدیم به س��مت بازار طا و ارز آمد و دولت هر 
چه سکه در بازار ریخت، مردم خریدند. دولت با تمام پشتوانه اقتصادی 
خود از پس پول های سرگردان بازار برنیامد و حاال می بینیم این پول ها 
به س��راغ خودرو آمده و تفاوت نرخ چند میلیونی بین تحویل کارخانه و 

عرضه بازار به خاطر همین پول های سرگردان است.
او پیش��نهاد کرد: بهترین کار این اس��ت که مانند ارز، باید به خودرو 
هم اجازه داده ش��ود در حاش��یه بازار، به صورت عرضه و تقاضای آزاد، 

فروش انجام شود.
نعم��ت بخش گف��ت: مردم ع��ادی که م��ی خواهند خ��ودرو بخرند 
می بینند س��ایت خودروسازان برای فروش بس��ته است، ولی کسی که 
دالل خودرو است و می داند چطور ثبت نام کند، در لحظه ای که سایت 
باز می ش��ود، وارد سایت شده و خودروهای متعددی را ثبت نام می کند 

و باعث افزایش نرخ در بازار می شود.
نیس��ت مش��خص  خارج��ی  خودروس��ازان  ق��رارداد   تکلی��ف 

در ادامه این نشس��ت، فوالدگر در پاس��خ به پرسش��ی درباره سرنوشت 

قرارداد خودروس��ازان خارجی پس از آزادس��ازی نرخ خودرو در کشور 
گفت: باید دید چه قراردادی بس��ته ش��ده است چون این مسئله به نوع 
قرارداد بستگی دارد. االن بحث اینجاست که با تحریم های جدید، اصا 
خودروسازان خارجی به کار در ایران ادامه می دهند یا نه. متاسفانه آنها 
ضد و نقیض حرف می زنند. مثا کارخانه رنو و پژو اول یک حرفی زدند 

و االن چیز دیگری می گویند.
این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: با وزیر صمت قبلی صحبت کرده 
بودیم که تجربه تحریم های قبلی به ما می گوید به گونه ای با خودروس��ازان 
خارجی قرارداد ببندید که بتوان کارهایشان را پیش بینی کرد. باید ببینیم 
چطور با آنها قراردادهای جدید را بسته اند و خارجی ها می خواهند چه کنند. 

ممکن است آنها از سیاست های آمریکا تبعیت کنند.
او درب��اره تعرف��ه واردات خودروی خارجی پس از آزاد س��ازی نرخ ها 
در کش��ور گفت: درب��اره تعرفه ها باید وزارت صمت و کمیس��یون ماده 
یک گمرک با توجه به ش��رایط جدید و نرخ ارز تصمیم تازه ای بگیرند. 
ط��رح قبلی ما ب��رای کاهش تعرفه گمرکی به دالی��ل مختلف از جمله 
تحریم، مسکوت ماند. ما موافق کاهش یکباره تعرفه های گمرک نیستیم 
ولی باید کاهش تدریج��ی همزمان با ارتقای کیفیت محصوالت داخلی 
ص��ورت گیرد. فوالدگر توضیح داد: در ش��رایط تحری��م قبلی یعنی در 
س��ال های 90 و 91 که تفاوت ناگهان��ی قیمت ارز به وجود آمد، ما هم 
تعرف��ه واردات خ��ودروی خارجی را کاهش دادیم و از 90 درصد به 4۵ 
درصد رس��اندیم. االن هم شرایط مش��ابهی است که باید مجددا در این 

باره تصمیم گیری شود.

شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار رفت

خصوصی س��ازی از آن دس��ت موضوعاتی در خودروسازی محسوب 
می ش��ود که مانند کاف سردرگم اس��ت. با این که همواره اعام شده 
بیش از ۸0درصد سهام دو خودروساز بزرگ کشور خصوصی شده است، 
همواره شاهد آن هستیم که دولت حرف اول و آخر را در هیات مدیره 
خودروس��ازان می زن��د و به نوعی قدرت مدیریت��ی و تصمیم گیری در 
این صنعت بزرگ و اس��تراتژیک کماکان در دس��ت دولت اس��ت. در 
این باره دیدگاه های زیادی مطرح است مبنی بر این که خصوصی سازی 
خودروس��ازان به  درستی انجام نشده و آن ها به بخش خصوصی واقعی 
واگذار نش��ده اند. در این راس��تا سعید مدنی، مش��اور عالی مدیرعامل 
سایپا در گفت وگو با روزنامه »دنیای خودرو« از سه پیش شرط اساسی 
 برای خصوصی س��ازی برای صنعت خودرو سخن به میان آورده است. 
  براساس تجربه ای که پیش از این، از سه سال مدیریت در رأس گروه 
س��ایپا داشته اید، چه شرایطی الزم اس��ت تا خصوصی سازی واقعی در 

صنعت خودرو محقق شود؟ 
به اعتقاد من سه شرط الزم است تا بتوان خصوصی سازی واقعی در 
صنعت خودرو را اجرایی کرد. ش��رط نخست باور است. بدین معنا که 
مس��ئوالن دولتی باید به خصوصی س��ازی واقعی دو خودروساز بزرگ 

کشور باور و اعتقاد داشته باشند.
دومین ش��رط عزم، اراده و برنامه ریزی برای این امر اس��ت. تا زمانی 
که عزم و اراده جدی برای خصوصی س��ازی نباشد، خودروسازان ما به 

بخ��ش خصوصی واقعی واگذار نخواهد ش��د و همچنان مدیریت آن ها 
خصولتی باقی خواهد ماند. اما ش��رط سوم، شجاعت اجرا بوده که این 
موضوع بس��یار مهمی است. اگر شجاعت اجرای این کار نزد مسئوالن 
نباشد، وضعیت صنعت خودرو به همین منوالی که درحال حاضر وجود 

دارد، ادامه پیدا خواهد کرد.
ش��ما از شجاعت اجرا برای خصوصی س��ازی خودروسازان سخن به 

میان آوردید. این شجاعت اجرا چگونه معنا می شود؟ 
زمان��ی که کس��ی به عنوان متول��ی بخواهد اصاحات��ی انجام دهد، 
به طور قطع با مقاومت روبه رو خواهد ش��د. به عنوان مثال، اگر از شروع 
دولت یازدهم، بر اس��اس تورم، هر س��ال صدتومان ب��ه قیمت بنزین 
اضافه می ش��د، االن قیمت آن به 1600تومان در هر لیتر افزایش پیدا 
ک��رده بود و دیگر دولت با این چال��ش افزایش یک باره افزایش قیمت 
حامل های انرژی ازجمله بنزین روبه رو نمی ش��د. چراکه اگر س��االنه و 
پلکان��ی قیمت افزایش پیدا می کرد، مردم با آن کنار می آمدند اما اگر 
دول��ت بنزین را ۵00توم��ان گران کند، این امر قطع��ا تبعاتی خواهد 

داشت.
در م��ورد خصوصی س��ازی خودروس��ازان نی��ز دولت های��ی که در 
دوره ه��ای مختلف حضور پی��دا کرده اند، قدم صحیحی برنداش��ته اند 
و اگ��ر ه��م درخواس��تی ب��رای خصوصی س��ازی وج��ود داش��ته، با 
 مقاوم��ت روب��ه رو ش��ده و این امر به درس��تی انجام نش��ده اس��ت. 

  خصوصی سازی واقعی چه تبعاتی دارد که دولت های مختلف از انجام 
آن شانه خالی کرده اند؟ 

به ط��ور قط��ع اگر دولت ها اصاحات درس��ت و س��اختاری را انجام 
دهند، ممکن اس��ت محبوبیت خود را از دس��ت بدهند. زیرا انجام این 
کار هزینه هایی دارد که سیاس��ت مداران بای��د آن را بپردازند. اما آثار 
اقدامات آن ها در زمان حال هویدا نخواهد نشد بلکه چندسال یا حتی 
 چندده��ه باید صبر ک��رد تا نتایج کار آن ها برای همگان عیان ش��ود. 
  حال اگر دول��ت بخواهد به صورت واقعی خودروس��ازان را خصوصی 

کند، باید چه اقداماتی را ترتیب دهد؟ 
می توان با تش��کیل کنسرسیومی از فعاالن خصوصی صنعت خودرو 
که شناخته شده هس��تند و کارنامه قابل دفاعی دارند، خودروسازی ها 
را ب��ه آن ها واگذار کرد اما این اقدام به تنهایی کافی نیس��ت. در زمینه 
قیمت گذاری باید ش��ورای رقابت کنار برود و قیمت خودرو در حاشیه 
بازار تعیین شود.  همچنین باید قوانین و مقررات مربوط به کسب وکار 
تس��هیل شده و نرخ ارز اصاح و آزاد شود البته این کار به تازگی انجام 

شده است.
تامین و تولید قطعات نیز باید به شکل مرتب باشد و قطعات باکیفیت 
تولید ش��ود. همچنین باید برای امر صادرات برنامه ریزی درستی انجام 
ش��ود و در مورد تامی��ن هزینه های مالی و کاه��ش هزینه های تولید 

خودرو در کشور اقدامات اصاحی و موثری به جریان بیفتد.

مشاور عالی مدیرعامل سایپا تشریح کرد

3 پیش شرط خصوصی سازی واقعی سایپا و ایران خودرو
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نشس��ت مشترک سازمان فناوری اطاعات ایران و نمایندگان 
جهانی ITC با حضور رس��ول سراییان، رئیس سازمان فناوری 

اطاع��ات و هیات اعزامی از س��وی 
س��ازمان ملل به ای��ران و جمعی از 
فع��االن اکوسیس��تم اس��تارتاپی در 
سالن فیروزه ای س��اختمان سازمان 
ش��د. برگ��زار  اطاع��ات   فن��اوری 
به گزارش تس��نیم، در این نشس��ت 
که ب��ا هدف همکاری ب��رای تقویت 
نوپای  اکوسیس��تم کس��ب وکارهای 
فاوای ایران تش��کیل ش��د، وضعیت 
آماری استارتاپ های ایرانی براساس 
سن، منحنی رش��د، مقیاس پذیری، 
ح��وزه فعالی��ت، وضعی��ت آنه��ا در 
بازارهای داخلی و جهانی و تجربیات 
 مؤسس��ان اس��تارتاپ ها تشریح شد.

همچنی��ن ب��رای معرفی هرچ��ه  بهت��ر اس��تارتاپ های ایرانی، 
آمارهایی نیز از وضعیت ایران در اکوسیس��تم استارتاپی جهان 
با توجه به آخرین گزارش های ش��اخص جهانی نوآوری، دیدبان 

 جهان��ی کارآفرینی و ش��اخص جهان��ی کارآفرینی ارائه ش��د.
نماین��دگان ITC نی��ز ب��ا توضیح درب��اره برنامه ه��ای جهانی 
بین المل��ل،  تج��ارت  مرک��ز 
کمک ای��ن نه��اد ب��ه کارآفرینان 
بازاره��ای  ب��ه  ورود  در  ج��وان 
خارج��ی و توس��عه محص��والت و 
از  یک��ی  را  بین الملل��ی  خدم��ات 
 برنامه ه��ای ITC معرف��ی کردند.
ای��ن برنامه ه��ا ک��ه عمدت��ا از بعد 
)کوچینگ(  رهی��اری  و  آموزش��ی 
هس��تند، پیش از ای��ن در برخی از 
دیگر کش��ورهای دنیا پیاده س��ازی 
ج��وان  کارآفرین��ان  و  ش��ده اند 
بهت��ر  هرچ��ه  شناس��ایی  در  را 
و  خارج��ی  ب��ازار  فرصت ه��ای 
 بهره برداری از آنها هدایت می کنند.
در پایان این جلس��ه قرار شد مستندات اجرای برنامه ها در سایر 
کش��ورها برای انتقال تجربه در اختیار سازمان فناوری اطاعات 

قرار گیرد و همکاری هایی در این خصوص آغاز شود.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای ورود بانوان به عرصه 
کس��ب و کارهای خ��اق برنامه ای ویژه دارد. مس��ابقه چاره بازار یک 

رقابت علمی برای این منظور است.
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��ا ه��دف ج��ذب، 
توانمندسازی و کشف تیم های بانوان جهت 
ورود به ش��تابدهنده کسب وکارهای خاق، 
مس��ابقه چاره ب��ازار برگزار می ش��ود. این 
مس��ابقه از حمایت معاونت علمی و فناوری 

ریاست جمهوری برخوردار خواهد بود.
هدف از برگزاری مسابقه چاره بازار

مس��ابقه چ��اره ب��ازار ویژه بانوان اس��ت 
و ب��ا ه��دف ترغیب بان��وان به اش��تغال در 
جایگاه های��ی متناس��ب با خود و اس��تفاده 
از ت��وان متخصص��ان و نخب��گان کش��ور و 
همچنی��ن جذب، توانمندس��ازی و کش��ف 
تیم ه��ای مناس��ب بان��وان جه��ت ورود به 

شتابدهنده کسب وکارهای خاق برپا خواهد شد.
نباید فراموش کرد که یکی از مهم ترین عوامل شکس��ت استارتاپ ها 
و کس��ب وکارهای نوپ��ا، نبود مدل کس��ب  و کار خاقان��ه و ضعف در 

بازاریابی اس��ت. بنابراین هدف از برگزاری این مسابقه را می توان رفع 
این مشکل دانست.

بررسی مراحل مسابقه چاره بازار
تیم های ش��رکت کننده در این مسابقه 
در مرحل��ه اول باید یک برنامه کلی جهت 
ف��روش، ارائ��ه کنند و در چه��ار هفته به 

صورت عملی این برنامه را اجرا کنند.
تیم هایی که بتوانن��د به مرحله دوم راه 
پیدا کنند، یک برنام��ه بازاریابی و فروش 
را تدوین و در مذاکره با مدیران شرکت ها 

ارائه خواهند کرد.
در مرحله سوم، رصد و تحلیل بازار الزم 
اس��ت که به کمک مربی��ان، تیم ها طرح 
خود را تکمیل و در قالب یک برنامه دقیق 
بازاریاب��ی و فروش تدوی��ن  کنند. در تمام 
مراحل مربی��ان و داوران متخصص حوزه 
مربوطه در کنار تیم ها خواهند بود تا تیم ها بتوانند به ش��یوه صحیح، 

روند کار خود را پیش ببرند.
جوایز این مسابقه 1۵0 میلیون تومان برای تیم های برگزیده است. 

رقابت علمی به منظور ورود بانوان به عرصه کسب و کارهای خالقانتقال تجربیات یک مرکز بین المللی رشد کارآفرینان جوان به ایران

پیدا کردن سرمایه گذار برای یک کسب وکار نوپا یا استارتاپ همیشه 
چالش بزرگی بوده اس��ت، اما انجام اقدامات الزم این روند را تس��هیل 

خواهد کرد.
هر کارآفرین��ی در  چالش ه��ای  بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
راه اندازی کس��ب وکار جدید تأمین س��رمایه  مورد نظر اس��ت. معموال 
زم��ان و تاش زیادی برای پیدا کردن یک س��رمایه گذار مورد اعتماد 
نیاز اس��ت. همچنین با ماهیت کسب وکار یعنی راه حلی که برای رفع 
مش��کلی ارائه داده اید رابطه  مستقیم دارد. مردم همیشه فکر می کنند 
پی��دا ک��ردن س��رمایه گذار راحت اس��ت و تنها کافی اس��ت در مورد 
کس��ب وکار خود با ش��ور و هیجان صحبت کنند در صورتی که عوامل 
دیگری نیز تأثیرگذار هس��تند. با این حال نتیجه  تحقیقات نشان داده 
است ۵7درصد کارآفرینان موفق بودجه  مورد نظر برای سرمایه گذاری 
روی اس��تارتاپ و گسترش کسب وکار خود را پیدا می کنند و این خبر 

خوبی است.
اگر مخالف پیدا کردن س��رمایه گذار هستید و نمی خواهید در آینده 
درگیر مس��ائل مالی ش��وید، تنها راه ممکن این اس��ت که از پس انداز 
خودتان اس��تفاده کنید. اگر در حال حاضر چنین شرایطی ندارید باید 
چند س��ال برای ش��خص دیگری کار کرده و س��رمایه  مورد نظر خود 
را پس انداز کنید. نتیجه  همان تحقیقات نش��ان داده اس��ت 3۸درصد 
دیگر اس��تارتاپ ها س��رمایه  مورد نظر را از دوس��تان یا اعضای فامیل 
تأمی��ن می کنن��د و تنها ۵درصد مجبور هس��تند از روش های دیگری 
مانند کراودفاندینگ، بانک ها و سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کنند 
و این س��خت ترین حالت ممکن اس��ت. پیدا کردن سرمایه گذاری که 
چش��م انداز، ارزش و نیازهای مشترک با کس��ب وکار شما داشته باشد 
آسان نبوده و نیازمند تاش است. در ادامه  این مقاله  به بررسی بیشتر 

راه های موثر در جذب سرمایه گذار می پردازیم.
1- پیش از هر کاری روی متن سخنرانی و سوال های احتمالی 

تمرکز کنید
برخ��ورد اول و تأثی��ری ک��ه در ثانیه ه��ای اول روی ط��رف مقابل 
می گذاری��د بس��یار مهم اس��ت. اینک��ه بتوانید ب��ا آگاه��ی کامل به 
سوال های شان پاسخ دهید نشان می دهد تا چه اندازه روی کسب وکار 
خود مس��لط هس��تید و تمام زوایا را از قبل بررسی کرده اید. درنتیجه 
متن مناس��بی برای معرفی اس��تارتاپ خود آماده کنید و همیش��ه در 
ذهن داشته باشید. اغلب س��رمایه گذاران سوال های مشابهی در طول 
جلسه می پرسند که بهتر است جواب آن را آماده کرده باشید. در طول 
جلس��ه اعتمادبه نفس داشته باشید و با لحنی قاطعانه به سوال ها پاسخ 
دهید. یک پاورپوینت حداقل 10 صفحه ای تهیه کنید تا س��رمایه گذار 

دید بهتری نسبت به کسب وکار داشته باشد.
2- از مشاوران بخواهید شما را به سرمایه گذار معرفی کند

تم��اس گرفتن و ایمیل زدن به افرادی که کلمه  س��رمایه گذار را در 
عنوان ش��غلی ذکر کرده اند کافی نیس��ت. معرفی کردن این ش��خص 
از طرف یک دوس��ت، همکار یا کسب وکار مش��ابه شانس همکاری را 
چندی��ن برابر افزای��ش می دهد. به عبارت دیگر مش��اوران و همکاران 

بهترین منبع برای پیدا کردن سرمایه گذار هستند.
3- از افرادی که به شما ایمان دارند کمک بگیرید

ی��ک کارآفرین با افراد زیادی در ارتباط اس��ت و برخی از این افراد 
با توجه به شناخت ش��ان از او به کارش اعتماد دارند. درنتیجه از هیچ 

تاشی برای معرفی کارآفرین به سایر افراد عاقه مند و سرمایه گذارانی 
که می شناسند دریغ نمی کنند. این کلید موفقیت در ارزیابی استارتاپ 
و سرمایه گذاری به روش کراودفاندینگ است بنابراین از آن ها بخواهید 

شما را به افراد حرفه ای معرفی کنند.
4- در رویدادهای مرتبط با کسب وکار شرکت کنید

شرکت کردن در رویدادها نه تنها اعتبار کسب وکار را باال می برد بلکه 
شانس دیده ش��دن توسط سرمایه گذار را نیز افزایش می دهد. عاوه  بر 
این معموال در رویدادها بازخوردهای ارزش��مندی در مورد اس��تراتژی 
کس��ب وکار داده می شود که برای رشد و توسعه  آن الزم است. شرکت 
در رویداده��ا و دورهمی ها همچنین ش��انس آش��نایی با نیروهای کار 

عاقه مند و رقبای کسب وکار را افزایش می دهد.
5- دنبال جلب رضایت مشتری باشید

هر قدر یک کس��ب وکار نوپا برای رشد و توسعه  خود به سرمایه  گذار 
وابس��ته است، به مش��تری نیز احتیاج دارد. مش��تری تضمینی برای 
کاربردی ب��ودن ایده و مهر تأییدی روی کیفیت خدمات کس��ب وکار 
اس��ت. گاه��ی اوقات مش��تری هایی ک��ه از خدمات اس��تارتاپ راضی 
باش��ند هم��کاری خود را افزای��ش می دهند و حتی روی کس��ب وکار 
س��رمایه گذاری می کنند. وجود مشتری برای هر کسب وکاری ضروری 
اس��ت و این موضوع برای هر دو طرف سودمند است. مشتری خدمات 
شخصی سازی شده  خود را دریافت می کند و استارتاپ نیز اعتبار خود 

