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تنها انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی کافی نیست

لیست سیاه ارزی 
 انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی توسط رئیس جمهوری در هفته های اخیر واکنش های زیادی داشته است و 
بسیاری از کارشناسان این اقدام دولت را گامی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور، افزایش سرمایه های اجتماعی و 
بازگشت آرامش به اقتصاد عنوان می کنند و البته معتقدند که تنها معرفی آن ها کارساز نیست و ضروری است با متخلفان 
برخورد نیز صورت گیرد. به گزارش خبرآنالین، در این راس��تا رئیس جمه��وری در جدیدترین تصمیم برای برخورد با 
متخلفان، دستور داده تا نام این افراد در لیست سیاه قرار گیرد. این دستور در راستای برخورد با متخلفانی است که ارز 
دولتی دریافت کرده، اما کاالیی وارد نکرده اند. بر این اساس کارت بازرگانی این افراد تعلیق و به اتهام قاچاق ارز به قوه 

قضائیه معرفی می شوند. پیش ازاین نیز رئیس جمهوری دستور برخورد با متخلفان واردات خودرو را صادر کرده بود...

 چاره ای جز افزایش
تراکم کشت نداریم
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5 سیاست اعتباری جدید بانک مسکن
برای ساماندهی بازار

چرا نمی توانید در دفاتر کاری باز تمرکز کنید؟
نماد اعتماد الکترونیکی؛ کابوس کسب وکارهای آنالین

نشانه های افول اعتبار رهبران کسب و کار
پوش کمپین، تکنیک  جدید در بازاریابی

ادغام 4 تاکتیک ضروری برای موفقیت در بازاریابی
واتساپ درآمدزا می شود
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شام غیرمنتظره ترامپ و کوک
 برای همفکری در مورد

جنگ تجاری چین و آمریکا

3
بانک مرکزی پس از فعال کردن جدیدترین بسته ارزی خود 

به سـازمان هواپیمایی کشـوری و ایرالین ها اعالم 
کرد که از این پس باید ارز مورد نیاز خود را...

پس از تصمیم تغییر مبنای ارز ایرالین ها

رشد چند برابری قیمت بلیت 
هواپیما ادامه دارد

بهجاییادداشت

رفع چالش های اقتصادی 
 با اجرای اصول

حاکمیت شرکتی
بورس  ش��رکت  تفاهم نام��ه 
ب��ا ی��ک ش��رکت رتبه بن��دی 
بین المللی امضا ش��ده است تا 
برای اجرای حاکمیت شرکتی، 
ناشران بازار سرمایه رتبه بندی 

شوند.
روح اهلل حسینی مقدم با اشاره 
ب��ه اینک��ه موض��وع حاکمیت 
شرکتی در ایران از سال ۸۲ به 
بعد مطرح شد، گفت: نخستین 
مقام��ات  س��خنرانی  در  ب��ار 
حاکمی��ت  موض��وع  ب��ورس 
ش��رکتی و اهمی��ت آن مطرح 
ش��د. پیش نویس دستورالعمل 
این موضوع نیز توس��ط بورس 
ته��ران در س��ال ۸۶ تهی��ه و 
برای تصویب به سازمان بورس 
ارس��ال ش��د. معاون ناشران و 
اعضای شرکت بورس در گفت 
و گو ب��ا پای��گاه خب��ری بازار 
سرمایه )سنا(، با اشاره به اینکه 
پیش نویس حاکمیت ش��رکتی 
زمانی در بورس تهیه ش��د که 
هنوز مفهوم آن در فضای علمی 
و دانش��گاهی به شکل کامل و 
دقیق درک نش��ده بود، افزود: 
امروز در دنیا حاکمیت شرکتی 
یک موضوع اساس��ی است که 
در حوزه های مختلف علمی به 
آن پرداخته می ش��ود. در دنیا 
موضوع حاکمیت شرکتی فقط 

در فضای حس��ابداری 
5خالصه نمی شود...
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صادرات صنایع خودروسازی کشورمان به کشورهای همسایه همواره با 
افت و خیزهای فراوانی همراه بوده است و حاال با وضع تحریم های صنعت 
خودروس��ازی به نظر می رسد که بار دیگر این مسیر با چالش روبه رو شده 
اس��ت. مروری بر آمار و ارقام  شش س��ال قبل نشان می دهد که در چهار 
ماهه نخست سال 93 در حدود ۲۲ هزار دستگاه خودروی سواری به خارج 
از کشور صادر شده است. طبق آمار منتشره از سوی دفتر فناوری اطالعات 
و ارتباطات، ارزش این خودروها به میزان 1۲3میلیون دالر بوده اس��ت که 
نسبت به مدت مشابه سال 9۲ در حدود 355درصد افزایش نشان می داد.

همچنین عراق در س��ال گذشته میالدی، ۲017، به میزان ۶.۶ میلیارد 
دالر اجن��اس مصرفی نظیر گوجه فرنگی، پنکه، پت��و و خودرو از ایران وارد 
کرده اس��ت، اما در سال 9۶ با تغییر قوانین شماره گذاری خودرو در عراق، 

شاهد جلوگیری از واردات خودروهای ایرانی به عراق بودیم.
پس از رایزنی های فراوان این مش��کل رفع ش��د، اما ح��اال در پی وضع 
تحریم ها به نظر می رس��د که مهم ترین بازار صادراتی خودروسازان ایرانی 
از دس��ت رفته باشد، چرا که روز گذشته یک مقام بلندپایه شرکت عراقی 
واردات خودرو از ایران که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه، 
گفته است: »به خاطر تحریم های آمریکا ما واردات خودرو را از ایران متوقف 
کرده ایم.« این مقام مس��ئول اضافه کرد: »دولت ع��راق از آمریکا تقاضای 
معافی��ت ]از اجرای تحریم ها[ برای واردات بعض��ی قطعات الزم در تولید 
خودرو کرده است. در این حین، تمام خطوط تولید خودرو در عراق متوقف 
ش��ده اند و 5 ه��زار کارگر در این حوزه نمی دانند که آیا شغل ش��ان حفظ 

خواهد شد یا نه.«
در مقاب��ل اگرچ��ه میزان صادرات ع��راق به ایران رقم��ی ناچیز معادل 
77 میلی��ون دالر اس��ت، اخالل در وضعیت س��فر زائ��ران ایرانی به عراق 
که توریس��م مذهبی را شامل می ش��ود می تواند بر اقتصاد این کشور تاثیر 
منفی بگذارد. محمد صالح، مش��اور اقتصادی نخس��ت وزی��ر عراق در این 
ب��اره می گوی��د: »]با وضع تحریم ه��ا[ عراق می تواند از گ��ردش اقتصادی 
 حاصل از س��فر س��االنه ۲ تا 3 میلیون زائر ایرانی به عراق محروم ش��ود.«
 دول��ت عراق از هر زائر ایرانی برای صدور ویزای ورود به خاک این کش��ور
40 دالر دریافت می کند. این به جز مبلغی اس��ت که مس��افران ایرانی در 

هتل ها و در بازارهای این کشور خرج می کنند.
این درحالی اس��ت که براس��اس قیمت ها ب��ازار عراق، بهای خودروهای 
صادرات��ی ایران در عراق برای خودروه��ای تیبا و پراید به ترتیب ۸500 و 

۸300 دالر در عراق و 7۲00 و ۶000 دالر در آذربایجان ذکر شده بود.
البته خط��وط تولیدی ع��راق تنها فعالی��ت برون مرزی خودروس��ازان 
کشورمان نیست. در آگوست سال ۲01۶ میالدی خودروسازی ایران خودرو 

با جمهوری آذربایجان برای ساخت کارخانه مشترک به توافق رسیدند.
این کارخانه مشترک با سرمایه ۲4 میلیون منات احداث شد که 75درصد 
سرمایه گذاری از سوی جمهوری آذربایجان و ۲5درصد طرف ایرانی انجام 
شده است. در مرحله نخست قرار بود محصوالت خانواده دنا شامل خودروی 
دنا ودناپالس با نام های خزر SD و خزر LD در جمهوری آذربایجان تولید 
ش��ود. همچنین ظرفیت خط تولی��د محصوالت ایران خودرو در س��ایت 
جمهوری آذربایجان در فاز ابتدایی ساالنه 10 هزار دستگاه اعالم شده است 
و برنامه توسعه این سایت، به ظرفیت 15 هزار دستگاه در سال خواهد نیز 
وجود داشت که در نهایت حجم تولیدی معادل 100 هزار دستگاه خودروی 

سواری را در فاز اول فعالیت این شرکت رقم می زد.
امین آخوندوف، رئیس هیأت مدیره ش��رکت خودروس��ازی آذرماش در 
این باره توضیح داد که نخستین سفارش ما برای مصارف دولتی است که 
مربوط به سفارش وزارت انرژی، اقتصاد و اداره مالیات به این کارخانه است. 
در روزهای آینده فروش رس��می محصوالت این کارخانه در سه نمایندگی 
 SD فروش در باکو شروع می شود که شامل دو مدل خودرو با نام های خزر

و خزر LD است.
 LD از 1۶ هزار منات )9400 دالر( و خزر SD قیمت فروش مدل خزر
از 1۸ هزار منات )10 هزار و ۶00 دالر( آغاز می ش��ود و براس��اس اخباری 
که چند هفته قبل منتشر شد، خط تولید این خودروها در آذربایجان فعال 

شده است.
تاکنون اما مقامات آذربایجانی موضع خود را درباره ادامه همکاری با طرف 
ایرانی رسانه ای نکرده اند، اما با توجه به شدت تحریم های وضع شده از سوی 
آمریکا بعید نیست که آذربایجان نیز ناچار به تبعیت از تحریم ها شود و بدین 
ترتیب توقف خط تولید ایران خودرو در آذربایجان محتمل به نظر می رسد.

سرنوشت خطوط تولید آذربایجان چه می شود؟

توقف صادرات خودرو به عراق در پی تحریم های آمریکا 



مدیرعامل بانک مس��کن از پنج سیاس��ت اعتباری جدید بازار مسکن 
خبر داد و گفت که افزایش عرضه مس��کن متناس��ب با الگوی تقاضای 
مصرفی و افزایش نرخ تسهیالت از مهم ترین اولویت های این بانک است.
به گزارش روابط عمومی بانک مس��کن، »ابوالقاس��م رحیمی انارکی« 
روز ش��نبه اظهار داش��ت: مقابله با کاهش سطح پوشش دهی تسهیالت 
خری��د مس��کن به دنب��ال جهش قیمت ه��ا در بازار مل��ک و همچنین 
کم��ک به افزایش عرضه مس��کن مناس��ب با الگوی تقاض��ای مصرفی 
 در جامع��ه از جمل��ه سیاس��ت های اعتب��اری جدید این بانک اس��ت.

وی بی��ان ک��رد: باید پذیرف��ت که جهش ه��ای اخیر قیمت��ی در بازار 
مس��کن و نوس��ان های آن، آث��ار منفی خود را بر کاهش س��طح قدرت 
خرید متقاضیان مصرفی مس��کن و کاهش س��هم تس��هیالت بانکی از 
هزینه خرید مس��کن گذاش��ته اس��ت و از این رو اقدام های��ی در بانک 
 مس��کن آغاز ش��ده تا بتوانی��م آثار تورم��ی را تا حدی تعدی��ل کنیم.

مدیرعام��ل بانک مس��کن توضی��ح داد: سیاس��ت های اعتب��اری بانک 
مس��کن برای امس��ال به ش��کلی تدوین ش��ده که پرداخت تسهیالت 
بانکی برای س��اخت مس��کن تنها مشمول س��اخت واحدهای مسکونی 
ب��ا مت��راژ متوس��ط به پایین ش��ود و ب��ه ای��ن ترتیب متوس��ط متراژ 
 در ته��ران 75 مترمرب��ع و در س��ایر ش��هرها 100 مترمرب��ع اس��ت.

رحیمی انارک��ی اف��زود: امس��ال تس��هیالت بانک��ی س��اخت مس��کن 
تنه��ا ب��ه این گ��روه از واحده��ا پرداخت می ش��ود و ب��رای واحدهای 

 بزرگ مت��راژ و ب��زرگ مقیاس پرداخت تس��هیالت را نخواهیم داش��ت.
مدیرعام��ل بان��ک مس��کن اظه��ار داش��ت: همچنی��ن ق��رار اس��ت 
متناس��ب ب��ا افزایش قیمت مس��کن، بخش��ی از ش��کاف ایجادش��ده 
بین ق��درت خری��د متقاضیان و قیمت مس��کن را در قال��ب »افزایش 
س��هم تس��هیالت« جبران کنیم؛ در ای��ن مرحله هم پیش��نهاداتی به 
 بان��ک مرکزی ارائه ش��ده که در دس��ت بررس��ی کارشناس��ی اس��ت.

وی اف��زود: یکی از این پیش��نهادها، افزایش س��قف تس��هیالت خرید 
مس��کن ب��ا اس��تفاده از اوراق ح��ق تق��دم تا س��قف فعلی تس��هیالت 
پرداختی از محل صندوق پس انداز مس��کن یکم است؛ یعنی تسهیالت 
خرید مس��کن ب��ا اس��تفاده از این اوراق از س��قف ۶0 میلی��ون تومان 
 کنون��ی ب��ه ۸0 میلیون تومان ب��رای متقاضیان انف��رادی افزایش یابد.
مدیرعام��ل بانک مس��کن ادامه داد: در مورد صندوق پس انداز مس��کن 
یکم نی��ز در نظر داریم س��قف س��نی آپارتمان های مش��مول دریافت 
این تس��هیالت را از 15 س��ال ب��ه ۲0 س��ال افزایش دهیم ت��ا از این 
طریق واحدهای بیش��تری ک��ه اکنون امکان برخورداری از تس��هیالت 
 را ندارن��د، ب��ه دای��ره انتخ��اب متقاضی��ان خان��ه اولی اضافه ش��وند.
رحیمی انارک��ی خاطرنش��ان کرد: در قالب سیاس��ت چه��ارم، در حال 
فعال سازی مجموعه شرکتی و س��ازمانی خود در حوزه ساخت و تولید 
واحدهای مس��کونی ارزان قیمت، کوچک متراژ و میان متراژ و متناس��ب 
با الگوی تقاضای بازار مس��کن برای گروه های هدف هس��تیم؛ ش��رکت 

س��رمایه گذاری مس��کن در این زمینه در حال آغاز یک س��ری اقدام ها 
 اس��ت و پس از انجام جمع بندی نهایی، جزییات آن اعالم خواهد ش��د.
وی درب��اره پنجمی��ن سیاس��ت ای��ن بانک در ح��وزه مس��کن اظهار 
انبوه س��ازان  ب��ا  ارتب��اط  ایج��اد  ب��ه منظ��ور  داش��ت: رایزنی های��ی 
کش��ور ب��رای کم��ک ب��ه افزای��ش س��اخت واحده��ای مناس��ب ب��ا 
 الگ��وی تقاض��ای مصرف��ی در ب��ازار مس��کن انج��ام ش��ده اس��ت.
رحیمی انارک��ی گف��ت: پ��س از برگزاری یک نشس��ت با انبوه س��ازان 
سراس��ر کش��ور، اکنون چند اس��تان برای برگزاری جلس��ات اس��تانی 
و تصمیم گی��ری درب��اره بهتری��ن الگوه��ای تولی��د مس��کن مصرفی 
و م��ورد تقاض��ای آح��اد جامع��ه به خص��وص خان��ه اولی ها و س��ایر 
متقاضی��ان ب��ازار مس��کن که ب��رای خرید مس��کن قصد اس��تفاده از 
تس��هیالت بانکی را دارن��د، اعالم آمادگی ک��رده و از هیات مدیره بانک 
 مس��کن نیز برای هم اندیش��ی پیرامون ای��ن موضوع دع��وت کرده اند.
وی اظه��ار داش��ت: اکن��ون برنامه ریزی های��ی در ح��ال انجام اس��ت 
ک��ه ب��رای ه��ر اس��تان ب��ه ص��ورت جداگان��ه نس��خه بوم��ی تولید 
مس��کن تهی��ه ش��ود و امیدواری��م از م��اه آینده )ش��هریور( جلس��ات 
زمین��ه چاره اندیش��ی ش��ود.  ای��ن  در  و  تش��کیل  اس��تان   در ه��ر 
مدیرعامل بانک مس��کن، مهم ترین ویژگی این سیاست جدید اعتباری 
را اتصال انبوه س��ازان و متقاضیان خرید مسکن با استفاده از تسهیالت 

بانکی دانست.

5 سیاست اعتباری جدید بانک مسکن برای ساماندهی بازار

وزی��ر نی��رو گفت که وجود دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی تحقیقاتی 
در بخ��ش تصمیم گیری درباره چالش کم آب��ی و مدیریت مصرف، یک 

ضرورت است و ما نیازمند همکاری بیشتر با این مجموعه ها هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان، در شش��مین کنفرانس جامع 
مدیریت و مهندس��ی س��یالب با تاکید بر اینکه مسئله وقوع سیالب ها 
و مدیری��ت آن، یکی از برنامه های مهم برای وزارت نیرو اس��ت، گفت: 
هم درباره س��یالب و هم در سایر بخش های مرتبط با حوزه آب، وزارت 
نیرو نقش کلیدی داش��ته و موظف اس��ت برای مدیری��ت این مقوله و 
برنامه ریزی برای آن با سایر نهادهای ذی ربط، به صورت منظم و پایدار 

هماهنگی داشته باشد.
وی ادامه داد: س��ازمان هواشناس��ی ب��ا ارائه آم��ار و اطالعات دقیق 
ک��ه پای��ه مباحث مربوط به آب و هوا را تش��کیل می دهد، نقش مهم و 

تعیین کننده ای در مدیریت آب کش��ور و همچنی��ن در زمینه مدیریت 
سیالب ها دارد.

به گفته این مقام مس��ئول، ایران در حال تجربه خش��ک ترین سال ها 
نسبت به گذشته است؛ به این ترتیب، اجرایی شدن موضوع سازگاری با 

کم آبی می تواند وضعیت کشور را از شرایط کنونی، تا حدی دور کند.
اردکانیان، یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نیرو را مسئله سازگاری 
با کم آبی دانس��ت و ادامه داد: در اس��فند س��ال گذش��ته کارگروه ملی 
س��ازگاری ب��ا کم آبی با حضور چهار وزی��ر و دو معاون رئیس جمهوری 
تش��کیل ش��د تا به مباحث مربوط به این حوزه، ب��ا هماهنگی مدیران 

دستگاه های ذی ربط رسیدگی شود.
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه گفتمان اصلی درباره موضوع سازگاری با 
کم آبی باید طی یک دهه گذش��ته مورد رسیدگی قرار می گرفت، اظهار 

داشت: وزارت نیرو با همکاری سایر نهادهای ذی ربط، مصوبه ای را برای 
اجرای این طرح در هیات وزیران تدارک دید که اساس آن ماهیت چند 

انضباطه آب است.
اردکانی��ان تصریح ک��رد: مدیریت آب به صورت صحیح الزم اس��ت، 
از س��وی دیگر توسعه جمعیت شهرنش��ینی و همچنین تغییرات آب و 
هوایی و اقلیمی در ش��رایط کنونی باعث شده است که مدیریت مصرف 
ب��ه عنوان پیش درآمدی برای مدیری��ت تقاضا بیش از پیش مورد توجه 

قرار گیرد.
ای��ن مقام مس��ئول در پایان با اش��اره به حضور دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهش��گاهی تحقیقاتی توضیح داد: همکاری با ای��ن مجموعه ها برای 
تصمیم گیری بهتر در زمینه مدیریت منابع آبی یک ضرورت اس��ت و ما 

نیازمند همکاری بیش از پیش با این مجموعه ها هستیم.

در پ��ی افزایش قیمت تخم م��رغ در بازار مصرف، مع��اون وزیر جهاد 
کش��اورزی اعالم کرد که اگر قیمت این محصول با توجه به وعده ای که 
تولیدکنندگان برای عرضه مس��تقیم آن داده اند، کاهش نیابد با واردات 
مجدد، قیمت ها را متعادل می کنیم، اما هیچ مش��کلی در تولید و تامین 

تخم مرغ نداریم.
به گزارش ایس��نا، قیمت تخم مرغ طی هفته های گذش��ته روند رو به 
رش��دی را تجربه کرد و به ش��انه ای حدود ۲0 هزار تومان هم در بازار 
تهران رس��ید، به گونه ای که براساس آخرین آمار بانک مرکزی متوسط 
قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 
1۲مردادماه امسال هر شانه تخم مرغ به طور متوسط در سطح شهر 17 
هزار و ۶41 تومان فروخته ش��ده که نسبت به هفته قبل از آن ۸درصد 
نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۲1.۶درصد و نسبت به هفته مشابه سال 

قبل 3۶.۶درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.
البته این قیمت اعالم ش��ده از سوی بانک مرکزی میانگین قیمت این 
محصول پروتئینی در پایتخت اس��ت و در برخی از نقاط شهر تهران نیز 

هر شانه تخم مرغ از ۲0 هزار تومان عبور کرده است.
مرتضی رضای��ی - معاون وزیر جهاد کش��اورزی در امور دام -درباره 
وضعی��ت تولی��د و بازار تخم مرغ اینگونه به ایس��نا، پاس��خ داد که هیچ 
تغییری در تولید و تامین تخم مرغ در هفته های گذش��ته نداشته ایم که 
باعث افزایش قیمت این محصول پروتئینی شود و به نظر می رسد گرانی 
تخم مرغ ناش��ی از هیجانات بازار اس��ت و از سوی دیگر نیز سوداگری و 

واسطه گری همواره در بازار محصوالت کشاورزی اثرگذار بوده است.
وی اف��زود: در بازه زمانی مذکور تولیدکننده کاهش تولید نداش��ت و 
مصرف کننده نیز مصرفش را بیش��تر از گذش��ته نکرده اس��ت و به نظر 

می رس��د عواملی به غیر از عوامل فنی و تولید در بازار تخم مرغ اثرگذار 
است. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: برای جایگزینی واحدهایی 
که طی س��ال های گذش��ته بر اثر بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 
تولیدشان از بین رفته بود نیز اقدامات مناسبی انجام شد و آنها به تولید 
ادام��ه می دهند همچنی��ن قیمت تخم مرغ اگر همچن��ان رو به افزایش 

باشد براساس مصوبه مورد نظر واردات آن از سر گرفته می شود.
وی تصری��ح ک��رد: اگر ط��ی روزهای آین��ده اتحادیه ه��ای متولی و 
تولیدکننده تخم مرغ توانستند بازار این محصول را کنترل کنند وارداتی 
ص��ورت نمی گیرد، در غیر این ص��ورت و با توجه به وعده هایی که داده 
ش��ده قرار اس��ت آنها در میادین میوه و تره بار ش��هرداری تهران عرضه 
مس��تقیم تخم مرغ را برای تعادل بخشی بازار آغاز کنند، اما اگر قیمت ها 

کاهش پیدا نکند قطعا واردات تخم مرغ از سر گرفته خواهد شد.

وزیر نیرو:

ضرورت حضور فعال دانشگاه ها برای مدیریت چالش کم آبی

معاون وزیر جهادکشاورزی اعالم کرد

اگر تخم مرغ را ارزان نکنند وارد می کنیم

یادداشت

راه اندازی سامانه معامالت  مسکن الزامی  
است 

رئی��س کمیس��یون عمران مجلس گف��ت که راه اندازی س��امانه 
معامالت  مسکن می تواند وضعیت بازار اجاره را ساماندهی  کند.

محمدرضا  رضایی کوچی،  رئیس کمیس��یون عمران مجلس شورای 
اس��المی در گفت وگو با خبرنگار  باش��گاه خبرن��گاران جوان، با بیان 
اینکه مسکن اجتماعی در دولت یازدهم و دوازدهم در حد حرف باقی 
مانده است، گفت: در چند سال گذشته هیچ پروژه  عملیاتی ای برای این 
طرح از س��وی دولت دیده نشده است. وی افزود: مسکن مهر پردیس  
دارای مشکل و ایرادات  فراوانی است اما هم اکنون دولت باید سعی کند 
با مدیریت بحران مش��کالت موجود در بخش مس��کن مهر را برطرف  
کند. رضایی  کوچی  اظهار کرد: در مس��کن مهر سرمایه گذاری کالنی  
ص��ورت گرفته و هزاران نفر منتظر  خانه دار ش��دن هس��تند، بنابراین 
باید بتوانیم با برنامه ریزی دقیق این مشکالت را برطرف کنیم . رئیس 
کمیس��یون عمران مجلس  شورای اس��المی، تأکید کرد: دولت نباید 
هم اکنون بر طبل  ناامیدی  بکوبد بلکه باید سعی کند با ارائه برنامه های 
درس��ت ایرادات موجود در بخش مس��کن مهر را اص��الح کند. وی با 
اشاره به اینکه باید سعی کنیم تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم، 
گفت: ایجاد تعادل در بخش عرضه  و تقاضا و همچنین راه اندازی سامانه 
معامالت  مسکن می تواند یک گام مؤثر در بخش مسکن باشد. رضایی  
افزود: هم اکنون کار نرم افزاری  س��امانه نظارت بر معامالت  مس��کن به 
پایان رسیده و باید دولت هرچه سریع تر با بروزرسانی  این سامانه بتواند 
متقاضیان را از وضعیت بازار مسکن آگاه کند. رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: ثبت قراردادهای  مسکن در سامانه 

معامالت  و نظارتی می تواند کنترل قیمتی را در این بازار فراهم کند.

معاون نخست وزیر ژاپن:
خواهان خرید نفت ایران هستیم

معاون نخست وزیر ژاپن با اشاره به تحریم نفتی آمریکا علیه ایران 
تاکید ک��رد ژاپن خواهان خرید نفت ایران و معافیت از تحریم های 
نفتی است و این موضوع نیز به مقامات آمریکایی منتقل شده است.

به گزارش ایرنا، »تارو آسو«، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ژاپن روز شنبه 
در دیدار سفیر جمهوری اسالمی ایران در ژاپن اظهار داشت: دولت ژاپن در 
مذاکرات خود با دولت آمریکا، اهمیت حفظ روابط تاریخی با جمهوری اسالمی 
 ایران و همچنین مبادالت نفتی ژاپن با ایران را مورد تاکید قرار داده است.
»هیروشیگه س��کو«، وزیر بازرگانی ژاپن نیز روز پنجشنبه برای چندمین 
بار در یک هفته گذش��ته اعالم ک��رد ژاپن خواه��ان واردات نفت از ایران 
 اس��ت و به رایزنی ب��ا آمریکا برای معافیت واردات نف��ت ادامه خواهد داد.
واردات نف��ت ژاپ��ن از ایران در فاصله ژانویه تا ژوئن س��ال ۲01۸ به 1۶۲ 
هزار و ۲۲۲ بش��که در روز رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲.7درصد کاهش داشته است. میزان واردات ژاپن از ایران هم در 
شش ماهه نخست س��ال ۲01۸ معادل 5.3درصد از مجموع واردات نفت 
ژاپن بوده اس��ت. سفیر جمهوری اس��المی ایران در ژاپن نیز در این دیدار 
با اش��اره به پیشرفت و تعمیق روابط دو کشور در چهار دهه گذشته، ژاپن 
 را کش��وری مهم و قابل احت��رام از نگاه مردم و دولت ای��ران معرفی کرد.
»مرتضی رحمانی موحد« همچنین حمایت دولت ژاپن از برجام به عنوان 
ی��ک توافق مهم بین الملل��ی را اقدامی مثبت ارزیابی ک��رد و اظهار نمود 
 بخش های اقتصادی دو کشور انتظار دارند روابط آنها مورد حمایت قرار گیرد.
در این دیدار دو طرف بر اهمیت حفظ و تقویت روابط تاریخی و اقتصادی 

دو کشور تاکید کردند.

 کاهش قیمت نفت
با ادامه تنش های تجاری جهانی

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر رش��د عرضه روسیه افزایش یافت، 
اما تشدید تنش های تجاری بین المللی که رشد تقاضا برای انرژی را در 
معرض تهدید قرار داده اس��ت، طوالنی ترین کاهش هفتگی خود از سال 
۲015 را رقم زد. به گزارش ایسنا، بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا برای تحویل در سپتامبر در بازار نیویورک ۸۲ سنت یا 1.۲درصد 
افزایش یافت و در ۶7.۶3 دالر در هر بش��که بسته شد. بهای نفت برنت 
برای تحویل در اکتبر با 74 سنت یا یک درصد افزایش، در 7۲.۸1 دالر 
در هر بشکه بسته شد. هر دو قیمت پایه کاهش هفتگی داشتند. قیمت 
پایه آمریکا 1.3درصد و برنت 0.۶درصد کاهش داشت. آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش ماهانه خود پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت را 
به میزان 110 هزار بشکه در روز افزایش داد و 1.5 میلیون بشکه در روز 
برای سال ۲019 برآورد کرد. این آژانس اعالم کرد: عرضه جهانی نفت در 
ماه میالدی گذشته 300 هزار بشکه در روز افزایش داشت که عمدتا به 
دلیل تولید باالتر روسیه و تولید کشورهای عضو اوپک بود. تاماس وارگا، 
تحلیلگر ش��رکت PVM اظهار کرد: گزارش آژانس بین المللی انرژی با 
بازبینی تقاضا و برآورد باالتر از رش��د آن، بیش��تر از این که منفی باش��د 
مثبت به حس��اب می آید. بازارهای جهان��ی همچنین نظاره گر تحوالت 
در ترکیه و روس��یه که دچار بحران ارزی ش��ده اند و تاثیر احتمالی آنها 
بر رشد اقتصاد جهانی بودند. سرمایه گذاران همچنین اعمال تعرفه ها از 
سوی آمریکا و چین را زیر نظر داشتند و از این نگران بودند که اختالف 
تجاری دو قدرت اقتصادی ممکن اس��ت روی رشد اقتصاد جهانی تاثیر 
نامطلوب به همراه داشته باشد. تاکنون نفت آمریکا در فهرست تعرفه های 
انتقام جویانه چین قرار نگرفته است. وزارت بازرگانی چین بدون توضیح 
حذف نفت از فهرس��ت کاالهایی که هدف افزایش تعرفه این کشور قرار 
می گیرن��د، اقدامات آمریکا را غیرمنطق��ی خواند و اعالم کرد چین باید 
برای دفاع از حقوق مش��روع و منافع و سیستم تجارت چندجانبه با آنها 
مقابل��ه کند. اقدامات تالفی جویانه چین در برابر تعرفه های آمریکا از ۲3 
اوت اجرایی می ش��ود. در این بین، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز 
جمعه اعالم کرد شمار دکل های حفاری نفت در هفته گذشته 10 حلقه 
افزایش یافته و به ۸۶9 حلقه رس��یده اس��ت، در حالی که هفته پیش از 
آن دو حلقه کاهش داشت. مجموع دکل های حفاری فعال آمریکا شامل 
دکل های نفتی و گازی 13 حلقه افزایش یافته و به 1057 حلقه رسیده 
است. براساس گزارش مارکت واچ، اداره اطالعات انرژی آمریکا همچنین 
پنجشنبه گذشته اعالم کرد ذخایر گاز طبیعی این کشور در هفته منتهی 
به سوم اوت 4۶ میلیارد فوت مکعب افزایش یافته و به ۲.354 تریلیون 
فوت مکعب رسیده که 371 میلیارد فوت مکعب نسبت به سال گذشته 

کمتر بوده و 57۲ میلیارد پایین متوسط پنج ساله است.
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بان��ک مرک��زی پس از فعال ک��ردن جدیدترین بس��ته ارزی خود به 
س��ازمان هواپیمایی کش��وری و ایرالین ها اعالم کرد که از این پس باید 
ارز مورد نیاز خود را از س��امانه س��نا دریافت کنند؛ موضوعی که مبنای 

ارزی آنها را تغییر می دهد.
به گزارش ایسنا، براساس برآوردهای صورت گرفته از سوی ایرالین های 
مختلف داخلی، ش��رکت های هواپیمایی ح��دود ۶0درصد از هزینه های 
خود را با ارزهای خارجی پرداخت می کنند از این رو بخش قابل توجهی 

از منابع مالی مورد نیاز این شرکت ها ارزهای خارجی است.
در طول هفته های گذشته دبیر انجمن شرکت های هواپیمای خبر از 
آن داده بود که ارز مورد نیاز ش��رکت ها پرداخت نش��ده است و همین 

موضوع برای شان مشکالتی به وجود آورده است.
چند هفته پ��س از این اتف��اق با هماهنگی صورت گرفته میان بانک 
مرکزی و س��ازمان هواپیمایی کش��وری از این پس مبن��ای قیمت ارز 
ش��رکت های هواپیمایی براس��اس س��امانه س��نا خواهد ب��ود و در این 
چارچ��وب احتماال هزین��ه خرید دالر برای ش��رکت ها از 4۲00 تومان 
ت��ا ح��دود 9000 تومان افزایش پیدا می کند از ای��ن رو به محض آنکه 
س��ازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد مبنای ارز ایرالین ها تغییر کرده 
اس��ت، قیمت پروازه��ای خارجی به طور قابل توجه��ی افزایش یافت و 
حت��ی این روند در س��اعات ابتدایی آغاز به کار هفت��ه جاری نیز ادامه 

یافته است.
بررس��ی های خبرنگار ایسنا نشان می دهد در حال حاضر هزینه رفت 
و آمد به مس��یرهای پرتردد بین المللی در منطقه به شکل قابل توجهی 

افزای��ش یافته و عمال هزینه س��فر و هر یک از این ش��هرها با توجه به 
افزایش نرخ بلیت چند برابر شده است.

در مس��یری مانند تهران- اس��تانبول که تا حدود دو ماه قبل امکان 
خرید بلیت رفت و برگش��ت با هزینه ای حدود ی��ک میلیون تومان نیز 
وجود داش��ت، در حال حاضر ارزان ترین بلیت رفت و برگش��ت در این 
مسیر باالتر از ۲میلیون تومان است و ظرفیت پروازهای ارزان باقیمانده 

نیز بسیار محدود شده است.
در مس��یر ته��ران- تفلیس ارزان ترین قیمت بلی��ت پروازهای رفت و 
برگش��ت به 3میلیون تومان رسیده و در مسیر تهران – مسکو نیز تنها 
یک مسیر رفت و برگشت با قیمتی حدود ۲میلیون تومان در مرز باقی 

مانده است.
آنچه در این بین بیش��ترین اهمیت را دارد، جوالن شرکت  هواپیمایی 
خارج��ی در بازار آش��فته بلیت های ایران اس��ت در ش��رایطی که هنوز 
بسیاری از ایرالین های داخلی نرخ بلیت پروازهای خود را با شیب نسبتا 
مالیم��ی افزایش داده اند و هنوز در تمامی مس��یرها ارزان ترین بلیت را 
عرضه می کنند، اما شرکت های هواپیمایی خارجی قیمت های خود را به 

شکلی نجومی باال برده اند.
برای مثال ش��رکت هواپیمای ترکیش ایرالینز که در خطوط مختلف 
بین الملل��ی منطقه ای ای��ران فعالیت می کند، هزینه س��فرهای تهران- 
اس��تانبول، ته��ران- تفلیس را به باالی 5 میلیون تومان و در بس��یاری 
از پروازهایش به باالی ۸ میلیون تومان افزایش داده اس��ت. این شرکت 
در مس��یرهایی که مسافران را به شکل غیرمستقیم جابه جا می کند نیز 

افزایش قیمت قابل توجهی را ارائه کرده است.
ب��ا توجه به متغیر ب��ودن نرخ ارز در بازار فعلی احتماال ش��رکت های 
هواپیمای��ی نی��ز در روزه��ای مختل��ف قیمت ه��ای متفاوت��ی ب��رای 
پروازهای ش��ان ارائ��ه می کنند که در ای��ن بین ه��م برنامه ریزی برای 
ش��رکت های داخلی دش��وار می ش��ود و هم مس��افران نمی توانند برای 

سفرهای خود یک برنامه ریزی دقیق داشته باشند.

