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سخنگوی موگرینی: سازوکار مالی با ایران به زودی راه اندازی می شود

FATF در بند SPV
فرصت امروز: با پایان سال 2018 و تاخیر اتحادیه اروپا در اجرای سازوکار ویژه مالی )SPV( انتقادها از بدقولی 
اروپا باال گرفته اس��ت. در حالی که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از این گفته بود 
که س��ازوکار مالی با ایران تا پایان س��ال 2018 راه اندازی می شود، اما سال جدید میالدی از راه رسید و همچنان 
خبری از راه اندازی سازوکار مالی با ایران نیست. در همین حال، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
روز دوشنبه در کنفرانسی خبری در بروکسل از راه اندازی سازوکار مالی با ایران در هفته های آینده خبر داد. مایا 
کوچیانچیک، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه کار برای ایجاد سازوکار مالی با ایران 
در حال پیشرفت است، گفت که این سازوکار به زودی راه اندازی می شود. کوچیانچیک ادامه داد: این سازوکار به 

زودی راه اندازی خواهد شد. ما بر این باوریم که این سازوکار در هفته های آینده برای انجام تجارت مشروع با...

 کارآفرینان در شرایط سخت تر از این هم
تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند

6

3

2

الیحه »مالیات بر ارزش افزوده« امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین تکلیف می شود

 پیش بینی وزیر اقتصاد
از سیر نزولی قیمت دالر

شبکه های اجتماعی ضرورت فعالیت شرکت های استارتاپی
سرمایه گذاری روی توسعه منابع انسانی سازمان 

ایده های درآمدزایی در منزل برای سال 9۸
1۰۰روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی

5 شاهکار بازاریابی و درس های مهم آنها
۸ نوع کمپین تبلیغاتی برای برانگیختن مردم

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

پاناسونیک از تلویزیون اولد 
GZ2۰۰۰ رونمایی کرد

3

مصوبـه هیات  وزیران برای ترخیص 13 هزار خودروی مانده 
در گمـرک چهار ماه اعتبـار دارد و خودرو هایی که تا تاریخ 

تصویب این مصوبه، وارد کشور شده باشد، مشمول 
هستند. مهدی میراشرفی در حاشیه نشست...

نحوه ترخیص ۱۳۰۰۰خودروی 
دپوشده از هفته جاری

یادداشت
 تحریم نفتی ایران

 فرصت ها و تهدیدات

در  ک��ه  اساس��ی  ای��راد   
کش��ورهای صاحب رانت منابع 
طبیع��ی ب��زرگ مث��ل نفت و 
گاز، در ارتباط با تامین بودجه 
کش��ور وج��ود دارد، توج��ه به 
منابع دم دس��تی ب��رای تامین 
مالی بودجه است. این وضعیت 
ب��ه ش��کل گیری ی��ک اقتصاد 
تک محصولی منجر می شود که 
در عرصه داخل��ی و بین المللی 
به ش��دت آس��یب پذیر اس��ت. 
ای��ن ثروت های طبیعی به جای 
اینکه ص��رف ذخایر ارزی برای 
توس��عه آینده کش��ور ش��ود با 
س��رعت باال خرج ام��ور جاری 
ناکارآم��د  بوروکراس��ی های  و 
می ش��ود و به شکل گیری یک 
اقتصاد حباب��ی کمک می کند. 
نتیجه  بوروکراسی دولتی  رشد 
منف��ی این وضعیت اس��ت که 
تح��رک اقتص��ادی را متوق��ف 
ک��رده و گرای��ش از اقتصادی 
مولد به اقتصادی مصرف کننده 
را تش��دید می کند. برای نمونه 
امروزه درآمد سرانه کشورهایی 
مانند امارات، قطر و عربس��تان 
گاه بیش از درآمد سرانه برخی 
دنیا  در  پیش��رفته  اقتصادهای 

این شاخص  اما  است، 
2برای این کشورهای...

2 جمادی االول 144۰ - سـال پنجم
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دکتر محمدجواد سلطانی
تحلیلگر اقتصادی

معاون اول رئیس جمهور گفت در ش��رایط س��خت باید مردان بزرگ به میدان 
بیاین��د. مطمئن هس��تم کارآفرینان می توانند ای��ن دوره را خوب مدیریت کنند، 
م��ن قول می دهم که با تمام وجود بمانم و در حمایت ش��ما هم لحظه ای تردید 

نخواهم کرد.
اس��حاق جهانگیری دیروز در سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب 
در تاالر وحدت با بیان اینکه شرایط کشور سخت و دشوار است، اظهار کرد: ولی 
این دوره طوالنی نخواهد بود، چون بی منطق و بی پش��توانه اس��ت، بنابراین باید 

برای عبور از این زمستان سخت برنامه ریزی کنیم.
او ادامه داد: آمریکا می خواهد معیش��ت مردم سخت شود تا فروپاشی اقتصادی 
و فروپاش��ی داخلی انجام ش��ود، اما ما می توانیم این دوره را خوب مدیریت کرده 
و کوتاه کنیم، اما کوتاه کردن این دوره ش��روطی دارد؛ ش��رط اول آن اس��ت که 
مسئوالن سیاسی کش��ور بپذیرند که باید انسجام و وحدت داخلی برقرار کنند و 
خود را دس��ت افراد تندرو ندهند. انسجام داخلی از نان شب برای کشور واجب تر 

است.
به گزارش ایس��نا، جهانگیری بیان کرد: عده ای از مردم زیر فشارهای اقتصادی 
هستند، اما عده ای به جای آنکه با مردم همدردی کنند هنوز دنبال خارج کردن 
رقیب خود هس��تند. ما باید به داد ملت برس��یم. ملت با غولی مثل آمریکا مواجه 
اس��ت که فعاالن اقتصادی کش��ور را تحت فش��ار قرار داده اس��ت. آقای هاشمی 
می گفت باید به داد کارآفرینان برس��یم. من می دانم شرایط سخت است و برخی 

ظلم می کنند که می گویند در این شرایط کارآفرینان دنبال سود خود هستند.
مع��اون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید مس��ائل اقتصادی را اولویت بندی 
کنیم، بیان کرد: باید مطمئن شویم معیشت مردم آسیب نمی بیند. باید کاالهای 
ض��روری و روزمره مردم تامین ش��ود. از تجار و صن��وف هم خواهش دارم تالش 
کنن��د کاالها ب��ا قیمت خوب در اختیار مردم قرار بگیرد. م��ردم بعد از این دوره 
کوتاه خواهند گفت چه کسی به آنها کمک کرده است؟ همچنین باید برای تامین 
نیاز ارزی کش��ور تالش کرده و صادرات را افزایش دهیم. می دانم کارآفرینان دل 
پری از صادرات دارند ولی صادرات نباید از اولویت خارج ش��ود. ما به ارز حاصل 
از ص��ادرات نیازمندیم و آمریکا هم به همی��ن دلیل می خواهد جلوی صادرات را 

بگیرد.
جهانگیری با بیان اینکه می دانم مهمترین مس��ئله واحدهای تولیدی، نقدینگی 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: حل این مساله در دس��تور کار دولت است تا واحدهای 
تولیدی کار خود را ادامه دهند. ما اگر موفق شویم تولید و صادرات را انجام دهیم 

و ارز مورد نیاز را تامین کنیم، حتما از این شرایط سخت عبور می کنیم.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در ش��رایط س��خت باید مردان بزرگ به 
میدان بیایند. من مطمئن هستم کارآفرینان می توانند این دوره را خوب مدیریت 
کنن��د. من قول می ده��م که با تمام وجود بمانم و از حمایت ش��ما هم لحظه ای 
تردید نخواهم کرد. آنچه در توان دولت اس��ت را به میدان می آورم تا از این دوره 

عبور کنیم.
براس��اس این گزارش، جهانگیری در ادامه بیان ک��رد:  انتخاب کارآفرینان برتر 
در بخ��ش خصوصی توس��ط بخش خصوصی به معنای ترغیب همه ش��رکت ها و 
موسسات و شهروندان به این دلیل است که کارآفرینی یکی از ضروریات امروز و 
آینده کشور است. کارآفرینی با کشف و خلق فرصت های جدید می تواند کشور را 
از موانع عبور دهد. اگر کش��ور در شرایط سخت اقتصادی و محدودیت های ناشی 
از تحری��م هم نبود باز ه��م نیازمند باز کردن افق های بزرگ برای کش��ور بودیم 
چه برس��د به مقطع فعلی که دش��منان تالش دارند آینده نامعلوم و تیره و تاری 
را پیش روی ملت بگذارند. ما در این ش��رایط مسئولیت داریم افق های بزرگی را 
پیش روی کش��ور ب��از کنیم. ما در دولت با همکاری بخ��ش خصوصی می توانیم 

چنین کاری را انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی ساز و کارهای متعارف به دلیل فرسودگی، 
فس��اد و ناکارآمدی خیلی کارساز نیس��ت، بیان کرد:  ما نیازمند تعقل، نوآوری و 

خالقیت در راهکارها هستیم و به راهکارهای جدیدی نیازمندیم.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به انتخ��اب مدیران دی جی کاال و آپارات به 
عنوان کارآفرینان برتر، خاطرنش��ان کرد:  این انتخاب به این معنا اس��ت که باید 