را افزایش می دهد.
6- اعداد و ارقام خوبی برای سهم از سود درآمد ارائه دهید

س��رمایه گذاران می دانند همه چیز یک طرفه نیست و موفقیت یک 
کس��ب وکار به تاش خودشان نیز بس��تگی دارد. درنتیجه به سود کم 
راضی نمی ش��وند. معموال اولین دور سرمایه گذاری باید با پیشنهاد 20 

تا 30درصدی سود سهام برای بازگشت نرخ سرمایه همراه باشد.
7- با سرمایه گذار رابطه  مستمر و مثبت داشته باشید

فرآین��د ج��ذب س��رمایه تنه��ا ب��ه گرفتن پ��ول ختم نمی ش��ود. 
س��رمایه گذاران سکوت بعد از سرمایه گذاری را دوست ندارند و باید در 
جریان تمامی کارها قرار بگیرند. خبر نداشتن از جریان کارها برای شان 
نگران کننده است و ادامه همکاری را تحت تأثیر قرار می دهد. فراموش 
نکنید شهرت کسب وکار شما نیز به این موضوع وابسته است پس باید 

به طور پیوسته با آن ها در ارتباط باشید و نتیجه  امور را اعام کنید.
ی��ک س��رمایه گذار حرفه ای و ایده آل ش��خصی اس��ت ک��ه همگام 
با اس��تارتاپ رش��د می کند. آنجل اینوس��تورها معموال مناس��ب ترین 
ن��وع س��رمایه گذاری ب��رای اس��تارتاپ در مرحل��ه  اولی��ه هس��تند و 
س��رمایه گذاری های خطرپذی��ر معموال در مراحل بع��دی یعنی زمانی 
که کار و ارزیابی جدی تر ش��د و به پول بیش��تری احتیاج بود توصیه 

می شوند.
حت��ی اگر تصمیم دارید س��رمایه  مورد نظر برای اس��تارتاپ خود را 
از طریق کراود فاندینگ یا س��رمایه  ش��خصی تأمین کنید باز هم باید 
آمادگی کامل داشته باشید. زیرا داشتن نقشه  برنامه ریزی شده، تعامل 
با صنعت مورد نظر و پیدا کردن مش��تری در تمامی روش های جذب 

سرمایه مشترک است.
ت��اش و کارهای بدون برنامه ریزی اس��تارتاپ را به یک س��رگرمی 

گران قیمت تبدیل می کند نه به یک کسب وکار واقعی.
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آمازون که عنوان غول خرده فروشـی های آنالین دنیا را به خود اختصاص داده هزاران نیروی انسـانی 
دارد و از آنجا که مرتبا کسـب و کارش را وسـعت می  دهد نیاز به کارکنان جدید در آن همواره به قوت 

خود باقیست.
این شـرکت نیز مانند هر کمپانی دیگری در دنیا مالک های اسـتخدام مختص به خود را دارد و آنطور 
که به تازگی مشخص شده متقاضیان برای فعالیت در آمازون باید سه مشخصه اصلی داشته باشند. در 
واقع جف بزوس موسـس آمازون 20 سال پیش به تیم استخدامی خود توصیه کرده که در مصاحبه های 

شغلی و گزینش کارکنان جدید این سه مسئله را مد نظر داشته باشند.
بزوس از 2100 کارمند آمازون تحت عنوان افرادی باهوش، سختکوش و باتعصب یاد کرده که مشتریان 
اصلی ترین اولویت شان هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که این فروشگاه آنالین برای داشتن تیمی 

قوی تر استانداردهای استخدامی اش را در سطح باالیی قرار داده است.
بزوس اضافه کرد که مالک های استخدام آن مهم ترین عامل برای حصول اطمینان از موفقیت مستمر 
این شـرکت به شـمار می روند. بزوس برای شناسـایی بهتریـن داوطلبان اسـتخدامی از مدیران منابع 

انسانی شرکت خود خواست تا پیش از استخدام به سه پرسش بسیار مهم در این رابطه پاسخ بدهند.
1- آیا این شخص مورد تحسین من است؟

بـزوس در ایـن باره این طور نوشـته: زندگی قطعا خیلی کوتاه اسـت و چه بهتر آنکه بـه کار کردن با 
افرادی که مورد تایید شما نیستند سپری نشود. خود من همواره تالش کرده ام با آدم هایی کار کنم که 

مورد تایید و تحسینم هستند و در نتیجه از مدیرانم هم می خواهم به دنبال چنین افرادی باشند.
2- آیا این شخص میانگین سطح گروهی که قرار است واردش شود را باالتر می برد؟

بزوس در مراحل گزینش به دنبال اسـتخدام افراد صرفا خوب نبوده و در این باره 
می گوید:

ما تالش داریم با بی نظمی مقابله کنیم و سطح استاندارد گروه باید 
مرتبا باال برود.

کارکنانـش  از  آمـازون  فعالیـت  ابتـدای  در  بـزوس 
درخواسـت کرد تا تصویـری از مخاطبانش را طی پنج 

سـال آینده ترسیم کنند و به آنها گفت که در تصویر 
ذهنی شان بعد از گذشت پنج سال، پیشرفت آمازون 
باید به قدری باشد که همه معترف به آن باشند و از 
اینکه به چنین شرکتی پیوسته اند خوشحال باشند.

3- آیا این شخص مهارت منحصربه فردی دارد؟
بزوس از صرف غذاهـای عجیب و غریب و تازه 
به شـدت لـذت می بـرد و حتی گفته می شـود 
یکبـار بـرای صبحانه اختاپوس سـفارش داده. 
در سال 1998 میالدی او فاش کرد که در کنار 
غذاهـای تازه از کار کردن با افراد بی همتا نیز 
لذت می بـرد و در نتیجه اسـتخدام افرادی 
بـا عالقه مندی ها، دیدگاه هـا و مهارت های 
منحصربه فرد که به اغنای محیط های کاری 
بینجامـد )خواه آن مهارت هـا به کاری که 
قرار است انجام دهد مرتبط باشند و خواه 
نباشند( برایش از اهمیت باالیی برخوردار 

است.
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راه هایی برای پیدا کردن سرمایه گذار

3 مالک کلیدی جف بزوس 
برای استخدام کارکنان 

جدید در آمازون

محمود فتوحی درباره الزامات ورود به دانش��گاه های نسل چهارم اظهار کرد 
که دانشگاه صنعتی شریف طی 10 تا 1۵ سال اخیر با ایجاد مراکز رشد مراکز 
کارآفرینی و همچنین در سال گذشته با ایجاد پارک علم و فناوری تاش کرده 
 است تا به عنوان دانشگاه کارآفرین مطرح باشد و اقدامات موثری انجام دهد.

وی اف��زود: تع��داد قاب��ل توجه��ی از فارغ التحصیان و اس��تادان دانش��گاه 
 صنعتی ش��ریف تاکنون موفق به تأس��یس ش��رکت های دانش بنیان شده اند.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اکوسیستمی که پیرامون این دانشگاه 
ایجاد ش��ده، تصریح کرد: حدود 400 ش��رکت دانش بنیان پیرامون دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف فعالیت می کنند که این مسئله نشان می دهد، دانشگاه موفق 
شده است در جهت رسیدن به دانشگاه کارآفرین اقدامات مثبتی انجام دهد.

موفقیت دانشگاه صنعتی شریف در 
جهت رسیدن به دانشگاه کارآفرین

دریچــه

شنبه
20 مرداد 1397

شماره 1134
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اینتل در جدیدترین آمار درآمد خود، سهم فروش پردازنده های مخصوص 
هوش مصنوعی در سال 2017 را یک میلیارد دالر اعام کرده است. به گزارش 
زومیت، اینتل به عنوان دومین تولیدکننده  بزرگ پردازنده در جهان، برای 

اولین بار آماری از درآمد بخش در حال رش��د 
دنیای کامپیوتر یعنی هوش مصنوعی منتشر 
کرد. فروش این شرکت در سال 2017 در این 
بخش حدود یک میلیارد دالر عنوان ش��ده و 
رقبایی همچون انویدیا را پش��ت سر گذاشته 
است. با کاهش فروش کامپیوترهای شخصی، 
اینتل وابس��تگی زیادی به فروش دیتاسنترها 
پیدا ک��رد. این نوع از ف��روش، نیازمند قدرت 
پش��ت صحنه  پردازش��ی برای اپلیکیشن های 
موبایل و تحت وب بود. این اپلیکیش��ن ها نیز 
برای قابلیت هایی همچون تش��خیص صدا یا 
تصوی��ر عموما به هوش مصنوعی نیاز دارند. از 
طرفی محققان بر این باورند که پردازنده های 

گرافیکی مانند محصوالت ش��رکت انویدیا ب��رای آموزش مدل های هوش 
مصنوع��ی کامپیوت��ری بهت��ر از پردازنده ه��ای مرک��زی یا CPU عمل 
می کنند. اینتل در یک کنفرانس خبری برای فعاالن وال اس��تریت که در 

مرکز مدیریتی این ش��رکت در سانتاکارا، کالیفرنیا برگزار شد، به توضیح 
اس��تراتژی خود در این بخش از بازار پرداخت.  ناوین شنوی، مدیر بخش 
دیتاس��نتر ش��رکت در این رویداد از موفقیت اینتل در رشد 200 برابری 
توانایی آنها در پرورش هوش مصنوعی خبر 
داد. در نتیجه  این رشد، فروش پردازنده های
Xeon مرتبط با این بخش در س��ال 2017 
به مرز یک میلیارد دالر رسیده است. درآمد 
کلی آنه��ا در این م��دت 62.۸ میلیارد دالر 
بوده است. ش��نوی پیشرفت های شرکت در 
بهبود بازدهی و کارای��ی پردازنده ها را دلیل 
اصل��ی این افزای��ش فروش می دان��د. ناوین 
رائو، مدیر بخش محصوالت هوش مصنوعی 
شرکت نیز در مورد محاسبه  این حجم درآمد 
توضیحاتی ارائه کرد. او عنوان کرد که با سوال 
از مشتریان در مورد زمینه فعالیت و همچنین 
محاسبه وظایف دیتاسنترها در بخش هوش 
مصنوعی، به تخمین یک میلیارد دالر فروش رسیده اند. او در مصاحبه اعام 
کرد که فروش بیش از این بوده اما آنها برای دقیق تر بودن گزارش، بسیاری 

از آمار را حذف کرده اند.

بیت کوین در نگاه بس��یاری از افراد ارز آینده  انس��ان ها خواهد بود، اما 
آنالیزورها معتقدند این اتفاق و جایگزینی پول سنتی زمان زیادی می برد.

در س��ال های اخیر در میان انواع خبره��ا، گزارش ها و حتی حباب ها و 
عبارت هایی می ش��نویم  جریان های خبری، 
که بیت  کوین را اتفاق آینده جهان می دانند. 
طرف��داران این ارز رمزنگاری ش��ده معتقدند 
 Fiat بیت کوین جایگزین وجه رایج یا همان
Currency خواهد شد. به عقیده آنها این ارز 
دیجیتال، وجه رایج را که عمر بس��یار زیادی 
دارد، از رده خ��ارج خواه��د ک��رد. در مقابل 
مخالف��ان این ارز دیجیتال معتقدند نوس��ان 
ذاتی آن و پتانس��یلش برای اس��تفاده توسط 
مجرم��ان، تروریس��ت ها و قاچاقچی��ان مواد 
مخدر، ش��انس آن برای جهان شمول شدن را 

از بین می برد.
به گزارش زومی��ت، به هرحال صرف نظر از 

اینکه ش��ما طرفدار کدام بخش از نظریه پردازان این رمز ارز باشید، حتی 
اگر قرار بر جایگزینی وجه رایج )فیات( توسط بیت کوین باشد، این اتفاق 
 ،UBSبه زودی نخواهد افتاد. بانک س��رمایه گذاری بین المللی سوئیسی

درآخرین بررسی های خود دو مسیر را برای تبدیل شدن بیت کوین به یک 
ارز واقعی متصور شده است. یکی از آنها رسیدن ارزش این ارز دیجیتال به 

213 هزار دالر و دیگری افزایش ظرفیت شبکه  آن است.
یو ب��ی اس در گزارش خود عن��وان کرده 

است:
یافته های ما نشان می دهد که بیت کوین 
در وضعیت کنون��ی، ناپایداری و محدودیت 
زی��ادی دارد. در ح��ال حاضر ای��ن فناوری 
توانایی تبدیل شدن به روشی برای پرداخت 
یا تراکنش ه��ای بین المللی یا یک دارایی را 

ندارد.
عاوه بر نوسان، سرعت پایین فرآیندهای 
پرداخت با بیت کوین، پتانسیل های این ارز 
رمزنگاری ش��ده را از بین برده است. ویزا و 
مس��ترکارت توانایی انجام ۵ هزار تراکنش 
در ثانی��ه را دارند، اما در مقابل یک تراکنش 
بیت کوین نیاز به چند دقیقه زمان دارد. از طرفی اتریوم پتانسیل بیشتری 
در سرعت دارد اما آن هم با سرعت 1۵ ثانیه برای هر تراکنش، نسبت به 

سنتی ها با کمبود مواجه است.

اینتل با فروش پردازنده هوش مصنوعی در سال 2017 درآمد یک میلیارد 
دالری کسب کرده است

بیت کوین به این زودی جایگزین پول سنتی نخواهد شد

هر ش��خص برای داشتن زندگی س��الم به ویژه در دوران سالمندی برنامه  ریزی و 
سرمایه گذاری  های خاصی را طرح  ریزی می کند. یکی از راه  های سرمایه  گذاری مناسب 
برای این دوران، می  تواند سرمایه  گذاری در بازار سرمایه  باشد که عاوه بر جذابیت های 
 آن، هم��واره ب��ا ریس��ک  های مختلفی برای این قش��ر از جامعه همراه بوده اس��ت.
این مطلب تاش دارد قشر س��المند جامعه را با روش های صحیح س��رمایه  گذاری، 
مصون ماندن از کاهبرداران حرفه  ای، آگاهی از ش��گردهای مختلف کاهبرداری و 

ارائه پیشنهادات کاربردی قبل و بعد از سرمایه  گذاری آشنا کند.
چطور از کالهبرداری در امان باشید

اغل��ب اوقات س��المندان هدف حمل��ه کاهبرداران هس��تند. از ای��ن رو تاش 
می  ش��ود تا آن��ان را با مفاهیم اولیه ترفند کاهبرداران، آش��نا ک��رده تا از پولی که 
ب��ه زحمت پس  ان��داز کرده اند، محافظت ش��ود. لذا یادگیری نحوه س��رمایه  گذاری 
 مطمئ��ن، تأثی��رات بس��یار زی��ادی در س��ال  های بازنشس��تگی خواهد گذاش��ت.
همواره س��المندان در برابر کاهبرداران آسیب پذیرتر از سایر اقشار جامعه هستند؛ 
کاهبرداران��ی که خ��ود را مهربان جلوه داده و تاش می کنند تا پیوندی دوس��تانه 
ولی دروغین برقرار کنند. این کاهبرداران، شکار و طعمه خود را از میان سالمندانی 
انتخاب می کنند که جلب اعتماد آنها، نه تنها س��خت نیست بلکه به راحتی می توان 

آنها را با وعده های پوچ به سرمایه گذاری جذب کرد.
راهکارهای مصون ماندن از کالهبرداری 

- س��وال بپرسند و پاس��خ آن را تطبیق دهند: کاهبرداران به این واقعیت اعتقاد 
دارند که بسیاری از مردم قبل از اینکه سرمایه  گذاری کنند، به دنبال تحقیق نیستند. 
قطعا برای کس��ب اطاعات بیش��تر باید از چند نفر س��وال کرد، اما در نظر داش��ته 
باشید که کاهبرداران هیچ رغبتی برای سرمایه  گذاری سالمندان به روش درست و 
صحیح ندارند. سرمایه گذاران هوشمند حتما زمانی را صرف تحقیق شخصی و صحبت 
با دوس��تان و خویش��اوندان خود پیش از اقدام به سرمایه  گذاری می کنند. این نکته 
قابل توجه است که سالمندان باید درخصوص سرمایه  گذاری، ریسک آن و تاریخچه 
 شرکت، اطاعات الزم را کسب کنند و به دنبال فرصت سرمایه  گذاری مناسب باشند.

- اطاعات الزم ش��رکت ها را پیش از س��رمایه  گذاری مطالعه کنند: آنها می بایست 
پیش از س��رمایه  گذاری در خصوص کس��ب و کار شرکت، محصوالت و خدماتی که 
ارائ��ه می  دهد، اطاعات کامل دریافت کنند. قبل از خرید هر س��هامی، صورت  های 
مالی ش��رکت را بررس��ی کرده و توجه داش��ته باش��ند که ایمیل  های غیرضروری، 
پیام  ه��ای ارس��الی هیات مدیره و اخباری که از ش��رکت منتش��ر می  ش��ود، هرگز 
 ب��ه تنهایی نمی  تواند ماک تصمیم گیری صحیح برای س��رمایه  گذاری آنها باش��د.
- با نحوه سرمایه گذاری حرفه ای آشنا شوند: زمانی را برای بررسی و شناسایی فردی 
را که قرار اس��ت روش های س��رمایه گذاری را از وی بیاموزند، صرف کنند. از جمله 
نکاتی را که در این خصوص باید مورد توجه قرار دهند، این است که با مشاورانی در 
تماس باشند که مجوز مشاوره سرمایه گذاری داشته و تجربه الزم را در این خصوص 

دارا باشد.
- هرگز صداقت یک شخص را براساس ظاهرش قضاوت نکنند: کاهبرداران موفق 
می  دانند که چگونه ظاهری حرفه  ای داش��ته باشند. آنها حتی می توانند یک موضوع 
بسیار کوچک و جزئی را به یک موضوع بسیار مهم تبدیل کنند. فریبکاران می دانند 
که با داشتن ظاهری حرفه  ای توأم با رفتارهای مودبانه و یا روابط دوستانه، می  توانند به 
 راحتی بسیاری از سالمندان را به سرمایه  گذاری در مسیر مطلوب خود، هدایت کنند.
- مراقب متخصصان سرمایه  گذاری که ترس  های سالمندان را طعمه قرار می  دهند، 
باش��ند: کاهبرداران می دانند که بسیاری از سالمندان دغدغه و نگرانی شان مربوط 
به پس  انداز دوران بازنشس��تگی  اس��ت. به وی��ژه اینکه با هزینه  ه��ای دارو و درمان 
نیز مواجه هس��تند، لذا دانس��تن این نکته حائز اهمیت اس��ت ک��ه اکثر فریبکاران 
 پیش��نهاد طرح  های س��رمایه  گذاری غیرواقعی با ب��ازده نرخ ب��اال را ارائه می  دهند.
- ب��رای گرفتن تصمیمات س��رمایه گذاری وق��ت کافی در نظر گرفت��ه و عجوالنه 
تصمیم  گیری نکنند: ادعای کس��ب درآمد باال در آینده توس��ط شخص یا اشخاصی 

نمی تواند منتج به این شود که اگر شما هم همین روش را در پیش بگیرید به همان 
ثروت خواهید رسید. حتما نسبت به تبلیغات سرمایه  گذاری هایی که از عناوین »این 
تنها فرصت سرمایه گذاری در طول عمر خواهد بود برحذر باشند. از طرف دیگر ادعای 
»در اختیار گذاش��تن اطاعات محرمانه برای سرمایه گذاری«، که به عبارت تبلیغی 
بسیاری از موسسات سرمایه گذاری تبدیل شده است، پوچ است و باید به آن بی توجهی 
کرد. این نکته را همیشه به یاد داشته باشند که کاهبردار مایل نیست که آنان بیش 
 از حد درباره سرمایه گذاری فکر کنند، چرا که ممکن است به کاهبرداری او پی ببرند.

- از پیشنهادات غیرمنتظره بپرهیزند: هرگاه تلفن یا ایمیل غیرمنتظره در مورد یک 
ش��رکت دریافت کردید، یا در بولتن اینترنتی تعریفی مش��اهده کردید در حالی که 
چنین تعریفی در منابع مس��تقل دیگر وجود نداش��ته و نیز فاقد اطاعات مالی بود، 
کاما هش��یار باشید. کاهبرداران برای جلب مشتری برای شرکت  های کوچکی که 
حجم دادوستد پایینی دارند، از ارسال پست  های اینترنتی و ایمیل استفاده می  کنند 
تا بتوانند هیجان ایجاد کرده، قیمت سهام را باال برده و سهام خود را به فروش رسانند. 
پس از آنکه سهام خود را به فروش رساندند، قیمت سهام به سرعت پایین می  آید. به 
شدت برحذر باشید از کسی که شما را نمی  شناسد اما پیشنهاد سرمایه  گذاری خارجی 
را ارائه می  کند. چنانچه پول خود را به خارج از کش��ور انتقال دهید، در صورت وقوع 
 مش��کل، پیدا کردن پول خود و درک آنچه اتفاق افتاده بسیار مشکل تر خواهد بود.