پس از تصمیم تغییر مبنای ارز ایرالین ها

رشد چند برابری قیمت بلیت هواپیما ادامه دارد

ب��ا وجود اینکه قرار ب��ود طبق مصوبه دولت و در قالب بس��ته جدید 
ارزی، ارز مس��افرتی در صرافی ها و ب��ا نرخی حدود یک درصد باالتر از 
بازار ثانویه ارائه شود، اما با توجه به عدم آماده بودن ساز و کار الزم فعال 
ارز مس��افرتی با این نرخ ها وجود نداش��ته و هم قیمت با بازار آزاد است؛ 

دالر اکنون تا مرز 11 هزار تومان در بازار قیمت خورده است.
به گزارش ایسنا، ماجرای پرحاشیه ارز مسافرتی همچنان ادامه دارد. 
از فروردین ماه س��ال جاری و در جریان تغییر سیاست دولت در حوزه 
ارزی نحوه پرداخت ارز به مس��افران تغییر کرد و به هر مسافر براساس 
کشور مقصد تا سقف 1000 یورو و با نرخ حدود 5000 تومان پرداخت 
می ش��د، ولی اما و اگرهای بس��یاری در رابطه با نحوه پرداخت این ارز 
مسافرتی وجود داشت و در نهایت بحث حذف آن از نرخ رسمی مطرح 
و در بس��ته جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد. در سیاست جدید قرار بر 
این شد تا تامین ارز مسافرتی در صرافی ها انجام شده و مسافر بتواند با 
ارائه مدارک سفر تا س��قف 5000 یورو دریافتی داشته باشد که قیمت 
آن نی��ز  طبق نرخی که در بازار ثانویه و در س��امانه نیما به طور روزانه 
تامین می ش��ود، تا یک درصد باالتر باشد. در بازار ثانویه که در روزهای 
اخیر معامالت آن به طور وسیع تری انجام می شود، ارز ناشی از صادرات 
عرضه  شده و واردکنندگان آن را خریداری می کنند. نرخ گذاری در این 
بازار به صورت توافقی و روزانه براساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد و 
در روزهای گذشته بین ۸000 تا 9000 تومان برای دالر قیمت خورده 
اس��ت؛ از این رو صرافی ه��ا باید ارز خود برای چند بخش��ی که امکان 

فروش آن را دارند، تا یک درصد باالتر عرضه کنند.
در ش��رایطی مسافران از سه ش��نبه هفته گذشته با قطع شدن عرضه 
ارز مس��افرتی در بانک ها مواجه و برای تامین نیاز به س��مت صرافی ها 
حرکت کردند که هنوز وضعیت مش��خصی برای آنها در بازار آزاد وجود 
ندارد چرا که اوال هیچ مش��خص نیس��ت کدام ی��ک از صرافی ها امکان 
عرضه ارز مس��افرتی را دارند و گذری در  بازار نشان می دهد که تمامی 
صرافی ها در این باره اقدام نمی کنند. از سوی دیگر محدود صرافی هایی 
که نرخ گذاری براساس بازار ثانویه انجام داده اند، ارز مسافرتی با نرخ یک 
درصد باالتر از این بازار تحویل نمی دهند و عمال مسافر باید ارز را با نرخ 

ب��ازار آزادی تامین کند ک��ه اکنون برای دالر تا حدود 11000 تومان و 
یورو تا بیش از 1۲000 تومان است.

دالیل این موضوع به مس��ئله مهم تامین منبع ارزی برمی گردد؛ برای 
اینک��ه صرافی ها بخواهند ارز را با نرخ بازار ثانویه بفروش��ند، باید برای 
آن ورودی و منبع تغذیه داش��ته باش��ند که منبع تامین ارز آنها در دو 
بخش محدود می ش��ود؛ اول اینکه ارز را از مشتری بر مبنای نرخ گذاری 
بازار ثانویه خریداری کرده باشند تا بتوانند یک درصد باالتر بفروشند و 
دیگر راه اینکه ارز آنها از معامالت در بازار ثانویه و یا همان سامانه نیما 
تامین شده باشد. این در حالی است که توضیحات دریافتی از صرافی ها 
از این حکای��ت دارد که در مرحله اول که طبق مصوبه دولت صرافی ها 
مجاز به خرید ارز شده اند، تقریبا هیچ مشتری حاضر نیست ارز خود را 
با نرخ بازار ثانویه که حدود 9000 و کمتر است به صرافی بفروشد چرا 
که اکنون بازار آزاد قیمت باالتری داشته و به راحتی می تواند با اختالف 

حداقل 1500 تومانی در هر دالر معامله خود را انجام دهد.
از سوی دیگر تامین ارز در سامانه نیما است که این نیز ماجرای خود 
را دارد، به هر حال صرافی ها وقتی ارز را در س��امانه خریداری می کنند 
باید در کشور دیگری به حساب صرافی واریز شده و به اسکناس تبدیل 
شود. در مرحله بعد ورود اسکناس به کشور و از طریق گمرک است که 
ه��ر دو مرحله هم زمانبر و هم هزینه خاص خ��ود را به همراه دارد که 
در مجموع این هزینه ها باالتر از آن یک درصدی اس��ت که برای صراف 
تعیین ش��ده تا باالتر از ن��رخ بازار ثانویه بفروش��د، بنابراین ورود ارز از 
این طریق هرچند که به گفته صرافان می تواند به مرور باعث شکس��ته 
ش��دن قیمت ها در بازار و تعدیل آن شود، اما فعال تا تعیین ساز و کار و 

اجرایی شدن آن زمانبر بوده و نمی تواند پاسخگوی مسافر باشد.
 در شرایطی که صرافی ها فعال عنوان می کنند دسترسی به ارز با نرخ 
ثانوی��ه ندارند پس امکان فروش با هم��ان نرخ و حتی یک درصد باالتر 
از آن را هم نخواهند داش��ت. در این حالت ارز مسافرتی معنا نداشته و 
مس��افران فعال باید با نرخ آزاد خری��د کنند تا اینکه در هفته های پیش 
رو و با هماهنگ ش��دن زمینه ه��ای الزم بتوانند برای تامین ارز با  نرخ 

بازار ثانویه اقدام کنند.

ارز مسافرتی هم قیمت بازار شد!

انرژی

هشدار آژانس بین المللی انرژی نسبت به 
تبعات تحریم های نفتی آمریکا

آژانس بین المللی انرژی در گزارش بازار نفت خود اعالم کرد تس��هیل 
نگرانی های اخیر نس��بت به تامین نفت ممکن اس��ت موقتی باشد، زیرا 
بازگش��ت تحریم ه��ای آمریکا علیه ای��ران به همراه مش��کالت تولید در 
سایر کش��ورهای تولیدکننده، ممکن است حفظ تامین جهانی را بسیار 
چالش برانگیز کند. به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی با بیان این که 
آرام ش��دن اخیر بازارهای نفت، تسهیل تنش های مربوط به تامین نفت 
در کوتاه م��دت، قیمت های پایین و همچنین رش��د کمتر تقاضا ممکن 
است تداوم نداشته باشد، خاطرنش��ان کرد: تا زمان انتشار »گزارش بازار 
نفت« بعدی این آژانس در اواس��ط سپتامبر، تنها شش هفته با بازگشت 
تحریم های آمریکا علیه صادرات نفت ایران فاصله وجود دارد. دولت آمریکا 
در ت��الش برای به صفر رس��اندن صادرات نفت ایران بوده و بس��یاری از 
مش��تریان نفتی تهران را برای قطع خرید از ایران تحت فش��ار قرار داده 
است، در حالی که تحلیلگران انتظار دارند اروپا احتماال متقاعد شود، چین 
تاکنون از پذیرفتن تحریم های آمریکا علیه ایران امتناع و اعالم کرده است 
خرید نفت ای��ران را متوقف نخواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی در این 
گزارش اعالم کرد: با اجرا ش��دن تحریم ه��ای نفتی علیه ایران و احتمال 
اس��تمرار مشکالت تولید در سایر نقاط، حفظ تامین جهانی ممکن است 
بس��یار چالش برانگیز باشد و به بهای کاهش ظرفیت تولید شناور صورت 
می گی��رد. بدین ترتیب دورنمای بازار نفت ممکن اس��ت به اندازه مقطع 
کنونی آرام نباشد. براساس گزارش اویل پرایس، آژانس بین المللی انرژی 
دورنمای رشد تقاضا برای نفت در سال ۲019 را مورد بازنگری قرار داد و با 
110 هزار بشکه در روز افزایش، 1.5 میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد، 
اما هشدار داد: اگر عرضه محدود بماند و تنش های تجاری تشدید شده و 
قیمت ها افزایش پیدا کند این پیش بینی با ریسک هایی مواجه خواهد شد.

در برابر خط و نشان آمریکا
چین از روابط تجاری و انرژی با ایران دفاع کرد

وزارت خارجه چین در واکنش ب��ه تهدید رئیس جمهور آمریکا، 
اعالم کرد روابط تجاری و انرژی چین با ایران به منافع هیچ کش��ور 
دیگری لطمه نمی زند. به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، چین در 
واکن��ش به اقدامات خصمانه آمری��کا علیه ایران، پیش از این نیز از 
رواب��ط تجاری خود با ایران به عنوان روابط روش��ن و ش��فاف دفاع 
کرده بود. وزارت خارجه چین در بیانیه ای که در ساعات پایانی روز 
جمعه منتش��ر ش��د، موضع خود در مخالفت با تحریم های یکجانبه 
واش��نگتن را تکرار کرد و گفت: چین و ای��ران برای مدتی طوالنی 
همکاری تجاری عادی و ش��فافی در زمینه های بازرگانی، کس��ب و 
کار و انرژی داشته اند که منطقی، منصفانه و قانونی است. این روابط 
ناقض قطعنامه های ش��ورای امنیت س��ازمان ملل متحد یا تعهدات 
بین المللی چین نبوده و به منافع س��ایر کش��ورها لطمه نمی زند و 

باید محترم شمرده شود.
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کدخدایی در نشست خبری:
الیحه اصالح قانون CFT به تایید شورای 

نگهبان رسید 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان گفت که نظر نهایی شورای نگهبان 
درباره منع به کارگیری بازنشستگان در مهلت قانونی اعالم می شود.

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاس��ی باشگاه خبرنگاران جوان، 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با 
اصحاب رسانه  گفت: الیحه اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
به تایید شورای نگهبان رسید. وی همچنین درباره نظر شورای نگهبان 
پیرامون طرح یک فوریتی اصالح قانون بازنشس��تگان اظهار کرد: این 
طرح یک نوبت در ش��ورای نگهبان بررسی شده و سعی می کنیم نظر 
نهایی شورا را تا پایان وقت اداری و قانونی که مهلت داریم، اعالم کنیم. 
سخنگوی شورای نگهبان درباره خداحافظی افشانی شهردار تهران در 
صورت تایید طرح منع به کارگیری بازنشس��تگان اظهار کرد: شورای 
نگهبان هیچ گاه به مصادیق وارد نمی ش��ود، اگر این مصوبه مورد تایید 
نهایی شورای نگهبان قرار گیرد، طبعا همه افراد که مصداق آن هستند، 
حکم نس��بت به آنها باید اجرا ش��ود و اگر هم تایید نشود و مورد ایراد 
قرار گیرد، باید دوباره به مجلس رفته و اصالح ش��ود. کدخدایی ادامه 
داد: تایید افراد برای انتخابات های مختلف چک سفید امضای شورای 
نگهبان برای همیشه برای آنان نیست و باید مکانیزم های دیگری هم 

برای نظارت وجود داشته باشد.

صرافان سکه نمی خرند
قیمت سکه به4.223.000 تومان رسید

س��که اولین روز هفته را با افزایش قیمت آغاز کرد تا بار دیگر وارد 
کانال 4 میلیون تومانی شود، در حالی که حجم معامالت در بازار طال 
و س��که ایران به کف رس��یده و متقاضی خرید و فروش به دلیل نبود 
ثبات در بازار انگشت ش��مار است.  به گزارش خبرآنالین، بر این اساس 
در اولین روز هفته، قیمت سکه افزایشی در حدود ۲۲3 هزار تومان را 
تجربه کرد و دوباره وارد کانال 4میلیون تومانی شد این در حالی است 
که انتظار می رفت با آغاز تحویل سکه های پیش فروش شده از یک سو 
و اجرای بسته ارزی بانک مرکزی از سوی دیگر، بازار دستخوش آرامش 
و ثبات ش��ود. اعالم خبر دریافت مابه التفاوت از کس��انی که به صورت 
علی الحس��اب سکه پیش  خرید کردند، دلیل عدم عقبگرد قیمت سکه 
اعالم ش��ده است.  قیمت فروش سکه بهار آزادی در طرح پیش فروش 
شش ماهه ودیعه ای برای روز شنبه معادل ۲ میلیون و ۸00هزار تومان 
است.  قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در حال حاضر در بازار از 
4 میلیون و 4۶ هزار تومان فراتر رفته است. هر نیم سکه نیز به قیمت 
یک میلیون و 90۶ هزار تومان و هر ربع سکه 97۲ هزار تومان فروخته 
می شود. خبرهای رسیده از بازار خرید و فروش سکه اما نشان می دهد 
با وجود تقاضا برای فروش س��که از س��وی مردم بسیاری از صرافان از 

خرید امتناع می کنند.

نظرسنجی هفتگی نشان داد
اقبال باالی طال برای صعود قیمت

اکثر کارشناس��ان وال استریت و سرمایه گذاران در نظرسنجی طالی 
هفتگ��ی کیتکونیوز افزایش قیمت ط��ال در هفته جاری را پیش بینی 
کردند. به گزارش ایسنا، معامله گران و تحلیلگران وال استریت با اشاره 
به نگرانی ها نس��بت به اوضاع ترکیه که احتم��اال به خرید دارایی های 
مطمئن منجر می ش��ود، انتظار دارن��د قیمت طال پس از افت اخیرش 
اندکی بهبود پیدا کند. ارزش س��هام بانک های اروپایی که نس��بت به 
بحران ارزی اخیر ترکیه آس��یب پذیر هستند، در معامالت روز جمعه 
سقوط چشمگیری پیدا کرد. نگرانی هایی نسبت به اعمال نفوذ رجیب 
طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روی سیاست پولی این کشور در 
بحبوحه تیرگی روابط با آمریکا وجود دارد. همچنین این نگرانی مطرح 
است که آیا شرکت های مقروض در ترکیه توان بازپرداخت بدهی های 

خود به یورو و دالر را دارند.
 در نظرس��نجی کیتکونیوز از کارشناس��ان وال اس��تریت، 15 نفر 
ش��رکت کردند که از میان آنه��ا 10 نفر یا ۶7درصد افزایش قیمت 
ط��ال و 3 نف��ر یا ۲0درصد کاه��ش قیمت طال در هفت��ه جاری را 

پیش بینی کردند؛ ۲ نفر یا 13درصد نظری نداشتند.
در ای��ن بی��ن، ۶94 نف��ر در نظرس��نجی آنالی��ن کیتکونیوز از 
س��رمایه گذاران خرد ش��رکت کردن��د که از میان آنه��ا 311 نفر یا 
45درص��د افزایش قیمت طال و ۲71 نفر یا 39درصد کاهش قیمت 
این فلز زرد را پیش بین��ی کردند در حالی که 11۲ نفر یا 1۶درصد 

نظری نسبت به روند قیمت طال نداشتند.
برای هفته گذش��ته 50درصد از کارشناسان وال استریت افزایش 
قیمت طال و 57درصد از س��رمایه گذاران کاهش قیمت این فلز زرد 
را پیش بین��ی کرده بودند. در معام��الت روز جمعه بازار آمریکا، هر 
اونس طال برای تحویل در دس��امبر 90 سنت یا کمتر از 0.1درصد 
کاه��ش یافت و در 1۲19 دالر بس��ته ش��د. طال ب��رای کل هفته 
گذش��ته 0.3درصد کاهش ثبت کرد ک��ه پنجمین کاهش هفتگی 
متوال��ی این فلز ارزش��مند بود. فیلیپ فالین، تحلیلگر ارش��د بازار 
در گ��روه »پرایس فیوچ��رز« گفت: با توجه به اق��دام صندوق های 
س��رمایه گذاری برای جمع کردن قرارداده��ای خرید، هرگونه افت 
ارزش دالر به افزایش قیمت طال منجر خواهد ش��د. ش��ون السک، 
مدیر شرکت والش تردینگ، با توجه به نگرانی ها نسبت به وضعیت 
اقتصادی ترکیه و گس��ترش تاثیر آن به اروپ��ا، افزایش تقاضا برای 
خرید طال به عنوان دارایی مطمئن را پیش بینی کرد. بانک مرکزی 
اروپا نگران آس��یب دیدن بانک های اروپای��ی از بحران اخیر ترکیه 
اس��ت. الس��ک همچنی��ن افزایش خری��د فصلی در آس��تانه فصل 

برگزاری های جشنهای عروسی در هند را پیش بینی کرد.
دانیل پاویلونیس، کارگزار کاال در شرکت »آر جی او فیوچرز« نیز 
انتظار دارد قیمت طال به دلیل اوضاع ترکیه تقویت شود. وی گفت: 
طال با افزایش ارزش دالر، شانس��ی برای صع��ود ندارد اما با بحران 
اخیر ترکیه، ممکن اس��ت تقاضا برای خرید فلزات ارزشمند تقویت 
شود. جیم ویکاف، تحلیلگر فنی کیتکونیوز نیز اظهار کرد: بازار طال 
در آس��تانه تصحیح قیمت و افزایش قیمت قرار دارد و بحران ارزی 
اخی��ر اگر روند افزای��ش قیمت ها را تقویت نکند، دس��ت کم میزان 

کاهش آن را محدود خواهد کرد.

خبرنــامه

 انتشار لیس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی توسط رئیس جمهوری در 
هفته های اخیر واکنش های زیادی داشته است و بسیاری از کارشناسان 
این اقدام دولت را گامی برای افزایش شفافیت در اقتصاد کشور، افزایش 
س��رمایه های اجتماعی و بازگش��ت آرامش به اقتصاد عنوان می کنند و 
البته معتقدند که تنها معرفی آن ها کارس��از نیس��ت و ضروری است با 

متخلفان برخورد نیز صورت گیرد.
به گ��زارش خبرآنالین، در این راس��تا رئیس جمهوری در جدیدترین 
تصمی��م ب��رای برخورد ب��ا متخلفان، دس��تور داده تا نام ای��ن افراد در 
لیست س��یاه قرار گیرد. این دس��تور در راس��تای برخورد با متخلفانی 
اس��ت ک��ه ارز دولت��ی دریافت ک��رده، ام��ا کاالی��ی وارد نکرده اند. بر 
ای��ن اس��اس کارت بازرگانی ای��ن افراد تعلی��ق و به اته��ام قاچاق ارز 
ب��ه ق��وه قضائیه معرف��ی می ش��وند. پیش ازای��ن نی��ز رئیس جمهوری 
 دس��تور برخ��ورد ب��ا متخلف��ان واردات خ��ودرو را ص��ادر ک��رده بود.

بعد از ابالغ سیاس��ت های ارزی در اردیبهشت ماه و تک نرخی شدن ارز 
در قیمت 4۲00 تومان، برخی واردکنندگان باوجود دریافت دالر دولتی 

اق��دام به واردات کاال نکردند و یا برخالف فعالیت های ش��رکت اقدام به 
واردات کااله��ای غیرمرتبط کردند. همچنین برخی نیز باوجود دریافت 
ارز دولت��ی به بهان��ه افزایش نرخ دالر اقدام به گران فروش��ی کردند. بر 
این اس��اس دولت به این موضوع ورود پی��دا کرد و ضمن اصالح برخی 
سیاس��ت های ارزی، متخلفان را معرفی کرد و اخیرا نیز دستور برخورد 
با متخلفان ارزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم ش��د. مس��عود 
کرباس��یان، وزیر اقتصاد نیز اعالم کرده اس��ت با افرادی که ارز گرفته و 

کاال وارد نکرده اند مانند اخاللگر نظام ارزی برخورد می شود.
کارشناس��ان معرف��ی و برخورد با متخلفان اقتصادی را نش��ان دهنده 
جدی بودن دولت در مبارزه با فس��اد عنوان می کنند و با اشاره به دیگر 
اقدامات دولت ازجمله افزایش ش��فافیت در صورت ه��ای مالی بانک ها 
و تأکی��د بر اجرای اس��تانداردها، راه اندازی س��امانه ثبت اطالعات، قرار 
گرفتن بودجه در اتاق شیش��ه ای و تأکید به اجرای قوانین پولشویی در 
کشور معتقدند این رویکردی بوده که دولت از سال های پیش آغاز کرده 

است و هم اکنون نیز تسریع یافته است.

افش��ین حیدرپور، استاد دانشگاه و دکترای علوم اقتصادی با اشاره به 
اهمی��ت رویکرد دولت برای مقابله با فس��اد اقتصادی و تأثیرگذاری آن 
بر اقتصاد کش��ور می گوید: معرفی مفسدان اقتصادی و برخورد با آن ها 
باعث افزایش اعتماد به جامعه و آرامش اقتصادی در کش��ور می شود و 
برخورد قاطع با آن ها ضروری اس��ت و این اقدامات باید در همه ارکان 
نظام باش��د. وی افزود: نرخ ارز عاملی است که به طور مستقیم از طریق 
افزای��ش هزینه تولید و ت��ورم انتظاری منجر به ایجاد تورم در کش��ور 
می ش��ود، بنابراین مدیریت ارزی در راستای تثبیت نرخ ارز و شناسایی 
ارزش واقعی ارز در شرایط پایدار و تک نرخی کردن آن می تواند عامالن 
اقتصادی را نس��بت به وضعیت آینده اقتصاد مطمئن کند و همچنین از 
ایجاد رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز که در بلند مدت آثار منفی 

بر اقتصاد کشور دارند، جلوگیری کند.
این اظهارات در شرایطی است که بانک مرکزی در نظر دارد با اجرای 
بس��ته جدید سیاست های ارزی، راه را برای فساد و رانت و سوءاستفاده 

از منابع ارزی کشور ببندد.

تنها انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی کافی نیست

لیست سیاه ارزی 

نای��ب رئی��س اول مجلس ش��ورای اس��المی گفت ک��ه 99درصد از 
مش��کالت موسس��ات مالی و اعتباری رفع شده و یک درصد از آن باقی 
مانده اس��ت که در نشس��ت اخیر نمایندگان سران س��ه قوه مشکالت 

باقیمانده بررسی شد.
ب��ه گ��زارش خانه ملت، »مس��عود پزش��کیان« به نشس��ت با برخی 
س��پرده گذاران موسس��ات مالی و احم��د توکلی رئیس هی��ات مدیره 
دیده بان سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت اشاره کرد و افزود: در این 
نشس��ت اطالعاتی درباره موسسات مالی و اعتباری به ویژه ثامن الحجج 

اخذ شد.
وی ادامه داد: در نشست اخیر نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری 
مش��کالت موسس��ات مالی و اعتباری، گزارش ه��ای دریافتی ارائه و در 
نهایت مقرر ش��د نشس��تی درباره اطالعات دیده بان سازمان شفافیت و 
عدالت با حضور رئیس این سازمان و بانک مرکزی برگزار و در جلسه ای 

دو طرفه با شفاف سازی، مشکالت رفع شود.
به سپرده گذاران آسیب پذیرتر سریع تر پاسخ داده شد

نایب ر ئیس اول مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که عزم و اراده 
مس��ئوالن بر رفع مش��کالت مردم است، خاطرنش��ان کرد: سعی شده 

سپرده گذارانی که آسیب پذیرتر هستند سریع تر پاسخ داده شوند.
پزش��کیان یادآور شد: تعدادی از س��پرده گذاران درباره اخذ اطالعات 
سپرده یک میلیارد تومانی گالیه هایی داشتند که مقرر شد این افراد به 
بانک مرکزی معرفی شوند تا در پرداخت سپرده های آن ها تسهیل شود.

وی تاکید کرد هدف از دریافت اطالعات حساب از سپرده گذاران تنها 
این موضوع بوده که هر فردی چه زمانی و چه میزان پول سپرده گذاری 

کرده است.

مقرر شد که برای انجام مزایده اموال عجله نشود
نماین��ده مجل��س در هی��ات پیگی��ری مش��کالت س��پرده گذاران 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری ب��ا بی��ان این ک��ه در این نشس��ت مقرر 
ش��د که ب��رای انج��ام مزای��ده ام��وال عجله نش��ود، اف��زود: ب��ا روند 
موج��ود قیم��ت اموال باالت��ر رفته و اگر ام��وال به فروش برس��د پول 
 خ��ط اعتب��اری بازگش��ته و پول واقع��ی به جامع��ه تزریق می ش��ود.
پزش��کیان ادامه داد: با توجه به افزای��ش تورمی که در جامعه رخ داده، 
احتمال دارد بتوان س��پرده های باالی یک میلیارد تومان را نیز پرداخت 

کرد، بنابراین باید در این بخش نیز بررسی هایی انجام داد.
1۶0 میلیارد تومان از بدهی موسسه ولیعصر رباط کریم پرداخت شد
نماین��ده مردم تبریز در مجلس با بیان این که وزیر جهاد کش��اورزی 
و مس��ئول بانکی این وزارتخانه در نشس��ت اخیر نمایندگان سران سه 
قوه حضور داش��تند، اظهار داش��ت: در این بخش مس��ائل و مش��کالت 
تعاونی ه��ای روس��تایی مورد بررس��ی ق��رار گرفت، چراکه حدود س��ه 
ال��ی چه��ار موسس��ه و تعاونی پول��ی و اعتب��اری جهاد کش��اورزی به 
ن��ام موسس��ه تعاونی روس��تایی ک��ه همگی در ته��ران ق��رار دارند با 
 مش��کالتی روبه رو ش��ده اند که مقرر ش��ده این مش��کالت رفع ش��ود.
وی ی��ادآور ش��د: تعاون��ی ولیعص��ر رباط کری��م ح��دود ۲00 میلیارد 
 تومان بدهی داش��ته که 1۶0 میلیارد تومان آن پرداخت ش��ده اس��ت.
نای��ب رئیس اول مجلس گفت: موسس��ه نهال نش��ان الب��رز حدود 4۲ 
میلی��ارد تومان بده��ی دارد که براس��اس اطالعاتی که از س��هامداران 
اخذ ش��ده زمین ه��ا و دارایی های جدیدی معرفی ش��ده ک��ه دارایی ها 
پاس��خگوی مطالبات است، لذا مقرر شد بررسی های الزم انجام و بدهی 

سپرده گذاران پرداخت شود.

با پرداخت 800 میلیارد تومان 80درصد مشکالت تعاونی 
روستایی ایالم رفع می شود

پزش��کیان با بیان این که درباره تعاونی روس��تایی ایالم نیز مقرر شد که 
دارایی های آن ها بررسی و مشکالت آن ها رفع شود، افزود: براساس اطالعات 
دریافتی اگر ۸00 میلیارد تومان پرداخت ش��ود، ۸0درصد مش��کالت این 
تعاونی رفع و ۸0درصد سپرده گذاران مطالبات خود را دریافت می کنند که 
 مقرر شد این روند اجرایی و برای مابقی اموال استخراج و تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: همچنین گلیم و گبه کرمانشاه 45 میلیارد پول دارد و دارایی 
آن ها با تورم به حدود 55 میلیارد تومان افزایش یافته که مقرر ش��ده این 
اموال محاسبه و براساس سرمایه گذاری ها از پایین به باال سپرده ها پرداخت 

شود.
شعبات تعاونی روستایی جمع می شوند

وی با بیان این که در این نشس��ت تصمیم گرفته شد که تمام شعبات 
مختلف موسس��ات تعاونی جمع و تنها مجوز یک شعبه تعاونی براساس 
قانون داده ش��ود، تصریح کرد: این یک ش��عبه بای��د به صورت صندوق 
قرض الحسنه فعالیت کند نه اینکه سود های آنچنانی پرداخت و در روند 
پولی و بانکی کشور دخالت کند و هر روز نقدینگی کشور افزایش یابد.

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی یادآور شد: بانک تولید ندارد، اما 
هر س��ال با س��ود هایی که پرداخت می کند حدود ۲0 الی 30درصد به 

نقدینگی کشور افزوده می شود.
پزش��کیان خاطرنش��ان کرد: در بانک ها تولید ص��ورت نگرفته و تنها 
بی جه��ت پولس��ازی می ش��ود، بنابراین قرار ش��د تا پایان امس��ال این 
تعاونی ها تک ش��عبه ای شوند و این یک شعبه نیز تنها باید قرض الحسنه 

کار کند و حق پرداخت سود ندارد.

پزشکیان: 99درصد مشکالت موسسات مالی رفع شده

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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شاخص به پله 129 هزار واحد رسید
ش��اخص ب��ورس و اوراق به��ادار در جریان معام��الت با کاهش 

۲۲۸0.1۶ واحدی به پله 1۲9 هزار و 1۸4 واحد رسید.
به گزارش گ��روه اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، ش��اخص 

بورس پس از چند روز رشد، با افت مواجه شد.
بر این اساس ش��اخص بورس و اوراق به��ادار در آغاز معامالت با 

کاهش ۸3.1۶ واحدی به پله 131 هزار و 504 واحدی رسید.
همچنی��ن ارزش کل معامالت بورس تهران از 10۶ میلیارد ریال 

فراتر رفت که طی ۲ هزار نوبت معامالتی انجام شد.
نماد های پربیننده معامالت دی��روز نماد وبملت، وتجارت با روند 
صعودی و نماد پارس، شاراک، شخارک، شسپا، فوالد با روند نزولی 

کار خود را آغاز کرد.
ش��اخص کل فرابورس در آغاز معامالت ب��ه پله یک هزار و 499 
واحد رس��ید که بر این اس��اس ارزش کل معامالت از 107میلیارد 
ریال فراتر رفت که ناش��ی از دست به دست شدن 5۶ میلیون سهم 

طی ۲ هزار نوبت معامالتی است.
ارزش کل معامالت بورس تهران از 4 میلیارد ریال فراتر رفت

ش��اخص ب��ورس و اوراق به��ادار در جریان معام��الت با کاهش 
۲۲۸0.1۶ واحدی به پله 1۲9 هزار و 1۸4 واحدی رسید.

بر این اس��اس ارزش کل معامالت بورس تهران از 4 میلیارد ریال 
فراتر رفت که طی 105 هزار نوبت معامالتی انجام شد.

نماد ه��ای پربیننده معام��الت دیروز نماد پارس��ان، فارس، جم، 
پ��ارس، کگل، ف��والد، تاپیکو ب��ا روند نزولی کار خ��ود را به جریان 

انداخت.

در بازارهای جهانی رخ داد
وال استریت افت کرد

در پایان معامالت روز جمعه، درحالی که عمیق تر ش��دن بحران 
اقتصادی ترکیه به س��هام بانک های جهان فش��ار آورد و باعث آغاز 
حرکت خروج س��رمایه از سرمایه های ریس��ک دار نظیر سهام شد، 
س��هام آمریکا افت کردند. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، 
در پای��ان معام��الت روز جمعه، درحالی که عمیق تر ش��دن بحران 
اقتصادی ترکیه به س��هام بانک های جهان فش��ار آورد و باعث آغاز 
حرکت خروج س��رمایه از سرمایه های ریس��ک دار نظیر سهام شد، 

سهام آمریکا افت کردند.
ای��ن هفت��ه بعد از پن��ج هفته متوالی س��وددهی، ش��اخص های 
اس اندپ��ی 500 و داوجون��ز اف��ت کردند، اما اس اندپ��ی 500 تنها 
1.4درص��د پایین ت��ر از رکورد تاریخی خود ک��ه در ۲۶ ژانویه ثبت 
کرده بود، باقی ماند. سقوط سهام تکنولوژی به اوضاع پرتنش دیروز 
اضافه کرد. ش��اخص تکنولوژی اس اندپ��ی در حالی 0.۸درصد افت 
کرد که پس از کاهش درجه سهام اینتل به »مناسب برای فروش«، 

توسط گلدمن ساکز، سهام این شرکت ۲.۶درصد سقوط کرد.
سهام شرکت مایکروچیپ تکنولوژی، پس از گزارش درآمد ضعیف 
در ربع دوم س��ال، 10.9درصد س��قوط کرد. سقوط لیره ترکیه هم 
پ��س از این که رئیس جمهور ترامپ، تنش های میان آمریکا و ترکیه 
را ب��ا دو برابر کردن تعرفه های واردات فوالد و آلومینیوم ترکیه، باال 
برد، بیشتر شد. فرار سرمایه گذاران به سوی سرمایه های امن، باعث 

شد که قیمت دالر باال برود و قیمت اوراق قرضه آمریکا افت کند.
شاخص مالی اس اندپی، 1.۲درصد سقوط کرد که این بزرگ ترین 

افت، در میان زیرشاخص های اس اندپی 500 بود.
میانگی��ن صنعتی داوجون��ز 19۶.09 واحد ی��ا 0.77 درصد افت 
ک��رد و ب��ه ۲5313.14 واح��د رس��ید. اس اندپ��ی 500 هم ۲0.3 
واح��د ی��ا 0.71 درصد از دس��ت داد تا در ۲۸33.۲۸واحد بس��ته 
ش��ود. کامپوزیت نزدک 5۲.۶7 واحد ی��ا 0.۶7 درصد پایین تر و در 

7۸39.11 واحد بسته شد.
ای��ن هفته ش��اخص داو 0.۶درصد و اس اندپ��ی 0.3 درصد افت 
کردند. شاخص نزدک با سود قدرتمند سهام تکنولوژی در طی این 

هفته 0.3درصد رشد کرد.
س��هام س��یتی گروپ که جهانی تری��ن بانک مهم آمریکا اس��ت، 
۲.4درصد سقوط کرد. سهام جی پی مورگان، ولزفارگو و بانک آمریکا 

هم افت کردند.
ش��اخص کل فراب��ورس در جری��ان معامالت با کاه��ش 19.۶7 
واحدی پله یک هزار و 479 واحد رسید که بر این اساس ارزش کل 
معامالت از ۲ میلیارد ریال فراتر رفت که ناش��ی از دس��ت به دست 

شدن 5۲7 میلیون سهم طی 57 هزار نوبت معامالتی است.

نماگربازارسهام

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گفت که زیرس��اخت های الزم 
ب��رای ورود ارزهای دیجیتال به بورس فراهم ش��ده اس��ت و مانعی در 
ای��ن ب��اره وجود ندارد. »ش��اپور محم��دی« در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
اقتص��ادی ایرنا، درباره پذیرش ارزه��ای دیجیتال در بورس افزود: اصل 
موض��وع معامالت ارز دیجیتال مربوط به بان��ک مرکزی و زیر نظر این 
 بانک اس��ت اما س��ازمان بورس ب��رای هرگونه هم��کاری آمادگی دارد.
وی ادامه داد: امکان پذیرش ابزارهای جدید مالی به بورس وجود دارد، اما 
 الزم است که سایر نهادهای مسئول نیز تصمیم های الزم را اتخاذ کنند.

ارز دیجیت��ال ب��ا »بی��ت کوی��ن« در س��ال ۲00۸ می��الدی متول��د 
ش��د، اما به س��رعت گس��ترش یاف��ت؛ مزیت ای��ن ارز این اس��ت که 
تاب��ع قوانی��ن و اس��تانداردهای بانک مرکزی هیچ کش��وری نیس��ت؛ 
 هرچن��د همچ��ون ارزه��ای کاغذی ب��ا نوس��ان قیمتی همراه اس��ت.