کارآفرینی در جهت فناوری جدید و براساس تغییرات اجتماعی کشور باشد.
جهانگیری با اش��اره به فراز و فرود و صعود و نزول برخی از بنگاه های تولیدی 
در طول دهه های گذش��ته ، تصریح کرد:  جایی که بنگاه ها موفق شدند هماهنگ 
ب��ا تغییرات، تغییری در خود ایجاد کنند صعود کردند و آنجایی که هیچ تغییری 
انجام ندادند، در برابر تغییر شرایط از بین رفته اند، بنابراین باید نسبت به تغییرات 
آگاهی کافی داش��ته باشیم. بنگاه پویا تغییرات خود را می شناسد. امروز تغییرات 
بسیار پرشتاب و گسترده است و نباید اجازه دهیم در چرخ دنده های تغییر قربانی 
ش��ویم. ما با ات��کا به نخبگان، ملت و س��ابقه تاریخی خود می توانیم س��ربلند از 
این مس��یر بیرون بیاییم. در این ش��رایط فعاالن اقتصادی دولتمردان و نخبگان 
دانش��گاهی همه یک مس��ئولیت مش��ترک دارند. همه باید با شناسایی و تقویت 

فرصت های کارآفرینی نگرانی و  ابهام نسبت به آینده کشور را کاهش دهند.
معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه باید اعتماد به نفس در نسل جوان 
و صاحبان س��رمایه و فکر را افزایش دهیم، گفت: در دهه  اخیر فعاالن اقتصادی، 
تولید و تجارت ش��رایط سختی را پشت س��ر گذاشتند. نوک فشار تحریم ها روی 
فع��االن اقتص��ادی و م��ردم مظلوم ایران بوده و هس��ت. البته اقتص��اد ما قبل از 
تحریم ها با مجموعه بیماری های مزمنی مواجه بوده اس��ت و چون این بیماری ها 
درمان نش��ده است به ابرچالش هایی تبدیل شده اس��ت. در کنار این چالش های 
جدی دیگر نیز از جمله بودجه، نقدینگی و مس��ائل زیست محیطی هم داریم که 

باید تاکنون این چالش ها حل می شده است.
وی ادام��ه داد: ما اکنون با ش��رایط جدیدی از تحریم ه��ا مواجهیم. آمریکا در 
تحریم س��ال های 91 و 92 استدالل می کرد که ایران به قواعد بین المللی پایبند 
نیس��ت، به س��مت سالح کش��تار جمعی حرکت کرده و در منطقه مسابقه تولید 
س��الح هس��ته ای به راه انداخته است. مردم کش��ور ما هم می گفتند با استدالل، 
ادعاه��ای آنه��ا را رد کنیم یا اگر هم اتفاقی افت��اده آن را اصالح کنیم. ما هزینه  
زیادی دادیم و وارد گفت و گو ش��ده ایم. دنیا هم پذیرفت ایران خوب عمل کرده 
و ای��ن نتیجه به دس��ت آمد ک��ه با گفت و گو و تعامل و منطق می توان مس��ائل 

بین المللی را حل و فصل کرد.
جهانگی��ری در پایان با اش��اره به اینکه این بار آمریکا چ��ه می خواهد به مردم 
دنی��ا و ای��ران بگوید، اظهار کرد:  مهمترین اس��تدالل رئیس جمه��ور آمریکا این 
اس��ت که ایران در برجام کاله گش��ادی بر سر ما گذاشته است با همین استدالل 
این توافق بین المللی را زیر پا گذاش��ت. آیا ما در این شرایط راهی داریم که با او 
مذاکره کنیم؟ آنها نمی خواهند ایران قدرتمند در منطقه وجود داشته باشد. آنها 
ناراحتند که ایران مقابل سیاس��ت های آنها ایستاده است. آنها القاعده و داعش را 
ایجاد کرده اند اما ایران اجازه نداد نقش��ه های آنها در منطقه محقق ش��ود. ترامپ 
می گوی��د 7 هزار میلیارد دالر در این منطقه هزینه کرده ایم، ولی هیچ چیزی به 
دست نیاوردیم. آنها اگر ده برابر این هزینه هم سرمایه گذاری کنند چون برخالف 

جریان ملت های منطقه حرکت می کنند نتیجه ای به دست نمی آید.
در این مراسم از تعدادي از کارآفرینان برتر نظیر موسس کارخانه چیني زرین، 
کارخانه سام سرویس و موسسین دیجي کاال و آپارات در حضور معاون اول رئیس 
جمهور قدرداني ش��د و در پایان این مراسم برگزیدگان این دوره از اهداي نشان 

کارآفریني امین الضرب با معاون اول رئیس جمهور عکس یادگاري گرفتند.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به کارآفرینان در مراسم اهدای نشان امین الضرب:

قول می دهم که با تمام وجود بمانم
تعداد لیسانسه  های بیکار در کشور رکورد زد

طبق آخرین گزارش های رسمی، آمار تحصیلکرده های بیکار با رشد 135هزار نفری به بیش از 1.2 میلیون نفر 
رس��یده که اغلب آنها دارای مدرک لیسانس هستند و مهم ترین دلیل رشد بیکاری فارغ التحصیالن، تغییر رویکرد 

بازار کار به سمت مشاغل خدماتی است.
ب��ه گ��زارش ایرنا، هرچند که از ابتدای امس��ال با ملتهب ش��دن فض��ای اقتصادی ناش��ی از افزایش قیمت ارز، 
پیش بین��ی می ش��د که با ریزش نیروی انس��انی و افزایش بیکاری در برخی از کس��ب وکارها ب��ه ویژه بنگاه های 
اقتصادی وابس��ته به بخش خصوصی مواجه ش��ویم، اما گزارش رس��می مرکز آمار نشان می دهد که نرخ بیکار در 

پاییز امسال برابر با مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
البته در حالی نرخ بیکاری عمومی در کشور حدود 12درصد اعالم شده و در دو پاییز امسال و سال گذشته این 
عدد 11.7درصد بوده اس��ت که در کمتر از هفت س��ال دیگر یعنی در افق سند چشم انداز 1404، نرخ بیکاری در 
کشورمان باید تک رقمی شود و به باور سختیگرانه عده ای هم دولت باید طبق اسناد باالدستی در این موعد مقرر 
اش��تغال کامل ایجاد کرده باش��د. اینکه اعداد و ارقام برنامه های مصوب اقتصادی تحت تاثیر تغییر شرایط سیاسی 
و بین الملل و اعمال تحریم های آمریکایی محقق نشود، موضوع جدیدی نیست و هیچ یک از برنامه های توسعه ای 
کشورمان به صورت کامل به اجرا نرسیده اما موضوع کار و اشتغال به صورت مستقیم با معیشت مردم گره خورده 
است و محقق نشدن برنامه ها در این حوزه یا دور شدن از شرایط حداقلی، هزینه های اقتصادی و اجتماعی زیادی 

را برای دولت در برخواهد داشت.
نکته بسیار مهم در گزارش های رسمی از وضعیت اشتغال این است که امسال باز هم بر بیکاری فارغ التحصیالن 
و نیروی انسانی متخصص کشور اضافه شده است، به طوری که فارغ التحصیالن آموزش عالی تا پایان پاییز امسال، 
یک میلیون و 286 هزار و 85 نفر از جمعیت بیکار کش��ور را به خود اختصاص می دهند در حالی که جمعیت این 
افراد در پاییز س��ال گذش��ته یک میلیون و 150 هزار و 969 نفر بود؛ بنابراین به رغم اینکه نرخ بیکاری جمعیت 
فارغ التحصیل کشور در پاییز امسال بدون تغییر نسبت به پاییز سال گذشته 18.3درصد اعالم شد، اما آمارها نشان 

می دهند در یک سال گذشته 135 هزار و 116 نفر به جمعیت بیکار فارغ التحصیل اضافه شده است.
برخی از کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که ریشه افزایش بیکاری فارغ التحصیالن در نظام آموزشی کشور است 
که نتوانس��ته اس��ت دانش آموزان و دانشجویان را در مسیر درس��ت منتهی به بازار کار هدایت کند و در حالی که 
بسیاری از رشته ها به حد اشباع رسیده باز هم شاهد افزایش دانشگاه و تدریس این رشته ها در دانشگاه های جدید 
هس��تیم. در میان عده ای هم بر این باور هس��تند که بازار کار کش��ورمان تمایل به جذب نیروی انسانی در بخش 

خدمات را دارد به همین دلیل، نیروی کار متخصص نمی تواند کار در شأن مدرک تحصیلی خود را بیابد.
 ارزش هایی که با ارزش گذاری مشاغل از بین رفتند

وابس��تگی به مشاغل پرطمطراق و افزایش تمایل در این رش��ته ها از زمانی شدت گرفت که پیشوندهایی مانند 
مهندس و دکتر در کشور به ارزش تبدیل شد و افراد برای تحصیل در این رشته ها به دانشگاه های مختلف فارغ از 
اینکه چه سطحی از سواد در آن ارائه و عرضه می شود،  هجوم بردند، فارغ از اینکه دانش آموزان شناختی از عالیق 
خود داشته باشند برای ثبت نام در این رشته ها صف بستند. همین که در مقطعی از تحصیل به پیشوند مهندس 
رس��یدند قید ادامه تحصیل را زدند و این بار برای ورود به بازار کار صف بس��تند حاال هم طبق گزارش های رسمی 
فارغ التحصیالن مقطع لیس��انس بیشترین س��هم را از جمعیت بیکار کشور دارند و شاغالن دارای مدرک دیپلم و 

پیش دانشگاهی هم بیشترین جمعیت شاغل کشور را به خود اختصاص داده  اند.
به همین دلیل است که بازار برخی از مشاغل نیروی جدید را پس می زند و در برخی از مشاغل هم مانند انواع 
تکنیسین های فنی با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. البته گویا این روزها این ماراتن در مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکترا هم در حال برگزاری اس��ت و به گفته کارشناس��ان اگر اقدامات پیشگیرانه انجام نشود باید منتظر بحران 
بیکاری در بین افراد با مدرک دکترا هم باشیم. همین عامل که جوانان تحصیلکرده به اجبار و نبود شغل مناسب 
وارد مشاغلی می شوند که اساسا نیازی به دوره های تحصیلی گران هم ندارد، باعث سرخوردگی اجتماعی می شود 

و خسارت های غیرقابل جبرانی را به بار می آورد.