- چش��م از س��رمایه گذاری خ��ود برندارید: هیچ گاه به کارش��ناس س��رمایه  گذاری 
ک��ه می گوی��د »همه چ��ی را به من بس��پار« اعتماد نکنید. همیش��ه ب��ر فعالیت 
خ��ود نظارت ک��رده و تقاضای دریافت گزارش  های ش��فاف و واقع��ی را ارائه کنید. 
هیچ وق��ت از پرس��ش در م��ورد ابهام��ات و فعالیت ه��ای معامات��ی ک��ه متوجه 
 نمی  ش��وید، ابا نداش��ته باش��ید. همیشه به یاد داش��ته باش��ید: این پول شماست.

- بپرسید چرا نمی  توانید اصل پول و سود نقدی را پس بگیرید: اگر از کارگزار خود تقاضا 
کردید تا اصل پول یا سود آن را دریافت کنید اما جوابی دریافت نکردید، احتماال به 
این علت است که از شما کاهبرداری شده است. فریب توجیهات در دسترس نبودن 
 پول خود را نخورید و به پیش��نهاد س��رمایه  گذاری مجدد »سود« خود توجه نکنید.
- از شکایت کردن نترسید: اگر شک کردید که اقدامی فریبکارانه صورت گرفته و یا 
shekayat. توضیحات رضایتبخش نبود، شکایت خود را در سامانه شکایت به آدرس

seo.ir ثبت کنید تا به آن رسیدگی شود.
برخی از هشدارهای قرمز اقدامات فریبکارانه

- اگر واقعا خوب به نظر می رس��د، پس حتما حقیقت دارد: س��ود وعده داده ش��ده 
را با بازده کنونی ش��اخص  های س��هام شناخته ش��ده مقایس��ه کنید. هر گونه فرصت 
س��رمایه  گذاری که ادعا کند س��ود بسیار بیشتری به ش��ما خواهد رساند، می تواند به 
 ش��دت پرخطر باش��د و این بدین مفهوم است که ش��ما احتماال متضرر خواهید شد.
- »بازده تضمین شده« حقیقت ندارد: هر نوع سرمایه  گذاری، درجه ای از ریسک داشته 
و سطح هر ریسک با بازده مورد انتظار همخوانی دارد. ریسک پایین عمدتا بازده پایین 
داشته و بازده باالتر مستلزم ریسک باالتر است. اگر پول شما در امنیت کامل است، به 
احتمال زیاد بازده پایینی خواهید داشت. بازده باالتر، پاداش کسانی است که هم تمایل 

به ریسک باال داشته و هم از لحاظ مالی توانایی تحمل این ریسک را داشته باشند.
- زیبایی همه چیز نیس��ت: فریب ظاهر زیبای سایت اینترنتی را نخورید، طراحی 

آن آسان است.
- فش��ار بر اینکه پ��ول را »همی��ن االن« ارس��ال کنید :کاهب��رداران اغلب به 
قربانیان خود می  گویند که این پیش��نهادی اس��ت که فقط یک بار در طول زندگی 
پی��ش می  آید و فردای��ی در کار نخواهد بود، ولی در مقابل اصرار بر س��رمایه  گذاری 
ف��وری مقاوم��ت کنی��د و از زمان خود ب��رای بررس��ی دقیق پیش از ارس��ال پول 
 اس��تفاده کنید. اگر فرصت به همان خوبی است که می گویند، منتظر شما می  ماند.

کاهب��رداران، متخصص��ان جل��ب اطمینان و اعتماد هس��تند، ل��ذا از فرصت  های 
سرمایه گذاری غیرمنتظره با احتیاط کامل عبور کنید.
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نکاتی برای سرمایه گذاری مطمئن سالمندان

یادداشـت

فریب��ا نظ��ری پورکیایی، مش��اور وزیر کش��ور در امور بان��وان و خانواده با 
اش��اره به اینکه در راس��تای سیاس��ت اقتص��اد مقاومت��ی و توانمندی زنان 
سرپرس��ت خانوار در حوزه مش��اغل خانگ��ی با حمایت صن��دوق کارآفرینی 
امی��د تس��هیات ب��دون محدودی��ت س��قف پرداخ��ت می ش��ود، گف��ت: با 
هم��کاری معاونت علمی و فن��اوری رئیس جمهور از تولی��دات و محصوالت 
 آنه��ا البت��ه ب��ا ش��رط ارگانی��ک و دانش بنی��ان بودن اس��تقبال می ش��ود.
به گزارش صدا و س��یما، اس��تاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: در زمینه 
اش��تغال یکی از مشکات این قشر نداشتن آموزش ها و مهارت  های الزم برای 
فارغ التحصیان دانشگاهی است که سازمان فنی و حرفه ای می تواند با رویکرد 

مهارت آموزی کمک خوبی به این قشر کند.

طرح های مشاغل خانگی زنان و 
خانواده حمایت می شود



امروزه برند ش��ما با حضور بیش از یک میلیارد وب سایت در اینترنت 
کار س��ختی برای نمایش خود به مردم در پیش رو دارد. همچنین اگر 
از روی خوش شانس��ی جذب مخاطب به سایت صورت گیرد، به احتمال 
فراوان کاربر موردنظر فقط چند ثانیه در سایت تان حضور خواهد داشت. 
سپس به س��رعت سراغ محتوای سایت های دیگر می رود. بر این اساس 
فرصت و زمان چندانی برای تاثیرگذاری ابتدایی موفق در دست نداریم. 
در ای��ن مقاله قصد ما برجسته س��ازی برخی از بهتری��ن راهکارها برای 
استفاده بهینه از زمان اندک در دسترس به منظور ایجاد سایت، برند و 

کسب وکار بهتر در پرتو اینترنت است.
ایجاد نام، لوگو و هویت برای برندتان

پی��ش از انجام هر اقدام بازاریابی یا برندس��ازی برای کس��ب وکارمان 
باید لوگویی داش��ته باش��یم. در حقیقت این الم��ان تاثیرگذار برای هر 
کس��ب وکار موفقی به حس��اب می آید. کافی اس��ت نگاهی به برندهایی 
نظیر نایک، مک دونالد، اس��تارباکس و تارگت بیندازیم. همه این برندها 
از لوگوی فوق العاده زیبایی سود می برند، تا جایی که برخی از مردم آنها 

را فقط با لوگوی شان می شناسند. 
هنگامی که نوبت به طراحی لوگو برای برندمان می رسد، دست ما در 
خلق اثری هنری کاما باز خواهد بود. به این ترتیب از میان گزینه هایی 
نظی��ر طراحی ش��خصی، اس��تخدام طراحی حرفه ای و جس��ت وجو در 
اینترنت می توان دس��ت به انتخ��اب زد. از آنجایی ک��ه اغلب برندهای 
تازه تاسیس با محدودیت مالی مواجه هستند، پیشنهاد من جهت گیری 
به سوی استفاده از لوگوهای رایگان در سطح اینترنت است. در غیر این 
ص��ورت، به توانایی های خود مراجعه ک��رده و بهترین کارتان را انتخاب 

کنید.
در کن��ار اقدام ب��رای طراحی لوگو و ایجاد معنایی برای ش��رکت تان، 
بای��د به دنبال انتخاب نامی مناس��ب نیز ب��ود. در این صوت مراجعه به 
نرم افزارهای ایجاد نام گزینه ای منطقی به نظر می رس��د. به این ترتیب 
بدون صف هزینه ای شما صاحب نامی زیبا برای برند خود خواهید شد.

استفاده حداکثری از شبکه های اجتماعی
همانط��ور که هم��ه م��ا می دانیم، ش��بکه های اجتماع��ی به صورت 
ش��بانه روزی و در تمام طول هفته فعال هس��تند. باتوجه به دسترس��ی 
میلیارده��ا نفر ب��ه ش��بکه های اجتماعی مانن��د توییتر، اینس��تاگرام، 
فیس ب��وک و پینترس��ت پی ری��زی برنام��ه ای جامع ب��رای فعالیت در 

پلتفرم های اجتماعی ضروری به نظر می رسد.

در اینجا چند اقدام ساده به منظور بهره برداری حداکثری از شبکه های 
اجتماعی را گردآوری کرده ام. به این ترتیب زمانی که حتی مش��غول به 
کار نیستید هم امکان استفاده از چنین توصیه هایی را خواهید داشت:

محافظت از نام برندمان با تعیین نام پروفایل شرکت براساس آن.
به روز رسانی تصویر پروفایل اکانت مان با لوگوی برندمان.

ایجاد پس زمینه ای مرتبط با کسب وکارمان در توییتر و فیس بوک.
ایج��اد و برنامه ری��زی به روز رس��انی های منظم ب��رای اکانت مان در 

شبکه های اجتماعی.
بی تردی��د ایج��اد یک اکان��ت در ش��بکه های اجتماع��ی و بارگذاری 
پس��ت های مختلف به تنهایی کافی نیست. در حقیقت شما در فراآیند 
ایجاد مطالب برای مخاطب ها باید جذاب نیز به نظر برس��ید. به منظور 
آگاهی از نحوه خلق چنین جذابیتی کافی است سری به اکانت برندهای 

مشهور بزنید. 
با پیروی از توصیه های مذکور در این بخش برند ش��ما در شبکه های 
اجتماع��ی حرفه ای ب��ه نظر خواهد رس��ید. همچنین مخاط��ب نیز به 

شیوه ای بسیار راحت تر با برند شما به تعامل می پردازد.
استفاده مناسب از امضای اختصاصی ایمیل

درحالی که بس��یاری از برندها تمرکزشان را بر روی سایت و بازاریابی 
آناین قرار داده اند، ش��اید آنها نسبت به نکته ای بسیار مهم بی توجهی 

پیشه کرده باشند. این نکته و منبع مهم ایمیل آنهاست.
ابتدا در مورد اینکه در طول روز چند ایمیل دریافت و ارسال می کنید، 
اندکی فکر کنید. در عین حال، آیا نس��بت به برداشتن گامی موثر برای 

برندسازی از طریق ایمیل تان اقدام کرده اید؟ 
چند س��ال پیش من در ایمیل شخصی ام تغییراتی را ایجاد کردم. بر 
این اس��اس یک امضای رسمی حاوی تصویر خودم، لینک اکانت های ام 
در ش��بکه های اجتماعی و همچنین آخرین پس��ت وباگ ام س��اختم. 
نتیجه این اقدام بسیار جالب بود. در حقیقت این تکنیک نه تنها اقدامی 
موثر برای تاثیرگذاری موفق در نخستین برخورد است، بلکه هویت شما 
به عنوان یک ش��خص حقیقی و نه صرفا کسب وکاری بی روح به نمایش 

خواهد گذاشت.
سلطه بر جایگاه مناسب تان در بازار

همانطور که در ابتدای این مقاله اش��اره کردم، اکنون فضای اینترنت 
با س��ایت های بس��یار زیادی اشغال شده اس��ت، بر این اساس با وجود 
س��ایت ها و وباگ های متعدد ک��ه روزانه محتوای کام��ا جدید تولید 
می کنند، دس��تیابی ب��ه رتبه های برتر گوگل تقریب��ا غیرممکن خواهد 
ب��ود. در این میان یک روش که همچنان کارای��ی دارد، نگارش مطلب 
به صورت نویس��نده میزبان در س��ایت های معتبر است. در حقیقت این 

مقاله که در س��ایت All Business بارگذاری شده، بهترین نمونه در 
این زمینه است. 

به منظور بهره گیری حداکثری از روش فوق توصیه من جست و جوی 
س��ایت های برتر و بزرگ در زمینه کس��ب وکارتان است. به طور معمول 
این سایت ها از انتشار مطالب نویسنده های مهمان استقابل می کنند. بر 
این اس��اس مشکلی برای انتش��ار مطالب تان نخواهید داشت. به محض 
اینکه رابطه خود را با این س��ایت ها ایجاد کردید، نسبت به توسعه آنچه 
می نویس��ید اطمینان حاصل کنید. در چینن رابطه ای هر دو طرف سود 
می برند. از یکس��و شما به عنوان صاحب برندی تازه پا موقعیت تبلیغاتی 
عالی به دس��ت می آورید و از دیگر سوی س��ایت میزبان مطلب رایگان 

کسب می کند.
امتحان ویدئو و صدا

یکی دیگر از محیط هایی که برندهای بسیاری بر روی آن سرمایه گذاری 
کرده اند، محتوای متنی اس��ت. به هر حال با افزایش دسترسی کاربران 
به ش��بکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، توییتر و اینس��تاگرام آیا نباید 

برندها به سوی چنین استراتژی جهت گیری نمایند؟
در ای��ن بخ��ش توصیه من رهاس��ازی نگارش مطلب در س��ایت ها یا 
محتوای وباگی نیس��ت، بلکه نکته من گس��ترش و توس��عه استراتژی 
فعل��ی در محیط ه��ای متف��اوت در کنار تبدی��ل محت��وای موجود به 
فرمت های دیگر اس��ت. با نگاهی س��اده می ت��وان فهمید که فرمت های 

دیگر عبارت است از ویدئو و صدا. 
جای تردید نیست که یوتیوب به عنوان بزرگ ترین شبکه  اجتماعی مبتنی 
بر ویدئو در سال های پیش رو به توسعه خود ادامه خواهد داد. همچنین آنها 
در س��ال های آتی شمار هرچه بیشتری از کاربران را به خود جلب خواهند 
کرد. بر این اس��اس عاوه بر ایجاد اکانت رس��می و راه اندازی برنامه ای در 
این پلتفرم، بلکه انجام مصاحبه با ش��بکه های یوتیوبی نیز ضروری به نظر 
می رسد. در مورد وباگ نویسی به عنوان نویسنده مهمان در اینجا نیز باید 
نکته ای ذکر کنم. بی ش��ک در یوتیوب امکان نگارش متن وجود ندارد، اما 

تهیه محتوای صوتی دارای هیچ گونه محدودیتی نیست.
ه��ر کدام از توصیه های مذکور در این مقاله کارایی مطلوبی در زمینه 
برندس��ازی و بهبود تاثیرگذاری اولی��ه برندمان بر روی مخاطب خواهد 
داشت. در حقیقت روزهای ایجاد برندی تازه و اتکای صرف بر بازاریابی 
س��نتی در ش��بکه های اجتماعی هم��راه با مصاحبه مدیرعامل به س��ر 
رس��یده است. به این ترتیب باید راهکارهای تازه ای را جست و جو کرد. 
بی ش��ک این اقدام نیازمند اختصاص زمان و هزینه است، اما نتیجه آن 

کاما اقتصادی و مقرون به صرفه خواهد بود. 
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تبلیغات تان کارایی موثری ندارد؟ 
مردم فقط از آگهی های بی کیفیت و افتضاح 

متنفر هستند 

اگر یک ش��رکت تبلیغی را منتشر کند و کسی آن را نبیند، 
آیا باز هم می  توان آن را »تبلیغات« نامید؟

مردم بیش از ه��ر زمان دیگری برای خاصی از آگهی های 
بازرگان��ی ابزار در اختیار دارند. بنا به گزارش دلویت، بیش از 
س��ه چهارم مردم در آمریکای شمالی از ابزارهای مسدودساز 
خودکار آگهی استفاده می کنند و 10درصد از آنها آگهی های 
بازرگان��ی را در چه��ار ابزار رس��انه ای و یا بیش��تر، مس��دود 
می کنند. اگر مردم نخواهند پیغام برند را بش��نوند، پس فایده 

این پیام در چیست؟
به دلیل ظه��ور فناوری مسدودس��ازی آگه��ی، واحدهای 
تبلیغات��ی روز به روز ضعیف تر می ش��وند، اما همچنان حوزه 
توجه بشر بی تغییر باقی مانده است. مصرف کنندگان امروزی 
بیش از هر نسل دیگری سردرگم می شوند و از همین رو حوزه 
توج��ه خود را با بی رحمی خاصی حفظ می کنند. هنگامی که 
ش��رکت ها و آژانس های تبلیغاتی بتوانند توجه مخاطب را به 
م��دت یک ی��ا دو دقیقه جلب کنند، این بدان معناس��ت که 
مخاطب مذکور دقیقا به همان دلیلی که س��ریال محبوبش را 
تماش��ا می کند، برای این آگهی وقت می گذارد، به بیان دیگر 
این آگهی متناس��ب با عایق او بوده اس��ت. آگهی هایی که با 
این روش طراحی و ساخته می شوند، همیشه برنده هستند. 

همی��ن 10س��ال پی��ش، کمپان��ی ژیل��ت ب��ازار تیغ های 
صورت تراش��ی را قبضه کرده بود. تبلیغات این ش��رکت ساده 
ب��ود، آگهی ه��ای 30 ثانیه ای که به مخاط��ب خود چیزی را 
یادآوری می کرد که خودش هم آن را می دانس��ت: شما مرتبا 
به تیغ صورت تراشی نیاز دارید، پس می توانید ژیلت بخرید. 

ام��ا بازار متوجه ظهور کمپانی جدیدی با عنوان دالر ش��یو 
کاب و آگهی های دیواری اش ش��د. این اس��تارتاپ جاه طلب 
ب��ا انتش��ار آگهی های 90 ثانی��ه ای صدای خ��ود را به گوش 
مصرف کنندگان آناینش رس��اند و خود را به گونه ای معرفی 
کرد که گویی در مقایس��ه با رقیبانش، انکارناپذیر اس��ت. در 
زمان��ی که مردم می توانند آگهی را مس��دود ک��رده و از آنها 
دوری کنند، اس��تراتژی بازاریابی دالر ش��یو کاب توانس��ت 
توجهات بس��یاری را به خود جلب کند. البته که این شرکت 
نتوانست شاخ غول ژیلت را بشکند، اما عرق غول را درآورد. 

درس��ی که از این مسئله می توان گرفت این است که مردم 
از تم��ام آگهی ها متنفر نیس��تند، بلکه آنها فقط از آگهی های 
بی کیفی��ت و افتضاح متنفر هس��تند. ای��ن روزها میزان کلی 
کیفیت تبلیغات به قدری پایین اس��ت که ترجیح عمومی بر 
ندیدن آنها اس��ت. مردم وقتی با ویدئوه��ای تبلیغاتی مواجه 
می ش��وند، حتی صفحه ای که قص��د بازدیدش را دارند را هم 
می بندن��د. ب��ا وجود اینکه وظیفه ش��ماره یک ش��رکت های 
تبلیغاتی جذب مش��تری اس��ت، تا به حال آزار دادن آنها به 

اندازه االن آسان نبوده است. 
فارغ از ظهور آگهی های ش��ش ثانیه ای، پرواضح اس��ت که 

مردم همچنان خواستار محتوای طوالنی هستند. 
براس��اس گزارش اویاال، میزان مص��رف ویدئوهای طوالنی 
نس��بت به س��ال قبل، بیش از 30درصد افزایش یافته است. 
هدف از راه اندازی اینس��تاگرام به اش��تراک گذاشتن تصاویر 
و ویدئوه��ای کوتاه ب��ود، اما اکنون با راه ان��دازی IGTV از 
ویدئوه��ای 60 دقیق��ه ای پش��تیبانی می کن��د. پیودای پای 
محبوب تری��ن کاربر یوتیوب، معموال ویدئوهایی 20 دقیقه ای 
را ب��رای انجمنی متش��کل از میلیون ها طرفدارانش منتش��ر 
می کند. پادکس��ت های جو روگان، که متش��کل از کمدی و 
مس��ائل فلس��فی، سیاسی اس��ت، تا سه س��اعت هم به طول 
می انجامد و در عین حال یکی از محبوب ترین پادکست هایی 

است که در اینترنت وجود دارد. 
البته که مردم می توانند داس��تان های خاص خود را داشته 
باش��ند و داس��تان های دیگران را هم دنبال کنند، اما امروزه 
هزاران داستان برای جلب توجه ما با هم رقابت می کنند و ما 
تنها آنهایی را انتخاب می کنیم که با خصوصیت و زندگی مان 
تناس��ب داشته باش��د. حال اگر این داستان ها در قالب آگهی 
باش��ند، پیش از هر چیز باید بتوانند از پس مسدودس��ازهای 
آگهی برآمده و سپس تناسب و ربط کافی را با مخاطب خود 

داشته باشند. 
ام��ا، در این مس��یر، حمایت های مفهوم��ی ای وجود دارد. 
ابزارهای ش��نفت اجتماعی اینترنت را جس��ت وجو و بررسی 
کرده تا ببینید در مورد مس��ائل مختلف و برندهای گوناگون 
چه چیزی گفته می ش��ود. با کمک یک شرکت متخصص در 
زمینه خدمات مش��تریان و داده های موسسه نیلسن، برندها 
بهت��ر می توانند مش��تریان خود را شناس��ایی ک��رده و ببیند 
آنها چه چیزهایی را دوس��ت دارند و چه چیزهایی را دوست 
ندارند. این ها اطاعاتی کلیدی در طراحی پیام های متناسب 
و حیاتی اس��ت. در س��اده ترین حالت ممکن، هر برندی باید 
مخاطب خود را بشناس��د. اس��تراتژی بازاریاب��ی باید عایق 
مخاطبان را بازتاب کند، نه اینکه بازتاب کننده مس��ائلی باشد 

که مورد عاقه مدیریت شرکت است. 
از اینجا به بعد دیگر همه چیز منوط به تکرار و بهینه س��ازی 
اس��ت. حس��ن بازاریابی و تبلیغ��ات دیجیتال این اس��ت که 
بازخورده��ا را در لحظ��ه دریافت می کنی��د. می توانید برای 
بهینه س��ازی کمپین های تبلیغاتی خ��ود، آنها را تکرار کنید. 
حقه های س��اده ای نظیر چ��اپ آگهی ها، قالب بن��دی دوباره 
ایده ه��ای کلیدی و آزم��ون و خطا می تواند ب��ه تاثیرگذاری 

هرچه بیشتر کمپین تان کمک کند. 
در غیر این صورت خطر برگزاری یک کمپین ضعیف ش��ما 
را تهدید کرده و هزینه های رسانه ای تان به هدر خواهد رفت. 