ب��ه طور کلی ارزهای دیجیتال بر بس��تر ش��بکه جهان��ی اینترنت بین 
اشخاص مبادله می شود و هیچ بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند؛ از 
آنجا که حساب ها شفاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، 
 امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناش��ناس باقی می مانند.
بانک��ی  تحری��م  ب��ا  مقابل��ه  ب��رای  اب��زاری  دیجیت��ال،  ارزه��ای    
برخ��ی کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورند ب��ا توجه ب��ه مش��کالت تبادالت 
مال��ی ب��ا بانک های خارج��ی، می ت��وان از مزایای تج��ارت الکترونیک 
گرف��ت. به��ره  تحریم ه��ا  ب��ا  مقابل��ه  ب��رای  دیجیت��ال  ارزه��ای   و 

گرچه استفاده از ارزهای دیجیتال ریسک های زیادی دارد اما با توجه به 

مشکالت پیش رو، استفاده از ارزهای دیجیتال از مهمترین ابزارها برای 
 غیرقابل شناسایی کردن مسیر نقل و انتقال مالی با خارج از کشور است.
مش��کل عمده ای که تاکنون در مسیر اس��تفاده از ارزهای دیجیتال در 

کش��ور وجود داش��ته مربوط به مخالفت بانک مرکزی اس��ت که البته 
 گفته می شود به زودی درباره این ممنوعیت، بازنگری انجام خواهد شد.

دیجیت��ال  ارزه��ای  از  اس��تفاده  بخش��نامه ای،  در  مرک��زی  بان��ک 

خارج��ی همچ��ون بی��ت کوی��ن را ممن��وع اع��الم ک��رده ام��ا ق��رار 
اس��ت تا پای��ان ش��هریورماه سیاس��ت های بان��ک مرک��زی در زمینه 
 ارز دیجیت��ال یعن��ی ب��ه رس��میت ش��ناختن ی��ا رد آن اعالم ش��ود.
دیجیت��ال  ارزه��ای  درب��اره  جمه��وری  رئی��س  دس��تور    
ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت ارزه��ای دیجیت��ال در نق��ل و انتق��ال مالی با 
خ��ارج از کش��ور، مطالعات��ی درب��اره نق��ش ای��ن ارزه��ا در ش��رایط 
 تحری��م انجام ش��ده اس��ت ک��ه توصیه ب��ه رف��ع  محدودیت ه��ا دارد.
بر این اس��اس، محمدج��واد آذری جهرم��ی وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات نیز چهارشنبه هفته گذشته گفت: رئیس جمهوری دستور داده 
وزارت ارتباطات و بانک مرکزی جلسه مشترکی درباره ارزهای دیجیتال 
 داش��ته باشند و پیش��نهادی را برای اتخاذ سیاس��ت جدید ارائه کنند.
موض��وع  درگی��ر  مرک��زی  بان��ک  جدی��د  کل  رئی��س  اف��زود:  وی 
تثبی��ت ن��رخ ارز اس��ت ام��ا ت��الش می کنی��م در هفت��ه پی��ش رو 
 ای��ن جلس��ه مش��ترک را داش��ته باش��یم و تصمیم گی��ری کنی��م.
آذری جهرم��ی اضاف��ه ک��رد: سیاس��تی ک��ه تاکن��ون بان��ک مرکزی 
داش��ته، ممن��وع ک��ردن همه ارزه��ای دیجیتال ب��وده اس��ت؛ بر این 
اس��اس، طبق درخواس��ت بانک مرک��زی همه س��ایت هایی که تبادل 
ش��ده اند. مس��دود  دادس��تانی  طری��ق  از  داش��ته اند،  دیجیت��ال   ارز 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: به تازگی دیدگاهی در ش��ورای 
عال��ی فضای مج��ازی و دولت مطرح ش��ده که آنها الزام��اً تهدیدمحور 

نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.

رئیس سازمان بورس:

زیرساخت معامالت ارز دیجیتال در بورس فراهم است

تفاهم نامه ش��رکت بورس با یک شرکت رتبه بندی بین المللی امضا شده 
است تا برای اجرای حاکمیت شرکتی، ناشران بازار سرمایه رتبه بندی شوند.

روح اهلل حسینی مقدم با اشاره به اینکه موضوع حاکمیت شرکتی در ایران 
از سال ۸۲ به بعد مطرح شد، گفت: نخستین بار در سخنرانی مقامات بورس 
موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت آن مطرح شد. پیش نویس دستورالعمل 
این موضوع نیز توس��ط بورس تهران در س��ال ۸۶ تهیه و برای تصویب به 
س��ازمان بورس ارسال شد. معاون ناشران و اعضای شرکت بورس در گفت 
و گو با پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، با اش��اره به اینکه پیش نویس 
حاکمیت ش��رکتی زمانی در بورس تهیه شد که هنوز مفهوم آن در فضای 
علمی و دانشگاهی به شکل کامل و دقیق درک نشده بود، افزود: امروز در 
دنیا حاکمیت ش��رکتی یک موضوع اساسی است که در حوزه های مختلف 
علمی به آن پرداخته می ش��ود. در دنیا موضوع حاکمیت شرکتی فقط در 
فضای حسابداری خالصه نمی شود. رشته هایی مانند اقتصاد، علوم سیاسی، 
حقوق و علوم اجتماعی از جنبه های پرکاربرد حاکمیت ش��رکتی هستند 

که مطالعات گسترده ای هم برای این حوزه ها به طور دائم انجام می شود.
وی به عدم ورود ایران به س��ایر حوزه های حاکمیت ش��رکتی اشاره کرد 
و ادام��ه داد: فع��ال فقط جنبه حسابرس��ی و کنترل داخل��ی در این حوزه 
مطرح اس��ت که یکی از آیتم های حاکمیت شرکتی است، مطالعات علمی 
و دانش��گاهی هم مرب��وط به این بخش اس��ت. معاون ناش��ران و اعضای 
ش��رکت بورس، مطالعات دنیا در انواع حوزه ه��ا را باعث ایجاد نگرش های 
جدید دانست و گفت: به عنوان مثال بررسی حوزه های اجتماعی، حقوقی 
و اقتصادی حاکمیت ش��رکتی نشان می دهد که در برخی کشورها اجرای 
اصول این قانون باعث توسعه اقتصادی نمی شود، بلکه دستاوردهای مثبت 

این اصول در شرایط قانونی و حقوقی خاصی رخ می دهد.
وی با اش��اره به موضوع باال تاکید کرد: بر همین اس��اس الزم است که با 
بررس��ی این حوزه ها، مشخص شود آیا الزم اس��ت کشور ما هم در برخی 

بسترهای مقرراتی تغییراتی داشته باشد یا خیر؟

حسینی مقدم ادامه داد: نگاهی به قوانین کشور نشان می دهد بسیاری از 
مواردی که امروز در قالب حاکمیت شرکتی مطرح می شود در قانون تجارت 
وجود دارد. این اتفاق یک نقطه عطف برای ما محس��وب می ش��ود چراکه 
گویای این موضوع اس��ت که شرکت های ایرانی از سال ها پیش قوانینی را 

رعایت می کنند که امروز در حاکمیت شرکتی مطرح است.
اجرای اصول حاکمیت شرکتی، عامل توسعه بنگاه ها

وی با تاکید بر اینکه بس��ترهای قانونی موجود در کش��ور باعث اجرای 
موفق تر حاکمیت ش��رکتی خواهد شد، گفت: اجرای این اصول می تواند به 

توسعه و تعمق مالی بنگاه های اقتصادی کمک کند.
معاون ناشران و اعضای شرکت بورس دالیل ارتقای یک بنگاه اقتصادی 
را با اجرای حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار داد و گفت: اجرای این قانون 
باعث اعتمادس��ازی و جذب س��رمایه های خرد می  شود که در نهایت رونق 

اقتصادی شرکت ها را به دنبال دارد.
حسینی مقدم با تاکید بر دستاوردهای بسیار مثبت اجرای همزمان قانون 
تجارت و اصول حاکمیت شرکتی، اظهار داشت: در این راستا برای شرکت 
بورس تهران به عنوان یک بنگاه اقتصادی این طرح انجام و گزارشی تهیه 
شد. بررسی این گزارش نشان داد شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 
یک ش��رکت بورسی بس��یاری از مواردی را که در دنیا با عنوان حاکمیت 
ش��رکتی از آن یاد می ش��ود، اجرا می کند اما برای بهبود شرایط با اجرای 

حاکمیت شرکتی این قوانین جدی تر و کامل تر اجرا خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کشور و اقتصاد ما به مفهوم حاکمیت شرکتی نیاز 
دارد، گفت:  امروز در کشور نقدینگی زیادی وجود دارد که متاسفانه جذب 

بازارهای غیرمولدی که به توسعه اقتصادی لطمه می زنند، شده است.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه هدایت ناصحیح نقدینگی ها باعث 

افزایش تورم می شود که فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر می کند.
معاون ناش��ران و اعضای شرکت بورس بی اعتمادی به ساختار مدیریتی 
و راهبری بنگاه های اقتصادی را مهم ترین دلیلی دانست که باعث می شود 

مردم س��رمایه های خرد را به تولید تزریق نکنند و تصریح کرد: بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی که در گذشته از طریق پذیره نویسی عمومی منابع خرد 
مردم برای ایجاد یک بنگاه بزرگ جذب کردند، سرنوشت درست و موفقی 
نداش��تند و خیل��ی از آنها تجربه های ناخوش��ایندی را در اقتصاد به وجود 
آوردند. مردم و صاحبان س��رمایه اعتم��اد کامل به کنترل، مدیریت و تیم 
راهبری شرکت که چگونه از سرمایه آنها محافظت و در فعالیت های تولیدی 

موثر وارد کنند را ندارند.
حس��ینی مقدم سابقه فعالیت سهامی عام در کش��ور را  خیلی  طوالنی 
ندانست و گفت: شاید عمر اولین شرکت سهامی عامی که با سرمایه مردم 
تشکیل شد و یک فعالیت تولیدی را آغاز کرد به بیش از 1۲0سال نرسد .

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تاکید کرد: در صورت ایجاد اعتماد 
عمومی برای جذب سرمایه های مردمی می توان با سرمایه های خرد مردم 

بنگاه های بزرگ تولیدی و هلدینگ های عظیم راه اندازی کرد.
وی به لزوم فعالیت هلدینگ های بزرگ تخصصی در اقتصاد کشور اشاره 
کرد و ادامه داد: بدون شک تقویت بنگاه های کوچک و متوسط الزم است، 
اما کارهای بزرگ و توسعه ای در کشور را باید هلدینگ های تخصصی بزرگ 
انجام دهند. حسینی مقدم با اشاره به راه اندازی هلدینگ های بزرگ توسط 
دولت گفت: این نهادهای دولتی به طور معمول کارایی و بهره وری مناسبی 
ندارن��د و حق��وق همه ذی نفعان در فرآیند جذب س��رمایه از طریق دولت 
رعایت نمی شود، بر همین اساس باید روی ساز و کارهای دیگری فکر کرد 

که پاسخ این چالش بزرگ را در دنیا با حاکمیت شرکتی داده شد.
وی ش��رط طی فرآیندهای توس��عه ای برای ایجاد شرکت های بزرگ با 
سرمایه های خرد را تمرکز و درک اصول حاکمیت شرکتی دانست و گفت: 
در کشور موضوع حاکمیت شرکتی هنوز به عنوان یک خدمت دیده می  شود 
که ناشران، سرمایه گذاران و سهامداران عمده و خرد با مفهوم و ضرورت آن 

آشنا نیستند.
وی ادام��ه داد: ب��ه همین دلیل اج��رای کامل آن قطع��ا با چالش هایی 
هم��راه خواهد بود. در بورس تهران با برگزاری کارگاه ها و ارائه رهنمودها و 
توصیه هایی به سهامداران عمده، سرمایه گذاران و مدیران موضوع حاکمیت 
شرکتی و ضرورتش معرفی می شود تا شرکت ها با این مفهوم آشنا شوند و 

برای اجرای آن همکاری کنند.
حس��ینی مقدم به لزوم پیگیری این موضوع از طریق دولت اش��اره کرد 
و گف��ت: دولت اگر قصد تقویت س��اختار بخش خصوصی با س��رمایه های 
مردمی را دارد ابتدا باید نظام حاکمیت ش��رکتی را اجرایی کند تا مردم به 
مدیران و تیم راهبری شرکت ها اعتماد و از پذیره نویسی، افزایش سرمایه ها 

و سرمایه گذاری در بازارهای مالی استقبال کنند.

معاون ناشران و اعضای شرکت بورس تاکید کرد

رفع چالش های اقتصادی با اجرای اصول حاکمیت شرکتی
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تدابیر دولت برای کنترل بازار محصوالت 
پروتئینی 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، با بیان اینکه تخم مرغ های 
وارداتی از این هفته در بازار عرضه می شود، از آغاز توزیع مرغ گرم 

در میادین میوه و تره بار به قیمت ۸100 تومان، خبر داد.
حمید ورناصری در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اش��اره به نوس��انات 
بازار گوش��ت قرمز ط��ی هفته های اخیر، اظهار داش��ت: در حال حاضر 
شرکت پش��تیبانی امور دام به وفور گوشت قرمز به بازار عرضه می کند 
و گوش��ت گرم گوس��فندی در میادین میوه و تره بار و فروش��گاه های 
زنجیره ای توزیع می ش��ود ضمن اینکه قیمت این نوع گوشت )مخلوط 
الش��ه( به طور متوس��ط هر کیلوگرم 33 هزار تومان است. وی با بیان 
اینکه مقدار گوشتی که برای تنظیم بازار الزم است توزیع می شود، افزود: 
هم اکنون گوشت هم به صورت الشه و هم به صورت بسته بندی شده و 
با قیمت های مصوب در فروشگاه های زنجیره ای و میادین عرضه می شود.  
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تصریح کرد: اینکه عده ای در بازار 
تخلف می کنند مساله ای است که مربوط به سازمان های نظارتی است و 
آنها این امر را کنترل می کنند. ورناصری با اشاره به اینکه قیمت مرغ و 
تخم مرغ در بازار روند نزولی یافته است، گفت: ما برای تنظیم بازار مرغ 
ای��ن کاال را ه��م به صورت گرم و هم به صورت منجمد عرضه می کنیم 
که مرغ گرم در تمام میادین سطح شهر تهران با قیمت7990 تومان و 
حداکثر ۸100 تومان توزیع ش��د هم اکنون نیز توزیع آن با نرخ ۸100 
تومان ادامه دارد. وی با اشاره به اینکه در سطح میادین شهر تهران امکان 
کنترل و نظارت دقیق وجود دارد، افزود: مردم می توانند کاالی مورد نیاز 
خود را از میادین با آس��ودگی خاطر تهی��ه کنند. ورناصری قیمت مرغ 
منجمد دولتی را نیز در تمام میادین و فروشگاه زنجیره ای ۶750 تومان 
اعالم کرد و گفت: از هفته گذشته توزیع تخم مرغ بر مبنای هماهنگی 
با برخی از تولیدکنندگان از محل تولید داخل آغاز ش��د  و از این هفته 
نیز تخم مرغ های وارداتی به قیمت هر شانه 1۲ هزار و ۶00 تومان عرضه 
می شود ضمن اینکه این تخم مرغ ها توسط واردکنندگان بخش خصوصی 
وارد ش��ده است. این مقام مسئول دولتی درباره آخرین وضعیت واردات 
بیش از ۲ میلیون تن نهاده دامی به کشور نیز اضافه کرد: دوره حمل این 
کاالها متفاوت است؛ ما جو، ذرت و کنجاله سویا وارد می کنیم که بخش 
عمده آن وارد کش��ور  و در بنادر تخلیه ش��ده است. ورناصری گفت: از 
میزان باقیمانده  نیز عمده آن روی آب است و امیدواریم  کل محموالت 

باقیمانده طی یک ماه تا یک ماه و نیم آینده وارد کشور شوند.

مشارکت همراه اول در نوسازی مدارس 
مناطق زلزله زده همزمان با جشن 24سالگی

همراه اول به منظور گرامیداشت روز خبرنگار و بیست و  چهارمین سالروز 
عرضه اولین سیم کارت در ایران، در مراسم »شبي با اصحاب رسانه« از کمپین 
»مث��ل اول« رونمایی کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات 
سیار ایران، اپراتور اول تلفن همراه کشور به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار 
و 19 مرداد بیس��ت و چهارمین س��الروز آغاز عرضه سیم کارت در ایران، با 
حضور بیش از ۲00 خبرنگار فعال در رس��انه های کشور، مهندس فرهنگ 
مدیرعامل همراه اول، دکتر حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، 
دکتر رخش��انی مهر رئیس سازمان و معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، 
مهندس ش��یرزاد مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس کش��ور و جمعی از مدیران ارشد همراه اول مراسمي جهت 
گرامیداش��ت این دو رویداد مهم برگزار کرد و طی تفاهم نامه ای با س��ازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از مشارکت خود در نوسازی مدارس 
 در مناطق زلزله زده اس��تان کرمانشاه و سایر مناطق محروم کشور خبر داد.
مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول در این مراسم ضمن خیر مقدم به 
اصحاب رسانه که طی این سال ها همواره حامی این اپراتور بوده و به توسعه فضای 
 تکنولوژی کمک کرده اند، گزارش مختصری از فعالیت های این اپراتور ارائه داد.
مدیرعام��ل اپراتور همراه اول با اش��اره ب��ه جایگاه این اپرات��ور در صنعت 
اپرات��وری تلف��ن هم��راه گفت: هم��راه اول در ای��ران و خاورمیان��ه از نظر 
تع��داد مش��ترک رتب��ه نخس��ت، در آس��یای جنوب��ی رتبه هفت��م و در 
 جه��ان در بی��ن 1003 اپرات��ور تلف��ن همراه، رتب��ه هجدهم را داراس��ت.
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه مشترکین دیتای این اپراتور رکورد 3900 
ترابایت ترافیک روزانه را ثبت کرده اند، گفت: طی س��ال 4 ماه اول سال 97 
ترافیک دیتای همراه اول نس��بت به سال قبل آن ۲.۶ برابر رشد کرده و در 
 مجموع روند ترافیک دیتا در ش��بکه )ماهانه(، 1۶4 برابر رشد داشته است.
فرهن��گ ب��ا اعالم اینک��ه رتب��ه ش��فافیت اطالع رس��انی هم��راه اول در 
ب��ورس طی س��ال های گذش��ته هم��واره بهبود یافته اس��ت، گف��ت: در 
آخری��ن ارزیاب��ی صورت گرفته یعنی پایان س��ال 9۶، هم��راه اول در بین 
 30۲ ش��رکت بورس��ی موفق به کس��ب عنوان دوم ش��فافیت شده است.

مدیرعام��ل هم��راه اول در ادامه با اش��اره ب��ه روند رو به رش��د درآمد دیتا 
در این ش��رکت اظهار داش��ت: در 5 س��ال گذش��ته درآمد حاصل از دیتا 
 در هم��راه اول ۲۸  برابر رش��د داش��ته و ب��ه 3500میلیارد تومان رس��ید.
فرهنگ با بیان اینکه همراه اول در بین 30۲ ش��رکت بزرگ بورسی رتبه ۲ 
ش��فافیت را کسب کرده اس��ت، گفت: خوشبختانه در سال مالی منتهی به 
۲9 اسفندماه 139۶، براساس گزارشات ارائه شده، همراه اول برای پنجمین 
سال پیاپی، موفق به کسب نظر مقبول حسابرس مستقل شده است و این 
مس��أله با توجه به درآمد بی��ش از 1۲471 میلیارد تومان��ی همراه اول در 
س��ال 9۶ قابل توجه اس��ت. همچنین همراه اول در همین راستا موفق شد 
 تندیس زرین هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را کسب کند.
مدیرعام��ل اپرات��ور اول با بی��ان اینکه هم��راه اول قص��د دارد همزمان با 
تح��والت دیجیت��ال عالوه بر به روزرس��انی س��ازمان و فعالیت در کس��ب 
و کار اصل��ی خ��ود، در حوزه های دیگر نیز فعالیت کن��د، گفت: همراه اول 
ع��الوه ب��ر محافظت از کس��ب و کار اصلی قص��د دارد در ایجاد کس��ب و 
 کارهای نوظهور و نزدیک به کس��ب و کار اصلی و فراتر از آن فعالیت کند.

 ب��رش کی��ک تول��د ۲4 س��الگی هم��راه اول و تجلی��ل از زحم��ات 
خبرن��گاران، از دیگ��ر برنام��ه های مراس��م »ش��بي ب��ا اصحاب رس��انه« 
 هم��راه اول ب��ود ک��ه چهارش��نبه ش��ب )17مردادم��اه(، برگ��زار ش��د.

در این مراسم شرکت ارتباطات سیار ایران دو تفاهم نامه با سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور امضا کرد. تفاهم نامه اول در خصوص اعطای 
کم��ک همراه اول به احداث، تجهیز و نوس��ازی م��دارس مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه با اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال کمک بالعوض از طرف 
همراه اول و تفاهم نامه دوم در خصوص اعطای کمک های جمع آوری ش��ده 
مشترکین همراه اول برای تجهیز و نوسازی مناطق محروم از طریق راه اندازی 
س��امانه #۲4*  توسط همراه اول همزمان با سالروز ۲4 سالگی برند همراه 

اول به امضا رسید.

اخبـــار

وزی��ر جه��اد کش��اورزی گفت که ب��ه منظ��ور حفظ بس��تر تولید و 
بهره برداری باال، چاره ای جز افزایش تراکم کشت از )یک به دو( نداریم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود حجتی در جمع اعضای هیات مدیره 
مرکز تجارت و پایانه صادرات برنج مازندران در آمل گفت: اکنون نباید 
در استان های مازندران و گیالن که دارای خاک حاصلخیز و منابع آبی 
مناسبی نسبت به دیگر استان های کشور است، به یک کشت محصول 
اقدام ش��ود، در کش��ور تایلند ک��ه در تولید برنج نیز ص��ادرات خوبی 
 دارد، چهار تا حتی اخیرا پنج کش��ت هم در طول سال انجام می شود.

وی، توس��عه آب بندان ها و الیروبی آنها را برای افزایش تراکم کش��ت 
حائ��ز اهمیت خواند و ادام��ه داد: به دنبال خشکس��الی های اخیر در 
کشور، دولت برای حفظ بستر کشاورزی و تامین منابع آبی کشاورزی، 
 الیروبی آب بندان ها پس از برداش��ت محصول را ش��روع کرده اس��ت.

به دنبال کاهش هزینه ها هستیم وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دولت 
به دنبال کاهش هزینه های بخش تولید کشاورزی در کشور است، گفت: 
یکی از راهکارهای وزارت جهاد کشاورزی برنامه های ترویجی برای تغییر 
 الگوهای کش��ت و حتی توس��عه تراکم کشت در برخی استان ها است.

حجت��ی، ب��ا بی��ان اینکه توس��عه مکانیزاس��یون بخش کش��اورزی با 

حمای��ت دول��ت در بخ��ش تجهی��ز، تامین آب، کش��ت و برداش��ت 
کش��اورزی در س��ال های اخی��ر رش��د خوبی داش��ته اس��ت، گفت: 
ب��ه ص��ورت وی��ژه در ای��ن س��ال ها مکانیزاس��یون بخش کش��ت و 
برداش��ت محصوالت کش��اورزی ازجمله توزیع دس��تگاه های نش��اکار 
 و کمباین ه��ای مخص��وص برداش��ت برن��ج افزایش داش��ته اس��ت.
نش��وند ویاله��ا  س��رایدار  آین��ده  نس��ل  کارب��ری،  تغیی��ر  ب��ا    
وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به اینکه تغییر کاربری زمین تنها در 
مازندران نیست و این مشکل در کل کشور است، گفت: اینکه اکنون به 
دالیلی کشاورز عنوان می کند که تولید حمایت نمی شود و اقدام به تغییر 
 کارب��ری و فروش زمین انجام می دهد، موضوع نگران کننده ای اس��ت.

حجت��ی افزود: وقتی ش��الیزارها تبدیل به ویال ش��ود، نس��ل آینده و 
فرزندان این اس��تان نمی توانند بس��تر کش��اورزی نسل های قدیمی را 
 ش��اهد باش��ند و باید س��رایدار وی��الی میهمان های ناخوانده ش��وند.

وی با بیان اینکه دولت در س��ال های اخیر با پرداخت تسهیالت سعی 
زیادی داشته تا کشاورز را متقاعد به حفظ بستر کشاورزی کند، گفت: 
با برندس��ازی و توجه به کیفی��ت محصوالت می توانیم در امر تولیدات 
 کشاورزی حرفی برای گفتن داشته باشیم و این اقدام در حال انجام است.

ب��ه گ��زارش خبرنگار ایرن��ا، در بازدید وزیر جهاد کش��اورزی از مرکز 
بین الملل��ی تج��ارت و پایان��ه ص��ادرات برنج ای��ران در شهرس��تان 
 آم��ل، جمع��ی از مدی��ران اس��تانی و شهرس��تانی حضور داش��تند.

مرک��ز بین الملل��ی تج��ارت و پایانه ص��ادرات برنج ای��ران در زمینی 
به مس��احت بی��ش از 170 هزار مترمربع در حال س��اخت اس��ت که 
50 ه��زار مترمرب��ع آن انبار برن��ج و ۶ هزار متر مرب��ع نیز واحدهای 
 تجاری و خدماتی و سالن معامالت و پنجره واحد برای صادرات است.

 430 از  بی��ش  توس��ط  ری��ال  ۸00میلی��ارد  از  بی��ش  تاکن��ون 
 س��هامدار ب��رای ف��از نخس��ت ای��ن مرک��ز هزین��ه ش��ده اس��ت.

ب��ا بهره ب��رداری از فاز نخس��ت این پایانه س��االنه ب��رای حدود 350 
ه��زار ت��ن برن��ج و در ف��از نهایی ت��ا 700 ه��زار تن برن��ج تولیدی 
 مازن��دران ظرفیت نگهداری، خرید، فروش و صادرات ایجاد می ش��ود.

ساماندهی بازار فروش و عرضه برنج، برندسازی و اطمینان خاطر برای 
مصرف کننده جهت خرید برنج سالم و بدون ناخالصی و نیز جلوگیری 
از واردات برن��ج و ظرفیت برای ص��ادرات این محصول از دیگر اهداف 
مهم س��اخت مرکز بین المللی تج��ارت و پایانه صادراتی برنج ایران در 

مازندران است.

چاره ای جز افزایش تراکم کشت نداریم

دولت ترامپ هفته گذشته با هدف افزایش فشار بر چین، آتش جنگ 
تجاری با این کش��ور را شعله ورتر ساخت. واش��نگتن اکنون وعده داده 
ک��ه دور بع��دی تعرفه ها علیه ۲00 میلی��ارد دالر کاالی چین، به جای 
10درص��د، ۲5درص��د خواهد ب��ود. ترامپ به حامیان خ��ود در آمریکا 
می گوید، افزایش تعرفه ها به معنای »شغل بیشتر و ثروت بیشتر است.«
به گزارش تسنیم، اگر فرصت های شغلی و ثروت بیشتر معیار سنجش 
»پیروزی در جنگ تجاری باشد« این چین است که پیروز این نبرد لقب 
می گیرد، نه آمریکا. هزینه تعرفه های وضع شده از سوی دولت آمریکا را 
بیشتر شرکت ها و مصرف کنندگان آمریکایی پرداخت می کنند و دولت 
چین نیز با اقداماتی که موجب کاهش آس��یب های وارده به شرکت های 
چینی می ش��ود، این اقدام��ات را تالفی می کند. برای پیروز ش��دن در 
جنگ تج��اری، آمریکا باید تعرفه هایی وضع کن��د که آنچنان لطمه ای 
ب��ه اقتصاد چین بزند که رهبران این کش��ور به خواس��ت آمریکا یعنی 
تغیی��ر قوانین مالکیت معنوی تن دهد. س��المت اقتصاد چین بس��تگی 
به صادرات این کش��ور دارد، بنابراین در نگاه نخس��ت این گونه به نظر 

می رسد که دولت چین به درخواست های دولت آمریکا تن خواهد داد.
ام��ا این اس��تراتژی دول��ت ترامپ ب��دون هزینه نیس��ت. اوال، حدود 
۶0درصد از صادرات چین به آمریکا توس��ط شرکت هایی انجام می گیرد 
ک��ه چین��ی نیس��تند. بس��یاری از آنها کااله��ای اولیه مورد اس��تفاده 
تولید کنندگان آمریکایی از جمله ش��رکت های تولید روتر، ال ای دی و 
موتور قایق را تولید می کنند. این بدان معناست که تعرفه های وضع شده 
از سوی دولت ترامپ که هدف آن چین است، در حقیقت بر شرکت های 

آمریکایی )و اروپایی( که کارخانجاتی در چین دارند تاثیر می گذارد.
این شرکت ها نمی توانند به صورت فوری فعالیت های خود را به خارج از 
چین انتقال دهند. در عوض آنها با باال بردن قیمت محصوالت ش��ان، عمال 
هزینه های خود را به مصرف کنندگان آمریکایی تحمیل می کنند. این اتفاق 
همین حاال رخ داده است. نتیجه تعرفه ۲0درصدی وضع شده بر ماشین های 
لباسش��ویی در ماه فوریه، افزای��ش 1۶.4درصدی قیمت مصرف کننده این 
محصوالت در آمریکا بوده است، بنابراین بخش عمده افزایش درآمد ناشی 
از باال رفتن تعرفه ها، از جیب مصرف کنندگان آمریکایی تامین می شود، نه 

ش��رکت های چینی. کاهش تقاضای آمریکا برای خرید محصوالت چینی 
ب��ه چین ضربه می زند. واردات آمریکا از چین، حدود 3درصد درآمد بخش 
تولید چین را تشکیل می دهد. هرچند این رقم سهم قابل توجهی محسوب 

می شود، اما کاهش آن برای اقتصاد بزرگ چین فاجعه بار نخواهد بود.
ب��ه عالوه، بخ��ش عمده واردات آمریکا از چین، در بر دارنده ارزش��ی 
اس��ت که در س��ایر کش��ورها از جمله خود آمریکا ایجاد ش��ده اس��ت. 
بخش عمده ارزش یک گوش��ی آیفون واردش��ده از چی��ن، برای مثال 
ناش��ی از نمایشگر تولیدی کره، پردازش��گرهای تولید ژاپن و طراحی و 
برنامه ریزی ش��رکت های آمریکایی اس��ت. بنابراین، هر یک دالر کاهش 
خرید از ش��رکت های چین��ی، عمال کمتر از یک دالر ب��ر اقتصاد چین 
تاثیر می گذارد. در بخش رایانه و لوازم الکترونیکی، که بیش��ترین سهم 
ص��ادرات چین به آمری��کا را دارد، ارزش افزوده ای ک��ه از هر یک دالر 
صادرات به آمریکا نصیب چین می ش��ود، حدود 50 س��نت اس��ت. در 
نتیج��ه، تبعات وض��ع تعرفه ها بر تولیدکنندگان چینی، بعید اس��ت به 

اندازه ای باشد که بتواند تاثیری بر رویه های تجاری چین بگذارد.

می��زان واردات در حوزه صنعت و معدن طی دو ماهه نخس��ت س��ال 
جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به ترتیب کاهش 7.۸درصدی 
و افزایش 50.۶درصدی داش��ته اس��ت. به  گزارش  ایسنا، میزان ارزشی 
واردات در بخ��ش صنعت طی دو ماهه س��ال جاری مع��ادل 5میلیارد 
و ۲۲0 میلیون دالر بوده اس��ت که نس��بت به واردات 5میلیارد و ۶۶1 
میلیون دالری صورت گرفته در مدت مش��ابه س��ال گذش��ته به میزان 
7.۸درصد کاهش یافته اس��ت. میزان واردات انجام شده در حوزه معدن 
نی��ز طی دو ماهه س��ال جاری رقمی معادل 5۶ میلی��ون دالر بوده که 

نس��بت ب��ه واردات 37 میلیون دالری این بخش در س��ال گذش��ته با 
افزایش��ی بیش از 50 درصد روبه رو ش��ده اس��ت. در  عین  حال واردات 
صورت گرفته در حوزه فرش و صنایع دس��تی طی دو ماهه ابتدایی سال 
جاری معادل 379 هزار دالر بوده اس��ت که نسبت به واردات 5۶7 هزار 
دالری انجام ش��ده در مدت مشابه سال گذشته با کاهشی 33 درصدی 
روبه رو شده است. در  عین  حال میزان وزنی واردات انجام شده در بخش 
صنعت طی دو ماهه ابتدایی سال جاری معادل ۲میلیون و 15 هزار تن 
بوده که نس��بت به واردات ۲میلی��ون و 745 هزار تنی صورت گرفته در 

مدت مش��ابه س��ال قبل با کاهش ۲۶.۶ درصدی همراه شده است. در 
بخش مع��دن نیز میزان وزنی واردات انجام گرفته طی ۶0 روزه س��ال 
1397، ۲00 هزار تن بوده اس��ت که نس��بت به 13۸ هزار تن واردات 
انجام ش��ده در این حوزه طی مدت مشابه سال گذشته با افزایشی 45.۲ 
درصدی مواجه ش��ده اس��ت. در بخش فرش و صنایع دستی نیز میزان 
وزنی واردات صورت گرفته 1۶۲ تن بوده اس��ت که نس��بت به 13۲ تن 
واردات انجام ش��ده در مدت مشابه سال گذشته با رشدی ۲۲.۶درصدی 

روبه رو شده است.

نیویورک تایمز: چین در جنگ تجاری با آمریکا پیروز می شود

واردات معدن 50درصد افزایش یافت!
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پیروزبخت:
اجرای فاز سوم استاندارد های هشتاد وپنج 

گانه خودرو از اول دی ماه، آغاز می شود
رئیس سازمان ملی استاندارد از آغاز اجرای فاز سوم استانداردهای 
هش��تاد وپنج گانه خودرو از اول دی ماه امس��ال خبر داد. به گزارش 
باش��گاه خبرن��گاران جوان نی��ره پیروزبخت، رئیس س��ازمان ملی 
اس��تاندارد در نشست خبری با اش��اره به اینکه یک بسته حمایتی 
برای واحدهای تولیدی در ش��رایط اقتصاد فعل��ی تدوین کرده ایم، 
اظهار کرد: در این بس��ته تالش شده تا هزینه ای به تولیدکنندگان 
بابت نمونه گیری تحمیل نشود. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: 
مش��خصا در این بس��ته نمونه برداری از بازار ص��ورت می گیرد؛ در 
حالی که در گذش��ته تولیدکنندگان باید خ��ود هزینه نمونه برداری 
را پرداخت می کردند. وی از نظارت بر واردات کاالهای اساسی خبر 
داد و گف��ت: مش��خصا روی واردات برن��ج و ذرت، نظ��ارت خاصی 
را تدوی��ن کرده ایم. پیروزبخ��ت با بیان اینکه برنامه های س��ازمان 
اس��تاندارد در صنعت خودرو منجر به توقف تولید نمی شود، گفت: 
کیفیت یک س��رمایه گذاری است و س��خت گیری ما منجر به توقف 
نیست. وی در مورد اس��تانداردهای هشتاد وپنج گانه خودرو گفت: 
این طرح از دی ماه امس��ال آغاز خواهد ش��د. در حال حاضر برنامه 
ما برای همان هش��تاد و پنج  اس��تاندارد است و ش��روع به بازرسی 
می کنیم. اگر ظرف مدت معینی برنامه زمان بندی خودروس��ازان را 
داش��ته باش��ند، طرح را پیش بینی کنید، البته خودروس��ازان باید 

برنامه خود را اعالم کرده و بر طبق آن پیش روند.
وی با بیان اینکه براس��اس مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو 
در س��ال 95 خودروسازان خود مس��ئول قطعاتی هستند که در خط 
تولید مورد اس��تفاده ق��رار می دهند، افزود: قطعات خودرو مش��مول 
اس��تاندارد اجباری هستند و باید این موضوع مورد توجه خودروسازان 
قرار گیرد. پیروزبخت با اعالم اینکه س��ازمان اس��تاندارد بحث بنزین 
رو کماکان پیگیری می کند، گفت: از کالنش��هرها نمونه برداری ش��ده 
و در آزمایش��گاه های سازمان مورد بررس��ی قرار می گیرد که به زودی 
گ��زارش آن را اعالم خواهیم کرد. رئیس س��ازمان اس��تاندارد تصریح 
کرد: در بخش نازل های س��وخت، در ماه های اخیر با کاهش ش��کایت 
روبه رو ش��ده ایم البته  مردم نارضایتی های��ی در این رابطه دارند که ما 
این موضوع را حتما بررس��ی خواهیم کرد. وی درخصوص کیفیت آب 
معدنی های توزیع شده در سطح شهر، گفت: در بسیاری از محصوالت 
تفاوت ها برای مصرف کنندگان قابل تشخیص نیست و این سازمان های 
متولی مس��ئول نظارت بر توزیع کاالها هستند که باید با ارائه مجوزها 

تأییده الزم را برای فروش کاالها در سطح شهر ارائه دهند.