فرصت امروز: وزیر اقتصاد در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اسالمی از سیر نزولی قیمت دالر خبر داد و گفت عوامل بنیادین 

در تعیین نرخ ارز همگی حاکی از سیر نزولی آن است.
فرهاد دژپس��ند ب��ا بیان اینک��ه دخالت بان��ک مرکزی در بازار س��وم 
تعیین کننده نیست، افزود: با اجرای سیاست های طراحی شده، تقاضا برای 

ارز کنترل شده است.
به گفته وی، نظام ارزی در برنامه ششم، نظام ارزی شناور مدیریت شده 
است و در این نظام به بانک مرکزی اجازه مداخله برای کنترل نرخ ارز در 

صورت کاهش یا افزایش داده شده است.
دژپسند درباره الیحه حذف چهار صفر از پول ملی نیز گفت: حذف چهار 
صفر از پول ملی در هیات دولت، در مرحله کارشناس��ی اس��ت و پس از 

بررسی های الزم، نتیجه اعالم خواهد شد.
او درباره پرونده واگذاری مجتمع گوشت اردبیل هم گفت: موضوع مهم 
این است که آیا در فرآیند واگذاری این مجتمع به پوری حسینی مّر قانون 
رعایت شده است یا خیر که در این زمینه از حراست وزارت امور اقتصادی 
و دارایی درخواس��ت ش��د موضوع را بررسی کند. البته در این موضوع که 
تعارض منافعی وجود نداش��ته شکی نیست؛ زیرا پوری حسینی آن زمان 
مس��ئولیتی نداشت اما این موضوع که آیا مّر قانون رعایت شده یا خیر در 

دست بررسی است.
تدوین بسته »رونق سرمایه گذاری، افزایش تولید و مدیریت تورم«

وزی��ر اقتص��اد همچنین از خ��روج الیحه مالی��ات بر ارزش اف��زوده از 
کمیسیون اقتصادی مجلس در روز چهارشنبه خبر داد و گفت که اگر این 
قانون امسال از مجلس شورای اسالمی بیرون بیاید آیین نامه ها را یکپارچه 

اصالح می کنیم.
دژپسند این خبر را در نشست هم اندیشی مجمع کارآفرینان ایران اعالم 
کرد و در عین حال، از تدوین بس��ته ای به عنوان »رونق س��رمایه گذاری، 
افزایش تولید و مدیریت تورم« خبر داد و گفت: به دنبال مهار تورم به بهای 
س��رکوب سرمایه گذاری در تولید و رونق س��رمایه گذاری به بهای ابرتورم 

نیستیم.
وزیر اقتصاد در این نشست با بیان اینکه خوشحالیم که تولیدکنندگان 
ثروت دارند، ایجاد اشتغال و افزایش سهم اقتصاد در جهان را از میوه های 
این ثروت کارآفرینان برش��مرد و گفت: در حال تدوین بسته ای هستیم تا 
در آن ضمن افزایش تولید به مدیریت تورم هم برسیم به همین خاطر از 

کارآفرینان می خواهیم تا ایده های خود در این باره را ارائه دهند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر خصوصی س��ازی ها در کش��ور تبدیل 
به واگذاری ش��ده اس��ت، ادامه داد: در حال نهایی ک��ردن بحث واگذاری 
مدیری��ت هس��تیم و می خواهیم دولت را کوچک کنی��م و میدان را برای 

بخش خصوصی باز بگذاریم.
دژپس��ند با بیان اینکه صادرکنندگان بسیار بیشتر از دولتی ها به چم و 
خم صادرات وارد هس��تند از کارآفرینان و صادرکنندگان خواس��ت تا آن 
مشکالتی را که دولتی ها نمی بینند به رشته تحریر در بیاورند تا بتوان آنها 

را به صورت بنیادین حل کرد.
وزی��ر اقتصاد بر بحث مالیات هم تاکید ک��رد و گفت: مالیات دهندگان 
خوش رفتار نباید تنبیه شوند و چه بسا باید به ما برای چگونگی گیرانداختن 

فرارهای مالیاتی هم کمک کنند.
او همچنین از خروج الیحه مالیات بر ارزش افزوده از کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی در روز چهارشنبه خبر داد و افزود: اگر این قانون 
امسال از مجلس شورای اسالمی بیرون بیاید آیین نامه را یکپارچه اصالح 

می کنیم.
وی همچنین به بحث تس��هیالت بانکی که صادرکنندگان بسیار از آن 
گالیه داش��تند هم ورود کرد و ادامه داد: بعض��ی از بانک ها تا 115درصد 
از س��پرده ها را تس��هیالت ارائه می دهن��د، اما کارآفرینان ه��م باید برای 

برگرداندن معوقات بانکی کمک کنند.
73درصد تسهیالت به سمت سفته بازی رفته است

در ادامه  این نشست، محمدرضا دیانی، رئیس مجمع کارآفرینان ایران نیز 
به مشکالت قشر تولیدکنندگان پرداخت و گفت: بدهی به بانک های دولتی 

یک مساله  اصلی تولیدکنندگان است. 2800 میلیارد بدهی تولیدکنندگان 
به 8000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اس��ت، همچنین برای پیگیری 
کارهای خود باید انواع وثیقه های مالی و ملکی را فراهم کنیم. این در حالی 
اس��ت که بسیاری از کسانی که هیچ نس��بتی با تولید ندارند در یک سال 

می توانند 28 هزار میلیارد تومان منابع بانکی را جذب کنند.
او با تاکید بر اینکه بدهی های دولت به سیستم بانکی هم چندین برابر 
افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: در سال 1380 حدود 52درصد از منابع 
بانکی به صنعت هدایت می شد و 15درصد از آن به سایر حوزه ها می رفت، 
اما امسال تنها 21درصد از منابع بانکی به صنعت آمده و حدود 73درصد 

به حوزه های مربوط به سفته بازی رفته است.
رئیس مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه از نقدینگی عظیمی که به 
وجود آمده چیزی دست کارآفرینان را نگرفته است، ادامه داد: اگر بخواهیم 
تولید سال گذشته را داشته باشیم به سه برابر نقدینگی بیشتر نیاز داریم. 
در حالی که گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد این نقدینگی به سمت 

صنعت نیامده است.
دیانی با تاکید بر اینکه نباید با تصمیم گیری های غیرکارشناسی جلوی 
فعالیت صنایع را بگیریم، گفت: درس��ت اس��ت که اقتصاد دولتی با برخی 
تصمیم گیری های کوتاه مدت حل می ش��ود، اما مش��کلی مانند نقدینگی 
را نمی توان با دس��تورالعمل کلی حل کرد. این مس��ائل تنها با حمایت از 

تولیدکنندگان و صنایع بزرگ حل خواهد شد.
او با اش��اره به نحوه  مالیات گیری از س��رمایه ها در کشور گفت: بروید از 
کسانی که در مناطق یک و دو تهران ملک دارند و هیچ مالیاتی نمی دهند 
مالی��ات بگیرید. چرا یقه صنعت را گرفته اید که به درد مملکت می خورد. 
واقعیت این اس��ت ک��ه روزانه 30درص��د از وقت س��ازمان های ما صرف 

راهکارهای مالیاتی می شود.
در پایان این نشس��ت، وزیر اقتصاد موافقت خ��ود را با کاهش نرخ پایه 
صادراتی تا 100درصد اعالم کرد و بر این اساس، قرار شد تا 70درصد آن 

به صورت علی الحساب محاسبه شود.

الیحه »مالیات بر ارزش افزوده« امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین تکلیف می شود

پیش بینی وزیر اقتصاد از سیر نزولی قیمت دالر

صندوق بین الملل��ی پول در تازه ترین گزارش خود از رش��د فزاینده 
بدهی در جهان ابراز نگرانی کرد.