هیچ کس نمی خواهد چنین نوایی را بشنود.      
entrepreneur  :منبع
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کاربران شما در پهنه وب با انتخاب های بسیاری روبه رو هستند. برای 
هر کاالیی که پیدا کنند، ده ها س��ایت دیگ��ر وجود دارد که همان کاال 
را عرض��ه کند، حال یا قیمت ها متفاوت اس��ت یا از لحاظ کیفی اندکی 

بهتر هستند.
ب��ا وجود چنین فضای رقابتی، چالش اصلی، تاش برای متمایز بودن 
از دیگران اس��ت. حال چطور می توانید کاربران را به س��وی خود جلب 

کنید؟
اگر نحوه کارکرد ذهن انس��ان را درک کنید، یا بهتر بگویم اگر نحوه 
کارک��رد ذهن کاربران را بهتر درک کنید، می توانید وب س��ایت خود را 

بهینه سازی کرده و آن ها را به خرید کردن راغب سازید.
به بیان دیگر، وارد کردن محرک های روانشناختی در طراحی های تان 
می تواند به متقاعد کردن کاربران برای تعامل کاری با شما کمک کند. 
بیایید نگاهی به چند روش ارتقایی در زمینه تجربه کاربری بیندازیم، 
این روش ها میزان کنش های کاربران و البته میزان فروش س��ایت تان را 

افزایش می دهد. 
1- عمل متقابل

آیا تابه حال برای تان پیش آمده اس��ت که برای خرید به سوپرمارکت 
بروید و با ِدموی تبلیغاتی یک محصول هدیه دار روبه رو شوید؟

به ای��ن مقوله، اصل عمل متقابل در کار گفته می ش��ود؛ اگر کس��ی 
برای مان کار خوبی انجام می دهد، حس��ن نیتش را جبران کنیم. )یا از 

دید آنها، تشویق شان کنیم(
کارهای��ی همچ��ون ارائ��ه فصلی از ی��ک کتاب کامل ی��ا دموی یک 
محصول، همگی تکنیک هایی هس��تند که به امید ایجاد تعهد در کاربر 
انجام می ش��وند. با این تکنیک ها، کارب��ران در ازای چیزی که دریافت 

می کنند، خود را ملزم به جبران می دانند. 
این جبران کردن نباید حتما ش��کلی از خرید باشد. برعکس، می تواند 
کاری به سادگی پرکردن یک فرم، اشتراک گذاری چیزی در شبکه های 
اجتماع��ی و ی��ا حتی ثبت نظر در مقاله های وباگی باش��د. هرچند که 

باالخره این مثال ها به خرید می انجامند. 
مثال:

بس��ته به چیزی که در پی آن هستید، می توان مشوق ها/عمل متقابل 
را به اشکال مختلفی در سایت پیاده سازی کرد.

برای مثال، Applango یکی از مش��تریان IMPACT، در صورتی 
که کاربران یک فرم را پر کرده و از دموی پیش��نهادی دیدن کنند، یک 
کارت هدی��ه رایگان به آنها می دهد. وب س��ایت IMPACT نیز از این 
روش برای بازاریابی فهرس��ت کتاب هایی که باید خواند، استفاده کرده 
اس��ت. هنگامی که کاربران صفحه مربوط��ه را در توییتر و لینکداین به 
اش��تراک می گذارند، وارد بخش قرعه کشی دریافت 10 کتاب بازاریابی 

رایگان می شوند.
2- افزودن گواه اجتماعی

اصل گواه اجتماعی به ما می گوید: »مردم به شدت تحت تاثیر دیگران 
هستند.«

مثال یک س��اله این مقول��ه را می توان در مورد مغازه خرده فروش��ی 
س��یلوان گلدم��ن دی��د. او می خواس��ت بداند ک��ه چگونه  مش��تریان 
بیش��تر خرید می  کنند. او متوجه شد که مش��تریان به اندازه گنجایش 

سبدخریدشان، خرید می کنند. پس، چرخ های خرید را ساخت.
نکت��ه ش��گفت آور این بود که باوجود اینکه چرخ ه��ا در نقطه کلیدی 

فروشگاه ها قرار داشتند، هیچ کس از آنها استفاده نکرد. 

سیلوان برای تشویق کردن مش��تریان، خریداران بدلی که از چرخ ها 
اس��تفاده می کردند را به فروش��گاه آورد. کمی بعد، به تدریج خریداران 
واقعی ش��روع به اس��تفاده از چرخ ها کردند. برخی از نمونه های معمول 
در حوزه وب، مرور آیتم ها اس��ت، برای مثال بخش: »س��ایر افرادی که 

همین پست را دیده اند.«
پیاده س��ازی گواه اجتماعی به راحت��ی کاربران به هنگام خرید کمک 
می کند و می توانند به شرکت اعتماد کنند. این مسئله شما را در جایگاه 
یک کس��ب و کار تصدیق کرده و ش��ما را در نظر کاربران بااعتبار جلوه 

می دهد. 
نمونه ها:

وب��اگ،  خبرنامه ه��ای  دریاف��ت  ب��رای  اف��راد  ک��ردن  مج��اب 
 دش��وار اس��ت، ام��ا اگ��ر اف��راد زی��ادی ش��ما را دنب��ال می کنن��د، 
کنی��د.  اس��تفاده  خ��ود  محت��وای  در  را  مزی��ت  ای��ن   می توانی��د 
می توانی��د نواری اضافه کنید که حاوی لوگوی ش��رکت هایی باش��د که 
با آنها کار کرده اید. برای اطمینان کاربران از مس��ائل امنیتی می توانید 

بنرهای امنیتی نصب کنید. 
اگر تصمیم به استفاده از گواهینامه ها دارید، مطمئن شوید که واقعی 
و قابل باور باشند. این بدان معناست که اگر عکس ندارید، از عکس های 
ذخیره اس��تفاده نکنید و گواهینامه ها را متناس��ب با مشتریان طراحی 
کنید. کاربران شما باهوش��ند و می توانند به شما بگویند که آیا توانایی 

تخریب اعتبارتان را دارند یا نه.
3- کنارهم چینی

هر فرد به طور متوسط می تواند تنها چهار تا هفت آیتم را در حافظه 
کوتاه م��دت خود حفظ کن��د. )دقیقا به همین خاطر اس��ت که معموال 

شماره تلفن ها هفت رقمی هستند.(
خوش��بختانه برای ما، یکی از راه هایی که می توان از س��د این مقوله 
گذش��ت، کنارهم چینی است. کنارهم چینی، حقه ای برای حفظ کردن 
اس��ت که بیان می دارد که س��اماندهی محتوا به افراد کمک می کند تا 

چیزی را خوانده اند به یاد بیاورند. 
در یک تحقیقی که توس��ط گ��وردون بوِور روانش��ناس انجام گرفت، 
م��واد منظ��م و نامنظمی به گ��روه مختلف نش��ان داده ش��د. وقتی از 
ش��رکت کنندگان خواس��ت که برخی از کلمات موج��ود در آن را به یاد 
آورند. او کش��ف کرد که در صورت وجود نظ��م، میزان یادآوری 2 تا 3 

برابر ارتقا می یابد. 
ای��ن تاثیر در دنیای وب بس��یار کارآمد اس��ت. تجزی��ه اطاعات به 
بخش ه��ای کوچک ت��ر یا حتی صفح��ات مختلف می تواند باعث ش��ود 

کاربران محتوای سایت شما را بهتر به خاطر بسپارند. 
ب��رای چارچوب بندی های خود تنها از کنارهم چینی اس��تفاده نکنید 
- به آن به عنوان وسیله ای برای ارتقای توانایی کاربران تان در یادآوری 

محصوالت، پیشنهاد خدمات و یا منابع، استفاده کنید. 
مثال ها:

در ابتدا باید نقاط گفت وگو را در صفحه خود مش��خص و شناس��ایی 
کنی��د. تنها بهتری��ن محتوای خ��ود را انتخاب کرده، س��پس آن را به 
بخش ه��ای مختلف عن��وان، پاراگراف های کوچک و آیک��ون و تصاویر 

مناسب تقسیم بندی کنید. 
هر یک از این بخش ها به عنوان تکه های جداگانه نشان داده می شوند. 
ش��رکت Atlassian در صفحات خود از این تکنیک استفاده کرد تا 
محصوالت خود را به شکل بخش بخش به نمایش بگذارد. هر آیتم یک 
لین��ک امتحان رایگان نیز دارد. این تکنیک برای اس��تفاده در صفحات 
»درب��اره ما« نیز واجب اس��ت، چ��را که مش��تریان می توانند مطالب را 

خوانده و به آسانی به خاطر بیاورند. 

وب س��ایت Infusionsoft صفحه »درباره ما« خود را به بخش های 
کوچک تری تقس��یم کرده و به کاربران نشان می دهد که شرکت دقیقا 
چ��ه فعالیت های��ی انج��ام می دهد. عاوه ب��ر این، مطال��ب دیگری نیز 

همچون گواهینامه ها، منابع و رویدادها به چشم می خورد. 
همچون نمونه های مذکور، سعی داشته باشید که فاصله بندی خطوط 
و کلمات به گونه ای باش��د که گروه بندی مطالب کامل مشخص بوده و 

چشم کاربر خسته نشود. 
چنین موردی درخصوص اندازه و شکل فونت نیز اهمیت دارد. داشتن 
الگویی پیوس��ته و پایدار کاربران را در مورد چیزی که قرار است ببیند، 

متقاعد می سازد. 
4- حاشیه گذاری و کنتراست

این اصل گویای آن اس��ت که افراد بس��ته به نحوه ارائه گزینه ها، به 
روش های گوناگونی نسبت به آنها واکنش نشان می دهند.

بس��ته به نشانه های بصری خاص، مردم قادر خواهند بود که بر خوب 
بودن یا بد بودن چیزی تصمیم گیری کنند. برای مثال نحوه پرس��یدن 

یک سوال، بر چند و چون جواب تاثیر می گذارد. 
یک مثال کاس��یک این مس��ئله هنگامی بود که ب��ه 600 نفر برای 

درمان یک بیماری مهلک دو گزینه پیشنهاد شد
گزینه یک. جان 200 نفر را نجات بده

گزینه دو. برای نجات جان تمام 600 نفر 1/3 شانس دارید و احتمال 
اینکه هیچ کس را نجات ندهید برابر با 2/3 است. 

72 درصد شرکت کنندگان گزینه یک را انتخاب کردند. 
محقق��ان این س��ناریو را در اختیار گروه دیگری گذاش��تند اما با این 

تفاوت که نحوه جمله بندی ها متفاوت بود:
اگر گزینه سه را انتخاب کنید 400 نفر جان خود را از دست می دهند.

اگ��ر گزینه چهار را انتخاب کنید، احتمال اینکه هیچ کس نمیرد برابر 
با 1/3 است و البته 2/3 احتمال آن که تمام 600 جان خود را از دست 

بدهند، وجود دارد. 
در این گروه، 7۸ درصد از ش��رکت کنندگان گزین��ه چهار را انتخاب 

کردند )که در واقع با گزینه 2 برابر بود(
به همین نس��بت، نحوه معرفی محصوالت تاثیر مستقیمی بر دریافت 

و اثرپذیری کاربران دارد.
مثال ها:

می توانید به روش های مختلفی از تکنیک های چارچوب بندی استفاده 
کرده و توجه کاربران را به محتوای سایت خود جلب کنید. 

یک راه آس��ان این اس��ت که تا جای ممکن از رنگ بندی مناس��ب و 
گیرایی استفاده کنید.  اکثر شرکت ها هم این کار را انجام می دهند، شما 
می توانید س��ودمندترین و بهترین تکنیک ها را در صفحه قیمت گذاری 
آنها ببینید، در واقع در این صفحات ش��ما ش��اهد قیمت گذاری طایی 
هستید.  در این تکنیک، برای کاربر سه گزینه و یا بیشتر ارائه می شود. 
هرچند ک��ه دو گزینه به عنوان طعمه عمل می کنند؛ یکی از آنها نقش 
مدل پایه را داش��ته و مشخصه های حداقلی دارد، دیگری قیمت باالیی 

داشته و مدل تجاری است.
کارب��ران ش��ما ترجی��ح می دهند که گزینه س��وم را انتخ��اب کنند؛ 
محصولی که مش��خصات میانه ای داشته و در نظر آنها به عنوان بهترین 

انتخاب جلوه می کند. 
با استفاده از تکنیک های طراحی همچون رنگ های مختلف، زبانه های 
پیشنهادی، سایه ها و اندازه فونت کوچک، می توانید توجه کاربران را به 
گزینه های متوس��ط جلب کنید. توجه داشته باشید، گزینه ای که قصد 
هایایت کردن آن را دارید بایستی باب میل اکثریت کاربران باشد.    
impactbnd :منبع

بنیانی استوار بسازید تا در آینده از موفقیت 
بازاریابی محتوای تان مطمئن باشید

ایجاد یک موتور محرک بازاریابی به صبر و این چهار استراتژی 
نیازمند است.

وقت��ی که صحبت در مورد بازاریابی محتوا اس��ت، ما بازاریابان 
طبیعت��ا در پ��ی نتیجه هس��تیم. م��ا مطالب را منتش��ر کرده و 
س��ریعا می خواهیم می��زان بازدیدها و دانلودها را بررس��ی کنیم، 
اما حقیقت این اس��ت که اکثر محتواها بازخورد س��ریعی از خود 

نشان نمی دهند. 
اما این بدان معناس��ت که باید تسلیم شویم و چیز جدیدی را 
امتحان کنیم؟ خیر، باید صبر داش��ته باش��یم و بنیان درستی را 
بنا کنیم. به من اعتماد کنید، این کار نتیجه س��ودمندی خواهد 

داشت.
م��ن معم��وال به مدت چهارم��اه محتوا را ارتق��ا می دهم و این 
به خاط��ر تفاوت نتایجی اس��ت که در ماه اول ت��ا چهارم حاصل 
می شوند. بازاریابی محتوا کاری نیست که با انجامش، خاتمه یابد. 

باید به مدت زیادی با آن درگیر باشید.
با در نظر داش��تن م��وارد مذک��ور، در اینجا چهار اس��تراتژی 

بنیادین برای بناکردن اساسی مستحکم ارائه شده است.
1- خوب به فضای رقابتی فکر کنید

می دانید رقبای تان چه کار می کنند؟ من می دانم. من به صورت 
مرتب محتوای تولیدی رقبای خود را بررسی می کنم، با استفاده 
از Buzzsumo لینک های ش��ان را دنب��ال ک��رده و ب��ه کمک 

Brand24 مطالب شان را مرور می کنم.
بای��د از خ��ود بپرس��ید »آنه��ا چ��ه کار می کنند ک��ه نتیجه 
می گیرند«؟ به س��ازوکار کارها و تاش های ش��ان توجه کنید. به 
میزان ارجاعات مطالب ایش��ان دقت داش��ته باشید، چرا که شما 

می خواهید این اعداد را شکست دهید!
مراقب باشید که تنها کارهای افراد موفق را تقلید نکنید. کاری 
که آنها امروز می کنند، دلیل پیروزی و موفقیت شان نیست. بلکه 

دلیل موفقیت شان در تاش  های ماقبل نهفته است.
برای مثال، نمی توانی��د کاری که امروز HubSpot می کند را 
تقلید کرده و انتظار موفقیت داش��ته باش��ید. چرا که آنها سال ها 
پیش کارش��ان را آغاز کردند و به واسطه ترافیک بسیاری باالیی 
که دارند، می توانند به نتایج مطلوب ش��ان دس��ت پیدا کنند. این 

مسئله در مورد رقیبان تان هم صادق است.
2- حامیان خود را گردآوری کنید

وقتی که اول راه هس��تید، شاید ایجاد محتوای مستقل موجب 
دس��تیابی به ترافیک باالیی نش��ود، اما وقتی تاش های تان را با 
اقدام��ات اف��رادی ک��ه مخاطبان خاص خ��ود را دارن��د، ترکیب 
می کنی��د، میزان ش��هرت تان افزای��ش یافته و ب��ه نتایج بهتری 

خواهید رسید.
در س��ال 201۵، قصد داش��تم مقاله ای در م��ورد ویژگی های 
ش��خصیتی خریداران بنویس��م، اما نمی خواس��تم این کار را تنها 
انج��ام دهم. در عوض به دنبال افراد حرفه ای گش��تم که در این 
زمینه تجربه داشتند و با آنها ارتباط برقرار کردم. از آنان خواستم 
تا ایده های ش��ان را با من به اشتراک گذاشته و در نگارش مقاله ام 
همکاری کنند. از بین 100نفری که درخواست کمک داده بودم، 
چی��زی در ح��دود 30 یا 40 نفر در نوش��تن مقاله ام مرا حمایت 
کردند، که این موجب ش��د مقاله مذک��ور 1۵000 بازدیدکننده 
داش��ته باشد. از آنجایی که نام های بسیاری به این مقاله برچسب 

شده بود، خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرد. 
پروس��ه ایجاد این مقاله طوالنی تر از پس��ت های وباگی عادی 
ب��ود، اما گاه��ی اوقات چنی��ن س��رمایه گذاری هایی زمانی برای 

دستیابی به موفقیت های بزرگ تر ضروری هستند. 
3- ارتباط ایجاد کنید

در ه��ر صنعت��ی محرک ه��ا و منفعل هایی وج��ود دارند. حتی 
اگ��ر آنها روی رقبای ت��ان تاثیرگذاری دارند، ب��از هم با این حال 
می توانید با ایشان ارتباط برقرار کنید، اما کلید موفقیت در ایجاد 

ارتباطی است که اصطاحا دوسر سود باشد. 
بازاری��اب حرف��ه ای، اس��کات اس��تراتن در توییتر نوش��ت: » 
اگ��ر اعتقاد دارید که ارتباطات اس��اس کس��ب وکار هس��تند، بر 

ساختن شان تمرکز کنید«.
من طی دو س��ال گذش��ته، از تمام راه های ارتباطی اس��تفاده 
کرده ام تا ارتباطم با س��ایر بازاریابان را به حداکثر برسانم. اما من 
فقط برای ارتقای محتوای خود با آنها ارتباط برقرار نمی کنم؛ من 

با آنها وارد رابطه می شوم چون که کاری جالب انجام می دهند.
حال این افراد دوس��تان من هستند و محتواهای بسیار زیادی 
خلق می کنند. من هم مقاالت بس��یاری می نویس��م و اگر کسی 
چی��زی از من نپرس��د آنه��ا را ارجاع می دهند و ایش��ان هم مرا 

ارجاع می دهند. 
ام��ا نباید ای��ن ارجاع دادن هدف اصلی تان باش��د. هدف اصلی 
ش��ما باید برقراری ارتباط باش��د، پس از آن زنجیره ها و ارجاعات 

خودبه خود ساخته می شوند. 
4- استفاده مجدد و بازطراحی کنید

بر طبق گزارش محتواهای س��ال Buzzsumo 201۸، حجم 
محتواه��ا رو به افزایش اس��ت و ای��ن صنعت هر روز به اش��باع 
نزدیک تر می شود. اگر پیوسته به دنبال محتوای جدیدی هستید، 

خود را خسته می کنید و نتایجی خوبی به دست نخواهید آورد.
استراتژی بهتر این است که روی کارهای سابق تان تمرکز کرده 
و آنه��ا را بازطراحی کنید. مقاالت قبلی ت��ان را بازطراحی کنید. 
برای این کار می توانید چیزی به آنها بیفزایید یا آنها را به شکلی 
دس��ته بندی کنید که جلوه بهتری داش��ته باش��ند. از این طریق 
محتواه��ای قبلی تان زمین��ه ای برای بازگوی��ی موضوعات فراهم 
می کنند و احتم��اال موفقیت های بزرگ تری را در ادامه به همراه 

خواهند داشت. 
این پروس��ه در مقایسه با خلق محتوای جدید به زمان و تاش 
کمتری نی��از دارد و از آنجا که رویک��ردی اصاحی دارید، نتایج 