جدیدترین وضعیت تولید خودرو
تیرماه امس��ال تولی��د انواع خودرو به ط��ور میانگین ۲۲.۸درصد 

کاهش یافت.
به گزارش ایس��نا، براساس جدیدترین آمار منتشرشده در تیرماه 
امس��ال تولید انواع خودرو از 1۲۸ هزار و 747 دس��تگاه در تیرماه 
س��ال گذش��ته به 99 هزار و 414 دس��تگاه کاهش یاف��ت. در این 
مدت تولید انواع س��واری با اف��ت ۲3درصدی همراه بوده و از 1۲0 
هزار و 599 دس��تگاه در تیرماه 139۶ به 9۲ هزار و 91۲ دس��تگاه 
رس��ید. تولید انواع ون اما صعودی بوده و با رشد ۲70.۶درصدی از 
51 دس��تگاه در تیرماه سال گذشته به 1۸9 دستگاه افزایش یافت. 
برخ��الف ون اما تولید انواع وانت با افت ۲7.1درصدی همراه بوده و 
از ۶۶۸1 دس��تگاه در تیرماه 139۶ به 4۸7۲ دستگاه کاهش یافت.
تولید انواع اتوبوس نیز 54.1درصد کاهش یافته و از 170 دس��تگاه 
در تیرماه 139۶ به 7۸ دس��تگاه رس��ید. اما تولید انواع مینی بوس 
و میدل باس صعودی بوده و با رش��د 103.7درصدی از ۸1 دستگاه 
در تیرماه س��ال گذشته به 1۶5 دس��تگاه افزایش یافت. تولید انواع 
کامیونت، کامیون و کشنده نیز افزایش یافته و با رشد ۲.۸درصدی 
از 11۶5 دس��تگاه در تیرماه سال گذشته به 119۸ دستگاه رسید. 
در چهار ماهه نخس��ت امسال نیز تولید انواع خودرو نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ثابت مانده و تنها حدود 0.1درصد کاهش یافته 
اس��ت به گونه ای که تولید انواع خودرو از 43۶ هزار و 413 دستگاه 
در چهار ماهه نخس��ت سال گذش��ته به 43۶ هزار و 13۶ دستگاه 

رسید.

واردات خودرو تا چه سالی متوقف می ماند؟
ابتدای تیرماه س��ال جاری واردات خودرو به همراه حدود 1400 
کاالی دیگر ممنوع ش��د. به گزارش» اخبار خ��ودرو«،  حدود یک 
هفت��ه بعد از ای��ن موضوع، وزیر صمت در دیدار ب��ا اعضای انجمن 
واردکنن��دگان خودرو اعالم کرد قطعا واردات خودرو تا پایان س��ال 
ج��اری ممنوع خواهد ب��ود، اما حال با صحبت های هفته گذش��ته 
رئیس جمه��ور و همچنین رئیس جدید بان��ک مرکزی در خصوص 
وضعیت ارز و احتمال ضعیف مذاکره در کوتاه مدت، به نظر می رسد 
 زمان ممنوعیت واردات خودرو بسیار بیشتر از پایان سال جاری باشد.
احتم��اال ای��ن ممنوعیت تا پای��ان دولت فعلی یعنی س��ال 1400 
ادام��ه خواهد داش��ت و درصورتی ک��ه رئیس جمهور فعل��ی آمریکا 
ب��رای دور دوم نی��ز بتواند رای بی��اورد، احتمال ادام��ه ممنوعیت 
واردات تا س��ال های بع��د از 1400 هم خواهد ب��ود. به هر ترتیب 
این وضعیت باعث خواهد ش��د قیمت خودروه��ای وارداتی موجود 
در ب��ازار در هر مرحله دس��تخوش تغییراتی ش��ود. به خصوص در 
بخش خودروهای وارداتی گران  و کالس متوس��ط زیرا این خودروها 
مش��ابه تولید داخل ندارن��د و عالقه مندان به آنه��ا باید نمونه های 
دس��ت دوم یا صفرکیلومتر واردش��ده را خریداری کنن��د. البته این 
تغیی��رات قیمتی در بخش پایین دس��تی خودروهای وارداتی کمتر 
خواهد ب��ود؛ جایی که خودروهای تولید داخل ی��ا چینی می توانند 
به عن��وان آلترناتیو این خودروها مطرح ش��وند. اگر بخواهیم به طور 
دقیق ب��ازار خودروهای وارداتی را تقس��یم بندی کنی��م باید گفت 
قیمت خودروهای س��دان سایز متوس��ط همانند اپتیما، تالیسمان، 
س��وناتا و . . .، همچنین خودروهای سدان لوکس مانند ب ام و سری 
3 و 5، مرس��دس ای کالس و شاسی بلندهای س��ایز متوسط مانند 
سانتافه، سورنتو، کولئوس و اوتلندر یا شاسی بلندهای لوکس  مانند 
پورشه ماکان، لکسوس ان ایکس، ب ام و ایکس 1 ، 3 و 4 بیشتر تغییر 

خواهد یافت؛ خودروهایی که مشابه داخلی برای آنها وجود ندارد.

رئی��س هی��ات عامل ای��درو گفت ک��ه دلیل اصلی ش��روع نش��دن 
س��رمایه گذاری رن��و در ایران این اس��ت که ما به تعه��دات خود عمل 
نکردی��م.  منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران، در گفت وگو 
با خبرنگار باش��گاه خبرنگاران جوان،  اظهار ک��رد: درباره بحث خودرو 
مس��ائل متعددی مطرح اس��ت و از نظر تولید، هم خودروس��ازان و هم 
قطعه سازان مورد توجه هستند. وی افزود: قطعه سازان بایستی قطعه را 
تولید کرده و در اختیار خودروسازان قرار دهند، بنابراین هماهنگی بین 
قطعه سازان و خودروس��ازان باید وجود داشته باشد تا بتوانند خودروی 

مورد نیاز بازار را در تعداد مورد نیاز به بازار عرضه کنند.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ش��بکه خودرو یک 
شبکه بسیار گسترده است، حدود 19 میلیون دستگاه خودرو در داخل 
کش��ور وجود دارد؛ تقریبا هر خانواده ایرانی دارای یک خودرو اس��ت و 
هرگونه نوس��ان و تغییر در بازار خودرو صورت گیرد، آثار آن به صورت 

ملموس و نزدیک در خانواده ها احساس می شود.
معظمی با اش��اره به جلس��ه هفته گذشته س��ازمان گسترش با وزیر 
صنعت، قطعه سازان و خودروسازان یادآوری کرد: در جلسه مذکور برای 
تأمین خودرو در س��ال جاری برنامه ریزی انجام ش��د و بر این اس��اس 
تصویب شد که ارز مورد نیاز تولید خودرو و قطعه به طور کامل از طریق 

بانک مرکزی تأمین شود.
رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران تأکید 
ک��رد: امیدواری��م ب��ا برنامه ریزی هایی که ص��ورت گرفت��ه بتوانیم نیاز 

خودروی کشور را در سال 97 تأمین کنیم.
وی با بیان اینکه در تولید خودرو در سال 97 مشکل جدی  نخواهیم 
داشت، گفت: در چهار ماهه ابتدایی سال 97 نسبت به مدت مشابه سال 
گذش��ته یک درصد افزایش تولید خودرو داش��ته ایم و سال گذشته نیز 

افزایش تولید قابل توجهی نسبت به سال 95 داشتیم.
معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت افزود: واردات قطعات مورد نیاز 
خودرو تا پایان تیرماه مش��کلی نداش��ته  و به صورت روان انجام ش��ده 

است و این واردات می توانند نیاز بازار در سال 97 را تأمین کنند.
معظم��ی تصریح کرد: ما ب��ه عنوان وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
سیاس��ت گذار و ناظر واردات هس��تیم و این بخش خصوصی اس��ت که 
واردات به کش��ور را انجام می دهد، از طرف دیگر خودروساز و قطعه ساز 
هر ک��دام تولیدات خود را انجام می دهند و ما تنها در این میان وظیفه 

نظارت و هماهنگی بین این اجزا را برعهده داریم.

رئیس هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران با به 
حق شمردن نارضایتی های مردم در مورد تأخیر دریافت خودرو، افزود: 
بع��د از تغییری که در نرخ ارز صورت گرف��ت، یک هجوم قابل توجه و 
گرایش باالیی نسبت به خرید خودرو در جامعه به وجود آمد که نسبت 

به گذشته بسیار نامتعارف بود و تقاضای بازار را به شدت افزایش داد.
وی اضافه کرد: در این حال خودروس��ازان با درخواست های متعددی 
مواجه ش��دند و از آنجایی که برنامه ریزی آنها براساس تقاضای گذشته 
بازار بود نتوانس��تند به اندازه کافی خودرو ب��ه بازار تحویل بدهند و در 

نتیجه نارضایتی هایی از این سمت ایجاد شد.
مع��اون وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ی��ادآوری ک��رد: اکنون 
برنامه ریزی ه��ای ص��ورت  گرفته ت��ا خودروهای مورد نیاز متناس��ب با 

تقاضای بازار تولید شود.
معظم��ی به مردم توصیه کرد: نگران��ی از کمبود خودروی داخلی در 
بازار نداش��ته باش��ند زیرا در چند ماه آینده به اندازه کل تقاضای بازار، 

تأمین خودرو خواهد شد.
ناوگان حمل ونقل سنگین، نوسازی می شود

رئیس هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره 
به اقدامات س��ازمان ایدرو درباره طرح نوس��ازی ناوگان سنگین کشور، 
تصریح کرد: رئیس جمهور بهمن س��ال گذشته از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواستند که بحث نوسازی ناوگان حمل ونقل سنگین را دنبال 

کنند.
 وی افزود: بر اس��اس برنامه طرح ش��ده از س��مت دولت می بایس��ت

۲0۲ هزار دس��تگاه در طول س��ه سال در کشور تأمین شود و مأموریت 
فوق از طرف وزیر صنعت به س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران 

محول شد.
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براس��اس آخرین گزارش 
تاکنون 39 هزار و 500 دستگاه ثبت سفارش در سیستم بانکی صورت 
گرفته و از این تعداد، 13 هزار و 500 دس��تگاه گش��ایش اعتبار شده و 

سفارش خرید تعلق گرفته است.
معظم��ی تأکید کرد: ظرف دو تا س��ه هفته آینده همه 4هزار و 500 
دس��تگاه مذکور برای گش��ایش اقدام ش��ده و تا چهار ماه آینده اولین 
خودروهای س��نگین تولیدش��ده به بازار ارائه خواهد ش��د و در اختیار 

مردم قرار می گیرد.
رئی��س هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران با 
بیان اینکه با برزیلی ها قراردادی در حوزه تأمین ماش��ین های س��نگین 

نبسته ایم، تصریح کرد: برزیلی ها اعالم کردند که امکانات خوبی در این 
حوزه می توانند در اختیار ایران قرار دهند و سفیر آنها به عنوان نماینده 

تام االختیار در این حوزه با مقامات ایرانی وارد گفت وگو شدند.
وی اف��زود: مقامات برزیلی یک فاینانس 1.۲ میلیارد دالری برای کار 
با ایران اختصاص داده اند که این مبلغ توس��ط بانک توس��عه برزیل در 
جهت مشارکت شرکت های ایرانی و برزیلی اختصاص داده خواهد شد.

مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: برزیلی ها امکانات 
بسیار خوبی دارند و در کنار آن، رابطه تجاری و اقتصادی بین دو کشور 
در س��ال های گذشته همیش��ه گرم و دوس��تانه بوده است، برزیل یکی 
از کش��ورهایی اس��ت که اگر تجار ایرانی فعالیت خوبی برای گس��ترش 
مراواردات با این کشور داش��ته باشند می توانند تأمین کننده بخشی از 

نیازهای کشور ما باشد.
رنو از ایران نرفته است

معظم��ی در خصوص خروج رنو از ایران اظهار کرد: رنو از ایران نرفته 
است و هنوز فعال است.

رئیس هیئت عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران در 
تش��ریح اقدامات ش��رکت رنو در ای��ران گفت: فعالیت ه��ای رنو در یک 
بخ��ش؛ رنو پارس و فروش محصوالت رنو به ایران صورت می گیرد و در 
بخش دیگر این شرکت در سال های گذشته اظهار تمایل برای مشارکت 

و سرمایه گذاری تولید در ایران را کرده بود.
وی افزود: فعالیت های رنو پارس همچون گذش��ته در ایران ادامه دارد 
و این ش��رکت قول داده که در زمینه تأمین قطعات ماشین های رنو در 

ایران مشکلی به وجود نیاید.
معاون وزی��ر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با س��رمایه گذاری رنو 
در ایران اظهار کرد: س��رمایه گذاری رنو در ایران ش��روع نش��ده است و 
دلی��ل اصلی این موضوع این اس��ت که ما به عنوان ش��ریک اصلی رنو 

نتوانسته ایم به تعهدات خود عمل کنیم.
معظمی اضافه کرد: قرار بر این بود که س��ازمان گسترش اقداماتی در 
جهت شروع سرمایه گذاری رنو انجام دهد اما این اقدامات کمی طوالنی 
ش��د، اما اکنون ما به همه تعهدات خود عمل کرده ایم و در حال گفتگو 

برای شروع سرمایه گذاری رنو در ایران هستیم.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در رابطه 
با تاخیر تحویل ماش��ین های رنو پارس تصریح کرد: در مذاکراتی که با 
رنو صورت گرفت این ش��رکت تعهد کرد که به آن میزان از قطعاتی که 

در گذشته قرار بود برای خودروهای ایران تأمین کنند پایبند باشند.

ارز مورد نیاز تولید خودرو تأمین می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت به واردکنندگان خودرو هشدار داد که یا 
باید خودروهای واردشده با ارز 4۲00 تومانی را متناسب با این نرخ ارز 

عرضه کنند و یا مابه التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند.
محمد ش��ریعتمداری در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به اینکه این 
وزارتخانه چگونه بر عرضه کاالهای واردشده با ارز 4۲00 تومانی نظارت 
می کن��د تا این کااله��ا از جمله خودرو، گران تر از ن��رخ مربوطه عرضه 
نش��وند؟ اظهار کرد: شرکت هایی که خودرو را با ارز 4۲00 تومانی وارد 
کرده اند، مش��مول نظام قیمت گذاری بوده و باید خودروها را متناس��ب 
با ن��رخ ارز مربوطه عرضه کنند. وی ادامه داد: واردکنندگان خودرو اگر 
می خواهند خودروهای واردش��ده ب��ا ارز 4۲00 تومانی را با قیمت های 
حاشیه بازار عرضه کنند، باید مابه التفاوت آن را به دولت پرداخت کنند 

بنابراین این شرکت ها نمی توانند از این نمد کالهی برای خود ببافند.
وی با بیان اینکه چند ماه پیش که تصمیم تک نرخی شدن ارز اتخاذ 
ش��د، همه از این تصمیم حمایت کردند، خاطرنش��ان کرد: با این حال 
هم اکن��ون از این تصمیم انتقاد می ش��ود که چرا ب��ه همه کاالها بدون 
محدودی��ت ارز 4۲00 تومان��ی اختصاص یافت. به عن��وان مثال امروز 
قض��اوت می کنیم که آیا بای��د به خودرو ارز مرج��ع می دادیم یا نه که 
اگر االن از من بپرسید می گویم بهتر بود خودرو با نرخ ارز دیگری وارد 
می ش��د. البته م��ا آن تصمیم را در آن فضا و ب��ا مقتضیات همان زمان 

گرفتیم. در آن فضا این تصمیم اتخاذ ش��د که واردات کاال فقط با نرخ 
ارز واحد 4۲00 تومانی باش��د برای اینکه به جامعه اطمینان دهیم که 

ارز بدون محدودیت به همه کاالهای مجاز تعلق می گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به اینکه اخیرا وزارت صنعت، 
لیس��تی از ش��رکت های متخل��ف در پرون��ده ثبت س��فارش و واردات 
غیرقانونی خودرو منتش��ر کرد که بعضا عنوان ش��د این لیس��ت کامل 
نیس��ت و چرا در انتش��ار لیس��ت متخلفان تاخیر ش��د؟ اظهار کرد: در 
ای��ن پرونده تخلفی در بدنه دولت ب��ا همکاری تعدادی کارمند و برخی 
سودجویان صورت گرفت. مهم این است که ما خودمان این تخلف را در 
دولت دوازدهم کش��ف کردیم و به موقع و پیش از آنکه رسانه ای شود، 
ب��ه تمام مراجع ذی ربط از جمله وزارت اطالعات، گمرک، تعزیرات و . . 

. منعکس کردیم که باعث جلوگیری از ادامه تخلف شد.
وی ادامه داد: در زمان وقوع آن تخلف زیرس��اخت های س��امانه ثبت 
س��فارش، وضعیت نامناس��بی داش��ت که آن را اص��الح کردیم و امروز 
به گونه ای این س��امانه اصالح شده اس��ت که امکان وقوع مجدد چنین 

تخلفاتی به شدت کاهش یافته است.
ش��ریعتمداری در پاسخ به اینکه چرا انتش��ار لیست متخلفان اینقدر 
طوالنی ش��د، اظهار کرد: ما در دی ماه IP ،139۶های متخلف را اعالم 
کردیم. اما اینکه طریقه نفوذ آنها به سیستم چگونه بود و با چه کسانی 

در مجموعه تماس داش��تند، مش��خص نبود که به دستگاه های مربوطه 
منعکس شد تا رسیدگی شود. رسیدگی آنها زمان برد تا بررسی و به ما 
اعالم شود و در حال حاضر نیز رسیدگی قضایی آن مانده و ما پیگیری 

می کنیم که می گویند در جریان است.
وی در پاسخ به اینکه تعدادی از خودروهایی که به صورت غیرقانونی 
ثبت س��فارش و وارد ش��ده اند، از گمرک ترخیص و وارد بازار ش��ده اند، 
چگونه با آنها برخورد می کنید؟ اظهار کرد: شناس��ایی آنها س��اده است 
زیرا مشخصات ش��ان ثبت ش��ده و وجود دارد، ام��ا اینکه چه تصمیمی 
باید درباره آنها گرفته ش��ود، دس��تگاه قضایی باید تصمیم بگیرد و هر 

تصمیمی که دستگاه قضایی بگیرد، باید اعمال شود.
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت خاطرنش��ان کرد: ۶4۸1 دس��تگاه 
خودرو به صورت غیرقانونی ثبت س��فارش و وارد ش��د که از این تعداد 
4547دس��تگاه در گمرک باقی مانده و 1934 دستگاه ترخیص شد که 
در رابطه با خودروهای ترخیص ش��ده دس��تگاه قضایی حتما رسیدگی 

کرده و مابه التفاوت را اخذ می کند.
پیش از این برخی کارشناسان در گفت وگو با ایسنا نسبت به احتمال 
گران فروش��ی خودروهای واردش��ده با ارز دولتی 4۲00 تومانی هشدار 
داده و خواستار تش��دید نظارت سازمان های مسئول در این حوزه شده 

بودند.

هشدار وزیر صنعت به واردکنندگان خودرو با ارز 4200 تومانی
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دومین نشست تجاری B۲B ایران در کشور گرجستان با هدف برقراری 
ارتب��اط تجاری بین ش��رکت های دانش بنیان ایران��ی و گرجی با حضور 
نماینده 50 شرکت دانش بنیان و فناور به همراه هیات ایرانی، برگزار شد 

که در همین راستا ش��رکت های دانش بنیان 
ایرانی و گرجی در نخستین روز این نشست با 
 هم به گفت و گو و پرسش و پاسخ پرداختند.
به گ��زارش مه��ر، در حاش��یه س��فر هیات 
ایران��ی ب��ه گرجس��تان، علیرض��ا دلی��ری 
معاون توس��عه مدیری��ت و جذب س��رمایه 
معاون��ت علم��ی ب��ا همراهی رئی��س تکنو 
پ��ارک و رئی��س آژانس نوآوری گرجس��تان 
از اس��تارتاپ های مس��تقر در پارک به همراه 
 شرکت های دانش بنیان ایرانی بازدید کردند.
تکن��و پ��ارک گرجس��تان از س��ال ۲01۶ 
ح��ال حاض��ر  در  و  ک��رده  کار  ب��ه  آغ��از 
تمام��ی  در  اس��تارتاپ   ۲00 از  بی��ش 

حوزه ه��ای علم��ی و فن��اوری در ای��ن پارک حض��ور دارن��د. این مکان 
 ی��ک فض��ای آزاد ب��رای کس��ب و کار در گرجس��تان به ش��مار می رود.
در حاش��یه س��فر هیات ایرانی، معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه 

معاونت علمی با چرکز بشویلی قائم مقام وزیر اقتصاد و توسعه پایدار-آژانس 
س��رمایه گذاری، خیدورلی رئیس آژانس نوآوری و فناوری، خارانیشویلی 
معاون وزیر آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش گرجس��تان مالقات کرد که 
در این مالقات به مباح��ث مربوط به نحوه 
تعامل شرکت های دانش بنیان ایرانی جهت 
هم��کاری ب��ا ش��رکت ها و اس��تارتاپ های 
گرج��ی بح��ث و تب��ادل نظ��ر پرداخته و 
توافق��ات الزم ص��ورت گرف��ت. همچنین 
در نشس��ت دو جانب��ه ای با رئی��س آژانس 
 س��رمایه گذاری این کش��ور حض��ور یافت.

علیرض��ا دلی��ری، معاون توس��عه مدیریت 
و ج��ذب س��رمایه معاون��ت علم��ی گفت: 
ظرفیت های مشترکی میان کشورهای ایران 
و گرجستان وجود دارد. حضور شرکت های 
دانش بنیان در این نشس��ت ها نیز به منظور 
تکمی��ل ظرفیت ه��ای مش��ترک خواه��د 
 بود، بنابراین امیدواریم بس��تر فعالیت سرمایه گذاری بهتری فراهم شود.
وی ادامه داد: بیشتر پازل های فناوری در ایران شکل گرفته و به فعالیت 

استارتاپ ها سرعت داده است.

معاون نفت و گاز ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی گفت 
که با توجه به اهمیت بحث ازدیاد برداش��ت از مخازن نفت و گاز کشور و 
تاثیری که این موضوع بر روی افزایش ضریب بازیافت از مخازن دارد، ستاد 

حمای��ت از طرح های نوآوران��ه و دانش بنیان 
 ای��ن ح��وزه را در اولوی��ت قرار داده اس��ت.
به گزارش معاونت فناوری ریاست جمهوری، 
داود حبیبی کی��ا، مع��اون نفت و گاز س��تاد 
توس��عه فناوری حوزه ان��رژی معاونت علمی 
درباره حمایت های س��تاد از این حوزه اظهار 
ک��رد: طرح ه��ای نوآوران��ه پژوهش��گران در 
زمینه ازدیاد برداش��ت از مخ��ازن نفت و گاز 
حمایت می ش��ود تا از ای��ن طریق به افزایش 
 ضریب اس��تحصال از این مخازن کمک شود.

حبیبی کی��ا درباره اهمیت این حوزه توضیح 
داد: ایران بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی دنیا 
است و از نظر ذخایر نفتی نیز رتبه چهارم را در 

دنیا دارد که این میدان های نفتی در پهنه گسترده ای از کشور و همچنین 
در خلیج فارس و دریای خزر قرار دارند. البته این جایگاه و رتبه کشورمان 
مربوط به ذخایر متعارف اس��ت. عالوه بر این ذخایر غیرمتعارفی همچون 

شیل های نفتی و هیدرات های گازی نیز در کشورمان وجود دارد. اطالعات 
اولیه درباره ذخایر هیدرا  های گازی نشان می دهد منبع بسیار عظیمی از 
ای��ن هیدرات ها در اعماق دریای عمان وجود دارد و طبق برآوردها میزان 
این ذخایر با ذخایر فس��یلی برابری می کند. 
البت��ه وجود ذخایر هیدرات ه��ای گازی در 
 دری��ای خ��زر نیز به اثبات رس��یده اس��ت.

وی در ادام��ه بیان کرد: طبق آمار ش��رکت 
ملی نفت ای��ران ذخایر درج��ای نفت خام 
711.5 میلیارد بش��که اس��ت، ام��ا با توجه 
به ضریب بازیافت تمام��ی این مقادیر قابل 
استحصال نیست و تنها 175 میلیارد بشکه 
قابل استحصال است که طی سال های آینده 
استخراج می ش��ود، بنابراین ضریب بازیافت 
 در ذخایر هیدروکربنی بحث مهمی اس��ت.

حبیبی کی��ا همچنین عنوان ک��رد: ضریب 
بازیافت در ایران به طور متوسط ۲4.5درصد 
گزارش شده که در مقایسه با میانگین ضریب بازیافت در جهان )34درصد( 
فاصله بسیاری داریم، بنابراین باید با اقداماتی این ضریب بازیافت از ذخایر 

نفتی و گازی را افزایش دهیم.

حمایت از طرح های نوآورانه در حوزه ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز کشوربازدید شرکت های دانش  بنیان ایرانی از تکنوپارک گرجستان

استارتاپ های فعال در حوزه  بالک چین مدیریت داده های مرتبط به سالمتی 
را در اختیار کاربر قرار داده و تعریف جدیدی از قوانین ارائه می دهند.

فناوری بالک چین، پتانس��یل زیادی دارد و می تواند با از بین بردن سلس��له 
مراتب و دخالت موسس��ات، مدیریت داده ها و تصمیم گیری را به مردم واگذار 
کند. اس��تارتاپ هایی که پتانسیل فناوری بالک چین را درک کرده اند در تالش 
هستند با برجسته کردن نقش بیمار در فرآیند، بهبود انقالبی در زمینه  مراقبت 
از س��المتی ایجاد کنند. کلید موفقیت مش��ترک اس��تارتاپ ها مالکیت داده 
و اس��تفاده از آن در مسیری جدید اس��ت. این استارتاپ ها داده ها را مستقیما 
در اختی��ار بیم��ار و نه موسس��ات درمانی ق��رار می دهند تا فرآین��د درمان را 
شخصی سازی، تعاملی، قابل پیش بینی و مقرون به صرفه کنند. 5۲درصد کاربران 
تلفن های هوش��مند می توانند اطالعات مرتبط با سالمتی را روی دستگاه های 
خود دریافت کنند و این یعنی در آینده ش��اهد تحوالت گسترده ای در صنعت 
مراقبت از س��المتی خواهیم بود. در ادامه  این مقاله به معرفی پنج اس��تارتاپی 
می پردازیم که از فناوری بالک چین برای تحول در صنعت مراقبت از سالمتی 

استفاده می کنند.
Bowhead Health 1-استارتاپ 

این شرکت قصد دارد خدمات مرتبط با مراقبت از سالمتی را به یک فرآیند 
سرگرم کننده تبدیل کند. به این صورت که درک، تفسیر و دسترسی به اطالعات 
بهداش��تی و سالمتی را تسهیل می کند. اپلیکیشن این استارتاپ اطالعاتی در 
مورد سالمتی، میزان مصرف آب، وضعیت مزاج، خواب، انرژی و سطح فعالیت 
را به عنوان ورودی دریافت کرده و اهدافی به منظور باال بردن س��طح س��المتی 
کاربر به او پیش��نهاد می دهد. کاربر می تواند پیش��رفت فرآیند را نظارت کند و 
از آخرین خدمات و محصوالت مرتبط با س��المتی آگاه شود. کاربران با تنظیم 
اهداف مرتبط با س��المتی در این برنامه و رس��یدن ب��ه آن ها توکن مخصوص 
به نام AHT دریافت می کنند و ب��رای ادامه  همکاری انگیزه می گیرند. آن ها 
همچنین می توانند داده  خود را به صورت ناشناس در اختیار شرکت های فعال 

در زمینه  سالمتی یا محققان قرار داده و توکن AHT دریافت کنند.
بنیان گذاران این اس��تارتاپ قصد دارند در آین��ده  امکاناتی مانند  مجموعه 
کیت های تست خانگی، مکمل های غذایی و تعامل کاربردی با پزشکان را مهیا 
کنند. عالوه براین فناوری بالک چین این اس��تارتاپ سیستم مدیریت داده های 
مرتبط با سالمتی را با بیمارستان ها، پزشکان و کلینیک ها تجمیع خواهد کرد تا 

اشتراک گذاری داده در آینده آسان تر شود.
نکات جالب در مورد اس��تارتاپ: این اس��تارتاپ تعامل کاربر با اپلیکیشن و 
فرآیند رس��یدن به اهداف س��المتی را به شکلی س��رگرم کننده و نه ترسناک 
و جدی طراحی کرده اس��ت. عالوه براین توکن هایی که در ازای دس��تیابی به 
اهداف در اختیار کاربر قرار داده می ش��ود، انگیزه او برای ادامه  مس��یر را چند 
برابر می کند. همچنین کاربر در اطالعات ورودی اپلیکیشن نیازی به مشخص 
کردن جنسیت خود ندارد و درنتیجه از نظر جنسیتی هیچ تبعیضی بین کاربران 

گذاشته نمی شود.
Sweatcoin 2-استارتاپ

اپلیکیشن این استارتاپ قدم های طی شده توسط کاربر را اندازه گیری می کند 
و با واحد پول مخصوص اپلیکیش��ن به کاربر جای��زه می دهد. از این واحد پول 
می توان برای خرید تجهیزات ورزشی و ثبت نام در سالن های بدنسازی استفاده 
کرد. این اپلیکیش��ن با س��ایر ردیاب های تناس��ب اندام همگام نمی شود اما به 
جی پی اس دس��تگاه متصل می ش��ود و قدم های کاربر را به درستی می شمارد. 
این اپلیکیش��ن تنها گام هایی را می ش��مارد که خارج از محیط بسته برداشته 
می شوند. بنیان گذاران این استارتاپ امیدوار هستند که Sweatcoin را به یک 

ارز دیجیتال مستقل و نه تنها واسطه ای برای مبادله  کاال با کاال تبدیل کنند.

نکات جالب در مورد اس��تارتاپ: این اس��تارتاپ ب��رای جلوگیری از هرگونه 
سوءاس��تفاده از اپلیکیش��ن خود روی فعالیت در محیط باز تمرکز کرده است. 
عالوه براین معتقد است ورزش کردن در محیط باز و قرار گرفتن در هوای آزاد 

برای کاربران لذت بخش تر خواهد بود.
wHealth 3-استارتاپ

این اس��تارتاپ نیز مانند س��ایر اس��تارتاپ های فعال در این زمینه، مالکیت 
و مزایای اطالعت س��المتی و بهداش��تی ه��ر کاربر را در اختی��ار خودش قرار 
می دهد. کاربران می توانند اطالعات مرتبط با خود را از میان مجموعه داده های 
تجمیع ش��ده در اپلیکیش��ن انتخاب کنند. اطالعات واردشده در اپلیکیشن به 
موسس��ات بهداشتی تأییدشده فروخته شده و به کاربران پاداش داده می شود. 
کاربران همچنین می توانند با انجام چالش های از پیش تعیین شده در اپلیکیشن 
مانند 15 هزار قدم در روز، داشتن خواب کافی و همگام کردن دستگاه های خانه 
با اپلیکیش��ن توکن WLTH دریافت کنند. توکن های دریافت شده می توانند 

برای خرید محصول و خدمات درون برنامه ای استفاده شوند.
نکات جالب در مورد استارتاپ: این استارتاپ از راه های مختلف سعی می کند 
فرآین��د درآمدزای��ی از طریق فروش داده را تس��هیل کند. همچنین مجموعه 
داده های استفاده شده در این اپلیکیشن بسیار زیاد است و نیاز نیست کاربر برای 
ورود و مدیری��ت داده های خود زحمت چندانی بکش��د. عالوه براین تکنولوژی 
استفاده شده در این اپلیکیشن به راحتی با سایر اپلیکیشن ها همگام می شود و 
کاربر می تواند پاداش خود را برای خرید سایر محصوالت و خدمات استفاده کند.

HealthWizz 4-استارتاپ
اپلیکیشن این استارتاپ تمام اطالعات بهداشتی و سالمتی افراد را تجمیع و 
مدیریت کرده و مالکیت آن را به کاربر می دهد. این اپلیکیش��ن اطالعات مورد 
نظر خود را از گجت های پوش��یدنی، سوابق پزشکی، نتیجه  آزمایش و مالقات 
با پزشک جمع آوری می کند. کاربران مالک تمام اطالعات بهداشتی و سالمتی 
خود هستند و در صورت تمایل می توانند این اطالعات را در اختیار متخصصان 
و محققان حرفه ای و شناخته ش��ده قرار دهن��د. عالوه براین کاربران می توانند 
اطالعات خود را در اختیار چند مرکز قرار داده و از این راه درآمد کسب کنند. 
این اس��تارتاپ همچنین از آزمایش های بالینی حمایت مالی می کند و کاربران 

می توانند از این امکانات استفاده کنند.
نکات جالب در مورد اس��تارتاپ: اس��تارتاپ Healthwizz برخالف س��ایر 
اس��تارتاپ ها به جای تمرکز روی چالش های س��المتی به مالکی��ت داده ها و 

دسترسی به اطالعات پزشکی بیماران توجه می کند.
Lympo.Io 5-استارتاپ

این اس��تارتاپ زمینه  کاری مش��ابه با Bowhead دارد و روی تناسب اندام 
و تش��ویق کارب��ران به ورزش و تحرک تمرکز کرده اس��ت. ب��ه این صورت که 
کاربران با دنبال کردن مراحل تناسب اندام توکن های LYM پاداش می گیرند 
و می توانند از آن ها برای خرید محصول و خدمات مرتبط با تناسب اندام استفاده 
کنند. این استارتاپ داده های جمع آوری شده در اپلیکیشن را به سایر کارآفرینان 
نوآور و عالقه مند به راه اندازی ش��رکت های مبتنی بر داده می فروشد. درنتیجه 
راه حل های سازنده تری از سوی این شرکت ها در زمینه  تناسب اندام ارائه خواهد 
شد. کاربران این اپلیکیشن می توانند از توکن های خود برای سرمایه گذاری روی 

استارتاپ های مورد عالقه  خود استفاده کنند.
نکات جالب در مورد اس��تارتاپ: این اس��تارتاپ اکوسیستمی ساخته است 
که براس��اس داده های واقعی کارآفرینان را تشویق می کند اهداف تناسب اندام 
را عمل��ی کنند. این کار مفهوم اجتماع را تقویت می کند مخصوصا اگر تمامی 

استارتاپ ها یک هدف مشترک داشته باشند.
inc/zoomit :منبع

تیـم کـوک، مدیرعامـل اپـل در جریـان کنفرانـس هفتـه گذشـته این شـرکت با 
سـرمایه گذارانش اعالم کرد که اپل احتماال از جنگ تجاری چین و آمریکا متاثر خواهد 

شد و روابط میان این دو کشور، کسب و کار آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بـه گـزارش دیجیاتو، کوک همچنین اظهار داشـت که اپل فهرسـتی از محصوالتی را 
تهیه کرده که از چین وارد می شوند و به احتمال زیاد تعرفه 25درصدی آمریکا بر قیمت 
تمام شده شـان تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که چندی پیش نیویورک تایمز 
مقاله ای را در مورد وعده ترامپ به کوک منتشـر کرد دال بر آنکه آیفون های اپل تحت 
تاثیر جنگ تجاری چین و آمریکا قرار نمی گیرند اما این خبر چندی پیش از سوی پیتر 

ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید مردود اعالم شد.
شـب گذشـته اما ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توییتی را منتشر کرد و مخاطبانش را 
از مالقات شام خود با تیم کوک مطلع کرد، اما در نظر داشته باشید این نخستین دیدار 
وی با تیم کوک نیسـت و این دو نفر قبال هم با یکدیگر دیدار کرده اند. در مالقات قبلی 
مدیرعامل اپل تالش کرده بود هشدارهایی را در رابطه با اثرات منفی جنگ تجاری چین 

و آمریکا به وی بدهد.
اغلـب محصوالت اپل توسـط خود این شـرکت در کوپرتینو طراحی می شـوند با این 
حـال اما مونتاژ آنها توسـط پیمانـکاران طرف قرارداد آن در چین صـورت می گیرد. در 

استفاده از فناوری بالک چین برای ترویج سالمتی توسط استارتاپ ها

شام غیرمنتظره ترامپ و کوک
برای همفکری در مورد جنگ تجاری چین و آمریکا

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل گفت که سومین رویداد شتاب اردبیل 
توسط پارک علم و فناوری اردبیل با مشارکت کمیته امداد امام خمینی)ره( استان 
اردبیل هفته آخر مردادماه برگزار می شود. به گزارش ایسنا، عبدالقیوم قلی پوری 
افزود: رویداد ش��تاب برای سومین بار با الگوی تیکک)تولد یک کسب و کار( در 
راس��تای حمای��ت از ایده ها و طرح های فناوران��ه و نوآورانه به همت پارک علم و 
فناوری اس��تان اردبیل برگزار می شود. رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل، 
هدف از برگزاری سومین رویداد شتاب با محوریت کمیته امداد امام خمینی )ره( 
اس��تان اردبیل را شناسایی و توانمندسازی ایده های برگزیده با رویکرد اشتغال و 
کارآفرینی، توسعه کسب وکارهای خرد و نوپا و همچنین راه اندازی کسب وکارهای 

خانگی عنوان کرد.