صن��دوق بین الملل��ی پول ب��ا در نظر گرفتن مجم��وع بدهی بخش 
خصوصی و دولتی کش��ورهای جهانی به این نتیجه رس��ید که سطح 
فعلی بدهی ها از زمان جنگ دوم جهانی بدین سو بی سابقه بوده است. 
بدهی جهانی تا پایان س��ال 2017 در ش��رایط اسمی به 184 تریلیون 
دالر افزایش یافته است که معادل 22درصد تولید ناخالص داخلی جهان 
اس��ت. در حال حاضر سهم هر انس��ان از بدهی های روی کره زمین به 
86 هزار دالر رسیده است که 2.5 برابر بیشتر از متوسط درآمد جهانی 
است. بدهکارترین کشورهای جهان، کشورهای ثروتمند و توسعه یافته تر 
هستند. بیش از نیمی از بدهی های جهانی مربوط به سه کشور آمریکا، 
چین و ژاپن اس��ت که سه اقتصاد نخست جهان از نظر تولید ناخالص 

داخلی محسوب می شوند.
به گزارش ایس��نا، در سال 2001، آمریکا در بین 169 کشور در رتبه 
93 بدهکارترین کش��ورها به نس��بت اندازه اقتصاد خ��ود در رده بندی 
صندوق بین المللی پول بود. به دلیل ترکیب عوامل مختلفی نظیر رکود 
س��ال 2001، آغاز بحران مالی جهانی در س��ال 2007، چندین مرتبه 
کاه��ش قابل توجه نرخ مالیات در اوایل دهه 2000 که منجر به ایجاد 
رش��د مورد انتظار نش��د و دو جنگ پرهزینه، در سال 2008 میالدی، 
آمریکا از بین 184 کشور، بیست و سومین کشور بدهکار دنیا بود. از ماه 
فوریه سال گذشته، استقراض دولت به دنبال تصویب الیحه ای در کنگره 
برای قانونی ش��دن تعلیق س��قف بدهی، رو به افزایش بوده است. این 

مس��اله به دولت اجازه داده است به میزان مورد نیاز خود برای پیشبرد 
فعالیت هایش به استقراض اقدام کند.

طبق قانون تصویب شده، دولت تا یکم مارس 2019 با هیچ محدودیتی 
در استقراض مواجه نخواهد بود و با سرعت کنونی انتظار می رود تا آن 
زمان یک تریلیون دالر دیگر به بدهی های این کش��ور افزوده شد. تنها 
در شش هفته سپری شده از زمان تصویب برداشته شدن سقف بدهی، 
بده��ی بیش از نیم تریلیون دالر افزایش یافت. آمریکا در حال حاضر با 

بیش از 21 تریلیون دالر بدهی، بدهکارترین کشور جهان است.
طب��ق ارزیابی صندوق بین المللی پول، از زمان بحران مالی در س��ال 
2008، بدهی چین به نس��بت تولید ناخالص داخلی، به طور میانگین 
س��االنه 10درصد افزایش یافته و نس��بت بدهی ها به 234درصد تولید 

ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده است.
درخصوص بخش خصوصی نیز باید گفت که بدهی بخش خصوصی 

جهان در مقایسه با دهه  50میالدی سه برابر بیشتر شده است.
یک تریلیون دالر دارایی انگلیس به اروپا منتقل شد

همچنی��ن به دلیل برگزیت و تصمیم انگلیس برای خروج از اتحادیه 
اروپ��ا، حدود 800 میلیارد پوند در حال انتقال از انگلیس به قطب های 
مالی دیگر اتحادیه اروپاس��ت. به گزارش سی ان بی سی، مرکز مشاور ه 
 ای وای در گزارشی اعالم کرد: شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی به 
دلیل برگزیت ناچار ش��ده اند 2000 کارمند اروپایی جدید را استخدام 
کنند. انگلیس که در ماه مارس سال جاری اتحادیه اروپا را ترک خواهد 
کرد در تالش است تا به توافقی برای حفظ روابط مالی خود با اتحادیه 

اروپا دس��ت یابد. قرار است مجلس انگلیس هفته آینده طرح ترزا می، 
نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا را به رای بگذارد و با 
توجه به نزدیک بودن آرای نمایندگان موافق و مخالف این طرح، هنوز 

مشخص نیست که این طرح به تصویب مجلس انگلیس برسد یا خیر.
عمر علی، کارشناس مسائل اقتصادی انگلیس گفت: هرچه بیشتر به 
مهلت قانونی برگزیت در مارس 2019 نزدیک تر می شویم، دارایی های 
بیش��تری به خارج از کشور منتقل می شود و نیروهای محلی بیشتری 
جای کارکنان خارجی را می گیرند. موسس��ه ای وای با بررس��ی شرایط 
222 موسسه مالی انگلیس��ی از زمان رفراندوم سال 2016 برای ترک 
اتحادیه اروپا به این نتیجه رس��یده اس��ت که دس��ت کم 80 موسس��ه 
دارایی ه��ای خ��ود را به خارج انگلی��س منتقل کرده ان��د و یا در حال 
برنامه ریزی برای این کار هس��تند. این موسس��ه حجم این دارایی ها را 
800 میلیارد پوند یا یک تریلیون دالر برآورد کرده است. به نظر می رسد 
مقصد اصلی این س��رمایه ها در اتحادیه اروپا، شهر فرانکفورت در آلمان 
خواه��د بود که قطب مالی آلم��ان و میزبان بانک مرکزی اتحادیه اروپا 
به شمار می رود. پیش بینی می شود به دلیل برگزیت ده ها هزار فرصت 
ش��غلی از لندن به ش��هرهای دیگر اروپایی نظیر پاریس، فرانکفورت و 
لوکزامبورگ منتقل ش��ود. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است 
برگزیت منجر به نابودی 4000 فرصت ش��غلی در لندن خواهد شد. با 
این حال به نظر می رسد نگرانی از آینده نامطمئن اقتصاد انگلیس پس 
از برگزیت، شرکت های مالی را وادار کرده است هزینه جابه جایی مقر و 

نیروهای خود را متقبل شوند.

سهم هر انسان از بدهی های روی کره زمین به ۸6 هزار دالر رسید

نگرانی صندوق بین المللی پول از رشد فزاینده بدهی

یادداشت

تحریم نفتی ایران؛ فرصت ها و تهدیدات

 ایراد اساسی که در کشورهای صاحب رانت منابع طبیعی بزرگ مثل 
نفت و گاز، در ارتباط با تامین بودجه کش��ور وجود دارد، توجه به منابع 
دم دستی برای تامین مالی بودجه است. این وضعیت به شکل گیری یک 
اقتصاد تک محصولی منجر می ش��ود که در عرصه داخلی و بین المللی به 
شدت آسیب پذیر است. این ثروت های طبیعی به جای اینکه صرف ذخایر 
ارزی برای توس��عه آینده کش��ور شود با س��رعت باال خرج امور جاری و 
بوروکراس��ی های ناکارآمد می شود و به ش��کل گیری یک اقتصاد حبابی 
کمک می کند. رشد بوروکراسی دولتی نتیجه منفی این وضعیت است که 
تح��رک اقتصادی را متوقف کرده و گرایش از اقتصادی مولد به اقتصادی 
مصرف کننده را تشدید می کند. برای نمونه امروزه درآمد سرانه کشورهایی 
مانند امارات، قطر و عربستان گاه بیش از درآمد سرانه برخی اقتصادهای 
پیشرفته در دنیا است، اما این شاخص برای این کشورهای نفتی، واقعی 
نیس��ت. چرا که در نبود این ثروت های نفتی مشخص نیست توان واقعی 
این کشورها در بازار اقتصاد جهانی چه میزان خواهد بود. از این رو چنین 
کشورهایی در برابر بحران های مالی و اقتصادی جهانی به شدت متزلزل 
هس��تند، چرا که منابع مالی و بودجه ای این کش��ورها به شدت متاثر از 
قیمت بازارهای جهانی اس��ت. نتیجه اولیه این وضعیت، تکرار کس��ری 
بودجه س��االنه اس��ت. به گونه ای که در کشورهای وابسته به منابع رانت 
طبیعی، فاصله بین درآمد و هزینه گاه به چند ده میلیارد دالر می رسد، 
اما در اقتصادهای دانش بنیان که رانت منابع طبیعی نقش بسیار کمی در 
تامین بودجه دارد یا کسری بودجه وجود ندارد و یا نهایِت فاصله هزینه و 
درآمد در بودجه به 5 میلیارد دالر می رسد. البته در این زمینه نباید نگاه 

مطلق گرایانه داشت.
ای��ران در ارتباط با تامین بودجه س��الیانه کم و بیش چنین وضعیتی 
دارد. تحریم های اقتصادی و وابستگی تامین بودجه به منابع نفتی و گازی 
همواره پاشنه آشیل اقتصاد ما هم قبل از انقالب و هم در 40 سال اخیر 
بوده اس��ت. در واقع به مساله  تحریم ها هم می توان به چشم تهدید و هم 
فرصت نگریس��ت. تهدید از این جنبه که اگر این وابستگی به درآمدهای 
نفتی و گازی ادامه یابد، ایران در آینده شرایط اقتصادی به مراتب متزلزلی 
را در پیش خواهد داشت. به ویژه اینکه ناکامی دشمنان در عرصه سیاسی 
و نظامی، توجه آنها را به این نقطه ضعف جدی متمرکز کرده است. مساله  
تحریم ها از آن رو فرصت اس��ت که مسئوالن کشور با کاهش نقش نفت 
در بودجه، ضمن اینکه این منابع طبیعی را تبدیل به قدرتی استراتژیک 
برای نسل های آینده کنند، ضربه پذیری اقتصاد به واسطه بودجه ناشی از 
نفت را به حداقل ممکن و حتی صفر برسانند. این فرصت سازی مولفه ای 
قدرت س��از برای آینده ایران خواهد بود. این کاهش نقش نفت در تامین 
بودج��ه یک آرزو نیس��ت، بلکه واقعیتی اس��ت که م��ا در دوران نهضت 