بهتری حاصل خواهد شد.     
entrepreneur :منبع
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ماه گذش��ته، ائتاف میان 200 مدیرعامل ش��رکت های پیشرو کشور 
)ای��االت متحده آمری��کا( با هدف به ص��دا درآوردن زنگ خطری برای 
اقتص��اد آمریکا گرد هم آمدند. علت نگرانی آنها کش��مکش های تجارت 
جهان��ی، کمبود نیروی کار و یا ش��رکت های ادغامی ب��زرگ نبود. بلکه 

نگرانی آنها تفکر کوتاه مدت بود. 
وارن بافت و جیمی دایمون در یکی از مقاالت مجله وال اس��تریت با 
عنوان »تفکرات و اعمال کوتاه مدت برای اقتصاد آسیب زا است« خطرات 
وابس��تگی بازار آمریکا به بهره های کوتاه مدت را متذکر ش��دند، چرا که 
دستیابی به این دست بهره ها به قیمت از دست دادن استراتژی، رشد و 

پایداری بلند مدت میسر می شود. 
با وج��ود اینکه تاثیرات تفکر کوتاه مدت بر کس��ب و کار چیز تازه ای 
نیس��ت، تقاضا برای تفک��ر بلندمدت بیش از هر زم��ان دیگری به یک 
ضرورت بدل ش��ده است. برای مثال در همین چند هفته اخیر، مقاالت 
مشابهی در مجله ثروِت فست کمپانی و مطالعات هاروارد در حوزه کسب 
و کار منتش��ر ش��ده اند که این مقاالت حتی توانس��ته اند کاریکاتورهای 

تجاری را تحت تاثیر قرار دهند. 
بیایی��د نیش��خندها را کن��ار بگذاری��م، چگونه رهبران ام��روز جهان 
می توانن��د عادات کوتاه مدت خ��ود را کنار بگذارند و آنه��ا را با عاداتی 
بلند مدت جایگزین کنند؟ این س��والی اس��ت که ما از س��ال 2012 در 
البرات��وار می��راث مرتبا آن را تک��رار می کنیم، کار ما در این موسس��ه، 
مطالعه خصوصیات اخاقی بود ک��ه متفکران دوراندیش را از همکاران 
کوته نگرش��ان مجزا می کنند. برخاف تمام تصورات ما در نهایت به این 
نتیجه رسیدیم که بهترین استراتژی کوتاه مدت، در واقع یک استراتژی 
بلندمدت اس��ت. علت چنین چیزی این اس��ت ک��ه رهبران تحت تاثیر 
تفکر و اهداف بلند نس��بت به رقبای خود م��دت تصمیمات کوتاه مدت 

بهتر و سریع تری اتخاذ می کنند. 
در اینج��ا پنج اص��ل عملی و کلی��دی از کتاب جدیدم��ان با عنوان 
می��راث خلق: ایجاد یک برند درازمدت و پایا در جهانی کوتاه مدت، ارائه 
ش��ده اس��ت، که با کمک این اصول می توانید از شّر چرخه های تکراری 
کوتاه مدت خاصی یافته و ش��روع به س��اختن میراث مدرن و دیرپای 

خود کنید:
1- شخصا رهبری را به دست بگیرید

م��ا دریافتی��م در حالی که متفک��ران کوتاه مدت به سیس��تم ها و 
رویه هایی فکر می کنند که هد ف ش��ان دنبال کردن مس��ائل به روز و 
داغ بازار است، سازندگان میراث مدرن بر روی افرادی سرمایه گذاری 

می کنن��د که به دنبال همکاری های بلندمدت و معناداری هس��تند. 
اغل��ب اوق��ات، این مس��ئله ب��ا س��رمایه گذاری ب��ر روی اهداف و 
جاه طلبی های ش��خصی خودشان آغاز می شود. برای مثال، فستیوال 
فیلم تریبکا در پاسخ به حمات 11 سپتامبر سال 2001 ایجاد شد، 
این در حالی بود که موسسان این برند به دنبال راهی برای نوسازی 
منطقه بودند. چیزی در حدود دو دهه بعدتر، آنها همچنان به دنبال 
اش��تیاق شخصی خود در فیلمسازی بوده و سعی دارند جان تازه ای 

به آن ببخشند. 
راهبرد ش��خصی: انگیزه ها و جاه طلبی های بلندم��دت خود را دنبال 
کنی��د و پیش از آنکه به آورده های تصمی��م خود فکر کنید، تفکر خود 

را به اموری که در توانایی مشارکت در آنها را دارید، معطوف سازید. 
2- عقاید خود را سروسامان دهید

متفک��ران کوتاه م��دت برنده��ای خ��ود را از درون به بی��رون تصویر 
می کنن��د، ک��ه این ب��ه چیزهایی که می گوین��د و کارهای��ی که انجام 
می دهند، مربوط می ش��ود و عقی��ده دارند که نگرش همه چیز اس��ت. 
برخاف آنها، س��ازندگان میراث مدرن از بیرون به درون کار می کنند و 
اجازه می دهند که چند عقیده بنیادین رفتارهای منحصربه فرد بسیاری 
را هدایت کند. مثالی از این دست، شرکت هتلداری ریتز-کارلتون است؛ 
که کارمندان آن در آغاز هر ش��یفت گردهم جمع می ش��وند، در مورد 
اه��داف خویش صحبت می کنند و داس��تان های هیجان انگیز خود را با 
دیگران به اش��تراک می گذارند. این نمونه ای استثنایی از نمایه باور برند 

به عمل گرایی است. 
راهبرد رفتاری: مطمئن ش��وید که عقاید و باورهای برند دوام آورده و 
توان کافی را برای قوت بخش��یدن به همکاران خود در نظر می گیرید تا 
آنها نیز بتوانند این عقاید و باورها را به صورت عملی به نمایش بگذارند.

3- غریبه ها را راه دهید
متفک��ران کوتاه مدت با ه��دف احاطه و برت��ری در عرصه فروش، به 
دنبال جمع آوری اطاعات بوده و می خواهند به مش��تریان خود بگویند 
که چ��ه کاری انجام دهند. خالقان میراث م��درن کاری برعکس انجام 
می دهند، آنها با فراهم کردن مجالی برای مشتریان در روایت مشارکتی 
داس��تان های برند، تاثیر اجتماعی خود را گس��ترش و رش��د می دهند. 
پروژه بهتر خواهد ش��د، به واس��طه اس��تفاده از پیام های ارتقای برند و 
اش��تراک گذاری ویدئوهای ش��خصی خود، صدها هزار حمایت کننده را 

تحت تاثیر قرار دادند. 
راهبرد نافذ و تاثیرگذار: به جای اینکه س��عی بر کنترل مشتریان خود 
داشته باشید، به دنبال راه هایی برای ایجاد تاثیر اجتماعی باشید و برای 
مش��تریان خود مجالی فراه��م کنید که در جایگاه کمک نویس��ندگان 

برندتان فعالیت کنند. 

4- بازی منحصر به خودتان را طراحی کنید
متفکرانی که برنامه های کوتاه مدت دارند با کنترل قوانین )کسب و کار 
مس��اوی با سودآوری است( و استفاده از آگاهی مرسوم )در نوع دوستی 
هیچ گونه س��ودی وجود ندارد( موقعیت خود را حفظ می کنند. خالقان 
میراث جدید، قوانین را می ش��کنند و تناقضات را با هم آشتی می دهند 
)برای مثال، کسب و کار می تواند سودآور بوده و در جهت خیر و خوبی 

فعالیت کند( تا تغییری پایدار و جالب توجه را رقم بزنند. 
برای مثال شرکت 1۵0 ساله بلمونت استیکس، برای جذب طرفداران 
جدید به دیدن مس��ابقات اسب دوانی، دس��ت به ایجاد انجمن هایی زده 
اس��ت که برحس��ب القائات، ایده ه��ا و فناوری های مختل��ف افراد عضو 
را دس��ته بندی می کنند. این بدان معناس��ت که برای چنین ش��رکتی، 
دس��ته بندی های پیشین اعم از سرگرمی، ش��رط بندی و فرهنگ عامه 
چندان مطرح نیست. نتیجه این کار، تشکیل و نمِو یک برند جدید است 

که در جهات غیرمرسوم رشد و ارتقا می یابد. 
راهبرد غیرمرس��وم: به دنبال تعریف دسته بندی خویش باشید، اجازه 

ندهید دسته بندی شما را تعریف کنند. 
5- هرگز از ساختن میراث خود دست نکشید

بس��یاری از متفک��ران لحظه ای یا ب��ه تکرار تجربیات گذش��ته ادامه 
می دهن��د و ی��ا اینکه در این کار موفق نمی ش��وند و هوی��ت خود را از 
دس��ت می دهند. خالقان میراث مدرن، برای دستیابی به نتایج بزرگ و 
قابل توجه به دنبال راه هایی هس��تند که به واسطه آنها، تجربیات موفق 
گذش��ته را به ش��کلی متفاوت و تطبیقی، تکرار کنند. در این خصوص 
مثال شرکت تیلور گیتار باب طبع ماست، یکی از موسسان این شرکت 
در آستانه 30 سالگی خدمتش به این شرکت، راهی را برای ادامه حیات 
میراث��ش انتخ��اب کرد. این انتخاب باعث ش��د تا آنه��ا بتوانند پیش از 
بازنشستگی، به شکلی عملی دانش و آگاهی خود را به اشتراک بگذارند 
و مطمئن شوند که اشتیاق شان برای ساختن گیتارهای محبوب مردم، 

در طول نسل های متمادی ادامه پیدا خواهد کرد. 
راهب��رد دائمی: تفک��رات کوتاه مدت خود را اصاح ک��رده و تفکراتی 
بلندم��دت را جایگزین آنها کنید، توجه داش��ته باش��ید که تصمیمات 

امروزتان در خدمت به فردا باشد. 
و در نهای��ت یک توصیه بس��یار مهم: اجرا و پیاده س��ازی این ۵ اصل 
آس��ان نیس��ت، هرچند که اگر این کار را بکنی��د، نتایج خوبی خواهید 
گرف��ت. بر طبق نظ��ر بافِت و دایم��ون، اگر رهبران بتوانن��د خود را از 
تفکرات کوتاه م��دت و موقتی برهانند، اقتصاد آمریکا تقویت می ش��ود، 
کارگران، س��هامداران و س��رمایه گذاران آمریکا س��ود می برند و میراثی 

مفتخرانه باقی خواهد ماند.        
entrepreneur :منبع

5 راهکار برای موفقیت در زمینه اجرای نمایش مرتبط با 
کسب وکار

چگونه برنامه تجاری خوبی را اجرا کنیم؟

اگر ش��رکت  عاقه مند به صرف هزینه، زمان و منابع کافی برای ایجاد یک 
برنامه تجاری جذاب است، باید نسبت به ریسک های احتمالی آن آگاهی داشته 
باشید. در این مقاله تاش ما گردآوری توصیه های کاربردی به منظور راه اندازی 

یک برنامه موفق بوده است. 
اهمیت مکان برنامه

همه اهالی کسب وکار نس��بت به تاکید سایت تحلیلی AdAge نسبت به 
اهمی��ت مکان برنامه آگاهی دارند. در حقیقت این امر به اندازه انتخاب فضایی 
برای دفتر ش��رکت دارای اهمیت اس��ت. ب��ه طور معم��ول برگزارکننده های 
نمایش��گاه های بزرگ در عرصه کس��ب وکار جایگاه های ویژه ای را نیز عاوه بر 
مکان های معمولی در اختیار شرکت ها قرار می دهند. فقط باید مقدار بیشتری 
هزینه کرد تا این جایگاه ها را صاحب ش��د. در این زمینه باید به سرعت اقدام 
کنید زیرا چنین غرفه هایی مش��تریان بس��یار زیادی دارد. به این ترتیب شاید 
نیاز به پیش خرید غرفه های ویژه کاما ضروری باشد. نکته جالب در این زمینه 
امکان عقد قرارداد بلندمدت برای اجاره غرفه های خاص در نمایشگاه هاست. در 
این صورت ش��ما با پرداخت هزینه ساالنه از جایگاهی ثابت برخوردار خواهید 

شد.
جلب توجه در سه ثانیه

در همه برنامه های تجاری صدها رقیب مشابه در تاش برای کسب جایگاه 
ما هستند. در حقیقت همه برنامه ها برای جلب توجه مخاطب با یکدیگر رقابت 
می کنند. برهمین اساس فرآیند تعامل با مخاطب ها برای کسب وکار شما بیش 
از ه��ر زمان دیگری اهمیت دارد. براس��اس آمارهای رس��می یک برنامه برای 
جلب نظر مخاطب مستعد به خرید فقط سه ثانیه وقت دارد. اگر در این زمان 
موفق به اقناع مخاطب نشود، وی را از دست خواهد داد. در بهترین حالت شما 
هفت ثانیه، ابتدا برای نمایش جلوه بصری زیبا و س��پس بیان پیام جذاب تان، 
فرصت پیدا خواهید کرد.  یکی از راهکارهای جلب توجه س��ریع اقدام خاف 
عادت اس��ت. بر این اس��اس باید کلیشه های موجود را کنار گذاشته و به سراغ 
امری کاما بدیع بروید. همچنین به طراحی صحنه تان نیز توجه ویژه کنید. در 
حقیقت مخاطب در نخستین نگاه طراحی دکور برنامه را برانداز خواهد کرد. بر 
این اساس اگر جلوه بصری شما زیبا باشد، وی به ادامه مشاهده برنامه ترغیب 
می شود. راهکار بعدی به روز رسانی طراحی سایت شرکت است. در این زمینه 
باید نمای س��ایت را همانند دکور برنامه برندمان در بیاوریم. شاید برای فردی 
عادی چنین طراحی چندان آس��ان نباشد. در این صورت همکاری با طراحی 

حرفه ای گزینه ای مطلوب برای کسب وکار شما خواهد بود.
متعادل عمل کنید

احتماال در روزهای اخیر گفته مشهور »کم معادل بیشتر است« را شنیده اید. 
در حقیقت چنین ش��عاری باید در برنامه تجاری ما نیز رعایت شود. به عبارت 
ساده، برای موفقیت در اجرای یک برنامه نیازی به پرداختن به تمام امور مربوط 
به کسب وکارتان نیست. به جای این کار هدف خود را پیرامون یک جنبه خاص 
تعریف کنید. تنها در این صورت شما قادر به خلق برنامه ای ماندگار خواهید بود. 
در مورد محتوای برنامه همیشه متعادل گام بردارید. در حقیقت شما نباید 
حجم وس��یعی از اطاعات را به یکباره در اختیار مش��اهده کننده قرار دهید، 
بنابراین تا جای ممکن از جلوه های بصری استفاده کنید تا نیاز به ارائه محتوا 
کاهش یابد. بی شک در هر برنامه جذاب آیتم های فرعی جالبی نیز وجود دارد 
که شاید پیوند مستقیمی با هدف اصلی برنامه نداشته باشند. در زمینه تولید 
برنامه تجاری نیز گنجاندن چنین آیتم هایی ضروری به نظر می رسد. همچنین 
ب��رای ارائه اطاعات بیش��تر در زمینه موضوعی خاص اس��تفاده از لینک های 
جانب��ی مطلوب ب��ه نظر می رس��د. در این صورت مخاط��ب عاقه مند امکان 
مراجعه به آرش��یو اطاعاتی برندتان را خواهد داش��ت. این در حالی است که 
سایر مخاطب های معمولی با اطاعات بیش از اندازه آزرده خاطر نخواهند شد. 

استفاده بهینه از مسابقه و توسعه برنامه
همه مردم بازی  فریبی را دوس��ت دارند. فرقی هم میان بازی برای کس��ب 
جایزه یا تفریح وجود ندارد. در هر صورت ما با بازی های مختلف خو گرفته ایم. 
بر این اساس در برنامه تجاری تان راه اندازی بازی و سرگرمی گزینه چندان بدی 
نخواهد بود. در حقیقت چنین خاقیت هایی همیش��ه تفاوت میان برنامه های 
موفق و بازند ه  را رقم می زند. همچنین با اس��تفاده از این ش��یوه ش��ما فرصت 

مناسبی برای آشنایی بیشتر با مخاطب های تان خواهید داشت. 
در زمینه طراحی سرگرمی هدف اصلی شما باید ماندگاری برندتان در ذهن 
مخاطب باش��د. البته این ماندگاری همیشگی نیس��ت. صادقانه بگویم، با یک 
بازی س��اده برند ما در ذهن مخاطب جاودانه نخواهد ش��د. بلکه هدف اصلی 
افزایش ماندگاری برندمان در یادهاست. به عنوان مثال پس از برگزاری مسابقه 
ش��ما می توانید با ارسال ایمیل از رضایت شرکت کنندگان نسبت به هدیه شان 
اطمینان حاصل کنید. در این صورت افزودن برخی جمات انگیزشی نظیر »به 
نظرتان در س��ال آینده عملکرد بهتری در بازی ما خواهید داشت؟« به ترغیب 

هرچه بیشتر مخاطب کمک خواهد کرد.
استفاده از شبکه های اجتماعی

صرف نظر از برنامه سازی شما باید برای توسعه کسب وکارتان توجه ویژه ای به 
شبکه های اجتماعی داشته باشید. در حقیقت دنیای امروز جوالنگاه شبکه های 
اجتماعی و ارتباط آناین اس��ت. بر این اس��اس تقریبا جایگاه وب س��ایت ها را 
پلتفرم های اجتماعی اشغال کرده اند. دلیل این امر نیز واضح است: شبکه های 
اجتماعی امکان دسترس��ی راحت ت��ر و لذت بخش تر را ب��رای کاربران فراهم 
می کنند. به عنوان نمونه ای از کارایی های شبکه های اجتماعی می توان به سایت 
Umbrella.com اش��اره کرد. این سایت که به صورت یک شبکه اجتماعی 
طراحی ش��ده، امکان مشاهده اطاعات طبقه بندی ش��ده شرکت ها را به افراد 
عاقه مند می دهد. به این ترتیب ش��رکت ها برای ارائه اطاعات نیازمند تحمل 
دش��واری های مختلف نخواهند بود. صرف نظر از پلتفرمی خاص، شما امکان 
دعوت همگانی از طریق شبکه های اجتماعی را خواهید داشت. به این ترتیب با 
انتشار پیامی در صفحه رسمی تان از دعوت فرد به فرد بی نیاز می شوید. مزیت 
اصلی شبکه های اجتماعی در اینجا کاما روشن است: برقراری ارتباط با خیل 
وسیعی از افراد در سریع ترین زمان ممکن.  استفاده از شبکه های اجتماعی برای 
بررسی نحوه عملکرد سایر رقبا نیز بسیار مفید خواهد بود. در حقیقت این شیوه 

به شما تصویری واضح از نحوه عملکرد دیگران می دهد.
نتیجه گیری

در بخش های قبلی پنج توصیه کاربردی به شما ارائه شد. بی تردید با توجه 
به توصیه های فوق بخش زیادی از مس��یر موفقیت شما هموار خواهد شد. در 
عین حال توجه داش��ته باش��ید اگر توصیه بهتری در ذهن داری��د، آن را نیز 
در برنامه تان عملیاتی کنید. به این ترتیب از خاقیت تان نیز به نحو مناس��ب 

استفاده خواهید کرد.
noobpreneur :منبع
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پیرامون مس��ائل، مش��کات و دس��تاوردهای مربوط به شرکت های 
دانش بنیان و اس��تارتاپ های کش��ور، حرف برای گفتن بس��یار اس��ت. 
یکی از مس��ائلی که می توان روی آن س��اعت  ها بحث و گفت و گو کرد، 

مهارت های مدیریت کسب و کار است.
به گزارش ایس��نا، بررس��ی ها نش��ان می دهد عمده کسب و کارهای 
دانش بنیان، غنی از دانش فنی و فقیر از مهارت های مدیریت کس��ب و 
کار هس��تند که این موضوع در بلندمدت تیم های فناور را با شکست ها 
و زیان ه��ای زی��ادی مواجه کرده اس��ت. پیرامون بررس��ی این موضوع 
و شناس��ایی آس��یب ها و ارائ��ه راه حل ها ب��ا دو تن از اعض��ای انجمن 
ش��رکت های دانش بنیان استان اصفهان و یکی از مدیران عامل شرکت 
ش��اخص دانش بنیان و مدیر س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اشتغال 
فارغ التحصی��ان ش��عبه جهاد دانش��گاهی واحد اصفه��ان به گفت وگو 

نشستیم.
ابتدا از تاسیس انجمن شرکت های دانش بنیان در استان اصفهان 

بفرمایید.
س��ید یاسر معین الدینی، عضو هیات مدیره انجمن و رئیس کمیسیون 
ارتباطات و هم افزایی: انجمن ش��رکت های دانش بنیان اس��تان اصفهان 
براس��اس احساس نیازی که در فعاالن این حوزه حس می شد، در اوایل 
س��ال 1394 براساس قوانین بهبود مس��تمر محیط کسب و کار و اتاق 