حمایت از ایده های فناورانه در اردبیل با 
برگزاری سومین رویداد شتاب

دریچــه

یکشنبه
21 مرداد 1397

شماره 1135
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دس��تیار رئیس س��ازمان فضایی ایران از اقدام این س��ازمان برای برگزاری 
رویدادهای استارتاپی به منظور شناسایی و توانمندسازی کسب وکارهای فضاپایه 
در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر شبنم یزدانی، دستیار رئیس سازمان 

فضایی ایران در توس��عه کسب وکارهای فضاپایه 
با اش��اره به فراگیر شدن بحث اقتصاد فضایی در 
کش��ور ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد و توس��عه 
کس��ب وکارهای نوین در حوزه فضایی کش��ور، 
گفت: سازمان فضایی ایران قصد دارد به منظور 
توسعه کسب وکارهای فضاپایه و ترویج استفاده از 
خدمات و محصوالت فضایی در زندگی روزمره، 
 رویداد اس��تارتاپی در حوزه فضایی برگزار کند.
ماه��واره ای  زیرس��اخت های  داد:  ادام��ه  وی 
سال هاس��ت در جه��ت بهبود کیفی��ت زندگی 
بش��ر مورد استفاده قرار می گیرند و ماهواره های 
ناوبری امروزه به یکی از ارکان اساسی مسیریابی 
تبدیل ش��ده اند، ماهواره های مخابراتی ش��الوده 

بس��یاری از ارتباطات صوتی و تصویری را تش��کیل می دهند و با بهره برداری 
از ظرفیت ماهواره های سنجش از دور و پردازش های مختلف تصاویر دریافتی 
از ای��ن ماهواره ها، ارزش افزوده باالیی خلق می ش��ود. یزدانی ظرفیت موجود 

در کش��ور را در این زمینه مناس��ب ارزیابی کرد و گفت: داده های ماهواره ای 
و همچنین فناوری فضایی موجود در کش��ور، این قابلیت را دارند تا توس��ط 
نوآوران و متخصصان مورد اس��تفاده قرار گرفته و به یک کس��ب وکار با انواع 
مش��تریان دولتی، خصوصی و عمومی تبدیل 
ش��وند؛ در نتیجه س��ازمان فضایی ای��ران در 
راس��تای تحق��ق سیاس��ت های دول��ت برای 
توسعه کس��ب وکارها و اش��تغال زایی تصمیم 
به برگزاری رویداد شناس��ایی و توانمندسازی 
اس��ت. گرفت��ه  فضاپای��ه   کس��ب وکارهای 
وی در ادام��ه افزود: راه ان��دازی برنامه تعامل با 
استارتاپ  ها زیر نظر سازمان فضایی ایران عالوه 
ب��ر ایجاد تحرک و امید در بین دانش��جویان و 
فارغ  التحصیالن این رشته و ایجاد فرصت های 
کارآفرینی و اش��تغال در بخش خصوصی این 
حوزه، به تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و 
اقتصاد دانش بنیان نیز کمک شایانی خواهد کرد 
و خروجی این تعامل می تواند به تاسیس استارتاپ  ها و شرکت  های دانش بنیان 
نوپا با قابلیت رشد سریع و جذب سرمایه در حوزه فضایی و درآمدزایی مناسب 

برای همکاری با سازمان  های بزرگ و حتی بین  المللی منجر شود.

رئیس مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از راه اندازی سامانه ای برای حمایت از کپی رایت توسط این مرکز خبر 
 )Block Chain( داد و افزود: این سامانه با استفاده از فناوری بالک چین

به زودی ایجاد خواهد شد.به گزارش ایرنا، سید 
مرتضی موسویان در دومین رویداد کارآفرینی 
دیجیت��ال و اس��تارتاپ های ح��وزه فرهنگ و 
هنر با تش��ریح روند فعالیت ه��ای انجام گرفته 
در ای��ن ح��وزه، اظهار داش��ت: هم اکنون چند 
نم��اد در فضای مجازی وجود دارد که با عنوان 
اعتباربخشی به کسب و کارهای فعال در فضای 
مجازی ایجاد ش��ده و مشکالتی را برای کسب 
و کارها ایجاد کرده اس��ت که در جلس��ات این 
مرکز با وزارت اقتصاد و امور دارایی مقرر ش��ده 
 همه ای��ن نمادها در یک نماد تجمیع ش��وند.

وی در پاس��خ به س��وال اس��تارتاپ های حوزه 
فرهن��گ و هنر در خص��وص وضعیت بیمه و 

مالیات کس��ب و کارهای نو، گفت: تفاهم نامه ای درخصوص مالیات کسب 
و کارهای فرهنگی دیجیتال در س��ال 1393 بین وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی و وزارت اقتصاد و امور دارایی منعقد ش��ده که براساس مفاد آن، 

موسسات دارای مجوز از مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال معاف 
از مالیات هستند.

موس��ویان اضافه ک��رد: چنانچه برخی موسس��ات در ای��ن زمینه دچار 
مش��کل باش��ند، می توانند به ام��ور حقوقی 
رس��انه های  و  اطالع��ات  فن��اوری  مرک��ز 
 دیجیتال مراجعه تا مش��کل آنها رفع ش��ود.
مشاور وزیر ارشاد در بخش دیگری از سخنان 
خود با اشاره به اینکه کسب وکارهای فرهنگی 
دیجیتال مش��مول بند »ل ماده 13۲ قانون« 
شناخته ش��ده اند، افزود: کس��ب و کارهای 
فرهنگی دیجیتال می توانند در منزل به فعالیت 
 بپردازند و نیاز به داشتن دفتر مستقل ندارند.
رئی��س مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیت��ال وزارت ارش��اد در ادام��ه از انعقاد 
قراردادی با ش��بکه دو س��یما ب��رای معرفی 
استارتاپ های فرهنگی دیجیتال نیز خبرداد 
و اظهار داش��ت: تارگرد عنوان برنامه ای است که در۲0 قسمت به زودی از 
شبکه دو سیما پخش می شود که بخشی از آن به معرفی استارتاپ های حوزه 

فرهنگ و هنر اختصاص دارد.

مشاور وزیر ارشاد : سامانه حمایت از کپی رایت راه اندازی می شودبرپایی رویدادهای استارتاپی برای توسعه کسب وکارهای فضاپایه در کشور

توس��عه بازی ه��ای رایانه ای در جهان، اهمی��ت تولیدات این حوزه 
به لحاظ اقتصادی و فرهنگی و نیز افزایش ش��مار گیمرها از اهمیت 
کس��ب دانش و مهارت تولید این بازی ها در کشور حکایت دارد و به 
گفته یک فعال این حوزه، بومی س��ازی می تواند گامی در آن راس��تا 

باشد.
این ک��ه  از  ف��ارغ  رایان��ه ای  بازی ه��ای  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
باش��ند،  داش��ته  توج��ه  قاب��ل  فرهنگ��ی  تاثی��رات  می توانن��د 
کرده ان��د. ایج��اد  دنی��ا  در  را  پولس��از  صنعت��ی   ام��روزه 

ب��ازار  ای��ن  در  س��ودآوری  جاذبه ه��ای  می ش��ود  گفت��ه 
تولی��د  ج��ای  ب��ه  ک��ه  اس��ت  ک��رده  ترغی��ب  را  فنالندی ه��ا 
آورن��د. روی  رایان��ه ای  ب��ازی  س��اخت  ب��ه  هم��راه   گوش��ی های 

صنعت��ی ک��ه گفت��ه می ش��ود از گ��ردش مال��ی باالی��ی در دنی��ا 
برخ��وردار اس��ت و در ح��ال حاض��ر تیم ه��ای بازی س��از ب��ا صرف 
حداق��ل هزین��ه در مقایس��ه ب��ا س��ایر مش��اغل، چرخ دنده ه��ای 
 اقتص��ادی تع��دادی از کش��ورهای بزرگ و کوچ��ک را می چرخانند.

طب��ق اعالم مرک��ز تحقیقات بازی های دیجیتال ک��ه گویای اهمیت 
پرداخت��ن هرچه بیش��تر به تولید بازی در کش��ور اس��ت، هم اکنون 
تعداد گیمرهای ایرانی ح��دود ۲۸میلیون نفر یعنی حدود 35درصد 
جمعیت کشور اس��ت، این در حالی است که کمتر حوزه صنعتی در 
 کش��ور را می توان پیدا کرد که از چنین بازار مصرفی برخوردار باشد.
»طبق گزارش ها از میزان 9۲0 میلیارد تومان کل درآمد بازار بازی های 
دیجیت��ال ایران در س��ال 139۶ ح��دود 5۲5 میلیارد تومان س��هم 
سخت افزار و حدود 395میلیارد تومان سهم بازی است. ضمن اینکه 
در میان بازی ها نیز بازی های موبایلی با س��هم ۲۲9.5 میلیارد تومان 
در رده  نخس��ت و پس از آن بازی های کنس��ولی و بازی های رایانه  ای 
 از جمله بازی هایی هستند که توسط خریداران ایرانی تهیه شده اند.«
اهمیت توسعه بازی های رایانه ای در کشور به اندازه ای است که حسن 
کریمی قدوس��ی، مدیرعامل بنی��اد ملی بازی های رایانه ای، توس��عه 
بومی سازی این بازی ها را از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانسته و معتقد 
اس��ت: صنعت بازی می تواند بهترین نمونه و الگو در این زمینه باشد 
چرا که از تمام فاکتورهای الزم از جمله فعال سازی بخش خصوصی، 
 اشتغال زایی جوانان، کارآفرینی و برگشت سریع سرمایه برخوردار است.
نیس��ت  امکان پذی��ر  بس��ته  ذه��ن  ب��ا  توس��عه  و   پیش��رفت 

در ای��ن خصوص فواد امیری از طراح��ان و فعاالن بازی های رایانه ای 
در کش��ور اس��تفاده از دانش و تجربه س��ایر کش��ورها را برای رشد 
و توس��عه بس��یار مهم دانس��ت و با نقد این ذهنیت که صفر تا صد 
یک فناوری در کش��ور باید ایرانی باش��د، اظهار داشت: به طور کلی 
در بخش فناوری های بازی ش��رایط به گونه ای اس��ت که ش��رکت ها 
و اس��تودیوها از کش��ورهای مختل��ف با یکدیگر هم��کاری می کنند 
و اس��تفاده نکردن از ظرفیت ها و پیش��رفت های س��ایر کش��ورها و 
 اینک��ه کار در ی��ک محیط بس��ته انجام ش��ود، قابل تصور نیس��ت.
ای��ن متخصص طراح��ی بازی های آنالی��ن به خبرن��گار علمی ایرنا، 
گف��ت: به طور معمول تمام بازی هایی که در س��طح جهان س��اخته 
می ش��ود حاص��ل کار چند اس��تودیوی بزرگ هس��تند ک��ه در یک 
اس��تودیو کار طراحی و دیگری برنامه نویس��ی و یا ام��ور فنی انجام 
 می ش��ود؛ بازی به طور ویژه برای یک ش��رکت یا یک استودیو نیست.
امی��ری اف��زود: م��ا هم البت��ه از ای��ن قاعده مس��تثنی نیس��تیم با 
ای��ن تفاوت ک��ه در اس��تودیوهای م��ا در همه زمینه ه��ای مختلف 

انج��ام می ش��ود. کار  برنامه نویس��ی  و  فن��ی، طراح��ی   از جمل��ه 
امی��ری خ��ود عرضه کنن��ده ی��ک ب��ازی کامپیوت��ری بین الملل��ی 
از فضاه��ای  آن  در  و  بومی س��ازی ش��ده  ک��ه  اس��ت  در کش��ور 
اس��ت. ش��ده  اس��تفاده  جمش��ید  تخ��ت  همچ��ون   ایران��ی 

این دانش  آموخته رشته فناوری اطالعات درخصوص جایگاه این بازی 
بومی شده در بازار گیم کشور با توجه به وجود انواع و اقسام بازی های 
خارجی گفت: به طور کلی هیچ شرکت خارجی تولیدکننده بازی های 
کامپیوت��ری در کش��ورمان نمایندگی ندارد و رقیب ما ش��رکت  های 
توزیع کننده بازی های خارجی هستند که به صورت غیرقانونی و قاچاق 
 و رعایت نکردن حق کپی رایت اقدام به واردات این نوع بازی ها می کنند.

وی با بیان این که مصمم هستیم این بازی بومی شده را در کشورهای 
اروپای��ی و همچنین آمریکا توزیع کنیم، گفت: هنگامی که اروپایی ها 
و آمریکایی ها نقش��ه تخت جمشید را در بازی دیدند، نظرشان جلب 
ش��د زیرا بس��یاری از آنها از تخت جمشید و س��ایر بناهای تاریخی 
ای��ران بازدید نداش��ته و وارد محیط آن نش��ده  اند، بنابراین ورود به 
 ای��ن محیط ه��ا از طریق این ب��ازی ب��رای آنها هیجان انگیز اس��ت.

امی��ری درب��اره بازی رایانه ای بومی س��ازی ش��ده ای که مس��ئولیت 
عرض��ه آن را در کش��ور به عه��ده دارد، گفت: این ب��ازی در واقع از 
نوع اول ش��خص ش��وتر جنگی و یک مدل پیاده سازی ش��ده ایرانی 
 ،)Counter Strike( از بازی ه��ای پرطرف��دار کانت��ر اس��تریک
 بتلفیلد )Battlefield( و کاالف دیوتی )Call of Duty( اس��ت. 

امیری که خود را نخس��تین مجری و منتشرکننده بازی اول شخص 
ش��وتر فارس��ی در ایران می  دان��د، ادام��ه داد: در این ب��ازی برخی 
ش��اخص های فارسی همچون نقشه تخت جمش��ید و تهران طراحی 
 و پیاده س��ازی ش��ده اس��ت که در نوع خارجی آن دیده نمی ش��ود.

نس��خه  در  طراحی ش��ده  اس��لحه های  ک��رد:  اظه��ار  وی 
کاراکتره��ای  تم��ام  و  هس��تند  ایران��ی  هم��ه  ب��ازی  ایران��ی 
اس��ت. ش��ده  طراح��ی  ارش��اد  وزارت  مج��وز  ب��ا  نس��خه   ای��ن 

وی ب��ا بی��ان اینک��ه بازی ه��ای خارجی حداق��ل نتیج��ه 10 تا 15 
س��ال کار حرفه ای هس��تند، افزود: حدود دو س��ه س��ال است که ما 
کار طراح��ی و س��اخت ای��ن ب��ازی را ش��روع کرده ای��م و نمی توان 
گفت 100 درصد کامل اس��ت چراکه آنها س��ابقه بیش��تری در این 
 عرص��ه دارند اما تمام تالش خ��ود را برای رقابت با آنها داش��ته ایم.
 اس��تفاده از دان��ش فن��ی خارجی برای س��اخت ب��ازی کامپیوتری 

امیری در ادامه اظهار داش��ت: بازی در واقع از س��وی یک استودیوی 
ایرانی طراحی شد، اما به دلیل برخی ضعف های فنی به منظور افزایش 
 سطح کیفی با استودیویی در یک کشور خارجی نیز همکاری داشته ایم.
وی ب��ا بیان اینک��ه هزینه طراحی بازی های کامپیوتری بس��یار زیاد 
اس��ت، گفت: اگ��ر کمک چندین اس��تودیو به ص��ورت همزمان نبود 
عمال امکان پیاده س��ازی این بازی وجود نداش��ت چراکه تنها هزینه 
طراح��ی یک بازی کامپیوت��ری بیش از 3 تا 4میلیارد تومان اس��ت 
 و به همین دلیل یک اس��تودیو به تنهایی قادر به انجام کار نیس��ت.

امی��ری افزود: به ه��ر حال اگر بخواهیم پیش��رفت کنی��م مراوده با 
محققان و پژوهش��گران س��ایر کش��ورها تاثیر زی��ادی دارد، ما برای 
س��اخت یک بازی کامپیوتری با پیاده س��ازی فرهن��گ ایرانی از این 
فرصت استفاده کرده ایم و شاید تا حداکثر پنج سال دیگر خود بدون 
هیچ گونه نیازی ب��ه خارجی ها یک بازی 100درصد ایرانی طراحی و 

تولید کنیم.

ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید مردود اعالم شد.
شـب گذشـته اما ترامپ، رئیس جمهور آمریکا توییتی را منتشر کرد و مخاطبانش را 
از مالقات شام خود با تیم کوک مطلع کرد، اما در نظر داشته باشید این نخستین دیدار 
وی با تیم کوک نیسـت و این دو نفر قبال هم با یکدیگر دیدار کرده اند. در مالقات قبلی 
مدیرعامل اپل تالش کرده بود هشدارهایی را در رابطه با اثرات منفی جنگ تجاری چین 

و آمریکا به وی بدهد.
اغلـب محصوالت اپل توسـط خود این شـرکت در کوپرتینو طراحی می شـوند با این 
حـال اما مونتاژ آنها توسـط پیمانـکاران طرف قرارداد آن در چین صـورت می گیرد. در 

حـال حاضر نیز تلفن های همراه باالترین ارزش را در میان محموله های وارداتی چین به 
خاک آمریکا دارند و آنطور که در گزارشات آمده این کشور آسیایی در سال گذشته 70 
میلیارد دالر آیفون به خاک آمریکا وارد کرده که نادیده گرفتن آن کار چندان سـاده ای 

نیست.
بـا در نظر داشـتن اینکـه اپل تنهـا 8.46 دالر بابت هر آیفون سـود می کنـد به نظر 
نمی رسـد که با وضع تعرفه روی این آیفون ها سود زیادی برایش باقی بماند. در صورتی 
که ترامپ هیزم بیشتری به آتش جنگ تجاری چین و آمریکا بریزد و آیفون را هم شامل 
تعرفه های جدید نماید آنگاه اپل چاره ای جز افزایش قیمت ها در آمریکا نخواهد داشت.

بومی سازی، نخستین گام در تولید بازی های رایانه ای

شام غیرمنتظره ترامپ و کوک
برای همفکری در مورد جنگ تجاری چین و آمریکا

نگــــاه

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، گفت 
که ایجاد شرکت های دانش بنیان در صنعت هوایی می تواند قوای محرکه برای جذب 
ایده های جدید و ایجاد اش��تغال موثر برای قش��ر متخصص باش��د. به گزارش ایسنا، 
منوچهر منطقی در خصوص ضرورت توس��عه ش��رکت های دانش بنیان حوزه هوایی، 
بیان کرد: توس��عه شرکت های دانش بنیان در حوزه هوایی و هوانوردی ضروری است، 
البته باید توجه داش��ت که کس��ب تجربه و س��پری کردن دوره های آموزشی در این 
زمینه الزامی است. وی افزود: ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی با تالش 
برای جلب مشارکت شرکت های دانش بنیان از یک سو و برگزاری دوره های آموزشی 
در زمینه مفاهیم استاندارد و همچنین تشکیل جلسات هم اندیشی و رایزنی با سازمان 
هواپیمایی کشوری برای تسهیل این موضوع تالش های همه جانبه ای به کار برده است.

ایجاد شرکت های دانش بنیان قوه محرکه 
صنعت هوایی



در ماه مارس گذش��ته من در سلس��له کنفرانس های Heart حضور 
یافت��م. به همین دلیل فرص��ت هم صحبتی با برخی از مدیران برندهای 
حقیقت��ا الهام بخش مانند Clifbar را پیدا کردم. در این میان س��وزان 
لرنر، مدیرعامل و یکی از موسس های برند مایکل استارز، به من شانس 
یادگیری از نکات آموزنده برندش را داد. همچنین به هنگام مصاحبه با 
وی از ش��یوه برندسازی آنها و ارزش های مایکل استارز اطالع یافتم. در 

ادامه این مصاحبه در اختیار شما قرار گرفته است.
خب اجازه بده با اینکه تو که هسـتی و داستان اصلی ات چیست، 

شروع کنیم
نام من س��وزان لرنر است. من یکی از موسس های برند مایکل استارز 
و مدیرعامل فعلی آن هستم. ما این شرکت را در سال 19۸۶ به عنوان 
ی��ک کارگاه تولید تی ش��رت و چاپ طرح های سفارش��ی ب��ر روی آن 
تاس��یس کردیم. همچنین گاهی اوقات ما پوس��تر یز تولید می کردیم. 

خوشبختانه محصوالت ما در نقاط مختلف جهان به فروش می رسید. 
خـب، مـا االن در سلسـله کنفرانس هـای Heart هسـتیم و با 
برندهایـی که در زمینه برقـراری ارتباط با مشـتریان و عملکرد 
کلی خـوب بوده انـد، مواجه ایم. لطفـا پیرامون اینکـه چرا برند 
مایکل استارز اینقدر مورد توجه کنفرانس Haert است و چنین 

کنفرانسی نیز برای شما اهمیت دارد اندکی توضیح بدهید
خ��ب، من از بچگ��ی اینگونه پرورش پیدا ک��رده ام. در خانواده ای که 
به س��ایر افراد اهمیت می داد. خانواده من همیش��ه نسبت به ادای دین 
مالحظه ویژه ای داشت. من نیز به عنوان عضوی از خانواده ام این سنت 
را به ارث برده ام. من دوران دبیرس��تان خود را در بخش غربی شیکاگو 
گذراندم. در آن زمان در پروژه ای به نام عملیات وینگ اس��پرید شرکت 
ک��ردم. در ای��ن پروژه من با 15 آفریقایی تبار و 15 کوک سفیدپوس��ت 
همکاری داش��تم. در طول این پروژه همه م��ا با یکدیگر و فرهنگ های 
بومی مان بیش��تر آشنا ش��دیم. در حقیقت تمام اعضای آن دوره پس از 
پایان پروژه درک بهتری از س��ایر افراد داش��تند. نکته جالب اینکه تمام 
این پروژه در درون ش��یکاگو صورت گرفت. پس از آن من همیش��ه در 

چنین پروژه هایی به عنوان داوطلب شرکت می کردم. 
پس از دوران دبیرس��تان من به دانشگاه رفتم و البته آن را نیمه کاره 
رها کردم. من نمی خواس��تم دکتر، پرستار، وکیل یا هر چیزی شبیه به 
اینها ش��وم. من مش��غول کار بودم و در نهایت سر از اروپا در آوردم. در 
چنین ش��رایطی برای پنج س��ال من به طور مداوم در حال سیر و سفر 
ب��ودم. از س��ال 1973 ت��ا 1977 در خارج از آمری��کا زندگی کردم. در 

حقیقت این زمان من در جاهای مختلفی کار کردم. از اس��ترالیا گرفته 
تا نپال.

در طول س��فرهایم با یک کارآفرین هندی آش��نا ش��دم. وی شرکتی 
کوچک در زمینه ارائه نظرهای کارشناس��ی تاس��یس کرده بود. در آن 
هنگام این کارآفرین من را به چند نفر که قصد تاسیس تولیدی پوشاک 
داش��تند، معرفی ک��رد. در نهایت نیز من به لس آنجلس آمدم تا ش��یوه 
فعالیت در کس��ب وکار پوش��اک را فراگیرم. در آن زمان همه معیارهای 
دقیقی برای اس��تخدام داش��تند. بر همین اس��اس اکنون هم من برای 
اس��تخدام نیروی کار معیارهای دقیق دارم. به طور خالصه، من دو سال 
در یک تولیدی پوش��اک کار کردم. س��پس از آنجا خارج شده و شرکت 

خودم را بنا کردم.
چطور با دیگر موسس برندتان یعنی مایکل کوهن آشنا شدی؟

وی ب��ا ظاه��ری کامال بهم ریخته وارد دفتر تبادل ایده های من ش��د 
و پس از اندکی صحبت از وی درخواس��ت مالقات کاری کردم. وی در 
عین حال که ش��وخ و جذاب بود، ایده های کاری جالبی نیز داش��ت. به 
همین سادگی ما شروع به همکاری با هم کردیم. اندکی بعد نیز به فکر 
فعالیت مش��ترک در صنعت پوشاک افتادیم. در نهایت نیز ما با یکدیگر 

ازدواج کردیم.
م��ا حقیقتا معتقدیم ک��ه کارکنان مان خانواده ما هس��تند. بر همین 
اساس گاهی اوقات آنها را برای مدتی طوالنی در شرکت حفظ می کنیم. 
زمان��ی هم که به دلیل مش��کالت اقتصادی و رک��ود جهانی مجبور به 
تعدیل نیرو ش��دیم، این کار در عین حال که بس��یار س��خت بود، اما با 

احترام متقابل صورت گرفت.
ایـن موضوع اندکی دشـوار اسـت. در هر صورت شـما یک برند 
حرفـه ای هسـتید. شـما در عرصه کسـب وکار تجربه 30 سـاله 
دارید. امروزه نیز شرکت های فعال در زمینه تجارت آنالین بسیار 
گسترده هستند. به نظرت چه عاملی باعث حفظ جایگاه برندتان 

در بازار شده است؟
ما نس��بت به همکاری با یک ش��رکت بازاریاب��ی و تبلیغات دیجیتال 
اق��دام کردیم. نتیج��ه این اقدام به طور کام��ل حیرت انگیز بود. پس از 
این اقدام ما س��االنه 4درصد رشد داشتیم و اکنون رشد ما به 35درصد 

رسیده است. 
امروزه کسـب وکار در ترکیب با تکنولوژی آنالین در حال انفجار 
است، بنابراین به نظر من بازاریابی نقش مهمی در تثبیت جایگاه 
شـرکت ها ایفا می کند. گمـان می کنم روز به روز افراد بیشـتری 
نسـبت به نکته مدنظر من آگاهی پیـدا می کنند. هم اکنون مدل 
جعبه )Box Model( محبوبیت بسیار باالیی دارد. لطفا در مورد 

همکاری تان با فروشگاه آنالین Stich Fix اندکی توضیح بدهید

Stich Fix یک برند مش��هور در زمینه ف��روش اینترنتی و حضوری 
اس��ت. آنها به طور عمده به دلیل بس��ته بندی زیبای شان مورد تحسین 
هس��تند. همکاری ما به طور عمده بس��یار موفقیت آمیز بوده اس��ت. در 
حقیقت ما کارهای بزرگی را برای این برند انجام می دهیم و در کنار آن 
خودمان نیز بهتر و موفق تر شده ایم. ساده بگویم، مردم هنوز هم دوست 
دارند پیرامون به یک برند افتخار کنند. به عنوان مثال از لباسی استفاده 

کنند که برندش تحسین برانگیز باشد.
گم��ان می کن��م اکن��ون در دنیای کس��ب وکار دیگر به مانند س��ابق 
برندهای خالق و عالقه مند به حوزه کاری ش��ان وجود ندارد. در حقیقت 
بس��یاری از آنها در حال ورشکستگی هستند. تعدادی دیگر نیز به دلیل 
نیازهای ش��دید مالی به س��وی تولید محص��والت ارزان و به تبع آن با 
کیفیت نه چندان مطلوب روی آورده اند. با این حال برند مایکل اس��تارز 
هرگز این کار را نمی کند. خوشبختانه هنوز هم مشتریان ما به این برند 
اعتماد دارند. محصوالت ما تنها برای یک س��ال مد نیستند. در حقیقت 
ما مدل های مایکل اس��تارز را به گونه ای تهیه می کنیم که بیش از یک 

سال هماهنگ با دنیای مد باشند. 
محصـول مورد عالقه ات کـه در طول سـال های فعالیت حرفه ای 

طراحی و ساخته ای یا فقط پوشیده ای کدام است؟
پوشاک مورد عالقه ام که پوشیده ام، ژاکتی چرمی بود که رنگ بسیار 
جذابی داشت. در حقیقت من از آن مدل الگوی بسیاری گرفتم و آن را 

به انواع گوناگون در تولیدات مایکل استارز بازتولید کردم.
توصیه مهمی که دوسـت داری با خواننده های ما در مورد برندت 

در میان بگذاری چیست؟
موضوع مورد عالقه من در زمینه ارائه توصیه ثبات ش��رکت است. در 
حقیقت این ثبات است که ما را اینگونه در آمریکا و سایر کشورها موفق 
ساخته است. مایل استارز به کارمندان و مشتریانش توجه ویژه ای دارد. 
همانطور که گفتم آنها جزئی از خانواده ما هس��تند. بر همین اساس در 
تعیین سطح حقوق ها و قیمت های فروش همیشه رضایت آنها را مدنظر 
قرار می دهیم. این نکته در DNA برند ما نهفته اس��ت. ما دین خود را 
نس��بت به کارمندان و مش��تریان مان ادا می کنیم. این استراتژی ما در 
طول س��ال های طوالنی محسوب می شود. اکنون من این سیاست را به 
طور عمومی اعالم می کنم. هدف ما از این کار تبدیل این اس��تراتژی به 
فرهنگی عمومی در دنیای کس��ب وکار اس��ت. به این ترتیب با برندهای 

باثبات بیشتری در بازارهای ملی و بین المللی مواجه خواهیم بود.
از یک تولیدی تی ش��رت ساده گرفته تا برندی لوکس در زمینه تولید 
پوشاک مردانه و زنانه، مایکل استارز ثابت کرده تمرکز و توجه به ثبات 

در کنار کار با دل و جان یکی از رمزهای اصلی موفقیت است.
inc :منبع

واتساپ درآمدزا می شود
از زم��ان خرید واتس��اپ توس��ط فیس بوک در س��ال ۲014،  
گمانه زنی ه��ای زی��ادی در م��ورد رویکرد این ش��بکه اجتماعی 
ب��ا  واتس��اپ،   پیام رس��ان خ��ود،   در درآمدزای��ی س��رویس 
 توج��ه ب��ه آغاز رون��د کاه��ش درآمد فیس ب��وک وج��ود دارد. 
واتس��اپ سرانجام ش��روع به درآمدزایی با اس��تفاده از ابزارهای 
پرداخ��ت ب��رای اس��تفاده  )pay-to-use( می کن��د ک��ه ب��ه 
 کس��ب و کاره��ا اج��ازه حرف زدن ب��ا مش��تریان را خواهد داد. 
از طری��ق ای��ن برنام��ه پیام رس��ان،  ام��کان ارس��ال اطالع��ات 
کاال ه��ا  بارگی��ری  نظی��ر  خدم��ات  و  محص��والت  پیرام��ون 
لحظ��ه  پش��تیبانی  و همچنی��ن  آنه��ا  تحوی��ل  تاریخ ه��ای  و 
 ب��ه لحظ��ه در راس��تای کم��ک به ح��ل مس��ائل وج��ود دارد. 
فیس ب��وک در س��ال ۲014 واتس��اپ را به قیم��ت 14 میلیارد 
دالر خرید.  به گفته مدیران و کارمندان واتس��اپ،  روند کنترل 
کام��ل کاربران بر روی پیام ه��ای دریافتی همچنان ادامه خواهد 
یاف��ت و کس��ب و کارها برای ارس��ال پیام های خ��اص متحمل 
هزین��ه خاص��ی خواهند ش��د.  ب��ه ای��ن ترتیب رون��د دریافت 
 پیام ه��ا انتخاب��ی و کالهبرداری از طریق چت غیرممکن اس��ت. 
با توجه به کشور محل سکونت کاربر،  هزینه ارسال پیام ها تغییر 
می کن��د.  در همین حال اجازه پاس��خ دهی به کس��ب و کارها تا 
 ۲4 س��اعت قبل از اتم��ام هزینه ها به صورت رایگان داده ش��د. 
ب��ه نق��ل از مدی��ران و کارمن��دان واتس��اپ،  پیام ه��ا همچنان 
 )end-to-end( سرتاس��ر   ش��ده  رمزگ��ذاری  ش��کل 
خ��ود را حف��ظ خواهن��د ک��رد و در ص��ورت تمای��ل ام��کان 
 ب��الک ک��ردن کس��ب و کاره��ا توس��ط کارب��ران وج��ود دارد. 
اق��دام ف��وق در پی اع��الم رقم درآم��د فیس بوک در س��ه ماهه 
دوم س��ال و کاهش عجی��ب 11۸ میلیارد دالری ارزش س��هام 
 ای��ن ش��بکه اجتماع��ی در ب��ازار در یک حرکت ش��کل گرفت. 
پ��س از اعالم خب��ر پایین ترین نرخ رش��د این غول رس��انه های 
اجتماعی در دو س��ال گذش��ته،  ارزش س��هام آن تا بیش از ۲0 
درص��د کاهش یاف��ت.  در ادامه پیش بینی ه��ای فیس بوک بر از 
دس��ت دادن س��ریع درآمده��ای آن داللت دارند زی��را کاربران 
در ش��رایطی بیش��ترین به��ره را از گزینه ه��ای جدی��د می برند 
ک��ه بازارهایی با س��وددهی کمت��ر خارج از کش��ور محرک های 
رش��د به ش��مار می رون��د.  این در حالی اس��ت ک��ه گزینه های 
 فوق ب��ا ه��دف مح��دود ک��ردن تبلیغ��ات طراحی می ش��وند. 
ماهان��ه  نف��ر  میلی��ارد   5  .۲ فیس ب��وک،   ادع��ای  ب��ر  بن��ا 
آم��ار  ای��ن  ک��ه  می کنن��د  اس��تفاده  آن  نرم افزاره��ای  از 
می گی��رد.  درب��ر  نی��ز  را  واتس��اپ  و  اینس��تاگرام   کارب��ران 
نزدی��ک ب��ه 400 میلی��ون نفر ب��ه اس��تفاده از اس��توری های 
اینس��تاگرام روی آورده اند که در حال حاضر مثل گذشته شامل 
آگهی های تبلیغاتی نیز می ش��د.  این در شرایطی است که تعداد 
 کارب��ران WhatsApp Status به 450 میلیون نفر می رس��د. 
تقریباً 100 ش��رکت مختلف تاکنون دست به امتحان آگهی های 
تبلیغات��ی Status زده اند که از آن جمل��ه می توان به Uber و 
Singapore Airlines با هزینه پرداختی گسترده و کامل در 

سال آینده اشاره کرد. 