ملی شدن تجربه آن را داشته ایم.
در دهه 30 شمس��ی و در اوج نهضت ملی ش��دن، این انگلیس بود که 
نخستین تحریم های نفتی علیه دولت ایران را اعمال کرد. انگلیس در آن 
دوره در ایران هم اکتشاف کننده، تولیدکننده، فروشنده و هم مصرف کننده 
نفت ایران بود. به عبارتی ایران تنها سهمی از صادرات نفت را آن هم اغلب 
به صورت مالیات استفاده می کرد که در آن هیچ نقشی نداشت، بنابراین 
ایران هم در داخل از نظر تکنولوژیکی با محدودیت و هم در خارج از نظر 
خری��دار با چالش مواجه بود، بنابراین احتماال فش��ار تحریم ها بر اقتصاد 
ایران و به ویژه بودجه در این دوره به مراتب بیش��تر بوده اس��ت. در این 
برهه اقتصاد مبتنی به کش��اورزی این فرصت را به دولت داد تا وابستگی 
به درآمدهای نفتی برای تامین بودجه را به حداقل برساند. البته که باید 
اظهار داش��ت ش��رایط آن روزهای ایران از هر لحاظ با دوره کنونی کامال 
متفاوت است. با این حال مصدق موفق شده بود در دوره ای دو ساله کشور 

را بدون نفت اداره کند.
تحریم ه��ای نفت��ی را نبای��د صرفا علیه ای��ران و وضع داخل��ی ایران 
تلق��ی کرد. خریداران بزرگ نفتی به وی��ژه آمریکا که ظرفیت تبدیل به 
بزرگترین تولیدکننده نفت را دارد، احتماال از حربه نفت برای ضربه زدن 
به رقبای خود به ویژه روس��یه اس��تفاده خواهد کرد. این سیاس��ت، ما و 
س��ایر تولیدکنندگان نفت در منطقه را به شدت آسیب پذیر می کنند. به 
ویژه اینکه در دو س��ال اخیر آمریکا و کانادا بیش از تولید اعضای اوپک، 
تولید نفت داش��تند. از این رو قدرت اوپک به عنوان بازوی ایران و س��ایر 
تولیدکنن��دگان نفت در تعیین قیمت این ماده رو به کاهش خواهد بود. 
کاهش وابس��تگی بودجه به نفت، به سیاس��ت سالم سازی مالیاتی کشور 
کمک بزرگی خواهد کرد و محرک تولید در بخش های غیرنفتی خواهد 
بود تا ظرفیت اصلی این بخش ها نیز به رشد اقتصادی کشور کمک کند. 
نتیجه این وضعیت کمک به شکل گیری یک اقتصاد دانش بنیان خواهد 
بود که به منبعی متزلزل متکی نیس��ت. در مجموع واقعی سازی اقتصاد 

بزرگترین فرصتی است که در شرایط تحریم نفتی وجود دارد.

رویترز گزارش داد
پاالیشگاه هندی BPCL واردات نفت ایران 

را از سرمی گیرد
رویت��رز به نقل از منابع آگاه خبر داد که ش��رکت دولتی بهارات 
پترولیوم )BPCL( واردات نفت ایران را پس از توقف س��ه ماهه به 

دلیل تحریم های آمریکا، در فوریه از سرخواهد گرفت.
در ماه های پس از بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران بسیاری 
از پاالیش��گاه های دولت��ی هند به دلیل ابهاماتی ک��ه درباره امکان 
ادامه واردات نفت از ایران وجود داشت قادر به بارگیری نفت ایران 
نبودند. بس��یاری از کش��ورهای واردکننده نفت ایران پیش از آغاز 
تحریم ها با هدف دریافت معافیت از تحریم های آمریکا خریدشان را 
به میزان قابل توجهی کاهش دادند. هند که دومین مشتری بزرگ 
نف��ت ایران پس از چین اس��ت، برای واردات نف��ت ایران به میزان 
کمتری از میانگین معمول خود به همراه هفت خریدار بزرگ دیگر 
معافیت گرفته اس��ت. تحت این معافیت که تا اوایل ماه مه س��ال 
2019 اعتب��ار دارد، هن��د می تواند 1.25 میلی��ون تن یا 9 میلیون 
بش��که در ماه نفت از ایران وارد کند. منابع صنعتی آگاه به رویترز 
گفتند: ش��رکت BPCL یک میلیون بشکه نفت ایران را در فوریه 
خریداری خواهد کرد. ش��رکت هندوستان پترولیوم )HPCL( که 
یک پاالیش��گاه نفت دولتی دیگر اس��ت نیز قرار است یک میلیون 

بشکه نفت ایران را در فوریه خریداری کند. 
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فرص��ت امروز: ب��ا پایان س��ال 2018 و تاخیر اتحادیه اروپ��ا در اجرای 
س��ازوکار ویژه مالی )SPV( انتقادها از بدقولی اروپا باال گرفته اس��ت. در 
حالی که فدریکا موگرینی مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا پیش 
از این گفته بود که س��ازوکار مالی با ایران تا پایان س��ال 2018 راه اندازی 
می شود، اما سال جدید میالدی از راه رسید و همچنان خبری از راه اندازی 
س��ازوکار مالی با ایران نیست. در همین حال، سخنگوی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا روز دوش��نبه در کنفرانس��ی خبری در بروکس��ل از 

راه اندازی سازوکار مالی با ایران در هفته های آینده خبر داد.
مایا کوچیانچیک، سخنگوی مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با 
بیان اینکه کار برای ایجاد س��ازوکار مالی با ایران در حال پیشرفت است، 

گفت که این سازوکار به زودی راه اندازی می شود.
کوچیانچیک ادامه داد: این سازوکار به زودی راه اندازی خواهد شد. ما بر 
این باوریم که این سازوکار در هفته های آینده برای انجام تجارت مشروع 
با ایران عملیاتی می شود. در حقیقت این کاری است که توسط کشورهای 
عضو )اتحادیه اروپا( در حال انجام است. طبق اطالعاتی که داریم این روند 

ادامه دارد و به خوبی در حال پیشرفت است.
به گفته سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این بخشی از 
تالش های گس��ترده تر اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته ای با ایران تا 
زمانی است که این کشور نیز به تعهدات مرتبط هسته ای اش عمل می کند.

FATF تا SPV از
ام��ا همزمان با نزدیک ش��دن به پای��ان مهلت تعیین ش��ده ایران برای 
پیوس��تن به FATF، مجمع تش��خیص مصلحت نظام از تصویب الیحه 
اصالح قانون مبارزه با پولشویی )با اصالحات جزئی در دو سه مورد( در این 
مجمع خبر داد. در ش��رایط فعلی که تحریم های آمریکایی به طور کامل 
برقرار شده، اتحادیه اروپا هم ایجاد سازوکاری مالی )SPV( برای مبادالت 
بانکی با ایران را منوط به پیوستن ایران به FATF کرده است؛ شرطی که 

اگر فراهم ش��ود اروپا دیگر بهانه ای برای طول دادن به وعده های بانکی و 
مالی خود در قبال ایران ندارد.

به گزارش ایس��نا، تصویب الیحه CFT به عنوان آخرین و مهمترین 
الیح��ه باقی مانده از لوایح FATF توس��ط مجمع تش��خیص مصلحت 
باعث ش��د ایران یک قدم دیگر به پیوس��تن به این ق��رارداد بین المللی 
نزدیک ش��ود. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند معلوم نیست اگر 
FATF تصویب ش��ود، بتواند روی این مراودات اثرگذار باش��د، چرا که 
اینگونه مس��ائل از جنس مسائل سیاسی هستند که اروپایی ها به خاطر 
آن اصرار دارند ما FATF را بپذیریم؛ از این جهت تصویب FATF به 
اصرار اروپایی ها و به دلیل مس��ائل سیاسی است و لزوما نمی تواند صرفا 

اقتصادی باشد.
در همین رابطه، مسعود صوفی مجیدپور، دانشیار دانشگاه آزاد معتقد 
است FATF تنها ابزاری است که در صورت عادی بودن اوضاع یا ایجاد 

سازوکار مالی اروپا برای ایران می تواند مبادالت بانکی را تسهیل کند.
او با اش��اره به تصویب الیحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت درباره 
نتایج تصویب این الیحه در اقتصاد کشور گفت: تصویب CFT و پیوستن 
به FATF برای هر کش��وری که در یک وضعیت عادی اقتصادی باش��د 
راهگشاس��ت. همانطور که می دانیم در حال حاضر فقط دو کش��ور وجود 
دارند که عضو FATF نیستند و کشورهایی که عضو این قرارداد نیستند 

مطمئنا در ارتباطات بانکی خود هم به مشکالتی برخواهند خورد.
او با بیان اینکه عضویت در FATF ضمانت اجرایی ندارد، گفت که این 
به معنای این اس��ت که کشورهای عضو این قرارداد نمی توانند به تنهایی 
تحریمی اضافه را بر علیه کشوری دیگر انجام دهند، اما اگر این قرارداد هم 

نباشد مبادالت بانکی به مشکل برخواهند خورد.
این اقتصاددان اضافه کرد: وقتی که تحریم های آمریکایی برقرار اس��ت 
هیچ قراردادی مانند FATF نمی  تواند تحریم ها را دور بزند؛ FATF تنها 

ابزاری اس��ت که در صورت عادی بودن اوضاع یا ایجاد سازوکار مالی اروپا 
برای ایران می تواند مبادالت بانکی را تسهیل کند.