ایران در قالب یک تشکل مستقل تاسیس شد.
نیازی که ش��رکت های دانش بنیان یا تیم های فن��اور دارند و انجمن 
پیگیر آن بوده اس��ت، س��ه مح��ور اصلی دارد؛ مح��ور اول تحت عنوان 
»ارتباط��ات و هم افزای��ی بهینه کس��ب و کاره��ای دانش بنیان« باعث 
خواهد ش��د تا ش��رکت های دانش بنیان با فعالیت های متفاوت یکدیگر 
را بشناسند. هم افزایی و ارتباطات بین این شرکت ها، فرصت های بهینه 
زیادی را به وجود می آورد. در این راس��تا امس��ال یک��ی از بزرگ ترین 
گردهمایی های ش��رکت های دانش بنیان در چند س��ال اخیر را برگزار 
کردیم. شرکت ها واکنش خوبی به این گردهمایی داشتند و فرصت ها و 

پیشنهادهای خوبی از سوی شرکت ها به یکدیگر صورت گرفت.
محور دوم ارائه بازخورد به سیاس��ت گذاران در حوزه توس��عه فناوری 
و توس��عه شرکت های دانش بنیان اس��ت. با زحمات کشیده شده، قانون 
حمای��ت از ش��رکت های دانش بنی��ان، صندوق نوآوری و ش��کوفایی از 
مواردی اس��ت که سیاست گذاران با بررس��ی های انجام شده پایه گذاری 

شده است.
محور س��وم، محور توانمندسازی شرکت های دانش بنیان است. طبق 
ارزیابی های صورت گرفته، ش��رکت های دانش بنیان در مدیریت کس��ب 
و کارها ضعف های بس��یاری دارند. در این ح��وزه مرکز تعالی مدیریت 
بازرگانی تاسیس شد و با مطالعاتی که انجام می دهد، ساختار مدیریت 

بازرگانی شرکت ها را ارزیابی می کند.
بفرمایید که هدف از تاسیس این انجمن چه بوده است؟

معین الدین��ی : یک��ی از اه��داف تش��کیل انجمن این بوده اس��ت که 
دانایی های��ی موج��ود در بین ش��رکت های دانش بنیان و نوپا منتش��ر 
ش��ود و ش��رکت ها بتوانن��د از تجارب یکدیگ��ر اس��تفاده کنند. بحث 
مدیریت کسب وکار در تمام کس��ب وکارهای موجود در ایران و به ویژه 
کسب وکارهای دانش بنیان هویتی ندارد و به آن پرداخته نمی شود. تنها 
در این حوزه کارگاه هایی برگزار می ش��ود که خروجی محسوسی ندارد 
درحالی که مدیریت توانمندسازی کس��ب وکارها، دارای فناوری های به 
خصوصی هس��تند که باید ب��ه آن به طور ویژه پرداخت. ش��رکت های 
توانمند بسیاری وجود دارند که به دلیل استفاده نکردن از فناوری های 

مدیریت توانمندسازی کسب وکار محکوم به شکست شده اند.
مشکل عمده شرکت های دانش بنیان در کدام بخش است؟

معین الدینی: در آموزش کس��ب وکارها مش��کل عمده ای وجود ندارد 
و بیش��تر مش��کات محدود به بازاریابی و مش��تری یابی است. معموال 
ش��رکت های دانش بنیان این موضوع را به رس��میت نمی شناس��ند و به 
همین دلیل پس از مدتی ممکن است مجموعه با شکست مواجه شود. 
در موضوع مدیریت توانمندسازی کسب وکار رسانه ها می توانند بسیاری 
کارساز و کمک کننده باشند و می توانند سواد کارآفرینی، سواد مدیریت 

کسب وکار را به زیست بوم شرکت های دانش بنیان اضافه کنند.
برای افزایش مهارت های مدیریتی در شرکت های دانش بنیان چه 

باید کرد؟
معین الدین��ی: ش��رکت های دانش بنیان فنی زده هس��تند و به لحاظ 
مهارت های مدیریت کس��ب وکار فقیر هستند. 20 سال تجربه و آزمون 
و خطا انجام داده ایم و از این نقطه باید آسیب شناس��ی ش��ده و عیوب 
برطرف شود. بخش��ی از عیوب به سیستم آموزشی کشور باز می گردد. 
نظام آموزشی کشورمان در اصطاح کارمندپرور است و فارغ التحصیان 
دانشگاهی آمادگی الزم برای کارآفرین شدن را کسب نمی کنند. انجمن 
به این نتیجه رس��ید که مهارت های مورد نیاز از طریق رسانه ها و طرق 

دیگر اطاع رسانی شود.
وضعیت صاحبان ایده کشورمان در حال حاضر به چه شکل است؟
یداهلل ذاکری، مدیرعامل ش��رکت پرش��یان دان��ش اصفهان: در بحث 
کارآفرینی دو بخش »ایده و پرورش ایده« و »سرمایه گذاری و مشارکت 
در ایده« وجود دارد. در کش��ور در بخش دوم بیش��تر مش��کل مشاهده 
 VC می ش��ود و شرکت های بزرگ در بحث سرمایه گذاری خطرپذیر یا
وجود ندارد. جایی که به اصطاح زیس��ت بوم نامیده می شود، هم وجود 
ن��دارد که تجارب منتقل ش��ود. البته فعالیت های��ی پیرامون این قضیه 
آغاز شده اس��ت، اما این فعالیت ها خیلی ابتدایی است. به عنوان نمونه 
برنام��ه ای به ن��ام shark tank وجود دارد که VC ها با صاحبان ایده 
گفت وگ��و می کنند و در این برنامه ی��ک صاحب ایده، ایده خود را ارائه 
می دهد و س��رمایه گذاران و VCها صاحب ایده را به چالش می کشانند، 

اما چه تعداد VC )سرمایه گذار خطرپذیر( در کشورمان وجود دارد.
آیـا در حـال حاضـر رونـد خاصـی وجـود دارد تا شـرکت های 

دانش بنیان به بازار فروش مرتبط شوند؟
عادل امامی، عضو هیات مدیره انجمن و مدیر تحقیق و توسعه شرکت 
س��اخت تجهیزات سپاهان )مپنا(: اتفاقی که در شرکت های دانش بنیان 
در ح��ال وقوع اس��ت این اس��ت که دانش��جویان ت��ازه فارغ التحصیل 
دانشگاهی با آرزوهای بزرگ، کسب و کارهای کوچکی را شروع می کنند 
و پارک های علم و فناوری کمک می کنند تا این افراد بتوانند کار تجاری 
را در کنار نبوغ علمی خود ترکیب کنند و بتوانند ایده خود را بفروشند، 
اما در کار تجاری ۵0درصد قضیه خریدار است و حل مسئله جایی است 
که این دو )خریدار و صاحب ایده( به یکدیگر برسند. دستور کار انجمن 

اس��ت که ای��ن موضوع را پیگیری و به فرآین��د تبدیل کند و به جایگاه 
قابل قبولی برساند. به عنوان نمونه می توان از شرکت مپنا نام برد؛ مپنا 
با برگزاری مسابقاتی در بخش تحقیق و توسعه هلدینگ، کسانی را که 
در ح��وزه کس��ب وکار مپنا صاحب ایده هس��تند، گردهم جمع می کند 
و افرادی که ایده های خوبی داش��ته باشند، تش��ویق می کند تا بتوانند 
ایده خود را توس��عه دهند. خروجی این مسابقه در وهله اول شناسایی 
نیروهای خاق اس��ت که جذب هلدینگ می شوند. در واقع ایده پردازی 
آن ها باعث ایجاد حقوق ماهانه برای ش��ان خواهد شد. مشاهده می شود 
که پارک های علم و فناوری در کش��ور ایجاد ش��ده اند، اما اینها در خأل 
ایجاد شده اند؛ کسانی که ذی نفع صنعت و کشاورزی و بسترهای تجاری 
هستند باید پایگاه هایی داش��ته باشند و کلونی هایی را مثا در شهرک 
علمی و تحقیقاتی تش��کیل دهند که هر کس بسته به عاقه اش جذب 
یکی از این کلونی ها و هس��ته ها شود تا زحمت و وقتی که می گذارد به 
نتیجه برس��د و جذب س��متی ش��ود. در حال حاضر تکنولوژی هایی در 
پارک ه��ای علم و فناوری اصفهان وجود دارند که برخی برای به دس��ت 

آوردن بازار دست و پا می زنند.
معین الدینی در ادامه گفت: در انجمن ما به مدل جذب و برون سپاری 
رس��یده ایم. در این مدل تقاضای بازار در حوزه های مختلف کشاورزی، 
آب و حتی اصناف و . . . شناس��ایی می ش��وند و این نیازها و تقاضاها به 
س��مت تیم هایی که می توانند در آن حوزه ایده پ��ردازی کنند، هدایت 
خواهد ش��د. از طرف نیاز بازار باید فعالیت ش��روع ش��ود و ایده و تیم 

براساس آن نیاز سازمان داده و تجهیز شود.
ذاکری: در کشور یک سری سازمان ها به عنوان طرف مشتری تشکیل 
ش��ده اس��ت که جای امیدواری دارد؛ به عنوان نمونه در این راس��تا در 

وزارت نفت، شرکت کاالی نفت ایران شکل گرفته است.
چـرا تازه فارغ التحصیالن دانشـگاهی در کارآفرینی و راه اندازی 

یک کسب و کار عمدتا دچار مشکل می شوند؟
ذاک��ری: یکس��ری فرهنگ س��ازی های غل��ط در ح��وزه فعالیت های 
کارآفرین��ی وجود دارد که عمدتا صدا و س��یما و نش��ریات بر آن دامن 
می زنند؛ از جمله آنکه فکر می کنند اس��تارتاپ ها مساوی هستند با تازه 
فارغ التحصیان دانش��گاه ها. درحالی که این تساوی کاما اشتباه است؛ 
اینجاس��ت که هم فارغ التحصیان دچار اشتباه می شوند و هم حمایت 
به غلط انجام می گیرد و باعث خواهد ش��د تعداد موفقیت ها کمتر شود. 
در حالی که اس��تارتاپ ها تعاریف دیگری دارند. در واقع اس��تارتاپ یک 
کار جدید و تعریف سرویس جدید است و شرکت نوپا با آدم نوپا تفاوت 
دارد. دانش فارغ التحصیان دانش��گاهی ما مثا در حوزه مهندس��ی در 
س��طح قابل قبول برای ورود به یک حرفه صنعتی نیس��ت و نمی تواند 
حرفی برای گفتن داشتن باشد چراکه در آزمایشگاه های دانشگاهی اش 
محی��ط صنعتی را درک نکرده اس��ت. در ش��رکت های اس��تارتاپ هم 

احتماال به همین شکل است.
امامی: ش��هرک علمی و تحقیقاتی گاهی سازمان ها را دعوت می کند 
و زمانی که گفت وگویی را با آنان ترتیب می دهیم متوجه می ش��ویم که 
این ه��ا به صورت کاما خام و فقط به صرف اینکه فکر می کنند ش��هرک 
علمی و تحقیقاتی جای مهمی اس��ت، دس��ت وپا می زنن��د تا چیزی را 
در ذهن ش��ان بتراش��ند و یک میز و صندلی در شهرک برای خود مهیا 
کنند! اصا نگاه تجاری ندارند. یک جوانی که باید دنیادیده ش��ود و در 
ش��رکت های مختلف کار کند و اصا مفهوم صنع��ت را بفهمد، بهترین 
دوران زندگی اش را در یک ش��رایط پرچالش س��پری می کند و پس از 
اینکه ناامید شد تازه می خواهد به صنعت وارد شود. اتفاقا باید این روند 

بالعکس انجام گیرد. جوان باید تجربه کافی را کسب کند با آن تجارب 
و اطاع��ات، اس��تارتاپی را ایجاد و کاری را آغاز کن��د. این موضوع هم 
باید تاکید ش��ود که ۵0درصد ش��رکت های موجود در شهرک آدم های 
باتجربه ای هس��تند که با دانشجویان بااس��تعداد، شرکتی را پایه گذاری 

می کنند.
معین الدینی: مهم ترین چیزی که شرکت ها باید به آن اهمیت بدهند، 
نیازهای بازار هس��تند. باید نیازهای بازار شناس��ایی شوند، براساس آن 
نیروهای جوان جذب شوند و در نهایت محصول تولید و روانه بازار شود.
امامی: رکن اصلی متولی اس��تارتاپ ها در کل کش��ور، معاونت علمی 
فناوری ریاس��ت جمهوری است و این ها سیاست گذاری می کنند. اولین 
قدم برای حل مش��کات این اس��ت که آس��یب هایی که روشن است با 
مصداق ه��ای آن بای��د به معاونت علمی منعکس ش��ود تا ش��اید بتوان 

مشکات موجود را برطرف کرد.
ما در کشور تعداد زیادی ش��هرک صنعتی داریم که سوله های خالی 
بس��یاری در آن وجود دارد که کارخانجاتی بوده اند که تعطیل شده اند. 
این ها همه س��رمایه های کش��ور هس��تند که تبدیل به سوله و اسکلت 
ساختمان شده اند. همین اتفاق ممکن است در شرکت های دانش بنیان 

و اس��تارتاپ ها ب��ه وقوع بپیون��دد. اولین قدم در جهت حل مش��کات 
نوش��تن مقاالت سازنده، آسیب شناسی و آمار گرفتن و انتفال این موارد 
به متولی فعالیت ها اس��ت. هومن س��راج، مدیر س��ازمان تجاری سازی 
فناوری و اشتغال فارغ التحصیان شعبه جهاد دانشگاهی واحد اصفهان: 
جوانان خاق ایرانی نش��ان داد ه اند که از یک محیط کوچک و محدود 
با تکیه به خاقیت و نوآوری خود ضمن ایجاد اش��تغال، درآمد کس��ب 
کنند و این روند می تواند الگویی مناس��ب برای دیگر جوانانی باشد که 
قصد دارند ایده های نوآورانه و خاقانه خود را به کسب و کار موفق بدل 
کنن��د. بای��د از انجام کارهای موازی اجتناب کرده و در راس��تای ایجاد 
اش��تغال برای جوانان که الزمه آن حمایت از اقتصاد دانش بنیان است، 
حرکت کنیم. مهم ترین الزمه رونق ش��رکت های خ��اق، ایجاد فضای 
مساعد و تسهیل فعالیت این کسب و کارها است. اگرچه زمان می برد تا 
ش��رکت های خاق مانند شرکت های دانش بنیان به حجم قابل توجهی 
برس��ند، اما شرکت های این حوزه می توانند به جایگاه مطلوبی در سپهر 
اقتصاد دانش بنیان دست یابند. در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری 
نیازمند ایجاد زیس��ت   بوم کارآفرینی هس��تیم و تحق��ق این مهم، جز با 
حرکت در مسیر خاقیت امکان پذیر نیست. می توان مهم ترین پیشران 
حرکت اقتصاد دانش بنیان را فرهنگ سازی برای ایجاد زیست بوم مساعد 

کارآفرینی شرکت های دانش بنیان و استارتاپی عنوان کرد.
یک��ی از دالیل ع��دم تحقق اهداف کم��ی ش��رکت های دانش بنیان 
فقدان پش��توانه ها و بی توجهی به پیش نیازها بوده اس��ت. ترجمان این 
پیش نیازها، شناسایی و ایجاد زیرساخت هایی برای بروز ایده های جدید 
اس��ت که خروجی آنها، کسب و کارهای نوپا هستند. یکی از ضعف های 
پارک ها و مراکز رش��د، مش��کل در جذب ایده های کارآمد است، جهاد 
دانش��گاهی به عنوان یک نهاد توس��عه ای همواره سعی دارد در راستای 
اهداف نظام حرکت کند، تاش می کند فرهنگ سرمایه گذاری را ترویج 
کند. باید توجه داش��ت که سرعت حرکت جهان در این مسیر باال بوده 

و باید همه تاش خود را برای رسیدن به سایر کشورها به کار گیریم.
س��ازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال دانش آموخت��گان جهاد 
دانش��گاهی با هدف توس��عه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور و در 
راس��تای انجام مأموریت های محوله از نقشه جامع علمی کشور )ارتقای 
فرهن��گ کارآفرینی و روحیه خودب��اوری و ترویج الگوهای موفق علم و 
فناوری با تأکید بر جامعه دانش��گاهی کشور( به این سازمان و با عنایت 
به اهداف و برنامه های شش��م توسعه جهاد دانشگاهی )1396-1400(، 
مجموع��ه ای از اقدامات از جمله ش��کل گیری و شناس��ایی زیس��ت بوم 
کارآفرین��ی، توس��عه و راه ان��دازی ش��رکت های دانش بنی��ان و اقتصاد 
دانش بنی��ان، برگزاری رویدادها، فرهنگ س��ازی، جذب ایده و مخاطب 
تا تجاری س��ازی ایده و راه اندازی کس��ب و کاره��ای نوپا و فناوری های 
نو و جذب ش��رکت های نوپا در پارک ها و مراکز رش��د فناوری و مرحله 
توسعه بازار و جذب سرمایه گذار در جهت تقویت و شکوفایی زیست بوم 

کارآفرینی را برنامه ریزی کرده است.

شرکت های دانش بنیان؛ با غنای فنی و فقر مدیریتی
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اخبار

مدیرکل تأمین اجتماعی استان همزمان با روز خبرنگار با حضور 
در خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با اعضای هیأت مدیره این تشکل 
فراگیر رس��انه ای اس��تان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، جعفر سمس��اری در این دی��دار با بیان اینکه روز خبرنگار 
فرصتی ارزشمند و گرانبها برای پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان 
های فرهیخته از جمله شهید محمود صارمی که در راه روشنگری و 
آگاهی بخشی به جامعه جان خود را تقدیم کردند است، خبرنگاران 
را تجس��م امانت، مس��ئولیت، تعهد، دلس��وزی و وظیفه دانس��ت و 
افزود: س��امت فرهنگی و فکری ه��ر جامعه ای مرهون تاش های 
شبانه روزی خبرنگاران اس��ت. وی با تشریح گستره سازمان تأمین 
اجتماعی در آذربایجان ش��رقی، تعداد افراد تحت پوش��ش اداره کل 
تأمین اجتماعی اس��تان را بی��ش از دو میلیون نفر یعنی بالغ بر ۵4 
درصد جمعیت استان اعام نمود و اذعان داشت: این اداره کل ماهانه 
بالغ بر 190 میلیارد تومان از بابت تعهدات بلند مدت ش��امل حقوق 
167 هزار بازنشس��ته و مستمری  بگیر تحت پوشش و 14 میلیارد 
تومان از بابت حقوق بیکاری به مقرری بگیران بیمه بیکاری پرداخت 
می نماید. جعفر سمس��اری با تأکید بر اینک��ه ارائه خدمات کمی و 
کیفی مطلوب به جامعه گس��ترده تحت پوشش، نیازمند همدلی و 
همراهی شرکای اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی اعم از کارفرمایان، 
کارگران و بازنشستگان است تصریح کرد: اصحاب رسانه و خبرنگاران 
با کارکردهای خود نقش مؤثر و سازنده در جهت تنویر افکار عمومی، 
شفاف سازی و تبیین حقوق متقابل سازمان و ذینفعان دارد. مدیرکل 
تأمین اجتماعی اس��تان با اش��اره به اینکه خبرنگاران به عنوان زبان 
گویای جامعه، بایستی مطالبه گر باشند، پاسخگوئی و شفافیت در امور 
را الزمه تعالی و پایداری سازمانها و نهادهای خدمت رسان دانست و 

افزود: ارائه خدمات سریع و آسان توأم با تکریم مخاطبین از مهم ترین 
رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی در سالهای اخیر بوده و استقرار 
میز خدمت در شعب تأمین اجتماعی استان همگام با توسعه خدمات 
الکترونیکی، گواهی بر این مدعاست. مدیرکل تأمین اجتماعی استان 
آذربایجان شرقی ایجاد تعادل بین قوانین و مطالبات ذینفعان و ارائه 
خدمات بی منت در چارچوب قوانین و مقررات را از مهم ترین اولویت 
های تأمین اجتماعی استان ذکر نمود و با بیان اینکه نقش رسانه ها 
و مطبوعات به عنوان مهمترین ابزار اطاع رسانی عمومی جامعه، در 
توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه بی بدیل است، خاطر نشان کرد: 
اداره کل تأمین اجتماعی استان این ظرفیت را پشتوانه ای برای تحقق 
فعالیتها و وظایف ذاتی خود دانسته و امیدوار است تعامل موجود با 
رسانه های استان به نحو هر چه مطلوب تداوم و استمرار داشته باشد. 
الزم به ذکر است جعفر سمساری مدیرکل تامین اجتماعی استان در 

پایان دیدار حضوری خود با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات لوح 
س��پاس و تبریک روز خبرنگار را به اسد فاح رئیس خانه مطبوعات 
آذربایجان ش��رقی اهدا کرد. در بخشی از متن لوح سپاس و تبریک 
روز خبرنگاری که به امضای مدیرکل تامین اجتماعی استان تقدیم 
رئی��س هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی ش��د، آمده 
است:"اینجانب ضمن سپاس و قدردانی از همدلی و همراهی اصحاب 
رس��انه با اداره کل آذربایجان ش��رقی فرارس��یدن روز خبرنگار را به 
اصحاب رس��انه، اهل قلم و فعاالن خبری بویژه اعضای محترم خانه 
مطبوعات استان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزومندم در سایه 
قلم های روشنگر، آگاه، هشداردهنده و دلسوز، آینده ای روشن تر و 
پرامید در انتظار جامعه باشد." اضافه می شود خسروشاهی مدیرکل 
روابط عمومی تامین اجتماعی آذربایجان شرقی، جعفر سمساری را در 

جریان این دیدار همراهی می کرد.