دستگاه خودکار فروش کوکاکوال از جنس یخ
عالق��ه بیش از اندازه ژاپنی ها به نوش��یدنی های ش��فاف فقط به 
بطری های محدود نمی ش��ود.  کوکاکوال ای��ن نمایش را با رونمایی 
از یک دس��تگاه خودکار کامل کرد که از جنس  »یخ ش��فاف«،  به 
 معنای واقعی کلمه جالب ترین نمونه در نوع خود به ش��مار می رود. 
ضمن ارائه این دستگاه با کمتر از دو و نیم متر طول،  توکیو به تبلیغ 
یک محصول جدید موسوم به  »Coca-Cola Clear« می پردازد 
و وعده یک نوشیدنی با طعم و گاز محصول کالسیک،  بدون کالری یا 
به جا ماندن لکه رنگ بر روی دندان را نیز محقق می کند.  در ادامه با 
 فشار دادن دکمه،  یک بطری نوشیدنی از دستگاه بیرون خواهد آمد. 
البته،  هدف از ساخت این دستگاه خودکار،  تحمل گرمای تابستان 
نبود،  بلکه تا زمانی که آب نش��ود در همین وضعیت باقی می ماند.  
کمپین در روزهای 1۸ و 19 جوالی فقط به مدت دو ساعت و نیم 

در روز برگزار شد. 

ماجرای همکاری فیلیپس و نلسون ماندال:  
اصالح کنید تا در یاد بمانید

م��ادام ک��ه رهب��ران جهان مش��غول صحبت ک��ردن راجع به 
موضوع��ات مختل��ف در رس��انه های اجتماع��ی هس��تند،  ه��ر 
روز ش��رح داس��تان زندگ��ی یک نوع متف��اوت از رهب��ران دنیا 
اهمی��ت بیش��تری پیدا می کند.  اس��م او نلس��ون ماندال اس��ت 
 و اکن��ون جهان بیش از همیش��ه به این رهبر ب��زرگ نیاز دارد. 
فراخ��وان #ShaveToRemember همه م��ردم در آفریقای 
جنوب��ی و ورای آن را به کش��ف ابعاد ش��خصیتی ماندال دعوت 
می کند.  این اتفاق از طریق اصالح س��ر به سبک منحصر به فرد 
او رخ می ده��د.  ام��ا مدل موی فوق چیزی فراتر از یک س��بک 

موی خاص است.  
انداخت��ن خط اصالح به این س��بک بر روی س��ر در قالب یک 
ن��وع تعهد درونی ب��ه بیان ارزش ه��ای مقدس ن��زد او:  آزادی،  
 صلح،  بخش��ش و برابری ب��ه یک جهان نژاد پرس��ت می پردازد. 
فیلم با صدای ضبط ش��ده از س��خنرانی افتتاحیه رئیس جمهور 

پیشین آفریقای جنوبی کلید می خورد.  
صحن��ه ط��وری تنظیم ش��ده اس��ت ک��ه گویی ای��ن کلمات 
از زب��ان طی��ف متن��وع اف��راد س��اکن کش��ور بیان می ش��وند. 
آمده ان��د.  بی��رون  مان��دال  ده��ان  از  آگه��ی  کلم��ات   هم��ه 
ش��خصیت ها،  همه با خط اصالح معروف ماندال بر روی س��ر،  از 
حکمت و معرفت او به عنوان منبع الهام و هدایت در زندگی ها و 
مبارزات روزمره خود استفاده می کنند.  بر روی سر راویان اصلی 

فیلم خط اصالح معروف  »Madiba« دیده می شود. 
mbanews  :منبع
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ص��رف انتخاب چن��د تاکتیک دیجیت��ال به تنهای��ی تضمینی برای 
موفقیت بازاریابی در این حوزه نیس��ت، بلک��ه باید این تاکتیک ها را در 
قالب راهبردی منس��جم با یکدیگر ادغام کرد. همچنین این راهبرد نیاز 

به مراقبت و اصالح روزانه دارد.
تاکتیک های موفقیت در بازاریابی دیجیتال

اینفوگرافیک ابتدای ای��ن مطلب 13 تاکتیک برای موفقیت بازاریابی 
دیجیتال را نش��ان می دهد. مطمئنا به کارگی��ری این تاکتیک ها کمک 
ش��ایانی ب��ه موفقیت در ای��ن حوزه می کن��د. جهت س��هولت کار این 
تاکتیک ها را براس��اس تش��ابهات و نقاط اشتراک ش��ان به دس��ته های 
کلی تر تقس��یم می کنیم. مبنای دس��ته بندی خود را مهارت های مورد 

نیاز می گیریم.
1- طراحی

طراحی شالوده موفقیت بازاریابی دیجیتال است، بنابراین مهارت های 
طراحی در همه زمینه های این حوزه الزم اس��ت، چه طراحی وب سایت 
یا صفحه فرود باش��د، چه طراحی تصاویر مورد استفاده در وب سایت یا 
آگه��ی ی��ا اینفوگرافیک ها. از طرفی همه ما از ای��ن مهارت ها برخوردار 

نیستیم. اینجاست که ابزارهایی مخصوص این کار به دادمان می رسد.
کن��وا )Canva( - ابزاری کاربردی برای س��اخت تصاویر اس��ت که 
می توان در پروفایل یا صفحات ش��بکه های اجتماعی استفاده کرد. یکی 
از قابلیت های خوب کنوا قالب های آماده آن است. حتی اگر هیچ چیزی 
از طرح بندی یا ترکیب فونت ها س��رتان نمی شود هم می توانید به کمک 
ای��ن قالب ها تصاویر زیبا خلق کنید. روز ب��ه روز هم تصاویر و ابزارهای 

جدیدی همچون قالب های اینفوگرافیک به آن افزوده می شود.
فوتوش��اپ - در عی��ن گرانی، اب��زاری قدرتمند برای طراحی اس��ت. 
خوشبختانه دانش آموزان می توانند با پرداخت ماهیانه ۲9 دالر اشتراک 
بس��ته کامل کریتی��و کل��ود )Creative Cloud( را خریداری کنند. 
قیمت اش��تراک تجاری کمی باالتر اس��ت. امروزه ب��ه لطف ویدئو های 
آموزش��ی فراوان��ی که در یوتیوب وج��ود دارد دیگر ی��اد گرفتن و کار 
ک��ردن با فوتوش��اپ مثل قدیم س��خت نیس��ت. همچنی��ن قابلیتی به 
خود برنامه فوتوش��اپ اضافه ش��ده که با حرکت نش��انگر موس بر روی 
ابزاره��ای مختلف، آموزش های مختص��ری در خصوص آن ابزار نمایش 

داده می شود.
کول��ر )Kuler( - این برنامه ب��ه درد افرادی می خورد که در ترکیب 
رنگ ها مش��کل دارند. کولر محصولی دیگر از ش��رکت ادوبی اس��ت که 
رنگ ه��ای مورد اس��تفاده در تصاویر را تش��خیص می ده��د. همچنین 

می توان با انتخاب رنگی خاص، رنگ های مکمل آن را دریافت کرد.
2- تحلیل

در بخش تحلیل با موضوعاتی کامال متفاوت نسبت به بخش خالقیت 
س��روکار داریم، اما ب��رای موفقیت در بازاریابی دیجیت��ال باید ترکیبی 
از این دو بخش را در کنار هم داش��ته باش��یم. اب��زار گوگل آنالیتیکس 
)Google Analytics( گزینه بس��یار مناسبی برای شناسایی عناصر 
مهم وب سایت و شیوه ناوبری بازدیدکنندگان است. می توانید با استفاده 
از گوگل دیتا اس��تودیو )Google Data Stdio( و داده های س��ایت 
تج��ارت الکترونیک گوگل این ابزار تحلیلی را امتحان کنید و با ش��یوه 

کار آن آشنا شوید.
ب��رای تحلیل هایی ک��ه در گوگل آنالیتیکس قابل انجام نیس��تند هم 
ابزاره��ای تحلیل��ی خوبی در دس��ترس هس��ت. مثال اکثر ش��بکه های 
اجتماعی نظیر فیس بوک و پینترس��ت خودش��ان اب��زار تحلیلی دارند. 
همچنی��ن می توانید با اس��تفاده از برنامه های داش��بورد نظیر کاگنوس 
)Cognos( از ش��رکت IBM تمام��ی ای��ن تحلیل  ه��ا را در یک جا 

مش��اهده کنید. اگر هم نیاز ب��ه تحلیل های جزئی ت��ر دارید، می توانید 
 )Kissmetrics( از ابزارهای پولی قدرتمندتری چون کیس��متریکس

استفاده کنید.
3- بازاریابی محتوایی

قبال س��ئو )SEO( از طریق کدنویس��ی انجام می ش��د. امروزه بیشتر 
س��نجه های الگوریت��م گوگل مربوط ب��ه محتوا و درگی��ری مخاطب با 
محت��وای باکیفی��ت می ش��ود. از طرفی تن��وع محتوا )بص��ری، متنی، 
ویدئویی، اینفوگرافیک، صوتی و . . . ( به جای انتشار محتوای یکنواخت 

اثربخشی باالتری به همراه دارد.
همچنین طبق داده های هاب اس��پات )Hubspot( برای بازگشت 
س��رمایه باید هفت��ه ای حداقل یک بار محتوا منتش��ر کنید. با کاهش 
بسامد انتش��ار، بازگشت س��رمایه نیز متحمل کاهش ناگهانی خواهد 
ش��د، اما انتشار وقتی به بازگشت سرمایه می انجامد که کیفیت محتوا 

باال باشد.
محت��وای ارزش��مند - محتوایی س��رگرم کننده ی��ا آموزنده که حس 
خاص��ی را به مخاطب القا می کند. چنی��ن محتوایی مخاطب را ترغیب 
می کند به اش��تراک ایمیل شما درآید، مطالب شما را بازنشر دهد، نظر 
بگذارد و یا اقداماتی از این دست که منجر به بازگشت سرمایه می  شوند.
محت��وای درخ��ور - محتوای تولیدی ش��ما باید متناس��ب با مراحل 
مختلف فرآیند تبدیل مخاطب باش��د و هر محتوایی که تولید می کنید 
باید سنجه های متناسب با هدف آن محتوا را در نظر بگیرد. اینفوگرافیک 

زیر این مساله را به خوبی به تصویر کشیده است.
ش��اید به س��ادگی نتوان موقعیت یا جایگاه بازدیدکننده را در فرآیند 
تبدیل شناس��ایی کرد، اما ب��ا کدگذاری دقیق محت��وا )اعمال کدهای 
ردگی��ری به منظ��ور شناس��ایی محت��وای هدایت کنن��ده مخاطب به 
وب سایت( و اس��تفاده از ابزارهایی که سابقه گردش بازدیدکننده را در 
اختیار شما قرار می دهند، می توان تخمین درستی درخصوص محتوای 
مورد نیاز مخاطب زد. تناسب محتوا و زمان ارائه آن با مخاطب احتمال 

تبدیل بازدیدکنندگان را باال می برد.
 برد و رس��ایش مهم اس��ت. هرچه بازدیدکنندگان بیش��تری جذب 
وب سایت شما بشوند، در شرایط برابر بازگشت سرمایه باالتری خواهید 
داش��ت، لذا بای��د در چندین ش��بکه اجتماعی فعالیت داش��ت و برای 
س��هولت بازنش��ر محتوا لینک هایی در آنها تعبیه ک��رد. محتوای خود 
را پس از انتش��ار در وب س��ایت، در ش��بکه های اجتماعی بازنشر دهید. 
در تصویر زیر زمانبندی پیش��نهادی کیس��متریکس برای این منظور را 

مشاهده می کنید:
همچنی��ن بای��د عالوه بر محت��وای تولیدی خودتان، محتوای س��ایر 
ش��رکت ها و متخصص��ان مط��رح را هم بازنش��ر دهید. بنا ب��ه توصیه 
متخصصان بس��یاری در این زمینه، بهتر اس��ت ۲0درصد بازنشرها را به 
محت��وای تبلیغاتی خود اختصاص داد و ۸0درصد دیگر را به محتواهای 
باارزش س��ایرین. یکی از بس��ترهای خوب برای یافتن محتوای درخور، 

بافر )Buffer( است.
4.- تبلیغات دیجیتال پولی

تبلیغ��ات دیجیتال پول��ی ش��امل کمپین ه��ای PPC )پرداخت به 
ازای کلیک( نظی��ر گ��وگل ادوردز )Google Adwords(، تبلیغات 
در ش��بکه های اجتماع��ی نظیر فیس بوک و توییت��ر و تبلیغات موبایلی 

گزینه های خوبی برای موفقیت بازاریابی دیجیتال هستند.
ادغام جهت موفقیت بازاریابی دیجیتال

ادغ��ام ای��ن تاکتیک ها با چالش هایی همراه اس��ت، ب��ه خصوص در 
ش��رکت های بزرگ تر که مدیریت هر بس��تر به عهده یک تیم جداگانه 
اس��ت و یا بازاریابی بین چندین موسسه تبلیغاتی تقسیم کار می شود و 
هر موسسه مسئول یک جنبه از تبلیغات است، مثال بازاریابی محتوایی 
را یک موسس��ه انجام می دهد، تبلیغات پولی یا شبکه های اجتماعی را 

موسسه هایی دیگر. در هر حال برای موفقیت بازاریابی دیجیتال چاره ای 
جز ادغام نیس��ت. بسامد از جمله عوامل مهم در تبدیل به شمار می آید 
و تنها در صورتی این بسامد مطلوب تضمین می شود که تمامی اقدامات 

شما هماهنگ باشند.
در ادام��ه درخصوص نحوه ادغ��ام تاکتیک های مختلف برای موفقیت 

بازاریابی دیجیتال صحبت می کنیم.
برنامه ریزی راهبردی

اولین گام در مسیر ادغام، تدوین برنامه راهبردی است.
عناص��ر راهب��ردی همچون پیام رس��انی در ایج��اد هماهنگی دخیل 
هس��تند، اما عناصری نظیر ماموریت و اه��داف نیز همانند چتری عمل 
می کنند که اقدامات مختلف در س��ایه آن هماهنگ و ادغام می ش��وند 
و تیم ها بر همین اس��اس پس��ت ها و اینفوگرافیک های خود را تولید و 

تحلیل می کنند.
جلسات خالق

باید اعضای تیم ش��ما از کار یکدیگر آگاه باش��ند. به همه اعضا زمان 
بدهید کار خود را با گروه در میان بگذارند و از سایرین بازخورد بگیرند. 
هر کس روی هر عنصری که کار می کند، می تواند نظرات سایرین را در 
خصوص راه های توس��عه و پیشبرد اقدامات خود در بسترهای مختلف و 

به شیوه های خالق جویا شود.
حتما یک راهنمای س��بک داشته باشید. در این راهنما طیف رنگ ها، 
فونت ه��ا و ترکیب های مورد تایید را مش��خص کنی��د تا یکپارچگی در 
تمامی اقدامات بازاریابی ش��ما حفظ شود. می توانید نسخه هایی از انواع 
آرم ه��ا در اندازه های مختل��ف، عکس های اعضای تیم رهبری و س��ایر 

عناصر گرافیکی را در راهنمای سبک خود بیاورید.
طرح جامع

باید یک نفر مس��ئول موفقیت بازاریابی دیجیتال گماش��ته شود. این 
ف��رد راب��ط و هماهنگ کننده اقدامات تیم های مختل��ف خواهد بود. در 
برخی س��ازمان ها هر چیزی که منتشر می شود باید ابتدا به تایید مقام 
مسئول برسد. به ش��خصه این رویکرد را نمی پسندم چرا که باعث کند 
شدن کارها می شود. رسانه دیجیتال برخالف اشکال سنتی تبلیغات، به 
رودخانه ای خروشان می ماند. سد زدن در مسیر این رودخانه از شدت و 

سرعت جریان می کاهد و باعث می شود بستر آن لجن ببندد.
در عوض بهتر اس��ت از تقویم های جامع دیجیتال یا برنامه های مش��ابه 
اس��تفاده کرد. به این طریق همه می توانند کارهای خود را به همراه منابع 
مورد استفاده به اشتراک بگذارند و زمان انتشار محتوای خود را نیز مشخص 
کنند. البته صرف به اش��تراک گذاری برنامه ها کافی نیست. باید همگی را 
مل��زم کنید هر روز این تقویم جامع را بررس��ی کرده و با مقایس��ه برنامه 
خودشان با برنامه های در دست انجام، ارتباط میان آنها را مد نظر قرار دهند.

برای نمونه وقتی از گرافیک تولیدش��ده توس��ط تیمی دیگر استفاده 
ش��ود، ضمن صرفه جویی در وقت، تصویری آشنا به مخاطب )مشتریان 
کنون��ی و بالق��وه( عرضه کرده ایم که به کم��ک آن می تواند محتواهای 
مختلف را به یکدیگر ربط دهد و در عین حال بسامد نیز باالتر می رود.

به طور خالصه:
موفقیت بازاریابی دیجیتال به 4 عنصر اساسی وابسته است:

طراحی
تحلیل

بازاریابی محتوایی
تبلیغات پولی

گام هایی که برای ادغام این 4 عنصر باید برداشت:
برنامه ریزی راهبردی

جلسات خالق
طرح جامع
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پوش کمپین، تکنیک  جدید در بازاریابی
پوش کمپین روش��ی برای بازاریابی اس��ت که با هدف قرار دادن 
قش��ر وسیعی از مخاطبان س��رعت رشد و توسعه  کسب وکار را چند 

برابر می کند.
ماهی��ت برخی کس��ب وکارها به گونه ای اس��ت که همیش��ه باید 
کمپین های بازاریابی آنالین را در برنامه تبلیغاتی خود لحاظ کنند. 
بسیاری از آن ها روی کمپین های جست وجوی شبکه سرمایه گذاری 
می کنن��د ت��ا نیازهای فعل��ی بازار را برط��رف کنند، ب��ه این مدل 
کمپین ه��ای بازاریاب��ی پ��ول کمپی��ن )pull campaign( گفته 
push ca - )یی ش��ود. در نقطه مقابل این روش پ��وش کمپین 
paign( قرار دارد که در آن محصول یا خدماتی تبلیغ می شوند که 

نیازهای اولیه  مخاطب را هدف قرار نمی دهند.
دالی��ل زیادی برای بازاریابی ب��ه روش پوش کمپین وجود دارد و 
اس��تفاده از این روش مزایای زیادی برای کسب وکار دارد، اما اغلب 
مردم آش��نایی چندانی با آن ندارند. در ادامه  این مقاله  به بررس��ی 

بیشتر استراتژی های پوش کمپین و مزایای آن می پردازیم.
1- استفاده از مزایای بازاریابی گوگل

گوگل مفهوم��ی ب��ه نام مخاطب��ان داخل��ی بازار تعری��ف کرده 
اس��ت ت��ا ب��ا مصرف کنندگانی ک��ه در موتور جس��ت وجوی گوگل 
محصولی را جس��ت وجو یا مقایس��ه می کنن��د و همچنین کاربران 
س��ایت یوتیوب ارتباط برقرار کند. گوگل مجموعه  گس��ترده ای از 
مخاطبان داخلی بازار دارد که فعالیت آنالین رفتار احتمالی آن ها را 
در آین��ده پیش بینی می کند. به عنوان مثال کاربرانی که چندین بار 
از س��ایت های خرید و فروش ماش��ین بازدید می کنند احتمال دارد 
در آینده ماشین بخرند. مخاطبان داخلی بازار گوگل کمک می کنند 
یک کسب وکار عملکرد بهتری داشته باشد و مناسب ترین مخاطبان 
را هدف قرار دهد. درنتیجه ابزار بس��یار قدرتمندی است. استفاده از 
بنرهای تبلیغاتی با رن��گ و طراحی مرتبط با صفحه  فرود، اقدام به 
عمل و محتوای مناسب برای باال بردن نرخ تبدیل از جمله اقداماتی 
هستند که هنگام استفاده از مخاطبان داخلی بازار عملکرد بازاریابی 

را بهبود می بخشند.
2- درج بنرهای تبلیغاتی در وب سایت های مرتبط

ماهان��ه بیش از ۲میلیون وب س��ایت برای درج آگه��ی تبلیغاتی 
خود در شبکه جس��ت وجوی گوگل درخواست می دهند. این یعنی 
کس��ب وکارها می توانن��د به راحتی ش��رکت های مرتبط با محصول 
ی��ا خدمات خود را شناس��ایی ک��رده و آگهی تبلیغات��ی خود را در 
آن درج کنن��د. همان طور که می دانید ام��روزه تبلیغات کلیکی در 
سراس��ر اینترن��ت رواج پیدا کرده ان��د که به ازای ه��ر کلیک مبلغ 
کمی دریافت می کنند و ترافیک ورودی به س��ایت را بسیار افزایش 
می دهند.  گاهی اوقات س��ایت های پرطرف��دار محل کوچکی را به 
بنرهای تبلیغاتی اختصاص می دهند و کاربر شاید با یک نگاه متوجه 

آن ها نشود. این بنرها معموال هزینه  پایین تری برای اجاره دارند.
3- ساختن کمپین های مشابه در گوگل

 س��اخت کمپین ه��ای تبلیغاتی مش��ابه با نگاه کردن به لیس��ت 
مخاطب��ان فعلی و شناس��ایی کارب��ران جدیدی آغاز می ش��ود که 
رفتاری مشابه کاربران فعلی دارند. به عنوان مثال اگر یک کسب وکار 
لیس��تی از کاربرانی داشته باشد که وارد وب سایت شده اند، گوگل با 
ب��ه کارگیری فاکتورهایی مانند رفتار آنالین کاربران فعلی لیس��ت، 
کاربرانی با رفتار مش��ابه را شناس��ایی می کند. کاربران مش��ابه اگر 
توس��ط محتوای مناسب هدف قرار بگیرند، ابزار قدرتمندی خواهند 
ب��ود. عالوه  بر این فرام��وش نکنید که برای مخاطبان مش��ابه باید 
اه��داف مش��ابه در نظ��ر گرفته ش��ود. در غیر این ص��ورت کمپین 

بازاریابی شکست خواهد خورد.

4- استفاده از خدمات فیس بوک
فیس بوک نیز مانند گوگل خدماتی برای معرفی مخاطبان مشابه 
به کسب وکارها عرضه می کند. با این تفاوت که فیس بوک اطالعاتی 
در م��ورد خرید محصوالت، اس��تفاده از کارت های اعتباری، مراجع 
خری��د، نیازه��ای فعلی و اطالعات��ی از این قبیل را نی��ز در اختیار 
کس��ب وکارها قرار می دهد. ش��بکه  اجتماعی فیس ب��وک اطالعات 
بس��یار ارزشمندی برای رشد و توس��عه در اختیار کسب وکارها قرار 
می دهد، اما ش��خصی که بخواهد از این اطالعات بهره ببرد باید در 

استفاده از پلتفرم حرفه ای باشد.
ش��انس موفقیت پ��وش کمپین ها با اس��تفاده از چهار متدی که 
بررس��ی کردیم باال خواهد رفت. به طور کلی تمام اس��تراتژی هایی 
که از خدمات گوگل و فیس بوک استفاده می کنند باید نقطه  ایده آل 
کس��ب وکار را پیدا کنند، مخاطبان مناسب را هدف قرار دهند و از 
تکنیک های بازاریابی مجدد اس��تفاده کنند. پوش کمپین مخاطبان 
و کارب��ران جدی��د را ه��دف قرار می ده��د و معتقد اس��ت به جای 
سرمایه گذاری روی قش��ر خاصی از مخاطب باید شانس کسب وکار 
را روی مخاطب��ان جدید امتحان کرد. در این صورت کس��ب وکار با 

سرعت بیشتری رشد و توسعه پیدا خواهد کرد.
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نشانه های افول اعتبار رهبران کسب و کار
نیل به اهداف و کس��ب موفقیت، لزوماً ضامن بقای اعتبار رهبران 
کس��ب و کار نیس��ت. رهبران موفق با درک هشدار های محیطی از 
س��قوط خود پیشگیری می کنند. ظهور و افول شرکت های بزرگ به 
واسطه  درخش��ش و اش��تباه رهبران آن ها امر غیر معمولی نیست. 
عده ای به آن س��قوط ثانویه می گویند. در واقع قانون نانوشته ای در 
این مورد وجود دارد که آنچه که باعث موفقیت شده لزوماً به بقای 
آن کمک نمی کند. به عقیده  جان هیلن، استادیار دانشکده  کسب و 
کار دانش��گاه جورج مانسون و مولف کتابچه تحوالتی در حال وقوع 
اس��ت؟ قبل از آن که عذرتان را بخواهند رهبری کس��ب و کارتان را 
تغیی��ر دهید«؛ رهبران اغلب قربانی موفقیت خود می ش��وند. آن ها 
به منظور پاس��خ به تغییرات، مدل های کسب و کار جدیدی تدوین 
می کنند، ولی فراموش می کنند که خود را نیز با وضعیت های جدید 
تغییر دهند.« آنچه که باعث موفقیت رهبری ش��ما شده است لزوماً 
همیش��ه به کار نمی آید. ایفای مس��ئولیت در رده های باال مستلزم 
مهارت ، توانایی ، خط فکر و نگرش  های جدید است. به عقیده  هیلن 
متاس��فانه رهبران هنگام مواجهه با چالش های جدید به جای تغییر 
نگرش، انرژی خود را صرف یافتن راه حل های کلیش��ه ای می کنند. 
درصد کمی از کسب و کار  های سازمان یافته برای رشد رهبران شان 
برنام��ه  حساب ش��ده ای دارن��د. در نتیجه رهبران ب��ه منظور حفظ 
بهره وری مجبور هس��تند بار خود را به دوش کشیده و مهارت های 

ذهنی و فنی خود را ارتقا دهند.
1-مجبور به بازطراحی اهداف خود نشده اید

اغلب رهبران از تغییر مس��یر و تعیی��ن اهداف جدید پس از نائل 
ش��دن به موفقیت های نسبی عاجز هس��تند. پس از تغییر شرایط و 
اضافه ش��دن افراد جدید به هیات مدیره استراتژی ها باید بازطراحی 
ش��وند. رهبران معموال بر سیاس��ت های خود پافش��اری می کنند و 
تصمیم های یک جانبه ای می گیرند. نیاز به اس��تخدام نیروی جدید 
عالمت مهمی برای درک بحران اس��ت. برای در امان ماندن از این 
تله های ذهنی، بهتر اس��ت جلسات همفکری عمومی با همه  اعضای 
س��ازمان برگزار کنی��د. از آن ها بخواهید ش��رایط موجود را ارزیابی 
کنند. اعضای تیم مدیریتی را به باز طراحی اهداف و نگرش ها ی قابل 

درک برای سهامداران و سایر کارمندان تشویق کنید.
2- اعضای تیم همکاری منسجمی در مسیر هدف ندارند

خطر پیش روی س��ازمان بعد از کس��ب موفقیت های نسبی، تمرکز 
اعضای تیم بر ارتقای ش��خصی و اهداف درون گروهی و به فراموش��ی 
سپردن اهداف و اس��تراتژی های کلی مجموعه است. مهم ترین معیار 
ارزیاب��ی تیم های حرف��ه ای توانای��ی اعض��ا در درک ماهیت وجودی 
مجموعه، اهداف آن و توانایی کار تیمی است. به عقیده  هیلن مدیران 
کس��ب و کار   باید به طور منظم جلسات رسمی و غیررسمی با اعضای 
تیم به منظور تقویت حس تعلق و هماهنگی بیشتر آن ها برگزار کنند.

3- با افراد مناسبی در ارتباط نیستید
ش��رکت  در جلس��ات غیرضروری پس از ارتقا ب��ه رده های باالتر 
مدیریتی می تواند باعث اتالف وقت مدیران شود. اگر گمان می کنید 
که افراد از دس��تور شما پیروی نمی کنند یا اگر مشغله  بیش از حد 
مانع از برگزاری جلسات توجیهی با سهامداران می شود، باید نسبت 
به آینده  مدیریتی خودتان نگران شوید. برای رهایی از این مخمصه 
برنامه های منظمی برای مالقات با سهامداران بچینید، اما هدف این 
جلسات چیست؟ تمرکز اصلی شما باید شبکه سازی با افرادی باشد 

که بر آینده  کاری شما تاثیرگذار هستند.
4- قادر به فهماندن ماموریت و انگیزش کارمندان نیستید

اگ��ر کارمندان تان عالقه ای به طرح ها و برنامه های ش��ما نش��ان 
نمی دهن��د و ی��ا وظایف جدی��د را با اکراه قب��ول می کنند، عالمت 
دیگ��ری ب��رای خطر از دس��ت دادن اعتبار رهبری اس��ت. به جای 
سرزنش دیگران و اتهام ناسازگاری به آنان، باید مهارت  های ارتباطی 
خودت��ان را تقویت کنید و در واقع توضیح دادن به دیگران و توجیه 
آن ها را وظیفه  خود بدانید. تا جای ممکن به جای انتقال یک طرفه  
دس��تورات، ارتباطات دوطرفه ای فراهم کنید. همیشه لحن مناسب 
ارتب��اط ب��ا هر فرد را درک ک��رده و بیش��تر از آن چیزی که گمان 

می کنید برای فهماندن مطلب الزم است، توضیح دهید.
5- اعتبارتان در حال از دست رفتن است

بعد از کس��ب موفقی��ت به منظور حفظ اعتبار به دس��ت آمده باید 
هم��واره عملکرد فوق العاده ای از خود نش��ان دهید. در غیر این صورت 
کارمندان تان اهمیتی به رهنمود های ش��ما قائل نخواهند بود و تقالی 
شما برای کسب موفقیت های باالتر بی ثمر خواهد شد. به عقیده  هیلن 
رهبران کسب و کار باید تقویت ادراک و احساسات خود و اعتبارشان را 
تقویت کرده و احترام کارمندان را به دس��ت آورند. پذیرفتن مسئولیت 

وظایف غیرانتفاعی و عام المنفعه به این امر بسیار کمک می  کند.
6- احساس سردرگمی و بالتکلیفی دارید

با ایف��ای نقش در رده ه��ای باالتر حفظ تمرکز و اش��راف بر کار 
مش��کل تر از قبل می ش��ود. احساس س��ردرگمی و عدم اشتیاق به 
کار، زنگ خطر مهمی برای از دس��ت دادن اعتبار شغلی است. برای 
اجتن��اب از این امر کار ها را بر حس��ب اهمیت آن ه��ا اولویت  بندی 
کنید. الزم نیست همه  کار ها را خودتان انجام دهید. بعضی از آن ها 
باید به دیگران واگذار شوند و بعضی دیگر اصال نیازی به انجام آن ها 
نیس��ت و باید کنار گذاشته شوند. عمده  وقت خود را برای کارهای 
حیات��ی و تاثیرگذار اختص��اص دهید. از هم��کاران باتجربه  کمک 
بگیری��د. بخش مهمی از وقت ش��ما باید به مس��ئولیت های رهبری 
اختصاص یابد. برای کار های اجرایی، افراد شایس��ته زیادی هستند 

که می توانند به خوبی از پس انجام آن ها برآیند.
 7- مهارت های رهبری خود را تقویت نمی کنید

بهترین رهبر کس��ی اس��ت که بتواند س��ایر رهب��ران را رهبری 
کن��د. اگر از تی��م مدیریتی فعلی ناراضی هس��تید و اعتماد خود را 
به توانایی های آن ها از دس��ت داده اید، احتماال قدرت رهبری ش��ما 
در سراش��یبی س��قوط قرار گرفته اس��ت. در این صورت باید هرچه 
س��ریع تر اصالحات الزم در تیم مدیریتی را با قاطعیت انجام دهید. 
اهمی��ت و نق��ش خود را به دیگران نش��ان دهید. در کنار ریاس��ت 
مجموعه، مس��ئولیت هدایت و مربی گ��ری  خود را فراموش نکرده و 
هیچ ک��دام را فدای دیگری نکنید. ه��ر معضل و بحرانی راه حل های 
منحصر به فردی دارد. ش��اید همه  آن ها در مورد ش��ما صدق نکند، 
اما اکثر آن  ها در مواردی ش��باهت هایی نیز با هم دارند. اگر در مقام 
تصمیم گیر در جلس��ه ای، اطالعات سایرین بیشتر از شما باشد، باید 
این زنگ خطر را جدی گرفته و رفتار و نگرش خود را اصالح کنید.
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مدتی اس��ت که اتاق ه��ای کار کوچک ب��ه تاریخ پیوس��ته اند، دیگر 
خالقی��ت و کارای��ی م��ا محدود ب��ه این جعبه ه��ا نش��ده و آزادی مان 
دس��تخوش محدودیت نمی ش��ود. اکنون برای مان فرصت کار کردن در 
کنار همکاران فراهم ش��ده اس��ت. اقتصادی که بر پایه دانش مشارکتی 
است، شکل و اسلوب دفاتر کار سنتی را به کلی تغییر داده است. دفاتر 
کاری باز، میزهای بزرگ اش��تراکی و ابزارهای تکنولوژیک برهم کنشی 

بخشی از مشخصه های معمول محیط های کاری است. 
مدل همکاری با هدف افزایش مش��ارکت عمومی کارمندان توس��عه 
یافته اس��ت و امکاناتی از قبیل آموزش، یادگی��ری و فرهنگ  کاری باز 
را فراه��م می کند. این مس��اله به قدری حائز اهمیت اس��ت که برخی از 
استارتاپ ها برای افزایش میزان مشارکت و همفکری بین نیروهای خود، 

رستوران هایی را راه اندازی کرده اند. 
ام��ا با تمام ای��ن احواالت، فضاهای مش��ارکتی موج��ب حواس پرتی 
کارمندان می ش��وند. در چنین شرایطی گذران س��اعات بیکاری بسیار 
دش��وارتر اس��ت، چرا که در این ش��رایط هم پیوس��ته در حال شنیدن 

تصمیمات متکی بر توفان های فکری هستید. 
با وج��ود اینکه فضاهای دفتری برای توس��عه می��زان همکاری موثر 
هس��تند، راهکار تمرکز بهتر و موثرتر به خود همکاری وابسته است. از 
آنجایی که تمرکز به میزان بس��یار زیادی با امنیت و کارایی در ارتباط 
اس��ت، این راه حل بر سه مقوله اصلی اس��توار است: ساختار دفتر کار، 

تاکتیک های فردی و ذهنیت گروه.
درگاه های حواس پرتی

فضاه��ای کاری باز و مش��ارکتی به این زودی از م��د نخواهند افتاد. 
امروزه بیش از 70درصد از شرکت های ایاالت متحده آمریکا دفاتر کاری 
خود را به شکل باز می سازند، اما طراحی دفاتر جدید هم از باد انتقادات 
مصون نمانده است. در ماه ژانویه، بی بی سی گزارش داد افرادی که در 
دفاتر کاری باز فعالیت می کنند، 15درصد کارایی پایین تری داشته و با 

مشکالت فراوانی درخصوص حفظ تمرکز روبه رو هستند. 
افزون بر این، اساتید دانشگاه سیدنی )استرالیا( دریافتند که 50درصد 
از اف��رادی که در دفاتر کاری باز فعالیت می کنند، از امنیت صوتی خود 
ناراضی هس��تند. تحقیقات دیگری که در این حوزه انجام گرفته اس��ت 
به طور پیوس��ته متفق القول هس��تند که فضای باز کاری تاثیر مخربی 
ب��ر می��زان تمرکز و کارای��ی دارد. در یک تحقیق جدی��د، 5۸درصد از 
کارمن��دان ش��رکت کننده بیان داش��تند که برای حل مس��ائل نیازمند 
امنیت و فضای خلوت بیش��تری هستند. 54درصد بر این عقیده بودند 
که محیط کاری ش��ان بسیار ش��لوغ بوده و حواس شان را پرت می کند. 