در واقع تصویب CFT و بعد از آن پیوس��تن ایران به FATF عالمتی 
ب��رای اروپا خواهد بود ت��ا هرچه زودتر تکلیف خودش و ای��ران را ارتباط 
با برجام روش��ن کند. عدم تصویب FATF در این ش��رایط می تواند تنها 
بهانه ای برای اروپاییان باش��د تا از طریق آن سازوکارهای مالی خود برای 

ایران را همچنان مسکوت نگاه دارد.
پی��ش از این لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به تصویب الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی اظهار کرد 
که این قانون یکی از مجموع قوانینی است که ما برای اصالح نظام بانکی و 

مجموع روابط پولی و بانکی خودمان به آن نیازمند هستیم.
ب��ه گفته وی، موضوع مطرح ش��ده فراتر از بانک اس��ت. در مجموع هم 
نهادهای مش��مول فعالیت های مالی و هم نهاده��ای غیرمالی و پولی که 
در معامالتی که ممکن اس��ت وجوه نقد زیادی در آن مبادله شود درگیر 
هستند، برای آنکه کمتر در معرض آسیب جرائم مربوط به پولشویی قرار 
داشته باشند، مشمول این قانون می شوند. باتوجه به مالحظات فوق، اصالح 

این قانون الزم بود تا خألها پر شود.
گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده می شود، 
41 توصیه برای همکاری با کش��ورهای مختلف دارد که ایران تاکنون 37 
توصی��ه آن را اجرا کرده و تنها چهار توصیه از آن باقی مانده اس��ت. برای 
اجرای این چهار توصیه، دولت چهار الیحه به مجلس ارائه کرد که یکی از 
 CFT این چهار الیحه، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا همان
بود. این الیحه در 15 مهر 1397 در مجلس به رای گذاشته و تصویب شد. 
با این حال در همان زمان ش��ورای نگهبان به برخی از موارد تصویب شده 
ایراداتی گرفت و این باعث ش��د تا طبق قانون CFT به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارجاع داده شود.

سخنگوی موگرینی: سازوکار مالی با ایران به زودی راه اندازی می شود

FATF در بند SPV

ای��ران کجای ج��دول حذف کنندگان صفر از پول مل��ی قرار می گیرد؟ 
ونزوئال و زیمباوه یا هلند و ترکیه؟

به گزارش خبرآنالین، قبل ترها نیز پول ایران دس��تخوش تغییر ش��ده 
اس��ت. هم از بابت تغییر واحد و هم از بابت تغیی��ر ارزش. حداقل در این 
دو س��ده اخیر، ارزش پول ملی ایران در حال ریزش است، ریزشی مداوم. 
همیشه قیمت های 10 س��ال قبل رویایی دست نیافتنی است برای اهالی 

ایران، با این تبصره که امروزمان رویای دهه آینده خواهد شد.
 پول ایران در حال ریزش اس��ت اما این بار همتی خبر از خانه تکانی با 
ری��زش چهار صفر می دهد تا یک جا هم ریال به تومان بدل ش��ود و هم 
پ��ول ملی ایران تغییر ارزش یابد. به عب��ارت دیگر هزار تومان یا 10 هزار 
ریال معادل یک تومان شود. در این صورت، یک دالر به قیاس ارزش امروز 

برابری می کند با 10.7 تومان.
 این طرح البته موافقان و مخالفانی جدی دارد. برخی معتقدند طرحی 
اس��ت برای س��رگرمی و هیچ تاثیر عینی بر اقتصاد ندارد اما برخی دیگر 
از تس��هیل مبادالت مالی خبر می دهند و می گوین��د اقتصاد با این اقدام 
در مس��یر اصالح می افتد. سوال اما اینجاست؛ حذف صفر ایستگاه ابتدایی 

اصالح است یا ایستگاه انتهایی؟
داستانی با 5۰ نمونه مشابه

 داستان حذف صفر امروز در ایران داغ شده است اما سالیانی قبل، پس 
از نظام یافتگ��ی بازارهای پولی و از پس پایان جنگ جهانی دوم انبوهی از 
کش��ورها این تجربه را از س��ر گذراندند. آلمان و هلند نمونه های موفقش 
بودند و البته به وفور می توان نمونه های ناموفقی را نیز در میان کش��ورها 
یافت. زیمباوه، ونزوئال و دیگر کشورهایی که نتوانستند آشی دهان سوز در 

کاسه اقتصادشان بریزند .

 بررسی ها نش��ان می دهد حدود 50 کشور در جهان تجربه حذف صفر 
از پول ملی را از سر گذرانده اند. از رومانی تا هلند، از آذربایجان تا مکزیک 
و برزیل. نمونه هایی شکس��ت خورده اما گویا شمارشان بیش از نمونه های 
موفق هستند و همین نکته حساسیت باالیی برای اجرای این طرح طلب 

می کند .
 تا امروز، از پس آغاز توفانی همتی، درخصوص تقدیم الیحه حذف چهار 
صفر به دولت، هیچ کارشناس��ی بدون اما و اگر طرح را تایید نکرده است. 
حتی موافقان تاکید دارند که طرح الزم االجراست اگر ... . اگرها، اگر محقق 

شوند، می توانند توفیق طرح را به همراه داشته باشند.
تجربه کشورها

 در س��ال هایی که گذشته اس��ت آرژانتین چهار بار، برزیل، شش بار و  
ونزوئال دو بار صفرهای اسکناس های خود را جارو کرده اند که البته ونزوئال 
دو حذف اخیر را در س��ال گذشته میالدی یا سال جاری شمسی اجرایی 
کرده است. ترکیه، همسایه غربی ایران شش صفر را دو دهه پیش از مقابل 
پول ملی خود برداش��ت و قبل تر از آن آلمان دندان لق 12صفر را کند و 
بیرون انداخت. در قاره س��یاه اما، زیمباوه در س��ه مرحله 25 صفر از پول 
خود برداشته است، مکزیک سه صفر، آذربایجان با دو صفر و  یوگسالوی با 
12 صفر این تجربه را از سر گذرانده اند و بولیوی و رومانی نیز مانند هلند 
این تجربه را در تاریخ کشورش��ان ثبت کرده اند. حاال نوبت ایران است که 

در این فهرست جای گیرد.
قرار گرفتن ایران در کنار موفق ها یا شکس��ت خورده ها را تاریخ گواهی 

خواهد داد.
نظر بخش خصوصی درباره حذف صفر از پول ملی

یحیی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی تهران در این زمینه معتقد است: 

در صورتی که بانک مرک��زی بتواند تمام جوانب مورد نیاز در اجرای طرح 
حذف صفر از پول ملی را لحاظ کند، می توان انتظار داش��ت که این طرح 

نتایجی مثبت از خود بر جای بگذارد.
به گزارش ایسنا و به گفته آل اسحاق، از سال 1308 که رسما جابه جایی 
نرخ از تومان به ریال صورت گرفت تاکنون ریال نتوانسته الاقل در معامالت 
م��ردم نقش محوی ایفا کند و همچنان بخش قاب��ل توجهی از معامالت 

اقتصادی به تومان صورت می گیرد.
این فعال اقتص��ادی ادامه داد: در کنار آن بحث کاهش تعداد صفرهای 
پول ملی می تواند از نظر جنبه روانی نیز تاثیراتی داشته باشد. برای مثال 
وقت��ی ی��ک دالر از 10 هزار تومان به 10 توم��ان کاهش ارزش پیدا کند 
جدای از واقعیت های اقتصادی در عرصه بین المللی و جنبه روانی می تواند 

اثرگذار باشد.
آل اس��حاق با اش��اره به تجربه تع��دادی از کش��ورها در زمینه کاهش 
صفر از پول ملی ش��ان تاکید کرد: آنجا که این سیاس��ت ها اجرایی شده و 
موفقیت آمیز بوده اند به پشتوانه یک برنامه ریزی کالن اقتصادی و وحدت 
رویه صورت گرفته اس��ت. اگر اقتصاد ایران در عرصه سیاستگذاری بتواند 
جنبه های��ی همچون کنترل تورم و روابط بین المللی پولی را در راس��تای 
طرح کاهش صفر از پول ملی قرار دهد می توان انتظار داشت که این طرح 

در عرصه واقعیت های اقتصادی نیز نقشی کلیدی ایفا کند.
به گفت��ه وی، قطعا کاهش صفر در عرصه های��ی همچون پایین آمدن 
هزینه چاپ اسکناس یا ضرب سکه اثر مثبت خواهد داشت، اما نمی توان 
طرحی به این بزرگی را تنها با اهداف کوتاه مدت به اجرا رس��اند بلکه باید 
تمام مسائل کالن اقتصادی در این زمینه لحاظ شود تا بتواند انتظار داشت 

که طرح از خود جنبه ای مثبت نشان دهد.