تبریز – سـعید شیعه نواز: با حضور استاندار آذربایجان شرقی، 
امینی نماینده مردم هش��ترود در مجلس شورای اسامی، بهبودی 
رئیس سازمان برنامه و بودجه، ایمانلو مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
اس��تان، عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز، فرماندار و 
بخشدار هشترود، مسئولین استانی و شهرستانی، خانواده های معظم 
شهدا و تعدادی از اهالی شهر نظرکهریزی و اهالی روستای آالقیه با 
هزینه ای بالغ بر 12000 میلیون ریال بهره برداری از تصفیه خانه آب 
شهر نظر کهریزی با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به روش کاویتاسیون 
پاسمایی و با حذف فلزات سنگین آغاز شد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی در آئین  بهره 
برداری از طرح تصفیه خانه آب شهر نظرکهریزی گفت: رشد جمعیت 
و افزایش تقاضا براي دس��تیابي به آب با کیفیت بهتر و وجود برخی 
آالینده ها از جمله فلزات سنگین در برخی از منابع آبی که خطرات 
بهداشتی و زیست محیطی دارند، استفاده از روش های کارآمد تصفیه 
آب را ض��روری می نماید. علیرضا ایمانلو افزود: این طرح جزو طرح 
های تحقیقاتی این شرکت بوده که با حمایت شرکت آب و فاضاب 

اس��تان آذربایجان شرقی از محققین دانشگاه تبریز و با بررسی های 
آزمایش��گاهی و میدانی روشی جدید در سطح ملی و بین المللی با 
راندمان باال، ابداع و در ش��هر نظرکهریزی با مقیاس10 لیتر بر ثانیه 
با هزینه ای جمعا بالغ بر 12000 میلیون ریال اجرا  ش��ده اس��ت.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی در ادامه به مزایای 
استفاده از این طرح اش��اره کرد و افزود: عدم نیاز به افزودن هرگونه 
مواد شیمیایی، حذف فلزات سنگین با راندمان باال، زمان تصفیه بسیار 

پایین در حدود 2 دقیقه، بهره برداری آس��ان نسبت به سایر روشها، 
کاهش COD و BOD و بوهای نامطبوع، فضای بسیار کم جهت 
نصب سیستم، هزینه بسیار پایین نگهداری سیستم، کنترل PH تا 
حد نرمال و تکنولوژی کاما بومی از مزایای استفاده از این نوع تصفیه 
آب ش��رب می باش��د .الزم به ذکر است این طرح با توجه به مزایای 
ذکرشده پروژه »حذف فلزات سنگین با ظرفیت 10 لیتر در ثانیه به 
روش کاویتاسیون پاسمایی« به عنوان طرح محیط زیستی شرکت 
آب و فاضاب اس��تان آذربایجان شرقی به سیزدهمین دوره  جایزه 
مدیریت سبز ایران معرفی شده  و ارزیابی این طرح  براساس منطق 
EAST QUESTONNIER  بعنوان معتبرترین جایزه جهانی 
زیست محیطی در ش��رکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی 
برگزار شد. در ادامه این مراسم خدابخش استاندار آذربایجان شرقی 
ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران اجرای این طرح مهم آبرسانی 
از تصفیه خانه آب ش��رب شهر نظرکهریزی بهره برداری کرد .شایان 
ذکر است شهر نظرکهریزی از توابع شهرستان هشترود بوده که دارای 

3۸0 فقره انشعاب آب می باشد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه از برگزاری مانور اطفاء حریق مخزن سوخت به منظور ارتقاء 
توان عملیاتی و آمادگی در مواجهه حوادث ناشی از حریق مشتقات 
نفتی در این بندر خبر داد.  "قاسم عسکری نسب" با اعام این خبر 
گفت: در راستای ارتقاء دانش و توان عملیاتی نیروهای آتش نشانی 
در مقابله با حریق و حوادث احتمالی و انجام واکنش��های س��ریع و 
مناسب و هماهنگی واحدهای عملیاتی آتش نشانی، واحد ایمنی و 
بهداشت، گارد و غیره جهت کاهش خسارت و جلوگیری از توسعه 
حریق و س��رایت آن به دیگر نق��اط، مانور عملیاتی مقابله با حریق 
مخزن س��وخت و نشتی مایعات قابل اش��تعال و انفجار در محوطه 
عملیاتی بنادر و دریانوردی بندرلنگه برگزار ش��د. وی در تش��ریح 
سناریوی این مانور گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر بروز حریق 
در مخزن سوخت، تیم آتش نشانی ضمن استقرار در محل، با انجام 

عملیات خنک سازی، حرارت موجود در محیط را کاهش داده و در 
نهایت با استفاده از فوم، حریق را کنترل کرده و با پوشاندن مخزن 
از س��رایت آتش س��وزی به اطراف جلوگیری و هر کدام از یگان ها 
متناسب با ماموریت و وظیفه خود با رعایت دستورالعمل واکنش در 
ش��رایط اضطراری در این حادثه ایفای نقش کردند. عسکری نسب 

خاطرنشان کرد: در این مانور، نحوه عملکرد و مدیریت ایمنی و آتش 
نشانی و سایر نیروها بر اساس شاخص هایی همچون زمان رسیدن، 
زمان آماده سازی تجهیزات، زمان عملیات، هماهنگی تیمی، انضباط 
عملیاتی، آمادگی تجهیزات، نحوه استقرار خودروها، نحوه فرماندهی 
در عملیات و عملکرد تیم ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مدیر بنادر و 
دریانوردی بندرلنگه افزود: تعداد 12 نفر از پرسنل واحد آتش نشانی 
و نیز تعداد 1۵ نفر از واحد های اداری و عملیاتی از جمله اورژانس، 
حراست، یگان حفاظت و امور بندری، واحد عملیات بندری و دریایی، 
واح��د ایمنی و بهداش��ت و روابط عمومی در این مانور مش��ارکت 
داشتند. عسکری نس��ب از حضور 3 دستگاه کامیون آتش نشانی، 
خودرو فرماندهی آتش نشانی و یک دستگاه آمبوالنس در این مانور 
سخن به میان آورد و افزود: تاکنون حدود 11 مانور اطفاء حریق در 

این بندر برگزار شده است.

اهواز - شبنم قجاوند- خبرنگاران، قاصدان امین و راویان صدیق 
اطاعات و اخبارند که بی قرار بر مدار رویدادها و حوادث می کاوند تا 
جان های تشنه دانستن سیراب شوند . جریان زنده اطاعات با تکیه 
بر صداقت، صراحت و شجاعت خبرنگار در شریان های حیاتی جامعه 
به گردش در می آید و ش��ناخت و آگاهی اهل زمان را افزون تر می 
کند. خبرنگاری، حرفه ای آمیخته از هنر و عشق است و خبرنگاران 
با رعایت اخاق حرفه ای و عمل به وظایف خویش می توانند چشم 
بیدار مردم و مس��ئوالن باشند و سامت فرهنگی جامعه را تضمین 

کرده و به موثرترین نیروی اجتماعی برای حل مشکات تبدیل شوند. 
هفدهم مرداد ماه  به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی 
روز خبرنگار نامگذاری شده است، این فرصت را مغتنم شمرده و این 
روز بزرگ و شکوهمند، روز پاسداشت قلم را به همه ی خبرنگاران ، 
نویسندگان و روزنامه نگاران، صاحبان اندیشه و قلم و آزادگان عرصه 
اطاع رس��انی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نمایم .  از ایزد 
متعال برای شما و همه ی مجاهدان و تاشگران این عرصه توفیق و 

تداوم هدایت و سعادت و سرافرازی و سربلندی آرزومندم.

اصفهان - قاسم اسد- س��فیر جمهوری اسامی ایران در کنیا 
گفت: کنیا دروازه ورود ش��رق آفریقاس��ت و با صادرات به این کشور 
می توانید به بازار شرق این قاره وارد شوید. هادی فرجوند در سمینار 
آش��نایی با بازار کنیا در سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی 
اصفهان با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در تعامل اقتصادی ایران با 
کنیا وجود ندارد،افزود: نداشتن شناخت از بازار کنیا مهمترین چالش 
پیش روی ش��رکت های ایرانی برای حضور بلند مدت در این کشور 
است.   وی با اشاره به دریافت دو درصد کارمزد بانک توسعه صادرات  
برای جابه جایی وجوه نقد بین کنیا و ایران گفت:بانک های کنیا برای 
ای��ن جا به جایی 2۵ صدم درصد کارمزد دریافت می کنند و این در 
حالیست که  صادرکننده نیز باید ارز حاصله را در بانک به نرخ 4200 
تومان تبدیل کند.  وی تصریح کرد:طی 20 س��ال گذشته 9 شرکت 
ایرانی در کنیا مشغول فعالیت بودند که در حال حاضر به 42 شرکت 
رس��یده است و تا پایان سال به ۵0 شرکت خواهد رسید. وی افزود:تا 
قبل از س��ه سال پیش صادرات ایران به کنیا ساالنه 3۸ میلیون دالر 
بود که در سال 1396 به 136 میلیون دالر رسیده است و طی 6 ماهه 

اول سال به 76 میلیون می رسد . وی از ظرفیت صادرات 1۸0 میلیون 
دالری ایران به کنیا طی یک سال آینده خبر داد و گفت:شرکت های 
ایرانی می توانند با حضور فعال در نمایش��گاه های این کشور زمینه 
هم��کاری بلند مدت اقتصادی را فراه��م کنند.وی چای را مهمترین 
صادرات کنیا برش��مرد و گفت:شرکت های ایرانی می توانند با خرید 
چای از کنیا و صادرات آن به س��ایر کش��ورهای عربی و آسیای میانه 
زمینه توس��عه همکاری های اقتصادی با کنیا را افزایش دهند. وی با 
مقایسه حضور شرکت های ترکیه ایی در کنیا تصریح کرد:ترکیه ظرف 
مدت ۸ س��ال 400 شرکت را در این کشور به فعالیت دعوت کرده و 

زمینه صادرات 400 میلیون دالر کاال و خدمات را به این کشور فراهم 
کرده اس��ت .  سفیر ایران در کنیا گفت:کنیا ساالنه ۵/۵ میلیارد دالر 
صادرات و 16 میلیارد دالر واردات دارند و تراز تجاری منفی دارد . وی 
نرخ بیکاری در این کشور 40 درصد است و نیروی کار را  ارزان دانست 
و گفت:تقاضا برای مس��کن کوچک و متوسط  در این کشور افزایش 
یافته است.  قاسم علی جباری عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی اصفهان 
در این سمینار گفت:آفریقا فرصت بدیلی برای شرکت های ایرانی است 
که خواستار فعالیت بلندمدت در این کشورند. وی تصریح کرد:برخی 
از شرکت های استان اصفهان سالهاست در کنیا مشغول فعالیت اند و 
با مسایل از جمله حمل و نقل و انتقال وجوه بین بانک های دو کشور 
روبرویند. وی خواستار ارایه تسهیل ویژه از سوی سازمان توسعه تجارت 
ایران  برای شرکت کنندگان در نمایشگاه های کنیا شد و گفت:برخی 
از شرکت های استان اصفهان در نمایشگاه های کنیا شرکت کردند و 
به دلیل شرایط سیاسی نتوانسته اند به موفقیت های دست پیدا کنند. 
جباری از آمادگی اتاق بازرگانی اصفهان برای  اعزام هیات های تجاری 

به کنیا و برگزاری نمایشگاه تخصصی در این کشور خبر داد . 

مدیرکل تأمین اجتماعی در دیدار با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات آذربایجان شرقی:

سالمت فرهنگی و فکری جامعه مرهون تالش های خبرنگاران است

با حضور مدیرعامل آبفا و مسووالن استانی و برای اولین بار در کشور؛

تصفیه خانه آب شهر نظرکهریزی به روش کاویتاسیون پالسمایی به بهره برداری رسید

برگزاری مانور اطفاء حریق مخزن سوخت در بندرلنگه

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بمناسبت 17 مرداد روز خبرنگار

سفیر ایران در کنیا :

کارمزد بانک های ایرانی برای انتقل وجه از کنیا بایستی تعدیل شود

پیام مدیرکل آموزش و پرورش به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار
قـم- خبرنگار فرصت امروز- هفدهم مرداد ماه س��الروز 
شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار را گرامی داشته و بر ارواح 
بلند تمامی شهدای عزیزمان به خصوص شهیدان حوزه آگاهی 

بخشی درود و سام می فرستیم.
بسمه تعالی

هفدهم مرداد ماه س��الروز ش��هادت محم��ود صارمی و روز 
خبرنگار را گرامی داشته و بر ارواح بلند تمامی شهدای عزیزمان به خصوص شهیدان حوزه آگاهی بخشی درود و سام می فرستیم. 
این روز فرصت مغتنمی است تا ضمن پاسداشت تاش ها و زحمات فرهنگیان حوزه خبر و امیران با صفا و صاحبان با وفای قلم 
که با چشمانی بینا و تیز بین و زبانی گویا و صادق در بیان واقعیات و رسالت حرفه ای خویش با تعمق و تدبر همت می گمارند بر 
پیشگاهشان درودی جانانه و جاودانه را تقدیم می نمائیم. بی شک خبرنگاران فهیم، کاربلد و منصف استان مقدس قم پیش قراوالن 
افزایش آگاهی مبنی بر واقعیت ها و واقع بینی ها هستند که به مدد تعهد و رعایت اخاق حرفه ای مسئولیت خطیر خویش را دقیق، 
بهنگام، مدبرانه، بهینه و با تسلط بر استاندارد های اطاع رسانی خبری به مرحله بروز و ظهور می رسانند. از این رو اینجانب ضمن 
تشکر فراوان، همراهی بی کران خبرنگاران عزیز همراه با آموزش و پرورش استان قم را بر پیشگاه یکایک خوبان صاحب قلم و عدالت 
نگاران و حق نویسان عزیز مجدداً درود می فرستیم و به حکم » من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اهلل عز و جل« آرزو 
می کنم همچون همیشه چشمان تیز بین خود را برای کمک به بزرگترین نهاد تربیتی و آموزشی کشور به کار گرفته و اطاع رسانی 
دقیق و بیان انتقادات سازنده و پیشنهادات پیش رونده زمینه های توفیقات بیشتر استان عزیزمان و به خصوص شهر کریمه اهل بیت 

سام اهلل علیها، پایگاه اجتهاد و فقاهت را فراهم آورند.
حمید رضا شیخ االسام
مدیر کل آموزش و پرورش استان قم

طرح نظام ارجاع در استان لرستان اجرا می شود
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: طرح نظام ارجاع در سه سطح 
تعریف شده که این طرح تا اسفندماه امسال در استان لرستان اجرایی می شود. عباس پزشکی اظهار داشت: برنامه داریم زمینه اجرایی 
ش��دن طرح نظام ارجاع را که در س��ه سطح تعریف شده است تا اسفندماه در استان فراهم کنیم. وی افزود: در سطح یک این طرح 
بیماران به پزشکان عمومی ارجاع شده، در سطح دو به پزشکان متخصص و در سطح سه با صاح دید بیمار به پزشکان تخصصی 
ارجاع داده می شوند. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: فرآیند ارجاع بیماران در بستر الکترونیکی 
انجام خواهد شد و بیماران از طریق خانه های بهداشت، مراکز سامت و شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها به پزشکان معرفی 
می شوند. وی بیان کرد: به طور حدودی در 40 درصد روستاهای استان برای اجرای نظام ارجاع مشکاتی داریم چراکه زیرساخت های 
اینترنتی در این روستاها وجود ندارد بنابراین تاش ما بر این است که تا اسفندماه این مشکل حل شود. پزشکی تصریح کرد: اجرای 
نظام ارجاع بیماران در 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور شامل مشهد، گلستان و فارس به خوبی اجراشده و خروجی آن نتایج مثبتی 
داشته است. وی با اشاره به اینکه امسال برنامه اصلی ما در حوزه درمان، کنترل هزینه ها است تصریح کرد: در لرستان 600 پزشک 
متخصص داریم این در حالی است که کمبود پزشک متخصص در لرستان وجود دارد. سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
لرستان خاطرنشان کرد: در این راستا در سفر وزیر بهداشت به استان قول مساعد گرفتیم که در شهریورماه و در زمان توزیع نیروهای 
متخصص لرستان در اولویت قرار گیرد. وی گفت: در زمینهٔ عمل های سزارین در لرستان نیز طی سه ماهه نخست امسال ۵7 درصد 
زایمان های استان سزارین بوده که آمار باالیی است، در این زمینه اقدام کردیم که مقرر شد در قالب شورای بیمه، مراکزی که اقدام 

به انجام عمل سزارین می کنند مورد پیگیری قرار بگیرند تا سقف بیمه آن ها کاهش یابد.

اجرای پروژه های حفاظتی مشارکتی در440 هکتار از مراتع شهرستان آق قال
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با توجه به کاهش نزوالت آسمانی و افزایش دما پروژه های حفاظتی مشارکتی در440  هکتار از 
مراتع شهرستان آق قا در حال انجام می باشد.پروژه های حفاظتی مشارکتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری  در عرصه هایی در 
حال انجام است که با مشارکت شرکت تعاونی مرتعداری چمنزارآالگل، بهره برداران و شرکت کانسارخزر در مراتع شمال شهرستان آق 
قا در سال 1396 اصاح و احیاء گردیده بود.در همین خصوص عملیات حفاظتی – حمایتی از قبیل قرق، آّبیاری و... توسط شرکت 
های فوق الذکر در حال اجراء می باشد. شایان ذکر است با توجه به بررسی های بعمل آمده درصد موفقیت طرح بیش از 90 درصد 
اعام گردیده که مراتب بیانگر اقدام عملیات مراقبتی به موقع با نظارت و راهنمایی کارشناسان ورئیس اداره مذکور صورت گرفته است

روز جهانی جنگلبان، بزرگداشت حافظان و حامیان انفال در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در روز 31 جوالی 201۸ برابر با نهم مرداد 97 مصادف با روز جهانی جنگلبان مراسمی در 
محل سالن همایش یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان با حضور مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان و معاونین محترم اداره کل، مدیرکل اداره کل محیط زیست استان و مدیرکل مدیریت بحران استان برگزار شد.در این مراسم 
مهندس قزل سفلو مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن تقدیر از فداکاری ها و زحمات شبانه روزی جنگلبانان 
افزودند:" جنگلبانی حرفه ای ست که هیچگاه تعطیل بردار نیست و نیروها در هر شرایطی بایستی آماده باش بوده تا بتوانند انجام 
وظیفه کنند." ایشان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کردند:" منابع طبیعی و محیط زیست حافظ انفال هستند که متعلق 
به عموم مردم بوده و در جهت حفظ آن باید حفاظت فیزیکی و کیفی و کارشناسانه انجام شود."در ادامه این مراسم آقای جمالی 
مدیرکل محترم مدیریت بحران استان به ایراد سخنان خود در زمینه اهمیت منابع طبیعی و حضور نیروهای پرتاش پرداخته و بیان 
کردند:" اهمیت منابع طبیعی در سال های اخیر دو چندان شده و تغییر اقلیم تاثیر بسزایی بر آن داشته است، درنتیجه محدودیت 
ها و مشکات در حوزه منابع طبیعی باید شناسایی شده و امورات با تسهیل و روانی بهتر و بیشتر اجرا شود."ایشان در ادامه بر لزوم 
مشارکت ها تاکید داشته و افزودند:" می توان با مشارکت سازمان های غیر دولتی در حوزه اطاع رسانی و آگاهی در خصوص منابع 
طبیعی و محیط زیست قوی تر وارد شده و رویکرد متفاوت و تحول محور را برگزینیم."همچنین آقای عبدوس مدیرکل محترم 
محیط زیست استان ضمن ذکر یادبودی از شهدای محیط بان و جنگلبان و تاکید بر رشادت های ایشان عنوان کردند:"محیط بانان 
و جنگلبانان اهداف مشترکی داشته و هر دو نقش حیاتی در حفاظت و صیانت دارند." در انتهای این مراسم از جنگلبانان بارز استان 

گلستان تقدیر بعمل آمده و به پاس زحمات شبانه روزی لوح سپاسی به ایشان تقدیم شد.