پس تعجبی نیست که چنین دفاتری نتایجی منفی داشته باشند. 
حساسیت ما بی فایده نیست. تحقیقات بیان می دارند که زنگ خوردن 
تلفن می تواند میزان کارایی را کاهش داد و تخریب کند، اما لرزش های 
کوچک ابزارآالت تکنولوژیک فش��ار زیادی ب��ر مغزمان اعمال می کند. 
مس��اله نگران کننده دیگر این است که وجود تلفن می تواند روابط میان 

افراد را تضعیف کند. 

با وجود اینکه امروزه منابع بس��یار زیادی برای حفظ و افزایش میزان 
تمرک��ز وجود دارد، اما همچنان روش های ارگانیک و س��نتی مرتبط با 
افکار فردی کارمندان و س��ازوکار اجرایی کس��ب و کارها، راه حل های 

بهتری هستند:
استراتژی های مدیریتی و سازمانی

یک��ی از گام های بزرگ و مهم برای افزایش می��زان تمرکز کارکنان، 
ارتقای اس��تراتژی های مدیریتی و سازمانی است. بخی از مسئولیت های 
هر مدیر، کمک به تسهیل برهم کنش های سودآور است که اغلب اوقات 
مترادف با تس��هیل دوره های تمرکز است. مدیران می توانند با پنج گام 

کلیدی، قوانین دفتری مد نظر خود را پیاده کنند:
محل هایی س��اکت و آرام تعبیه کنید. حتی اگ��ر با محدودیت مکان 
مواجه هس��تید، تعبیه ک��ردن فضاهایی کوچک با منابع در دس��ترس 
می تواند در افزایش و ارتقای تمرکز کارمندان تاثیری فوق العاده داش��ته 
باش��د. بنا بر نظر الرا اِس��َتک، مشاور تولید و نویس��نده، استفاده کردن 
از اتاق ه��ای کنفران��س آزاد و محل هایی که کارمن��دان بتوانند وظایف 
خوی��ش را از راه دور انجام دهند، می تواند امنیت و خلوت مدنظرش��ان 

را تامین کند. 
س��اعاتی را برای س��کوت برنامه ریزی کنید. در نظر گرفتن س��اعات 
س��کوت می تواند به اف��راد کمک کند تا کارش��ان را در طول روز انجام 
دهند. هر هفته س��اعات س��کوت مش��خصی را در نظر بگیرید، تا افراد 
بتوانند در این س��اعات ب��ه صورت فردی وظایف خ��ود را انجام دهند. 
تمام تمرکز خود را معطوف داش��ته و هر هفت��ه حداقل دوبار در هفته 
به مدت ۲ تا 3 س��اعت را به عنوان س��اعت سکوت تنظیم کنید. پس از 

این ساعات، کارمندان می توانند در صورت نیاز با هم همکاری کنند. 
استفاده از نشان های مش��غول را تشویق کنید. یک نشان »مشغول« 
ب��ه همکاران اع��الم می کند که فالن کارمند را در ط��ی لحظات بهینه 

تمرکزی تنها بگذارند تا بتواند کار خود را به درستی انجام دهد. 
ارتباطات را دسته بندی کنید. فرستادن درخواست و ایمیل های بیش 
از حد از سوی مدیران ارش��د می تواند مزاحمت های پیوسته ای را برای 
کارمن��دان ایجاد کند. مدیران خوب اطالع��ات مد نظر خود را در قالب 
ی��ک ایمیل دس��ته بندی کرده و ی��ا قرارهای مالقات ف��وری را در نظر 
می گیرند تا کارمندان و مدیران بتوانند با ش��فافیت باال با هم در ارتباط 
باش��ند، که در نهایت منجر به صرفه جوی��ی در زمان و حفظ تمرکز در 

محیط کار می شود. 
استراتژی های شخصی

در سطح ش��خصی، راه های بسیاری برای دس��تیابی به تمرکز هرچه 
بیشتر وجود دارد. استفاده از هدفون اولین گام موثر است. استراتژی های 
منحصربه ف��رد به نوع کار و وظیفه محوله، حاالت روحی کارکنان، نحوه 
یادگیری آنها و ش��خصیت فردی شان وابس��ته است. برای مثال، سوزان 
کی��ن محقق، به تازگی دریافته اس��ت افرادی که درون گرا هس��تند، به 

محرک های محیطی حساس تر هستند. 
 ،)HBR( اما بر طبق مطالعات حوزه کس��ب و کار دانش��گاه هاروارد
انس��ان ها به طور خودآگاه و ناخودآگاه اس��تراتژی های امنیتی متعددی 
را ب��ه کار می بندند تا بتوانند ط��ی روز کاری خود اطالعات و تحریکات 
را تحت کنترل درآورند، که این موارد در افزایش تمرکز موثر هستند. 

اس��تحفاظ یک تاکتیک امنیتی خودآگاه است که به افراد این امکان 
را می دهد تا با کمک مکان های بس��ته بتوانند امنیت بیشتری به دست 
آورده و با کنترل بیش��تری بر روی پروژه های خود مانور دهند. همه ما 
هنگام��ی که تلفن مان زنگ می خورد از این تاکتیک اس��تفاده می کنیم 
چراکه نمی خواهیم ش��خص دیگری به مکالمه مان گوش بدهد. بر طبق 
گزارش HBR داش��تن برنامه پی��اده روی می تواند میزان تمرکز و توان 
حل مساله تان را افزایش دهد. توجه داشته باشید که در این مواقع باید 

جایی بنشینید که دور از دسترس سایر همکاران تان باشد. 
ع��الوه بر این تاکتیک های روانش��ناختی ای موس��وم به »اس��تحفاظ 
تعم��دی« وج��ود دارد که ب��ه کارمندان ای��ن امکان را می ده��د تا از 
قضاوت های خویش مراقبت کنند و ایده هایی را در سر بپرورانند که در 

جلسات توفان فکری کارایی الزم را داشته باشد. 
ان��زوا به معن��ای جدایی هدفمند از یک گروه اس��ت که زمان الزم را 
برای تجدید انرژی و تمرکز کارمندان فراهم می کند. این گزینه هنگامی 
انتخاب می ش��ود که اتاق جداگانه ای در دسترس باشد و افراد بتوانند با 

داشتن امنیت صوتی بر روی انجام پروژه ها تمرکز و کار کنند. 
گمنامی تاکتیکی بسیار موثر است که به افراد امکان می دهد در بین 
جمع��ی از افراد غریبه تمرکز خود را حفظ کنند. چون این افراد گمنام 
هس��تند، می توان��د زمان و نحوه حفظ و ارتق��ای تمرکز خود را انتخاب 
کنن��د. این افراد می توانند یک کافه ش��لوغ یا حت��ی محیط فرودگاهی 
را برای کار خود انتخاب کنند. جالب توجه اس��ت که براساس تحقیقی 
که در مجله تحقیقات مش��تری منتش��ر ش��د، کار کردن در محل هایی 
که س��روصدای محیطی زیادی دارن��د می تواند منجر به افزایش کارایی 
در ام��ور خالقانه ش��ود. هنگامی که افراد تاکتی��ک گمنامی را انتخاب 
می کنند، فعالیت و س��روصدای محیطی می تواند محرک اس��تراتژیکی 
ب��رای آنها باش��د، چرا که در چنی��ن محل هایی افراد دیگ��ر نمی توانند 

مستقیما مزاحم شان شوند. 
استراتژی های محیطی

همچون پروسه های استراتژیک، همکاری نیازمند تالش های فردی و 
گروهی است. اوقات خصوصی و فردی برای ارتقای تمرکز و به طبع آن 
خلق ایده ها، اطالعات پروسه و فرمول بندی استراتژی ها مورد نیاز است. 
در مرحل��ه بع��د، کارمندان می توانند در قالب ی��ک گروه دور هم جمع 
شوند تا به دیدی مشترک برسند. سپس، زمان خصوصی برای تمرکز بر 

وظایف فردی مورد نیاز است. 
تمرکز به نوبه خود یک فعالیت اس��ت. فضاهای کاری مش��ترک و باز 
می توانند حس کنترل را ایجاد کرده و برای کارمندان مجال تغییر دادن 
فضای کاری شان، یعنی اینکه چه زمانی کار کنند و با چه کسانی ارتباط 

داشته باشند، را فراهم می کند.
می توانید این رویه را سازمان دهی تمرکز و یا بازتعریف امنیت شغلی 
نام گ��ذاری کنید، اما ه��ر کارمند در ترکیب کردن حج��م کاری زمان 
خصوصی خود س��هم دارد تا بتواند تمرکز خ��ود را ارتقا دهد. هر کس 
می تواند از ت��وازن میان اهداف فردی و تیم محور دفتر بهره مند ش��ود. 
ش��اید از این پس بتوانید ایمیل های مزاحم را قدری آس��ان تر مدیریت 

کنید.     
entrepreneur :منبع

نمی توانید در دفاتر کاری باز تمرکز کنید؟ این سه مورد را امتحان کنید
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نماد اعتماد الکترونیکی چگونه تبدیل به کابوس کسب وکارهای آنالین ایرانی شد

زمان، اوایل دهه 90 اس��ت و چند س��ال از ش��روع به کار دیجیکاال 
و س��پس چند فروش��گاه اینترنت��ی دیگر که حاال نامی از آنها ش��نیده 
نمی شود سپری شده، اما هنوز هم مردم به خرید آنالین اعتماد چندانی 
ندارند. اندکی بعد نماد اعتماد الکترونیکی متولد می شود؛ نمادی که در 
ابتدای راه به کمک کس��ب وکارهای اینترنتی برای جلب اعتماد عمومی 
آمد اما در ادامه مسیر، به روز شدن را فراموش کرد و به لطف یک مصوبه 
از س��وی بانک مرکزی، تبدیل شد به یکی از بزرگ ترین کابوس های هر 

استارتاپ و فروشگاه ایرانی.
مصوب��ه بان��ک مرک��زی ب��ه ش��کل خالص��ه می گفت که س��ایت و 
فروش��گاه های اینترنتی برای دریافت درگاه پرداخ��ت بانکی باید احراز 
هویت شوند. اینچنین بود که کسب وکارهای آنالین برای دریافت درگاه 
پرداخت، مل��زم به دریافت پیش نیازی به نام نم��اد اعتماد الکترونیکی 
شدند؛ نمادی که از س��وی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وابسته به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران ارائه می ش��ود و به همین ش��کل، 
برخ��الف نمونه ه��ای جهانی از یک امتیاز اختیاری ب��رای جلب اعتماد 

مخاطب در کسب وکار نوپا، به یک الگوی اجباری بدل شد.
نماد اعتماد الکترونیکی که به ای نماد نیز مش��هور اس��ت امروز آنقدر 
برای اس��تارتاپ ها و فروش��گاه های اینترنتی چالش زا شده که برخی از 
آنها حتی با قبول ریسک فیلترینگ، آن را تمدید نکرده یا از سایت شان 
حذف می کنند. از س��وی دیگر برای دریافت درگاه پرداخت، به راه های 
دیگری به جز ای نماد روی می آورند؛ حرکتی که در روزهای گذشته، از 

سوی پلتفرم تامین مالی جمعی »دونیت« آغاز شده است.
»محی الدی��ن سنیس��ل«، مدیرعامل دونیت در گفت وگ��و با دیجیاتو 
درخصوص علت حذف ای نماد، به مش��کالت پایه ای اشاره کرد و فلسفه 
وجودی این نماد را زیر سوال برد: »نمادهای اعتماد در دنیا وجود دارند 
اما هیچ جا الزامی نیستند. نماد اعتماد باید یک مزیت برای جذب کاربر 
باشد. اگر ببینیم نماد اعتماد اختیاری است و رقیب آن را دریافت کرده، 
کس��ب وکارها آن را برای جذب اعتماد کاربر دریافت می کنند. فلس��فه 

اجباری بودن آن از پایه اشتباه است.«
تولیدکننده بی اعتمادی

یکی از مش��کالت اصلی نماد اعتم��اد الکترونیکی که از همان ابتدای 
کار نیز مطرح ش��ده بود و هنوز هم پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد، 
وجود پنج ستاره در آن است. این در حالی است که شما به عنوان یک 
کس��ب وکار، در حال حاضر تنها می توانید دو ستاره دریافت کنید. حتی 
دیجیکاال، فروش��گاهی که امروز به 11 س��الگی اش قدم گذاشته نیز در 

نماد اعتماد خود تنها دو ستاره دارد.
اما آیا برنامه ای برای پر شدن ستاره های دیگر وجود دارد و آیا همین 
مس��ئله به جای ایجاد اعتماد، ایجاد بی اعتم��ادی نمی کند؟ مدیرعامل 

دونیت در همین رابطه به دیجیاتو می گوید:
»چند س��ال پیش که نماد اعتماد ش��روع به کار ک��رد ما گفتیم که 
حتماً برنامه ای دارند تا در آینده آن س��ه س��تاره ی باقی مانده را هم پر 
کنند. برای همان تک ستاره اطالعات بسیاری از ما دریافت شد و زمانی 
که SSL دریافت کردیم، ش��دیم دو س��تاره. واقعاً سه ستاره باقی مانده 
را می خواهند به چه کس��ب وکاری بدهن��د؟ کاربر وقتی می بیند از پنج 
س��تاره یک یا دو س��تاره پر است، به جای احس��اس اعتماد پیش خود 
می گوید احتماالً مش��کلی وجود دارد چون زمانی که پنج ستاره وجود 
دارد قاعدتاً هرچه تعداد ستاره های پر شده بیشتر باشد، باید اعتماد هم 

به آن بیشتر شود.«
او ب��ه فرآیند تمدید ای نماد نیز اش��اره می کند و می گوید حتی برای 
تمدید یک دامین ارزان قیمت، ایمیل و پیامک به صاحب دامین ارسال 
می ش��ود اما ای نماد که نقش یک مجوز یک س��اله را ب��ه عهده گرفته 
ب��ه هیچ عنوان به فرد ثبت کننده ی��ادآوری نمی کند که باید نماد خود 
را تمدی��د کند: »ب��رای تمدید نماد اعتمادی ک��ه درگاه بانک ما به آن 
وابسته است و به قول خودشان اعتماد کاربران به آن متکی است، حتی 
یک ایمیل هم نمی زنند. کاربری به من گفت نماد ش��ما منقضی شده؛ 

می خواهید جمع کنید بروید؟«
یک »مجازی« به مجوز اضافه کن

حوزه کس��ب وکارهای آنالین متفاوت از کس��ب وکارهای سنتی است 
اما در کش��ور ما بس��یاری از مجوزها صرفاً با اضافه ش��دن کلمه آنالین 
یا مجازی به آنها، برای اس��تارتاپ ها بازتولید می شوند. به دلیل نو بودن 
برخی از کس��ب وکارها و وجود نداش��تن نمونه ه��ای فیزیکی، این روند 
باعث می شود بخشی از کس��ب وکارهای آنالین همواره با مشکل مجوز 
درگیر باش��ند. حال یکی از پیش نیازهای دریافت نماد اعتماد، داش��تن 
مجوز مرتبط به فعالیت اس��ت؛ مجوزی که در بعضی مواقع هنوز وجود 

خارجی ندارد.
یکی از بخش هایی که هنوز هم مجوز مشخصی برای آن وجود ندارد، 
بحث »کراودفاندینگ« یا تامین مالی جمعی است. سنیسل می گوید در 
بح��ث قانون گذاری مرتبط با کراودفاندین��گ، دخیل بوده و با همراهی 
وزیر ارتباطات دس��تورالعمل و صورت جلس��ه تهیه ش��ده است، اما در 
نهایت به او گفته ش��ده اس��ت که ب��رای نماد اعتماد بای��د از فرابورس 

مجوز دریافت کند:
»در فرابورس چنین مجوزی وجود ندارد. به عنوان یکی از افرادی که 
در روند صدور مجوز کراودفاندینگ حضور دارم، به ش��کل موثق اطالع 
دارم که برای این موضوع هنوز مجوز مشخصی در کشور نداریم. ای نماد 
می گوید از فرابورس مجوز بگیرید و زمانی که می گوییم فرابورس چنین 

مجوزی ارائه نمی دهد می گویند ما نمی دانیم.«
تمام این مس��ائل سبب شده تا کس��ب وکارهای آنالین یا استارتاپ ها 
ب��رای دریافت ای نماد و در نهایت درگاه بانکی با چالش روبه رو ش��وند؛ 
چالش��ی که در نهایت باعث »پیچاندن مصلحتی« ای نماد برای دریافت 

درگاه بانکی شده است. سنیسل در خصوص همین پیچش می گوید:
»من با مدیران اس��تارتاپ های زیادی آش��نایی دارم و حقیقت، بدون 
تعارف این اس��ت که هم��ه در حال پیچاندن نماد اعتماد هس��تیم. در 
واقع هیچ کدام به ش��کل اصولی نتوانس��ته ای نم��اد دریافت کند. حتی 
خودمان هم دو س��ال پیش که در دونی��ت نماد اعتماد گرفتیم، مجبور 
ش��دیم قرارداد صوری با جایی ببندیم و مدرک را ارائه کنیم. گویا اصاًل 
مهم نیس��ت چه چیزی به مسئولین ای نماد تحویل می دهید؛ صرفا باید 
یک برگه کاغذ بدهید تا آنها بگویند انگار کار ش��ما درست است. خیلی 
از خدماتی که امروز در وب ارائه می ش��ود در لیس��ت آنها وجود ندارد. 
دونیت در دو س��ال گذشته که نماد اعتماد دریافت کرده، مجوز خود را 
خدمات نگهداری از سالمندان در منزل تعیین کرده است چون ای نماد 

اصاًل کسب وکارهای نوین را نمی شناسد.«
اگرچه ای نماد پیش نیاز دریافت درگاه بانکی اس��ت اما این روندهای 
غیرش��فاف س��بب ش��ده تا راه هایی برای دور زدن آن نیز وجود داشته 
باش��د. نکته اینجاست که در کنار اس��تارتاپ هایی که مجبور می شوند 
ب��ه هر ش��کل درگاه را برای ارائه خدمات خود به دس��ت بیاورند، افراد 
دیگر نیز از همین روش ها استفاده کرده و درگاه بانکی را در سایت های 

مختلفی از جمله سایت های شرط بندی اضافه می کنند.
تغییری که هزینه دارد

قوانین مربوط به نماد اعتماد الکترونیکی مربوط به گذش��ته هس��تند 
و در طول س��ال های فعالیتش به روز نش��ده اند. این در حالی اس��ت که 
فضای آنالین به س��رعت در کش��ور در حال گس��ترش و تغییر اس��ت. 
حال برای ایجاد تغییر در ش��رایط نماد اعتمادی که به کس��ب وکارهای 
آنالین تحمیل می ش��ود، احتماالً باید هزینه  داد؛ هزینه ای که نه تنها در 
ح��د حذف یک درگاه بانکی، بلکه می تواند به بزرگی فیلتر ش��دن یک 

کسب وکار آنالین هم باشد.
مدیرعامل دونیت می گوید: می شود در صورت حذف درگاه، از راه های 
جایگزین فعلی برای اضافه کردن یک درگاه جدید استفاده کرد، اما باید 
ریس��ک احتمالی فیلترینگ را نیز پذیرفت؛ ریسکی که البته دودش به 
چشم مس��دودکنندگان می رود تا مسدودشدگان. با این حال به عقیده 

او، باید این هزینه را پرداخت کرد:

»به دلیل عدم وجود حس��اب وکتاب مشخص، این احتمال وجود دارد 
که فیلتر ش��ویم. البته تص��ور نمی کنم صرف برداش��تن نماد اعتماد از 
س��ایت باعث فیلتر شدن آن ش��ود، چون حتی شما اگر چندین سایت 
بزرگ مربوط به استارتاپ ها را بررسی کنید می بینید که نماد اعتمادی 

در آنها وجود ندارد و مشغول فعالیت به شکل گسترده هستند.
با این حال اگر با فیلتر ش��دن دونیت، این اتفاق می افتد، اجازه دهیم 
فیلتر ش��ود. اگر فیلتر شویم هم اقدامی برای رفع فیلتر نمی کنیم چون 
دونیت یک پلتفرم خیریه اجتماعی است که تاکنون باعث ساخته شدن 
۲0 مدرسه و 50 کارگاه اشتغال در کشور شده. بیشتر از اینکه ما ضرر 

کنیم، آنها از فیلتر شدن ما ضرر می کنند.«
تو حق متولدشدن نداری

نماد اعتماد الکترونیکی اکنون روی یک صندلی قدرت نشس��ته است 
که اجازه می دهد یا نمی دهد که یک کسب وکار به وجود بیاید یا نیاید. 
»جعفر محمدی«، نایب رئیس کمیس��یون تجارت الکترونیکی س��ازمان 
نظ��ام صنفی رایانه ای عقیده  صریح ت��ری دارد و در گفت وگو با دیجیاتو 
نم��اد اعتماد الکترونیک��ی را نمادی از مورد تجاوز ق��رار گرفتن حقوق 

شهروندی کسب وکارها می داند:
»اینکه بانک مرکزی بگوید من فقط به کسانی درگاه پرداخت می دهم 
که ای نماد داش��ته باشند، مشکل ساز می شود. به این دلیل که متولیان 
ای نماد این حق را به خودش��ان می دهند که به بخشی از کسب وکارها 
اجازه به وجود آمدن و فعالیت بدهند یا ندهند. آیا ای نماد در جایگاهی 
اس��ت که تشخیص بدهد چه کسب وکاری باید اجازه وجود داشته باشد 

یا خیر؟ آیا این عدالت و شرایط را دارد؟«
محمدی اش��اره می کند که اگ��ر متولیان ای نماد نتوانند تش��خیص 
درس��تی در این رابطه بدهند، کس��ی خس��ارت این موضوع را متحمل 
نخواه��د ش��د و این نماد، در جای��گاه قاضی و َحَکم قرار گرفته اس��ت: 
»ای نماد اجازه نداش��ته اس��ت که این حق مس��لم را که براساس قانون 
تجارت در اختیار کسب وکارهاست، از آنها سلب کند. در نتیجه مشغول 
پایمال کردن حق قانونی افراد و تجاوز به حقوق آنهاست. زمانی هم که 
متوجه اشتباهش ش��ود، هیچ اراده ای برای جبران خسارتی که در این 

چند سال به بار آمده وجود ندارد.«
تدوین دورهمی قوانین

محم��دی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش دیجیاتو ک��ه آیا نم��اد اعتماد 
الکترونیک قابل اصالح اس��ت یا اس��تارتاپ ها باید فک��ر دیگری بکنند، 
عنوان کرد که راهی جز برچیده شدن ای نماد وجود ندارد و به جای آن 
باید ساز وکار مناس��ب تری برای این روند در نظر گرفته شود، اما سوال 
این اس��ت که براس��اس شرایط قانونی کش��ور، آیا امکان برچیده شدن 

ای نماد وجود دارد؟
این کارشناس تجارت الکترونیک عقیده دارد که این شرایط به شکل 
کامل فراهم اس��ت، چراک��ه نماد اعتماد الکترونیکی، روی س��تون های 
قانونی اس��توار نیس��ت و وجودش به شکل فعلی، مس��اوی با بی قانونی 

است:
»این یک نوع تخلف اس��ت و روش منطقی، برداش��ته ش��دن چنین 
اجباری اس��ت. ای نم��اد برای اینکه خ��ودش را در جایگاه فعلی تثبیت 
کند، به چند مورد اش��اره می کند که یکی از آنها ش��ورای امنیت کشور 
اس��ت. در واقع متولیان نماد اعتماد الکترونیکی براس��اس دستوری که 
از س��وی همین ش��ورا به آنها داده ش��ده، اجبار در دریافت این نماد را 
برای گرفتن درگاه بانکی لحاظ می کنند. این در حالی است که شورای 
امنیت کش��ور در جایگاهی نیست که چنین دستوری بدهد. این شورا، 
صرفاً یک جایگاه مش��ورتی برای وزیر کشور دارد. در نهایت وزیر کشور 
می تواند نظرات آنها را بپذیرد یا نپذیرد که البته این هم صرفاً در موارد 

امنیتی است.«
همه این ها در حالی است که تجارت الکترونیکی، موضوعی امنیتی به 
حساب نمی آید و در باب ششم قانون تجارت الکترونیک مصوبه مجلس، 
آمده است که چنین مواردی باید تصویب هیات وزیران را داشته باشد. 

محمدی می گوید که هیات وزیران، چنین تصویبی نداشته است:
»کاش��ف به عمل آمده که نه خود شورای امنیت کشور، بلکه یکی از 
کمیسیون های آنها در یک جلسه دورهمی، چنین مواردی را نوشته اند. 

در نتیجه این روند از بیخ وبن اشتباه است«.
برخی از اعضای بدنه دولت هم به احتمال اشتباه بودن این روند اذعان 
دارند. »حس��ین میرش��جاعیان«، معاون وزیر اقتصاد در اردیبهشت ماه 
امس��ال خبر از شناسایی ۲100 مجوز توس��ط »هیات مقررات زدایی« 
برای کس��ب وکارها داد و عنوان کرد حدود 500مج��وز حذف یا ادغام 

شده و در حال حاضر هنوز 1570مجوز فعال هستند:
«بعد از مطرح ش��دن بحث نماد اعتماد الکترونیکی در وزارت صنعت، 
معدن و تجارت س��ایر دس��تگاه ها نیز مشتاق شدند که چنین نمادی را 
طراح��ی کنند و بحث تی نماد در س��ازمان میراث فرهنگی و اچ نماد در 
وزارت بهداش��ت مطرح شد که با توجه به اینکه پشتوانه قانونی نداشت 
با آنها مخالفت شد. ای نماد نیز پشتوانه قانونی ندارد و باید اصالح شود. 
اگر به این نتیجه برس��یم که برای کس��ب و کارها مضر است، می توان 

حذف آن را در دستور کار قرار داد.«
واقعی��ت این اس��ت که نماد اعتم��اد الکترونیک��ی در ذات خود و در 
ص��ورت اجرای صحیح که اختیاری اس��ت، می تواند تبدیل به یک ابزار 
مناس��ب برای جلب اعتماد مخاطبین در کس��ب وکارهای نوپا شود، اما 
رون��د فعلی ک��ه اجبار را دیکته می کند، باعث ش��ده تا اس��تارتاپ ها و 
کسب وکارها ملزوم به دور زدن قوانین و بستن قراردادهای صوری صرفاً 

برای داشتن یک درگاه بانکی باشند.
نمادی که دریافت آن برای داش��تن درگاه بانکی الزامی اس��ت، هنوز 
سیستم مشخصی برای اعطای 5 ستاره اش ندارد و همانگونه که ذکر شد 
حتی س��ایتی مانند دیجیکاال که برنامه دارد امسال خارج از ایران و در 
منطقه نیز فعالیت کند، تنها دو س��تاره کس��ب کرده است. ستاره اول، 
صرفاً گویای این اس��ت که یک احراز هویت صورت گرفته و دو س��تاره، 
به مفهوم این اس��ت که صاحب س��ایت با صرف هزینه ای اندک و خرید 

SSL، از پروتکل HTTPS استفاده می کند.
عضو کمیس��یون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای در 
همین رابطه می گوید: »اینکه کسی SSL تهیه می کند، چه معنی دارد 
که بگوییم اعتماد به این شکل بیشتر می شود؟ آیا یک متخلف نمی تواند 

SSL بخرد؟ تنها پیش نیاز، هزینه  300 الی 700 هزارتومانی است.«
تحریم قانونی

امروز اس��تارتالپ ها برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مس��یرهای 
پرپیچ وخم��ی را طی می کنند و زمانی که در ش��بکه های اجتماعی در 
همین رابطه جس��ت وجو کنید، می بینید ک��ه تعدادی از آنها در همین 
مس��یر، بیخیال ادامه دادن می ش��وند و با روش ه��ای جایگزین، در پی 

دریافت درگاه بانکی برای ارائه خدمات خود هستند.
در زمانه ای که ش��رایط اقتصادی کش��ور آرام نیس��ت، اس��تارتاپ ها 
بارقه های امیدی هس��تند از رونق اقتص��ادی در اوج ناآرامی. حاکمیت 
و دس��تگاه های مختلف کم کم در حال درک اهمیت اس��تارتاپ ها برای 
اقتصاد و حل مشکل اشتغال هستند، اما عجیب است که هنوز هم قدم 
موثری برای برداش��تن این موانع که حتی در وهله اول علت وجود آنها 

شفاف نبوده، برداشته نمی شود.
جعفر محمدی، تحریم ای نماد را حق قانونی استارتاپ ها بیان  می کند و 
می گوید: »اصوالً اگر کسی پیگیر شود و شکایت کند، طبق قانون این حق 
کسب وکار است و اگر اجازه فعالیت به همین دلیل از آنها سلب شده است، 
متولیان ای نماد باید خسارت این موضوع را پرداخت کنند. ای نماد از لحاظ 
قانونی جایگاهی ندارد و ممکن است با البی گری، بانک مرکزی یا شاپرک 
را متقاعد کنند که درگاهی را از سایتی حذف کند. با این حال کسب وکار 
حق شکایت دارد و اگر تعداد استارتاپ هایی که چنین کاری کنند افزایش 
پیدا کند، متولیان نماد اعتماد الکترونیکی مجبور به عقب نشینی خواهند 

بود؛ همان کاری که فین تک ها هم انجام دادند.«
digiato: منبع
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اخبار

تبریز – مجید مسلمی- جلسه مجمع عمومی صورتهای مالی 
سال 139۶ شرکت آب و فاضالب شهری استان آذربایجان شرقی با 
حضور100%  سهامداران در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 
ش��هری استان آذربایجان شرقی و به ریاست خشایی معاون برنامه 
ریزی و اقتصادی ش��رکت مهندسی آب و فاضالب کشور تشکیل 
و مورد تصویب قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جلس��ه 
مجمع عمومی ساالنه شرکت آب و فاضالب استان برای اولین بار و 
اولین تجربه شرکت به صورت "ویدیو کنفرانس"و با کیفیت مطلوب 
تش��کیل و برگزار شد . این جلس��ه با هدف بررسی گزارش هیئت 
مدیره در خصوص صورتهای مالی سال 9۶ در محل سالن کنفرانس 
ش��رکت آب و فاضالب استان برگزار گردید . در ابتدای این جلسه 
علیرضا ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی ضمن تش��کر و قدردانی از خشایی و س��ایر اعضاء مجمع 

وصاحبان س��هام، گزارش��ی از فعالیت های صورت گرفته در حوزه 
های مختلف ش��رکت و عملکرد مالی را ارائه کرد. در ادامه خشایی 
مع��اون برنامه ریزی و امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره ش��رکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور که ریاست مجمع عمومی را برعهده 
داشت از تالش های صورت گرفته توسط مدیریت و کارکنان شرکت 

آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در خصوص عملکرد مطلوب 
شرکت و اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران، تشکر و قدردانی 
کرد. شایان ذکر است در این جلسه پس از بحث و بررسی های الزم 
صورتهای مالی سال 139۶ شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقی بدون بند حسابرسی مورد تصویب اعضاء مجمع قرار گرفت.

تبریز - اسد فالح: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 
ش��رقی به مناس��بت روز خبرنگار طی پیامی، این روز را به اصحاب 
رسانه تبریک گفت.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمد محمدپور 
در ای��ن پیام آورده اس��ت: خبرنگاری، حرفه ای مهم و جریان س��از و 
خبرنگار نبض تپنده و روح پرسش��گر جوامع بش��ری، وجدان بیدار 
جامعه و روشنی بخش راه و رسم زمانه خویش است و آگاهی، پویایی 
اجتماعی و سالمت فکری جامعه در گرو کوشش ها و مجاهدت های 
خبرنگاران و اصحاب قلم قابل دسترس��ی است. در دنیای کنونی که 
قدرت رسانه عامل تعیین کننده در جهان محسوب می شود، توسعه 
و تقویت بنیان های اجتماعی جامعه در گرو تالش انس��انهای آگاه و 
هوش��یاری است که به عنوان کنشگران عرصه اجتماع نقش آفرینی 
می کنند و به عبارتی در جهان امروز، خبرنگاری یعنی اندیشیدن فراتر 
از روزمرگی ها. یکی از مهم ترین ویژگی های خبرنگار، داشتن عشق و 
عالقه به این حرفه است. بر این اساس، کسی باید وارد عرصه جّذاب و 

در عین حال پر مخاطره خبرنگاری شود که ضمن داشتن این استعداد 
ذاتی، از هنر واژه گزینی، ش��ّم خبری، حوصله زیاد و نگاه موشکافانه 
و دقی��ق و نیز اخالق و تعهد حرفه ای برخوردار باش��د و با پرهیز از 
کنش های احساسی، بکوشد رویدادها را همان طور که اتفاق افتاده 
منتشر کند. بدون شک رسالت سنگین خبرنگاری، چیزی جز تجسم 
امانت، مسئولیت و تعهد نیست که همواره خبرنگاران آن را باجان و 

دل به دوش کشیده اند و دستیابی به قله  های پیشرفت،سربلندی و 
سعادت کش��ور جز با حق جویی و مجاهدت فعاالن عرصه رسانه در 
آگاهی بخش��ی ممکن نخواهد بود. 17 مرداد سالروز شهادت شهید 
محمود صارمی، بهانه ای اس��ت که عالوه بر اشاره به رسالت خطیر 
خبرنگاران و اثرگذاران عرصه  اطالع رسانی بر این مسئله تاکید شود 
که خبرنگاران نقش حساسی در  شفافیت امور و گسترش مشارکت 
عمومی در جریان توسعه و ایجاد وحدت، همدلی و غرور ملی  دارند. 
ضمن بزرگداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان عرصه خبرنگاری به ویژه 
شهید محمود صارمی، خبرنگار جمهوری اسالمی ایران که به دست 
طالبان جاودانه شد، این روز را به تمامی خبرنگاران و روزنامه نگاران 
و عکاس��ان خبری و سایر عوامل و دس��ت اندرکاران سخت کوش و 
پرت��الش عرصه خبر کش��ور به وی��ژه خبرنگاران و اصحاب رس��انه 
آذربایجان شرقی تبریک عرض نموده و توفیقات روز افزون آنان را از 

درگاه خداوند یکتا خواهانم.