آیا حذف 4 صفر از پول ملی، روی واقعیت های اقتصادی تاثیر دارد؟

مقصد صفرهای پول ملی کجاست؟

راهومسکن

وضعیت مسکن در دی ماه از آذرماه هم کسادتر است
بازار مسکن در یخبندان زمستانی

ب��ا اینکه هنوز آمار رس��می از معامالت مس��کن ش��هر تهران در 
دی ماه  منتشر نشده، پرس وجو از دفاتر مشاور امالک نشان می دهد 
ک��ه در دی ماه وضعیت از آذرماه نیز که با افت 62درصدی خرید و 
فروش همراه بود، کس��ادتر است. عمده دفاتر امالک، عامل کاهش 
معامالت را جهش قیمت ها متاثر از بی ثباتی بازارهای رقیب عنوان 
می کنن��د و البته از صعود قیمت ها خش��نود نیس��تند. با این حال 
ش��واهد حاکی از آن اس��ت که بازار مسکن در مسیر آرامش قیمت 
قرار گرفته و کارشناس��ان می گویند که تا پایان س��ال رشد قیمت 

ماهیانه صفر می شود.
به گزارش ایس��نا، بررسی های غیررسمی حاکی از آن است که تا 
15 روز ابتدای دی ماه 1397 بالغ بر 2224 معامله در ش��هر تهران 
انجام شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 74درصد کاهش 
یافته است. افت شدید معامالت، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم 
واحدهای قدیمی از کل معامالت و افزایش سهم واحدهای کوچک 
متراژ چهار گزاره اصلی بازار مس��کن شهر تهران را تشکیل می دهد 
که می تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در باالترین سطح ظرفیت 
خ��ود باش��د و از ماه های آینده رکود تورمی ج��ای خود را به رکود 

غیرتورمی خواهد داد.
رون��د فعلی بازار مس��کن، ان��دک متقاضیان واقعی را به س��مت 
آپارتمان های ارزان قیمت س��وق داده و به همین دلیل در آبان ماه و 
آذرماه ش��اهد سرایت گرانی به مناطق جنوبی تهران بودیم، اما این 
روند نیز نمی تواند پایدار باشد؛ چرا که توان طرف تقاضا در مناطق 

جنوبی به مراتب پایین تر از محله های شمال شهر است.
از س��وی دیگر گفته می شود مقایس��ه شاخص اجاره بها با قیمت 
واحد مسکونی نشان می دهد که قیمت امالک به باالترین حد خود 
طی 22 س��ال اخیر رس��یده و احتماال در نقطه اوج خود قرار دارد، 
بنابرای��ن در ماه های آینده طبیعتا ش��یب صع��ودی قیمت ها باید 
مالیم تر ش��ود تا نهایتا در مس��یر مستقیم یا حتی نزولی قرار گیرد. 
تجربه س��ال های بعد از 1391 که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم 

وضعیت مشابهی را رقم زد.
در همین زمینه، مهدی سلطان محمدی، کارشناس بازار مسکن 
افت ش��دید توان ط��رف تقاضا را در کاه��ش 62درصدی معامالت 
مس��کن ش��هر تهران در آذرماه موثر دانس��ت و افزود: ب��ا توجه به 
روندی که در بازار مس��کن می بینیم بخش تقاضا باوجود این حجم 
از افزای��ش قیمت همچنان ضعیف باقی مانده و رش��د قابل توجهی 
که مسکن در طول یک سال گذشته داشته، همه حاکی از آن است 
که ظرفیت اقتصاد مس��کن پر شده و یک دوره رکود نسبتا طوالنی 

را در این بخش انتظار داریم.
وی تاکی��د کرد: چس��بندگی قیمت ها اجازه کاه��ش خیلی زیاد 
قیمت مس��کن را نمی دهد؛ زیرا فروش��ندگان به س��ادگی متقاعد 
نمی شوند تا قیمت ها را پایین بیاورند و فقط زمانی که رکود طوالنی 
شود قیمت های پیشنهادی را کاهش می دهند. اگر طبق پیش بینی، 
رشد قیمت مسکن تا پایان س��ال متوقف شود، فرصت خوبی برای 
خری��داران خواهد ب��ود و مجالی می دهد که حرک��ت خود را برای 

خرید انجام دهند.

درخواست جالب وزیر راه از فرهنگستان زبان و ادب فارسی
معادل فارسی واژه »لجستیک« چه می شود؟

وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارس��ی خواس��تار اعالم موافقت آن فرهنگستان با استفاده از کلمه 

لجستیک برای اداره ثبت شرکت ها شد.
به گزارش ایلنا، محمد اسالمی در نامه ای به غالمعلی حداد عادل، 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشت: امروزه بهبود و ارتقای 
عملکرد لجس��تیک به عنوان یکی از محورهای مهم توسعه کشورها 
ش��ناخته می ش��ود، به طوری که از میان کش��ورهای با درآمد سرانه 
هم س��طح، آن کشورهایی که عملکرد لجس��تیکی بهتری داشته اند 
ش��اهد یک درصد رشد بیشتر در تولید ناخالص داخلی )GDP( و 

2درصد رشد بیشتر در حوزه تجارت بوده اند.
وی اف��زود: ای��ران نیز ب��ا توجه ب��ه موقعیت خ��اص جغرافیایی 
و زیرس��اخت های موج��ود، اس��تعداد قابل توجه��ی برای توس��عه 
فعالیت های لجستیکی داراست که در این  زمینه ایجاد شرکت های 
تخصصی برای ارائه خدمات لجستیک به عنوان یکی از پیش نیازهای 
بالفعل شدن استعدادهای ملی موجود همواره مورد توجه بوده است.
اس��المی خاطرنش��ان کرد: لیکن به دلیل عدم وجود واژه متناظر 
مناس��ب و فراگیر برای کلمه لجستیک در زبان فارسی از یک سو و 
التین محسوب شدن واژه لجستیک از دیگر سو، این شرکت ها حتی 
برای ثبت نام خود با عنوانی که معرف فعالیت لجس��تیکی آنها باشد 

با مشکل مواجه هستند.
وزیر راه و شهرس��ازی بیان داشت: براس��اس تعریف ستاد مراکز 
لجس��تیک کش��ور، لجس��تیک مدیریت جری��ان کااله��ا از محل 
موجودی به محل مصرف شامل فرآیند مطالعه، برنامه ریزی، نظارت 
ب��ر خدمات، عملی��ات و اطالعات مرتبط با حم��ل کاال، نگهداری و 
فعالیت ه��ای ارزش اف��زوده همچون بیمه، مدیری��ت مالی، کنترل 
کیفیت، بس��ته بندی و ... اس��ت که با هدف تأمین نیاز مشتریان و 
کاهش هزینه ها انجام می پذیرد. لغت لجس��تیک ریشه یونانی دارد 
اما ب��ه دلیل ماهیت چندوجهی بودن مفهوم آن، در قریب به اتفاق 
کش��ورهای پیشروی لجستیک در دنیا مانند آمریکا، آلمان،  اسپانیا، 
ترکیه و . . . برای کلمه لجس��تیک معادلی در نظر گرفته نش��ده و 

صرفاً با رسم الخط آن کشور بازنویسی شده است.
 وی یادآور ش��د: کلمه های استفاده شده در فارسی همچون آماد، 
پش��تیبانی و تدارکات نیز یا دربرگیرنده حوزه پوش��ش لجس��تیک 
به طور کامل نیس��تند همچون »تدارکات« و یا متبادرکننده مفهوم 
دیگری به ذهن هس��تند همچ��ون »آماد« که هیچ ی��ک از فعاالن 

لجستیک به دلیل استفاده نظامی از این کلمه استفاده نمی کنند.
اسالمی در پایان این نامه خطاب به رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی نوش��ت: با عنایت به موارد فوق الذکر مستدعی است دستور 
فرمایید در راس��تای تسهیل در امور ثبت ش��رکت های لجستیک، 
نسبت به اعالم موافقت آن فرهنگستان با استفاده از کلمه لجستیک 
در نام ش��رکت ها و متون رسمی به نهادهای مربوطه علی الخصوص 
اداره کل ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد 

و امالک کشور اقدام مقتضی مبذول فرمایند.
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بازار متشکل معامالت ارزی به مرحله نهایی 
رسید

خبرها از بررس��ی های نهایی برای راه اندازی بازار متشکل معامالت 
ارزی حکایت دارد و در جلس��ه ای که صبح دیروز با حضور رئیس کل 
بان��ک مرکزی، رئیس س��ازمان بورس و مدیران بان��ک مرکزی و بازار 
سرمایه برگزار شد، مشورت های نهایی در مورد نحوه شکل گیری بازار 
متشکل معامالت ارزی انجام شده است. به این ترتیب انتظار می رود که 
اقدامات اجرایی برای ش��کل گیری این بازار به زودی انجام شده و بازار 

متشکل معامالت ارزی ایجاد شود.
چندی پیش همتی، رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار متشکل 
ارز ب��رای معامل��ه آزاد اعم از نقد و حواله خبر داده و گفته بود: یکی از 
دغدغه های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای س��اماندهی بازار ارز و 
پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی 
برای معامله آزاد، اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی توسط کارگزاران 

)بانک ها و صرافی های مجاز( بوده است.
او با اشاره به جلسات متعدد با حضور کارشناسان و صاحب نظران بازار 
ارز و سرمایه و به ویژه بانک ها و صرافی ها در بانک مرکزی، این را هم 
گفته ب��ود که در نهایت، در مورد راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و 
حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل 
تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم به جمع بندی رسیدیم و این بازار 
با مش��ارکت بانک ها و صرافی های مجاز و نظ��ارت و بازارگردانی بانک 
مرکزی در آینده نزدیک به طور گام به گام و با تمرکز بر معامالت نقدی 

راه اندازی خواهد شد.
ب��ه گفته رئیس کل بانک مرکزی، صادرکنن��دگان هم می توانند در 
چارچوب مقررات اعالمی، بخش��ی از ارز صادراتی خود را در این بازار 
عرضه کنند که این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز 
می ش��ود و تجربه مفیدی برای معامالت حواله های تجاری در سامانه 

نیما خواهد بود.