دکتر حسین رنجبران، معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران :
خیرین سالمت مازندران در سال 96 نزدیک به 300 میلیارد ریال به 

سالمت کمک کردند
ساری – دهقان : دکتر حسین رنجبران، معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
حاشیه اجاس روسا، معاونین اجتماعی و مدیران شبکه های بهداشت و درمان کان منطقه یک 
کش��ور که در ساری برگزار شد در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در 1۵ شهرستان مازندران 
کانون سامت محله شکل گرفته است، گفت: در حال حاضر 120 کانون محله در استان وجود 
دارد و هدف ما گسترش آن در همه محله های استان است که در این راستا اقدامات بسیارخوبی 
را ش��بکه هاي بهداش��ت و درمان انجام دادیم. وی با تاکید بر گسترش کانون سامت محله در 
دانشگاه های کان منطقه یک کشور ، با بیان اینکه کار تحقیقاتی و علمی جهت افزایش سطح سواد سامت جامعه صورت 
می گیرد، ادامه داد: در حال حاضر مرکز مولفه هاي اجتماعي و مرکز تحقیقات در جهت افزایش سطح سواد سامت جامعه 
فعالیت مي کنند. معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه 2۵ درصد از مولفه های اجتماعی شدن سامت 
در اختیار وزارت بهداشت است، گفت: 7۵ درصد مابقی برعهده سایر نهادها، سازمان ها، ادارات و مردم است که می تواند در 
کاهش مشکات و آسیب های اجتماعي موثر باشند. وی با اعام اینکه در مازندران 1۵0 سمن در حوزه سامت فعال هستند، 
تاکید کرد: از این تعداد 60 سمن به صورت تخصصی در زمینه بهداشت و درمان فعالیت می کنند و مابقی به صورت عمومی 
در امر سامت فعال هستند. دکتر رنجبران با اشاره به جمع آوری و ساماندهی موقوفات حوزه سامت در سطح استان ، گفت: 
در جنوب شهرس��تان س��اری یکهزار ملک وقف بیمارستان امام شده اس��ت و عاوه بر آن در همه شهرستان ها موقوفاتی که 

جهت کمک به بیماران نیازمند و مستضعف صورت گرفته ، ساماندهی شده است.

مهندس مبادرثانی در دیدرار با شهردار آبیک
آمادگی ایجاد زیرساخت پایش تصویری شهر آبیک را داریم

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مهندس مبادر ثانی در دیدار با شهردار آبیک 
، ضمن ابراز آمادگی مخابرات منطقه قزوین بر ایجاد زیرساخت های پایش تصویری 
گفت: مخابرات منطقه قزوین تا کنون طبق تفاهم انجام شده با استانداری ، زیرساخت 
و بستر فیبرنوری را برای کلیه دستگاه های اداری استان ایجاد کرده است که این مهم 
،نقش به سزایی در ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان را داشته است.  وی ارائه بستر 
فیبرنوری به شهرداری در راستای خدمات بهینه بر بستر الکترونیک را از وظایف اصلی 
مخابرات برشمرد و برای رسیدن به این هدف ، خواستار هماهنگی الزم بین دستگاه 
های اجرایی استان گردید.  در این جلسه ،آگشته شهردار آبیک ضمن تقدیر از همکاری های فی مابین ایجاد بستر فیبرنوری برای 

پایش تصویری شهر آبیک را خواستار شد.
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گسترش فضای دیجیتال و شبکه های اجتماعی نیاز به 
برند شخصی را افزایش داده است. برند شخصی می تواند 

فرصت های شغلی فراوانی برای شما ایجاد کند.
 این روزها اهمیت برند ش��خصی بر کس��ی پوش��یده 
نیس��ت. اینکه خ��ود را چگونه به اطرافی��ان خود معرفی 
کنی��د و ن��وع نگرش و تفک��ر آن ها در مورد ش��ما تاثیر 

فراوانی در آینده شغلی تان خواهد داشت.
ماری��ا ماتارلی، کارآفرین و نویس��نده کتاب 12 مرحله 
برای داش��تن یک زندگی خوب و انج��ام دادن کارها در 

این باره می گوید:
بزرگ ترین آرزوی من بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه 
و ش��روع اولین کارم داش��تن کارت  ویزیت مخصوص به 
خودم بود که اس��م و موقعیت شغلی من روی آن نوشته 
ش��ده باش��د. کارت  ویزیت برای من به معنای حرفه ای و 
عالی بودن در زمینه کاری ام بود و نش��ان می داد که من 
راه درس��تی را برای دس��تیابی به اهداف و آینده ش��غلی 

بهتر طی می کنم.
ول��ی متاس��فانه من هیچ وق��ت موف��ق ب��ه داش��تن 
کارت ویزیت نش��دم، چون موقعیت ش��غلی من در محل 
کارم به گونه ای بود که ارتباطی مس��تقیمی با مشتریان 
نداش��تم و به طور تمام وقت در داخل شرکت مشغول به 
کار ب��ودم. اگر ام��روز این فرصت را داش��تم که به عقب 
برگردم و از نو شروع کنم به طور حتم سعی می کردم به 
جای کار کردن برای دیگران، کس��ب وکار شخصی خودم 

را داشته باشم.
اگر شما نیز می خواهید کسب وکار خودتان را مدیریت 
کنید، در آغاز کار بهتر است که یک کارت  ویزیت داشته 
باش��ید. برای این کار کافی است که نام، موقعیت شغلی 
و ی��ک آدرس آنای��ن مانند آی دی لینکدی��ن یا آدرس 

وب سایت را در کارت خود بنویسید.
در ادامه مراحل بعدی س��اخت یک برند ش��خصی را با 

هم بررسی می کنیم.
در حوزه کاری خود متخصص شوید

من زمانی شروع به ساخت برند شخصی خودم کردم که 
به طور تمام وقت در شرکتی مشغول به کار بودم. این کار 
را خارج از س��اعات کاری انجام می دادم و زمینه فعالیتم 
مبحث مدیریت پروژه ها در دنیای آی تی بود. سپس اقدام 
به شرکت در جلس��ه ها و نشست های محلی و سخنرانی 
در سمینار ها کردم. به این ترتیب توانستم با افراد زیادی 

آشنا شوم و خودم را به مردم معرفی کنم.
ش��رکت در این کنفرانس ها و س��خنرانی ها اطاعات و 

مهارت های من را افزایش داد، به زودی متوجه ش��دم که 
به خاط��ر تخصص و اطاعات خوب��م در زمینه  مدیریت 
پروژه و برنامه های کاربردی ش��هرت فراوانی پیدا کرده ام. 
در واق��ع من موفق ش��ده بودم تا برند ش��خصی خود را 
ب��ا معرفی کردن خود و توانایی هایم پایه گذاری کنم، پس 
از درک ای��ن مطلب از کارم اس��تعفا دادم و کس��ب و کار 

شخصی خود را شروع کردم .
یکی از اصول مهم در زمینه س��اخت برند شخصی این 
اس��ت که مهارت ها و تخصص ه��ای الزم در زمینه  حوزه 
کاری ت��ان را یاد بگیرید تا مردم ش��ما را به عنوان فردی 
متخصص و با اطاعات در این حوزه بشناسند. این شهرت 
و خوشنامی بخش مهمی از برند تجاری شما خواهد بود.
به روش های مختلفی اعتبار برند خود را باال ببرید

در دنیای امروز مشتریان و کارفرمایان بسیار محتاطانه 
عمل می کنند و هیچ وقت بدون تحقیق و ش��ناخت قبلی 
اقدام به معامله و استخدام کسی نمی کنند. بنابراین برای 
اینک��ه بتوانید به کمک برند ش��خصی خود کس��ب و کار 
جدیدی ش��روع کنید یا جایی استخدام شوید، باید توجه 
کنید که برندتان از اعتبار و اعتماد پذیری کافی برخوردار 

باشد.
یک��ی از بهتری��ن راه ها برای ایج��اد اعتب��ار و اعتماد 
س��خنرانی عمومی اس��ت. زمانی که ش��ما برای گروهی 
س��خنرانی می کنید، می توانید به طور مس��تقیم دانش و 
تجربیات خود را با آن ها به اشتراک بگذارید و اعتبار خود 

را به صورت شخصی ایجاد کنید.
راه ه��ای دیگری که به کم��ک آن می توانید پیام خود 
را با افراد دیگر به اش��تراک بگذاری��د و اعتبار خود را به 
عنوان یک متخصص افزایش دهید نوشتن مقاله، وباگ 

یا حتی کتاب است.
در فضای مجازی به صورت حرفه ای فعالیت کنید

در  ش��ما  شناخته ش��دن  چگونگ��ی  ش��خصی  برن��د 
دنیای بیرون اس��ت و ش��امل اطاعاتی اس��ت که هنگام 
جس��ت وجوی آناین در گوگل، وب سایت های مختلف و 
ش��بکه های اجتماعی در مورد شما نمایش داده می شود. 
تخص��ص و س��ابقه  کاری و اعتبار فقط بخش��ی از آن را 
تش��کیل می دهند، بنابراین س��عی کنید ک��ه در فضای 
مجازی فعالیتی کاما حرفه ای داش��ته باش��ید و همواره 

اطاعات به روز و کامل در دسترس دیگران قرار دهید.
آی��ا در ش��بکه های اجتماع��ی فعالیت می کنی��د؟ آیا 
پروفایل خود را در لینکدین و س��ایر شبکه های اجتماعی 
تکمیل کرده اید؟ عک��س پروفایل خود را چگونه انتخاب 

کرده ای��د؟ آیا تصاوی��ری از کنفرانس ها، س��خنرانی ها و 
فعالیت فوق برنامه خود به اشتراک گذاشته اید؟

با پاس��خ به س��وال های باال می توانید از میزان فعالیت 
خ��ود مطلع ش��وید. ب��رای فعالیت در فض��ای آناین به 
هیچ وجه کم کاری نکنید، س��عی کنید همواره به راه های 
مختلف حضور خود را بهبود بخش��ید و اطمینان حاصل 
کنید که فعالیتی کاما مرتبط و مناسب و حرفه ای دارید.

ش��عار مخصوص به خود را داشته باشید. تحقیق کنید 
که در حوزه فعالیت ش��ما چه مقوله ای بیشتر مورد توجه 
م��ردم قرار گرفته اس��ت، تخصص خ��ود را در آن زمینه 
افزای��ش دهی��د. زمانی که من وارد دنیای آی تی ش��دم، 
تخصص ه��ای الزم را در زمین��ه مدیریت پ��روژه جهانی 
کس��ب کردم و مردم من را به عنوان یک فرد شاخص در 

این زمینه به خاطر سپردند.
حدود چند س��ال پی��ش زمانی  که در ی��ک کنفرانس 
در فرانس��ه ش��رکت کرده بودم با نماینده یک شرکت از 
جامائیکا آشنا شدم، بعد از کنفرانس ما در لینکدین با هم 
ارتباط برقرار کردیم، بعد از گذشت یک سال آن نماینده 
ب��ا من تماس گرفت و اع��ام کرد که به یک مربی جهت 
آموزش مدیریت پروژه نیاز دارند. این ارتباط س��بب شد 
تا من در آن ش��رکت استخدام شوم. در واقع هنگامی که 
آن ها به مبحث مدیریت پ��روژه فکر می کردند، به خاطر 
اعتبار باالی برند شخصی ام، اولین اسمی که به ذهن شان 

خطور کرد من بودم.
ساخت برند شخصی مستلزم زمان است

دس��تیابی به هر هدف زمان و تاش فراوانی نیاز دارد. 
مدت زیادی طول کش��ید تا من توانس��تم اعتبار و ارزش 
برند شخصی خود را به سطح قابل قبول و خوبی برسانم، 
س��ایر اف��رادی که موفق به س��اخت برند ش��خصی خود 

شده اند نیز همین تجربه را داشته اند.
برای س��اخت برند خود تعلل نکنی��د. تاش خود را از 
همین االن ش��روع کنید. هدف خود را مش��خص کنید و 
سپس ببینید برای رس��یدن به این هدف چه مسیری را 
باید طی کنید. تمام امکانات و موانع را بس��نجید، س��عی 
کنید مرحله به مرحله پیش بروید، س��ریع و فرز باشید و 

با انرژی مضاعف هدف خود را دنبال کنید.
هر هفته زمانی را صرف س��اخت برن��د خود کنید و تا 
وقتی که به هدف خود دست نیافته اید ادامه دهید. تاش 
ش��ما به نتیجه خواهد رس��ید و برند شخصی تان به شما 

کمک خواهد کرد تا موفق تر باشید.
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برند شخصی می تواند منجر به فرصت شغلی در آینده شود

 6 تاثیر رقابت سالم در دفتر کار
که باعث تشکیل گروه و بهبود بهره وری می شود 

اگر رقابت در ش��رکت تان به خوبی انجام گیرد، می تواند به نحو چشمگیری موفقیت، بهره وری و حتی 
شادمانی را بهبود بخشد. 

رقابت در شرکت ها یک موضوع بحث برانگیز است. برخی استدالل می کنند که باعث افزایش بازدهی 
می شود و همزمان دیگران می گویند که فرهنگی منفی و بی رحمانه را خلق می کند. 

هر دو اس��تدالل معتبرند، اما هیچ پاس��خ درس��تی وجود ندارد. کس��ب و کارهایی خاص، فرهنگی 
بی رحمانه را خلق و آن را ترویج می کنند، درحالی که دیگران بر کار گروهی از طریق رقابت تأکید دارند. 

رویکردی مشارکتی، از مزایای رقابت بدون زمینه های منفی آن برخوردار است. 
اگر ش��ما قادرید که رقابت هایی مفرح، مؤثر و گروه محور خلق کنید، منافع زیادی به دست می آورید. 
در اینجا شش روشی آمده است که بهره وری را بهبود می بخشد، کارمندان تان را خوشحال تر می کند و 

سود خالص تان را افزایش می دهد. 
1- مردم از رقابت لذت می برند 

سال هاست که میهالی سیکزنتمیهالی )Mihaly Csikszentmihalyi(، روانشناس و مؤلف کتاب 
روانگی )Flow(: روانشناس��ی تجربه مطلوب، درباره موقعیت هایی تحقیق کرده است که مردم روانگی 
را تجرب��ه می کنند و تعریفش غرق ش��دن در یک فعالیت تا زمانی اس��ت ک��ه جذب کار پیش روی تان 

می شوید. 
س��یکزنتمیهالی دریافت که رقابت، مادامی که به اندازه کافی دش��وار باش��د، یکی از آن موقعیت های 
اصلی اس��ت که مردم روانگی را تجربه می کنند. اگر کاری بس��یار آس��ان باشد، هیچ کس نیاز به تاش 
زیادی نخواهد داش��ت؛ اگر بس��یار چالش بر انگیز باش��د، مردم دلسرد خواهند ش��د اما مردم در سطح 
مناس��بی از دش��واری رقابت تا حدی به چالش کشیده می شوند که آنها را کاما در کار پیش روی شان 
غرق می کند. موفق ش��دن در رقابت نیاز به تمرکز کامل دارد و متعاقبا به تجربه ای لذت بخش و ارزنده 

تبدیل می شود. 
ایج��اد رقاب��ت در دفتر کار می تواند ای��ن تجربه روانگ��ی را خلق کند. کارمندان زمانی که س��رگرم 
دست یافتن به هدفی باشند، اوقات بسیار لذت بخش تری را در دفتر کار می گذرانند. آنها دوست خواهند 
داشت که سر کار بیایند و در نتیجه هنگام حمله ور شدن به کارشان با نیروی بیشتر، به سطوح باالتری 

از بهره وری دست خواهند یافت. 
2- رقابت موجب خالقیت می شود 

تمایل مردم به خاقیت در زمانی که برای موفق ش��دن در حال رقابت هس��تند، بیش��تر اس��ت. این 
خاقیت منجر به بهره وری بیشتری می شود. در مقابل زمانی که افراد برای پشتکار زیاد جهت رسیدن 

به نهایت بهره وری انگیزه کمتری دارند، راه حل های مبتکرانه با تناوب کمتری ظاهر خواهند شد.   
زمان��ی که کارمندان خواهان موفقیت هس��تند، رویکردهایی را امتحان خواهند کرد که به پیامدهای 
بهتری منجر می شود، مثا در صورتی که یک کارمند بازاریابی منبع سرنخ جدیدی را پیشنهاد می دهد، 
این سرنخ می تواند در اختیار بقیه گروه بازاریابی قرار گیرد و اینگونه بهره وری را برای همه افزایش دهد. 

3- مردم همدیگر را تشویق خواهند کرد 
رقابت همراه خود اس��تاندارد کار باالتری می آورد. زمانی که یک همکار فروشی دوبرابر بیشتر در این 

فصل دارد و همکار دیگر می خواهد به او برسد، سخت تر تاش خواهد کرد.  
ما اغلب از درک توانایی خود عاجزیم مگر زمانی که تاش افراد دور و بر خود را مشاهده می کنیم. با 
ایجاد رقابت در دفتر کار، مردم برای الهام گرفتن به همتایان ش��ان نگاه خواهند کرد که چرخه بازخورد 

مثبتی به وجود آورده و سطح بازدهی را افزایش می دهد. 
4- رقابت تداعی مثبتی از شرکت را برای افراد به ارمغان می آورد

زمانی که رقابت به طور مشارکتی و مؤثر به اجرا گذاشته شود، می تواند تصویر مثبت تری از شرکت تان 
به کارمندان بدهد. کارمندان در پایان رقابت، دستاوردها و پیشرفت شان را به یاد خواهند آورد. انجام این 

کار احساسی ارزنده به آنها می دهد و همینطور در طول مسیر تفریح خواهند کرد. 
این نوع رقابت نه تنها کارمندان را بیشتر به سمت شرکت می کشاند، بلکه ممکن است به آنها انگیزه ای 
برای اس��تخدام دوستان خود دهد و کار با دوستان بهره وری را افزایش و منجر به یک سناریوی برنده-

برنده می شود. 
5- رقابت می تواند به ترفیعات و ابقای کارمندان در داخل شرکت کمک کند

رقابت داخل شرکت می تواند نشان دهد که افراد تا چه حدی به شرکت شما اهمیت می دهند. پاداش 
پیش رو و همین طور غرور برنده شدن به مثابه انگیزه است. بر این اساس، برنده شدن چالشی در داخل 

شرکت، اغلب به کارمندان متعهد نیاز دارد. 
بنابراین این رقابت ها می توانند روش هایی را ارائه دهند تا بتوان نحوه واکنش افراد داخل ش��رکت را 
تحت فش��ار مشاهده کرد. برخی از افراد موفق خواهند شد که ممکن است نشاندهنده توانایی مدیریت 
ترفیع در آینده باش��د. دیگران س��خت تر کار نخواهند کرد که نشاندهنده میزان انگیزه شان خواهد بود. 

این درس ها می توانند برای مدیریت و همینطور توانمندسازی کارمندان برای پیشرفت مفید باشند. 
6- رقابت به طور مناسبی کار سخت را تشویق می کند 

ما همه داس��تان کارمندی را شنیده ایم که به فروش یک میلیون دالری شرکت خود کمک کرد و در 
عوض 2000 دالر پاداش گرفت. اینگونه موقعیت ها جلوی کار س��خت را می گیرند و کارمندانی ناراضی 

به وجود می آورند. 
رقاب��ت از طرف دیگر کار س��خت را تش��ویق خواهد کرد. افرادی که بیش��ترین تأثی��ر را می گذارند، 
بیشترین درآمد را کسب می کنند. رقابت به آنها انگیزه خواهد داد تا به کار سخت خود در آینده ادامه 
دهند و عاوه بر این، درآمد خالص شرکت تان بیشتر خواهد شد. در صورتی که رقابت به درستی برقرار 

شود، سود بیشتری از هزینه پاداش ها ایجاد خواهد کرد. 
ش��رکت تان برای اس��تفاده از مزایایی که ممکن است به وجود آید، نیازی به رقابت مداوم ندارد. حتی 

یک مراسم برنامه نویسان نرم افزار )hakathon( در سال می تواند ارزش را افزایش دهد. 
هنگام  اجرای این چالش ها، راه اندازی سیس��تم هایی برای حفظ فرهنگ مثبت ش��رکت اهمیت دارد. 
رقابت می تواند روحیات را تقویت کرده یا افس��ردگی به بار آورد. اگر رقابت در شرکت تان به خوبی انجام 

گیرد، می تواند به نحو چشمگیری موفقیت، بهره وری و حتی شادمانی را بهبود بخشد. 
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