قـم - خبرنگارفرصت امروز- جش��ن روز خبرنگار به همت 
شهرداری قم و با حضور استاندار و قائم مقام شهردار برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی ش��هرداری قم، جشن روز خبرنگار به همت 
شهرداری قم و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه 
مطبوعات، در تاالر تشریفات قم برگزار شد. در این مراسم سیدمهدی 
صادقی استاندار، ابراهیم معتمدی قائم مقام شهردار، مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اسالمی اس��تان و برخی اعضای شورای اسالمی شهر قم 
و مدیران ش��هرداری حضور داش��تند. حمیدرضا عابدی خرس��ند 
مدیرکل ارتباطات و بین الملل ش��هرداری قم در این مراسم ضمن 

تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، اظهار داشت: شهرداری قم همچون 
سال های گذشته مراسمی ویژه برای گرامیداشت مقام خبرنگاران و 
اهالی رسانه برگزار کرده است. حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس��تان نیز در این مراسم خبرنگاران را طالیه داران 
اطالع رس��انی دانست و از برگزاری چنین جشنی از عوامل اجرایی 
آن تش��کر کرد. اجرای برنامه های شاد و متنوع با حضور هنرمندان 
کشوری و استانی از جمله برنامه های جشن روز خبرنگار بود که با 
حضور خانواده بزرگ مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

استان قم برگزار شد.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصت امـروز- مدی��ر کل بنادر و 
دریانوردي هرمزگان در پیامی 17 مردادماه را به همه اصحاب رسانه 
و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطالع رس��انی استان هرمزگان، 
تبریک گفت.  به گزارش خبرنگار واحد اطالعات و اخبار روابط عمومي 
اداره کل بنادر و دریانوردي هرمزگان، در متن پیام " اله مراد عفیفي 
پور" چنین  آمده است: در روزگاري که از آن به عنوان عصر اطالعات 
و فن آوري نام برده مي شود، قطعاً خبرنگاران به عنوان مشعل داران 
عرصه اطالع رساني و آگاهي بخشي با ویژگیهاي بارز حق طلبي وحق 
گویي، نقشي حیاتي و اثر بخش دارند. 17 مرداد روز پاسداشت تالش 
بي  وقفه تالش��گران عرصه علم و مجاهدان صحنه عمل است که با 
س��الح قلم در س��رزمین آگاهي قدم مي زنند. طالیه داران راستین 
خدمت به نظام خبررساني در جمهوري اسالمي ایران همواره سعي 

بر آن داشته اند که با تالش وافر، جهان را با هاله اي از قداست در هم 
آمیزن��د، تا آنچه را که عرضه مي دارن��د ارزش خدایي به خود گیرد.  
خبرنگاران به راستي تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزي و وظیفه 

اند، خبرنگاران وجدان بیدار جامعه جهانی و تصویرگر زمان خویشند، 
زیرا همواره در عمق جامعه زندگي مي کنند و س��المت فرهنگي و 

فکري هر جامعه اي، مرهون تالش هاي شبانه روزي آنهاست.
اینجانب، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای اصحاب رسانه به 
ویژه خبرنگار شهید صارمی، این روز شکوهمند را به همه خبرنگاران، 
عکاس��ان خبري، اصحاب رسانه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه 
اطالع رسانی استان هرمزگان، تبریک عرض نموده، از توجه و اهتمام 
ویژه اصحاب رسانه در انعکاس اخبار و اطالع رسانی فعالیت هاي حوزه 
دریایي و بندري قدردانی نموده و برای خبرنگاران متعهد و کوش��ای 
این اس��تان، تداوم عزت و اهتمام مس��ئوالنه در روایت عشق، آزادی 
و ح��ق گویی در پرتو رهنمودهای انسان س��از دین مبین اس��الم را 

آرزومندم."

گـرگان- خبرنـگار فرصـت امـروز- مدیرعام��ل ش��رکت 
شهرک های صنعتی گلستان گفت: آزادسازی 3 هکتار زمین صنعتی 
در استان به شرکت تکلیف شده بود که توانستیم 11 هکتار زمین 
را در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان آزادسازی کنیم.حجت اهلل 
خلیل زاده در نشست خبری اظهار داشت: ۲ هزار و 40 هکتار زمین 
صنعتی در اس��تان داریم که بیش از یک هزار و 300 هکتار آن در 
اراضی کم بازده ش��مال استان واقع شده است.وی افزود: در صورت 
ورود سرمایه گذار جدید، زمینی برای واگذاری به آنان نداشتیم برای 
همین طبق برخی شاخص ها سال گذشته می بایست 3 هکتار زمین 

صنعتی را از کسانی که قرارداد داشتند اما کاری انجام نداده بودند، 
خلع ید می کردیم.مدیرعامل شهرک های صنعتی استان ادامه داد: 
با این حال س��ال گذشته توانستیم 11 هکتار زمین در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان را آزادسازی کنیم و این روند امسال هم ادامه 
خواهد داشت.وی خاطرنشان کرد: بسیاری از زمین ها به کسانی داده 
شده بود که کار نمی کردند. نخستین اقدام ما این بود که داشته های 
خود را با کیفیت توزیع کرده و اهلیت افراد را بررسی کنیم.خلیل زاده 
با بیان اینکه توسعه شهرک ها هم از دیگر برنامه ها برای تأمین زمین 
موردنیاز به منظور حضور سرمایه گذاران است، گفت: ناحیه صنعتی 

گمیش��ان از سال ۸9 کلید خورده بود و تأسیساتی هم در آن ایجاد 
شد ولی محیط زیست با ادامه کار آن مخالفت کرد و 5 سال چراگاه 
دام ب��ود.وی افزود: با پیگیری هایی که انجام دادیم ارزیابی زیس��ت 
محیطی این شهرک اخذ و پس از ۶ ماه به استان ابالغ شد. پس از 
آن کارها در این شهرک آغاز شد اما تأمین آب آن به مشکل برخورد.
مدیرعامل شهرک های صنعتی اس��تان بیان داشت: تأمین آب این 
ش��هرک را با هزینه های س��نگین انجام دادیم و در حال حاضر ۲0 
هکتار زمین در این ش��هرک آماده واگذاری اس��ت و تاکنون هم ۲ 

قرارداد به ثبت رسیده است.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیر تولید ش��رکت ملي مناطق نفت 
خیز جنوب از نوس��ازي یک دس��تگاه توربین گازي در تلمبه خانه 
نف��ت صادراتي اهواز خبر داد ک��ه در نتیجه آن ظرفیت پمپاژ نفت 
این واحد 750 هزار بشکه در روز افزایش یافت. مهندس سعید کوتي 
اظهار داش��ت: این توربین که به دلیل آس��یب های شدید و اشکال 
فني سالهاي متمادي از مدار عملیات خارج بود با تالش شبانه روزي 
و همت کارکنان مدیریت هاي مهندس��ي و س��اختمان، تعمیرات 
تجهیزات و ماش��ین آالت فرآیندي، تولید، شرکت بهره برداري نفت 
و گاز کارون، آغاجاري و س��ایر ادارات نوسازي شد و این توربین هم 
اکنون در حال کار است. وي گفت: این توربین از نوع سولزر مي باشد 
که بازسازي و نوسازي کامل آن در مناطق نفت خیز جنوب و به دست 
توانمند متخصصان داخلي صورت گرفت که این کار دستاوردهاي با 
ارزشي به همراه داشته است. مهندس کوتي، افزایش ظرفیت پمپاژ و 
ضریب اطمینان صادرات نفت، افزایش مانور عملیاتي و امکان ترخیص 
و تعمی��ر توربین هاي موجود، صرفه جوی��ي ارزي، صرفه جویي در 
مصرف برق و دستیابي به دانش فني بازسازي و نوسازي توربین هاي 

سولزر را از دس��تاوردهاي این اقدام ارزشمند برشمرد. وي افزود: در 
جریان عملیات بازس��ازي این توربین همه مراحل انجام کار و دانش 
فنی ثبت و ضبط ش��د و این تجربه موفق براي تعمیر توربین هاي 
مشابه بسیار مؤثر خواهدبود. مهندس کوتي با اشاره به این که تلمبه 
خانه اهواز نقش مهمي در تحقق برنامه صادرات نفت خام و تولید سایر 
شرکت ها دارد تاکید کرد:  توربین نوسازي شده هم اکنون به عنوان 
توربین قابل اطمینان درتلمبه خانه صادراتی نفت اهواز درحال پمپاژ 
نفت است و تلمبه هاي برقي بخصوص در پیک مصرف برق از مدار 

خارج می گردد. مدیر تولید شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب از 
مزایاي قابل توجه راه اندازي این توربین را صرفه جویي در مصرف برق 
عنوان کرد و اظهار داشت: با راه اندازي این توربین، تلمبه هاي برقي 
تلمب��ه خانه اهواز به دلیل عدم نیاز از مدار خارج و در مصرف روزانه 
۸ مگاوات برق صرفه جویي شد. وي تصریح کرد: با توجه به وضعیت 
استان خوزستان به دلیل دماي باال و افزایش مصرف برق، به گونه اي 
برنامه ریزي شد تا این توربین در تابستان امسال راه اندازي شود؛ به 
همین منظور کار نوسازي و تعمیر توربین با توجه به شرایط سخت 
آب و هوایي هیچگاه تعطیل نشد و این اقدام ارزشمند با تالش فراوان 
همکاران و رهنمودها و حمایت هاي مدیرعامل محترم محقق و روزانه 
۸ مگاوات در برق مصرفي صرفه جویي گردید. مهندس کوتي با بیان 
این که این تجربه موفق در کارنامه درخشان مناطق نفت خیز جنوب 
ثبت و ضبط خواهد ش��د اظهار داشت: در تمام مراحل نوسازي و راه 
اندازي این توربین، ایمني کارکنان، ایمني تأسیسات و حفظ محیط 
زیست در اولویت قرار داشت که خوشبختانه بدون خطا و حادثه اي 

به سرانجام رسید.

با حضور معاون برنامه ریزی و اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛

صورتهای مالی شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به تصویب مجمع عمومی رسید

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

در دنیای کنونی قدرت رسانه عامل تعیین کننده در جهان محسوب می شود

به همت شهرداری قم و با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و خانه مطبوعات استان :

جشن روز خبرنگار در قم برگزار شد

پیام تبریک مدیر کل بنادر و دریانوردي هرمزگان به مناسبت روز بزرگداشت مقام خبرنگار 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان:

آزادسازی 11 هکتار زمین صنعتی در استان گلستان

با نوسازی یک دستگاه توربین گازي محقق شد؛

افزایش ظرفیت تلمبه خانه نفت صادراتي اهواز 750 هزار بشکه در روز

شهرداري اصفهان براي احیاي حقوق مادي و معنوي بانوان گام بر مي دارد
تحقق شهر فرهنگی بدون نگاه جنسیتی 

اصفهان - قاسم اسد- شهردار اصفهان " آگاه شدن و آگاهي بخشي" را کلید واژه 
رشد جامعه دانست و گفت: مدیریت شهري سعي دارد زمینه و بستر مساعدي براي رشد 
شخصیت بانوان و احیاي حقوق مادي و معنوي این قشر را فراهم کند و مدیران شهري 
در این راس��تا گام بر مي دارند. به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي شهرداري اصفهان، 
قدرت اهلل نوروزي در اولین جلس��ه شوراي راهبردي امور بانوان و خانواده شهرداري در 
قالب سلسه نشس��ت هاي" اصفهان فردا" افزود: تاکنون سي و چهار نشست از سلسه 
نشست های اصفهان فردا با حضور اصناف، اقشار مختلف جامعه و فرهیختگان به منظور استفاده از نقطه نظرات و مشارکت مردمی در 
امور شهر به صورت کارشناسي برگزار شده است. وي با اشاره به برگزاري اولین جلسه شوراي راهبردي امور بانوان و خانواده شهرداري 
اظهار داشت: شایسته ساالري از سیاست هاي کالن مدیریت شهري است که این مهم داراي مولفه هاي تعهد، تخصص، تجربه و عدالت 
است. شهردار اصفهان با بیان این که مدیریت شهری به معیار شایسته ساالری توجه ویژه ای داشته است، ادامه داد: در مدت مدیریت 
فعلي شهري ، 1۲ نفر از زنان توانمند بدون نگاه به حزب و گرایش خاصي در بخش های مختلف مدیریتی منصوب شده اند که دو نفر 
از آنها به عنوان شهردار منطقه و مدیرعامل سازمان انتخاب شدند. وي تاکید کرد: شهرداري اصفهان سعي دارد زمینه و بستر مساعدي 
براي رشد شخصیت بانوان و احیاي حقوق مادي و معنوي این قشر را فراهم کند و مدیران شهري در این راستا گام بر مي دارند. وي 
افزود:  باید حلقه اتصال بین بانوان نخبه و توانمند ایجاد شود تا شاهد رشد و توسعه اجتماعي در امور بانوان باشیم. شهردار اصفهان 
رشد جامعه را در گرو " آگاه شدن و آگاهي بخشي" برشمرد و تصریح کرد: رونق بخشي به کسب و کارهاي خانگي با برپایي بازارچه ها 
همراه با خالقیت و نوآوري مي تواند کانون خانواده را تحکیم بخشد و عالوه بر این زنان را براي حضور در اجتماع آماده کند و به میدان 
آورد. وي ارتباط دوسویه شوراي راهبردي بانوان و خانواده را با شوراي شهر اصفهان به منظور گسترده کردن شعاع فعالیت ها در حوزه 
بانوان مهم خواند و گفت: با همدلي ، وحدت، صداقت و یکصدا شدن مي توان شاهد تحوالتي خوبي در حوزه رشد جامعه زنان باشیم .

مدیر مخابرات منطقه گلستان از سومین نمایشگاه مطبوعات ورسانه های 
استان گلستان بازدید کرد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی ش��همرادی مدیر مخابرات منطقه گلس��تان ب��ه منظور تجدید دیدار با 
خبرنگاران وسایر تالشگران عرصه مطبوعات از نمایشگاه مطبوعات واهل قلم بازدید نمود .وی با حضور در غرفه های مختلف ضمن 
تبریک پیشاپیش روز خبرنگار با آگاهی از مسئولیت خطیر مطبوعات وخبرگزاری ها در آگاهی بخشی وانعکاس دقیق وامانتدارانه 
اخبار ورویدادها به آحاد جامعه از تالشها وزحمات خبرنگاران قدردانی نمود .مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در غرفه مخابرات 
منطقه گلستان از تالشهای انجام شده در توسعه ارتباطات استان تقدیر نمود وگفتگوی صمیمی با رسانه ها وخبرگزاری ها  داشت 

.سومین نمایشگاه استانی مطبوعات درماه جاری  در محل  سالن نمایشگاهی تاالر فخرالدین اسعد گرگانی  در حال برگزاری است.

مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی : 
قلم زدنت، قدم زدن در سرزمین زیبای آرمان هاست و پرگشودن تا قاف حقیقت

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل اداره روابط عمومی 
و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب روستایی مازندران ؛ مهندس مجید 
عبدالهی مدیر عامل شرکت در گفتگویی به مناسبت 17 مرداد روز گرامیداشت 
مقام شامخ خبرنگاران ضمن تقدیر از رهپویان عرصه حق و شهادت ) شهدای 
خبرنگار( و تبریک این روز به تمامی خبرنگاران پیامی به شرح ذیل بیان کرد.  
س��الم و درود خدا ب��ر تمامی وقایع  نگارانی که حرمت قل��م و آگاهی را پاس 
می دارند  و خامه خویش را جز در مسیر حق و عدالت به کار نمی گیرند . خبرنگار باید بداند و می داند که آن کس که آگاه تر است 
مسئول تر است .مسئول در قبال ملت و کشور،  مسئول در قبال باورها و اعتقادات مردم،مسئول در قبال منافع ملی، مسئول در قبال 
اخالق جامعه و ......  و این و مسئولیت ها نه تنها محدودیت نمی  آفریند،  بلکه راه رسیدن به کمال را در این حرفه مقدس برای او 
هموار و هموارتر می س��ازد در روزگاری که هر دس��تی از هر آستینی برای ترسیم واژه ای در سپهر رسانه ای جهان به هوای حمایت 
از منفعت شخصی یا منافع صاحبان قدرت بیرون می آید، بر آن قلمی که ترجمان حریت و آزادگی است باید بوسه زد و واژگانی را 
که در دفاع از شرف حق و عدل به صف می ایستند، در آغوش کشید. خبرنگاری بیش از آن که شغل باشد کنکاش دل است، هیچ 
حرفه ای به میزان خبرنگاری آغشته به هوشمندی، جسارت و آگاهی نیست و این قشر از جان، روح و قلب خویش را برای اعتالء و 
توسعه این مرز و بوم مایه می گذارند.  با درودی دوباره بر ساحت مقدس قلم و اصحاب آن  و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی و 
شهدای عرصه خبرکشور به ویژه استان مازندران، 17 مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار و اصحاب رسانه ، روز احترام به حقوق ملت 
در دسترسی به اطالعات صحیح و سریع را به تمام عدالت نگاران و حق نویسان تبریک و تهنیت عرض می نمایم و امیدوارم همواره 

در این مسیر پایدار باشید

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد: 
200 طرح صنعتی در استان البرز به بهره برداری می رسد

کرج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی 
اس��تان البرز با بیان اینکه ۶ هزار نفر در ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز 
آموزش مهارتی می بینند،گفت: بیش از ۲00 طرح صنعتی در استان البرز آماده 
بهره برداری است. محمدامین بزازی پور فرشی در سخنرانی پیش از خطبه های 
نمازجمعه این هفته کرج با تبریک فرارسیدن روز صنایع کوچک و روز خبرنگار، 
اظهار داشت: استان البرز از ظرفیت های بسیار مناسبی در حوزه صنعت و صنایع 
کوچک برخوردار است. وی با بیان اینکه همه دستگاه ها در راستای ایجاد اشتغال پای کار آمده اند، افزود: در سال  جاری بیش از۲00 
طرح در  واحدهای صنعتی در استان البرز آماده افتتاح داریم. وی با بیان اینکه عمده فعالیت ما ایجاد اشتغال برای جوانان است، عنوان 
کرد: ۶ هزار نفر در شهرک های صنعتی استان آموزش مهارتی می بینند. فرشی با بیان اینکه در سال جاری کارورزی را در اولویت 
کاری خود قرار داده ایم، تصریح کرد: در سال جاری ۲400 فارغ التحصیل جویای کار در واحد های صنعتی استان البرز مشغول به کار 
می شوند. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با اشاره به اینکه در سال 97 بودجه این شرکت نزدیک به 40 میلیارد 
تومان است، تصریح کرد: قسمتی از پساب تصفیه خانه کرج جهت تصفیه مجدد و استفاده در شهرک های صنعتی تخصیص داده 
شده است. وی با بیان اینکه در حوزه ایجاد شهرک های صنفی هم نیازمند فعالیت هستیم، افزود: 11 شهرک صنفی در استان البرز 

نیازمند عملیاتی شدن است. 

علی بهارمست در مراسم تجلیل از خبرنگاران مطرح کرد: 
اصحاب رسانه محرک توسعه اند

 رشت- زینب قلیپور- مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان رشت با حضور علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت، سید 
امیرحسین علوی رئیس شورای اسالمی شهر، فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا و رئیس کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات 
شهر شورای اسالمی شهر، محمدحسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر، بهراد ذاکری، محمد 
حسن علی پور، فرهام زاهد، احمد رمضانپور نرگسی از اعضای شورا اسالمی شهر رشت، فاضلی مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
مدیرعامل خانه مطبوعات، سیده مریم رضاطبع مدیریت اجرایی ارتباط با رسانه شهرداری، پیام جعفری نیا مدیریت روابط عمومی و 
امور بین الملل شورای اسالمی شهر رشت و جمعی از مدیران و معاونین شهرداری رشت و جمع کثیری از خبرنگاران این شهر در 
تاالر گلستان برگزار شد. علی بهارمست سرپرست شهرداری رشت با گرامیداشت روز خبرنگار در سخنانی بیان داشت: در راستای 
سختی و مشقات کار رسانه بارها سخن رفته اما هرگز برنامه ریزی مدونی در این عرصه انجام نشده است. سرپرست شهرداری رشت 
اصحاب رسانه را محرک توسعه دانست و تصریح کرد: شایسته است تا مدیران کشوری برنامه ای مدون در زمینه ساماندهی مشکالت 
تالشگران عرصه اطالع رسانی و آگاهی بخشی جامعه که یکی از ارکان اساسی دموکراسی است داشته باشند.وی افزود: در استان 
گیالن ویژگی خاصی در عرصه رسانه وجود دارد که آنهم حضور جوانان تحصیلکرده در کنار پیشکسوتان است. خوشبختانه به لحاظ 
کثرت و کیفیت در این زمینه در رتبه باالیی قرار داریم، بنابراین الزم است تا از ظرفیت های موجود در توسعه بهره بهتری داشته باشیم 
. علی بهارمست با تاکید بر اینکه مدیریت شهری نیازمند رسانه است، خاطرنشان کرد: رسانه جدا از بحث اطالع رسانی می تواند در 
جهت مشارکت مردمی و ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات ارتباط تنگاتنگ با مجموعه مدیریت شهری داشته باشد.سرپرست شهرداری 
رشت رسانه را صدای مردم اعالم کرد و گفت: طرح سئواالت، ارائه پیشنهادات و بیان نقاط ضعف که توسط رسانه مطرح می شود باید 
مورد پذیرش مدیریت شهری قرار گیرد. شایسته است تا مدیران با استقبال از این پیشنهادات و انتقادات در مسیر توسعه گام بردارند.

رئیس هیأت جانبازان و معلوالن استان مرکزی خبر داد؛ 
دعوت 3 ورزشکار استان مرکزی به اردوی تیم ملی فوتبال 7 نفره

اراک - مینو رستمی - رئیس هیأت جانبازان و معلوالن استان مرکزی از دعوت ورزشکاران این استان به اردوی تیم ملی فوتبال 
7 نفره خبر داد.  ابراهیم نصیری اظهار کرد: 3 نفر از ورزشکاران جانباز و معلول این استان به اردوی تیم ملی فوتبال 7 نفره دعوت 
شدند. وی تصریح کرد: عباس ترابی، فرزاد مهری و محسن مختاری بازیکنان دعوت شده به دومین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی 
فوتبال هفت نفره جانبازان  و معلولین هستند. به گفته وی تیم ملی خود را برای حضور در مسابقات آسیا - اقیانوسیه کیش ۲01۸ 

که از 13 تا 19 مرداد ماه در استان فارس برگزار می شود، آماده می کند.

یکشنبه
21 مرداد 1397

شماره 1135



عقب انداختن کارهای مهم تر نش��ان نمی دهند که شما 
تنبل یا اهمال کار هس��تید. این تنها یک حیله  مغزی است. 

چگونه می توان از این امر جلوگیری کرد؟
تصور کنید در حال بررس��ی ضرب االجل کارها هستید و 
متوجه می ش��وید به یک ایمی��ل مهم که باید قبل از پایان 
روز به آن رس��یدگی کنید، پاسخ نداده اید. به محض شروع 
به دادن پاس��خ ایمیل، به ی��اد می آورید که فنجان قهوه تان 
بای��د بار دیگر پر ش��ود چون نمی توانید حت��ی 10 دقیقه 
بدون رس��یدن کافئین به بدن تان کار کنید. پیش از آن که 
متوجه ش��وید، 30 دقیقه گذشته است و زمان ضرب االجل 

به پایان رسیده است.
ای��ن موضوع برای تمام افراد پی��ش می آید. تصور نکنید 
که دلیل این تمایل، تنبلی یا کم کاری است. درواقع اگر به 
انجام دادن کارهای مهم در اولین قدم اصرار دارید، باید به 

عملکرد مغزتان شک کنید!
 Consumer یک پژوهش جدید که به تازگی در ژورنال
Research منتش��ر شد، نشان داد که مغز انسان رضایت 
کوتاه م��دت را بر رضایت طوالنی مدت ترجیح می دهد. این 
عضو از یک ترفند ظریف ذهنی اس��تفاده می کند تا انجام 
وظای��ف کوچک را در عین فوری بودن س��اده تر از وظایف 
بزرگ ت��ر در عین راحت تر بودن جلوه ده��د، بنابراین فرد 
ابتدا به انجام وظایف نسبتا بی اهمیت می پردازد که نتیجه 
آن ها سریع تر حاصل می ش��ود. به این پدیده، »اثر فوری« 
گفته می ش��ود؛ این ویژگی حتی باانضباط   ترین افراد را نیز 

متاثر از خود می کند.
خوش��بختانه روش هایی برای مقابله با این مسئله وجود 
دارد. می ت��وان مغ��ز را به جای انجام وظایف��ی که فرد را از 
مس��یر دس��تیابی به اهداف بلندمدت خود دور می کند، به 
انج��ام وظایف��ی دارای اهمیت تعلیم داد ک��ه پاداش های 

بزرگ تری را به بار می آورند.

1- وظایف را یادداشت کنید
اول از هم��ه باید بدانی��د که نمی توان تم��ام وظایفی را 
که در ذهن تان چرخ می خ��ورد، اولویت دار تلقی کرد؛ این 
کار بیهوده اس��ت. درس��ت به همین دلی��ل برخی از افراد 
به نوشتن لیس��ت کارها رو می آورند. تهیه  لیست می تواند 

وظایف را از ذهن تان خارج کند و رودرروی تان قرار دهد.
اولین قدم برای به انجام رس��اندن وظایف مهم، یادداشت 
کردن روزانه، هفتگی و ساالنه  آن ها و قرار دادن یادداشت ها 
در مکانی مش��خص اس��ت. هنگامی که وظایف در معرض 

دید باشند، نسبت به انجام شان اهمیت قائل می شوید.
2- تفاوت میان وظیفه  فوری و مهم را بشناسید

تمام��ی وظایف، اهمیت یکس��انی ندارند. به همین دلیل 
باید وظایف را از حیث فوری یا مهم بودن، گروه بندی کنید. 
تیم هرارا، از ویراس��تاران The New York Times از 
»روش آیزنهاور« استفاده می کند؛ این روش توسط دواین 
آیزنهاور، رئیس جمهور سابق ایاالت متحده شناخته شد و 
برای تمایزدهی بین وظایف مهم و فوری از وظایف غیرمهم 
و غیرفوری اس��تفاده می ش��ود. ن��ام دیگ��ر آن، »ماتریس 
آیزنهاور« است؛ فرآیند این روش شامل تفکیک وظایف به 

یکی از چهار حوزه  زیر است:
فوری و مهم

فوری و غیرمهم
مهم و غیرفوری

غیرمهم و غیرفوری
تفکیک وظایف به یکی از این چهار حوزه، بهنگام بودن، 
مرتبط بودن، فوری بودن و اهمیت یک وظیفه را به روشنی 
مش��خص می کن��د. وظایف ف��وری و مهم به ای��ن ترتیب 
برنامه ریزی ش��ده و بالفاصله به آن ها رس��یدگی می شود؛ 

وظایف غیرمهم و غیرفوری نیز از لیست خط می خورند.
اگر درصد اهمیت یک وظیفه مشخص نباشد، چه اتفاقی 

می افتد؟ باید با خود روراس��ت باش��ید و بدانید که حقیقتا 
چه خواس��ته ای دارید. از خود بپرس��ید: آیا این وظیفه در 
دستیابی به رویا یا اهدافم به من کمک یا از مسیر منحرف 

می کند؟ تنها خودتان پاسخ این سوال را می دانید.
3- از پیشرفت های کوچک استقبال کنید

قدرت سیستم ها تنها به اندازه  توانایی افراد در پیروی از 
آن ها است. می توان سیستم پیچیده ای ایجاد کرد که روی 
کاغذ، فوق العاده به نظر برسد اما نتوان آن را به اجرا درآورد، 
چراکه ل��ذت آنی را که فرد به دنبال آن اس��ت، به ذهنش 
نمی دهد. مغز انس��ان به گونه ای طراحی ش��ده که به دنبال 

پاداش سریع باشد.
با این تفاس��یر، اگر پ��روژه  طوالنی مدتی ب��ا بخش های 
فراوان و مراحل تودرتو در دس��ت داش��ته باشید، باید چه 
کنی��د؟ هنگامی ک��ه مغزتان بر علیه ش��ما دس��ت به کار 
می شود، چگونه می توان برای انجام پروژه های مهم و دارای 
مهلت زمان��ی طوالنی اقدام کرد؟ راه حل این اس��ت که از 

پیشرفت های کوچک استقبال کنید.
تبدی��ل وظای��ف بزرگ به قس��مت های کوچ��ک و قابل 
کنترل باعث می شود در دس��تیابی به اهداف به پیشرفتی 
پیوس��ته و روبه افزایش برسید؛ این امر، احساس رضایتی را 
بابت »پایان بخش��یدن به چرخه  موارد در حال بررسی« به 
مغز القا می کند. پیش��رفت، هرچند کوچک با فعال کردن 
بخش مربوط به احس��اس خوش��ی در مغز و ایجاد انگیزه 
ب��رای ادامه دادن باعث س��رعت گرفتن و موفقیت بیش��تر 

می شود.
تمای��ل مغ��ز به انج��ام کارهای س��اده در ابت��دا به این 
معنا نیس��ت که مجبور به این کار هس��تید. با به کارگیری 
راه حل هایی می ت��وان مطمئن بود که ب��ه کار کردن روی 

وظایف متعهد می مانید.
zoomit :منبع

مغز چگونه انجام امور ساده را به امور مهم  اولویت می دهد

زمان مناسب برای درخواست ارتقای شغلی
درخواست ارتقای شغلی یا پیشرفت موقعیت سازمانی یکی از دغدغه های کارکنان در هر شرکتی است. 

در این مقاله نتایج یک تحقیق دراین باره ارائه شده  است.
آیا ش��ما هم به درخواس��ت ارتقا در ش��غل خود می اندیش��ید؟ ش��رکت ویزیر، به عنوان یک تحلیلگر 
ش��خصیتی افراد، ش��روع به یافتن زمان مناسب برای درخواس��ت ارتقا کرد. ویزیر براساس دیتابیس خود 
که تقریبا از 3/5 میلیون نفر کارکنان در ۸0 شرکت جمع آوری شده  است، زمان و موقعیت مناسب برای 

درخواست ارتقا را پیدا کرد.
اگر برای اعالم درخواس��ت ترفیع خود منتظر خنک تر ش��دن هوا هس��تید، بهتر است دوباره فکر کنید. 
تحقیق نش��ان داد که تابس��تان بهترین فصل برای این کار بوده  است. در واقع، کارکنان در پاییز کمترین 

شانس را برای دریافت ارتقا داشتند.
طبق تحقیقات ویزیر، مش��خص ش��د که بهترین زمان برای درخواست ارتقا در سومین سال کار کردن 
کارمند در ش��رکت اس��ت. البته تعهد شرکت ها برای ارتقا همیش��گی نیست. افرادی که بیش از 15 سال 

برای شرکت کار می کنند، به احتمال زیاد شامل ترفیع می شوند.
ش��ما به دنبال این هس��تید که اس��تعداد جوانی خود را حفظ کنید. ویزیر متوجه شد که نرخ استعفای 
مدیران نسل جوان که طی دو سال اخیر در آمریکا پیشرفت شغلی دریافت کرده اند، به میزان 3/1درصد 

کمتر از میانگین است.
و البته ش��ما نسل جوان روی شانس هس��تید. تحقیقات نشان داده  است کارمندان دارای سنین ۲5 تا 
30 سال از شانس بیشتری برای دریافت ترفیع شغلی نسبت به سایر گروه های سنی برخوردارند. موقعیت 

جغرافیایی نیز در ارتقای شغلی تاثیر دارد. در برخی مناطق درصد آن بیشتر از سایر شهرهاست.
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 4 روش برای حفظ تمرکز در مشاغلی
که خستگی ذهنی زیادی ایجاد می کنند

برخی از مش��اغل همچون دِو س��رعت بوده و برخی دیگر ماراتن هستند. در بسیاری از مشاغل اقتضای 
ش��رایط این اس��ت که هر روز هم موقعیت های آرام و خالی از استرس داش��ته باشید و هم فشار کاری و 
استرس زیادی را متحمل شوید. که از جمله این مشاغل می توان به خرده فروشی، هتلداری و فعالیت های 
لجستیکی اشاره کرد. برخی دیگر از مشاغل همچون بازاریابی، نویسندگی و بسیاری از شغل های دفتری 

دیگر، با روندی ثابت طی می شوند و به همان میزان هم انرژی فرد را می گیرند. 
از منظر فیزیکی، تمام روز را پشت میز نشستن چندان خسته کننده به نظر نمی رسد، اما فشار خستگی 
ذهنی حاصل از این کار چیزی از خستگی فیزیکی کم ندارد. در اینجا چند نکته ساده و مفید ارائه شده 

است که با کمک آنها می توانید تمام روز را پرانرژی باشید.
1- کم بخورید اما تعداد وعده ها را بیشتر کنید

خوردن میان وعده برای هر کس که بخواهد تناس��ب اندامش را حفظ کند، همچون س��م است و بین 5 
تا 9 دقیقه از زمان را به خود اختصاص می دهد. به رغم میان  وعده های غیربهداش��تی که در قرن بیس��ت 
و یکم موجود اس��ت، این مس��اله نباید منجر به انتخاب رژیم غذایی ای بش��ود که پر از این مواد غذایی 
باش��د. متخصصان تغذیه بر این باورند که اگر میان وعده های درستی انتخاب شود، آسیبی به سالمت فرد 
نمی رس��د. چیزی که باید از آن اطمینان حاصل کنید این است که سه وعده غذای اصلی خود را بخورید 
و عالوه بر آن در طی س��اعات کاری خود، مواد انرژی زای طبیعی ای اس��تفاده کنید که از هدررفت انرژی 

درونی و تمرکزتان جلوگیری کند. مطمئن باشید که این مواد تماما قندی نباشند.
 2- استراحت های کوتاه مدت داشته باشید

  الزم به ذکر نیس��ت که پیش از آنکه رئیس تان برنامه های کاری  تان را  ابالغ کند، خودتان باید افس��ار 
امور را به دس��ت بگیرید، اما هیچ اش��کالی ندارد به بدن و ذهن تان اس��تراحت دهید و برای چند دقیقه 
کمرت��ان را از نشس��تن پش��ت میز خالص کنید. ای��ن کار هیچ حقه عجیب و غریبی ن��دارد، فقط از میز 
کارتان فاصله بگیرید. برای خودتان یک فنجان چای یا قهوه تهیه کنید، دستش��ویی بروید و آبی به س��ر 
و صورت تان بزنید. هر چیزی که تمرکزتان را از روی کار بردارد و برای چند دقیقه خس��تگی را از تن تان 
بیرون کند، مفید اس��ت. مس��لما بیکار ماندن قابل قبول نیس��ت و نتیجه خوبی  دربر ندارد، اما یک دلیل 
کوچک و موثر می تواند ش��ما را برای دقایقی از صفحه کلید جدا کرده و دقیقا همان چیزی باش��د انرژی 

مورد نیاز برای ساعات کاری آینده را تامین کند. 
3- میز کارتان را تمیز نگاه دارید

یک میز شلوغ و بی نظم کلیشه  ای برای به کار انداختن خالقیت است و می توانم بنا به تجربه شخصی بگویم 
که این کلیشه چندان هم دور از واقعیت نیست، اما سروکار داشتن با یک میز شلوغ و بی نظم، برخورداری از 
مزایای بس��یاری را محدود می کند. وقتی فضای شغلی تان منظم و سامان یافته باشد، زندگی شغلی تان شاهد 
پیش��رفت های بزرگی نظیر تمرکز هرچه بیشتر، آزادی بیش��تر و رقم زدن اعتبار بیشتر نزد مدیران و روسای 
شرکت، خواهد بود. نشان دادن توانایی سازماندهی اوضاع و منظم بودن شاخص قدرتمندی در نمایش جدیت 

کاری تان است. که این به نوبه خود فرصت های بیشتر و بهتری را برای  تان رقم می زند. 
4- اهداف روزانه داشته باشید

داشتن اهداف خرد و کوچک، گام موثری در به انجام رساندن امور فهرست شده در یک لیست بلند باال است. 
اهمیت واقعی این مساله هنگامی آشکار می شود که یک پروژه بزرگ را به بخش های کوچک تر و ساده تر تقسیم 
کنید. در مباحث مدیریت استراتژیک این کار را ساختار شکست کار )WBS( می نامند و هدف از پیاده سازی 
آن متحد کردن افراد و حفظ تمرکز آن ها بر روی اهداف شخصی ش��ان اس��ت. وقتی که این تکنیک را با دادن 
هدیه های کوچک )همچون تایم قهوه یا تکه ای شکالت( به خودتان ترکیب کنید، می توانید ساعات کاری خود 
را با صرف انرژی کمتری س��پری کرده و از کارتان لذت ببرید. کارهای بس��یار زیادی وجود دارند که جریان 
شغلی تان را تسهیل می کنند، اما این که کدام تکنیک برای شخص شما کارایی بیشتری دارد، مبتنی بر تیپ 
شخصیتی خودتان است. شاید موسیقی عامل حفظ تمرکزتان باشد، یا اینکه شاید هرگونه سروصدایی تمرکزتان 
را به کلی نابود کند. با مدیران خود مشورت کنید و از آنها کمک بخواهید. بالخره آنها از شما انتظار دارند که 

به بهترین نحو کار کنید و این دقیقا هدف شخصی خودتان است. 
entrepreneur :منبع

مترجم: علی اکبری