وزیر حمل ونقل هند در دیدار با ظریف اعالم کرد
موافقت هند با گشایش شعبه بانک پاسارگاد 

در بمبئی
نیتین گادکاری، وزیر کشتیرانی، حمل و نقل و بزرگراه های 
هند اعالم کرد دولت با افتتاح یک شعبه بانک پاسارگاد ایران 

در بمبئی )مومبای( موافقت کرده است.
به گزارش ایرنا به نقل از »تایمز او ایندیا« وزیر کش��تیرانی، 
حمل و نقل و بزرگراه های هند در دیدار با محمدجواد ظریف 
از موافقت این کش��ور با گش��ایش ش��عبه بانک پاسارگاد در 
بمبئ��ی خبر داد و گفت: دول��ت هند هم اکنون مجوز فعالیت 

این بانک ایرانی در بمبئی را صادر کرده است.
بر این اس��اس، بانک پاس��ارگاد تا سه ماه آینده شعبه خود 
را در ش��هر بمبئی افتتاح خواهد کرد. از این بانک برای انجام 

نقل و انتقاالت مالی استفاده خواهد شد.
وزیر کش��تیرانی، حمل و نقل و بزرگراه های هند همچنین 
فعالیت های انجام ش��ده درخصوص چابه��ار را مثبت ارزیابی 
کرد و ادامه داد: در دیدار با ظریف مسائل زیادی حل شده و 

نخستین کشتی از برزیل در چابهار پهلو گرفته است .
وی خاطرنشان کرد: در این دیدار درخصوص مبادله کاال با 
کاال میان دو کش��ور نیز گفت وگو و وزیر خارجه ایران نیز در 

این دیدار پیشنهادهای زیادی مطرح کرد.
گفتنی اس��ت ظریف در نخس��تین روز کاری خود در هند 
که از روز دوش��نبه آغاز ش��د، با گادکاری، وزیر حمل و نقل 
و کش��تیرانی این کش��ور دی��دار و گفت وگو ک��رد. طرفین 
در ای��ن دیدار درباره مناس��بات دو جانبه، راه های گس��ترش 
روابط اقتصادی دو کش��ور به ویژه در حوزه های حمل و نقل، 
کشتیرانی و نیز همکاری ها در بندر چابهار گفت و گو و تبادل 

نظر کردند.
وزیر امور خارجه ایران برای ش��رکت در کنفرانس بین المللی 
س��االنه گفت و گوی رایسینا و دیدار با مقامات هندی به همراه 
یک هیات بلندپایه سیاس��ی و اقتصادی عازم دهلی نو پایتخت 
هند ش��ده اس��ت. دیدار با مقامات هندی، ش��رکت در همایش 
تجاری مشترک تجار دو کشور، حضور و سخنرانی در کنفرانس 
بین المللی س��االنه گفت وگوی رایس��ینا از جمل��ه برنامه های 
محمدجواد ظریف، رئیس دس��تگاه دیپلماس��ی در این س��فر 
س��ه روزه است. مدیران ارشد ده ها ش��رکت کارآفرین دولتی و 

خصوصی وزیر امور خارجه را در این سفر همراهی می کنند.
کنفران��س بین الملل��ی س��االنه گف��ت و گ��وی رایس��ینا 
)Raisina( ی��ک کنفران��س چند جانبه اس��ت که توس��ط 
اندیش��کده بنیاد تحقیق��ات نظارتی هند برگزار می ش��ود و 
به مس��ائل چالش برانگی��ز جامعه جهانی می پ��ردازد. ظریف 
قرار اس��ت در این س��فر در یک نشس��ت تجاری به مدیریت 

کنفدراسیون صنایع هند نیز شرکت کند.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: مجادله آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گویا 
تمامی ن��دارد. آتش اختالف میان این دو نهاد آماری این بار در حالی باال 
گرفته که مرکز آمار ایران در کمیسیون شورای عالی آمار بر توقف انتشار 
آمارهای اقتصادی از س��وی بانک مرکزی تاکید کرده، اما مدیر اداره آمار 
اقتصادی بانک مرکزی گفته که براساس قانون همچنان به تولید و انتشار 

آمار اقدام می کند.
این در حالی اس��ت که پیش از این، اختالف آم��اری میان این دو نهاد 
آم��اری همواره وجود داش��ته و یک بار این تنش آنق��در باال گرفت که به 
پادرمیان��ی مجلس برای حل این اختالف آماری نیز انجامید. از یک س��و، 
مرکز آمار، خود را متولی انتشار آمارهای مختلف کشور می داند و از سوی 
دیگر بانک مرکزی نیز بر انتشار آمار تخصصی اقتصادی پافشاری می کند 
و همین امر باعث ش��ده هم��واره اختالف آماری بین ای��ن دو نهاد وجود 

داشته باشد.
ام��ا چیزی که بیش��تر به این اخت��الف نظر دامن می زن��د، تفاوت بین  
آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار است که باعث ابهام 
و س��ردرگمی مردم شده اس��ت، به طوری که این اختالف در ماه گذشته 
به جایی رس��ید که مدیر اداره آمارهای اقتص��ادی بانک مرکزی از توقف 
انتشار نرخ تورم از سوی بانک مرکزی تا اطالع ثانوی برای بررسی بیشتر و 

کم کردن اختالف آمار دو نهاد خبر داد.
محم��ود چلویان با بیان اینکه بانک مرک��زی و مرکز آمار ایران دو نهاد 
اصلی تولیدکننده آمار در کشور هستند، گفت: آمارهای تولیدشده توسط 
این دو نهاد طیف گسترده ای از موضوعات و متغیرها را پوشش می دهد و 
در مواردی هم آمارهای مشترکی تولید می شود که به عنوان مثال می توان 

به نرخ تورم شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی اشاره کرد.
او با اشاره به تفاوت نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار تاکید کرد: 
در برخ��ی از مقاطع زمانی بی��ن نتایج نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار 
اختالف محسوس��ی رخ می دهد و در بررسی های انجام شده عمده دالیل 
این امر مربوط به تفاوت سال پایه، دوره های احصای هزینه های خانوارها، 
تناسب نظام جمع آوری داده ها به منظور کاهش خطای غیرنمونه گیری و 

عوامل دیگر  بوده است.
این مقام مس��ئول بانک مرکزی درخصوص دلیل عدم انتشار نرخ تورم 
آذرماه توسط بانک مرکزی، گفت: اخیراً نیز بین نتایج شاخص تورم اعالمی 
بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی رخ داده است که ممکن است برای 
عموم باعث سردرگمی و سوء تفاهم شود، به همین دلیل و باتوجه به اینکه 
مرکز آمار ایران نرخ تورم را قبل از بانک مرکزی منتش��ر می کند، تصمیم 
گرفته شده تا نتایج شاخص تورم بانک مرکزی فعال منتشر نشود تا با انجام 
بررسی های تخصصی و کارشناسی دوجانبه درخصوص اختالفات آمارها، 

این اختالفات به حداقل ممکن کاهش یابد.
وی البته این را هم تاکید کرده بود که بانک مرکزی کماکان به فرآیند 

تولید آمارهای خود و انتش��ار دیگر ش��اخص های اقتصادی نظیر شاخص 
بهای تولیدکننده ادامه خواهد داد.

به نظر می رس��د این تصمیم بانک مرکزی موجب شد که مرکز آمار به 
دنبال توقف انتش��ار س��ایر آمار از سوی بانک مرکزی باشد و این در حالی 
است که مرکز آمار از لحاظ قانونی نمی تواند جلوی انتشار این آمار از سوی 

بانک مرکزی را بگیرد.
این موضوع آنجایی جالب تر می شود که دوشنبه شب گذشته مرکز آمار 
ایران با انتشار خبری در سایت خود از پایان موازی کاری در تولید و انتشار 
آمارهای رس��می تورم و رش��د اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از 
اعتبارات دولتی پس از جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار خبر 

داد؛ شورایی که زیر نظر خود مرکز آمار ایران است.
در این جلس��ه، حذف موازی کاری در »تولید و انتش��ار آمارهای رسمی 
شاخص های قیمت و حساب های ملی« به اتفاق آرا تایید شد. در خروجی 
تصمیمات این کمیس��یون همچنین اعالم ش��د که شاخص های قیمت و 
حس��اب های ملی، آمارهای تخصصی بانک مرک��زی )موضوع بند پ ماده 
10 قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور( نیستند و بانک مذکور 
نباید نس��بت به تولید و انتش��ار آن اقدام کند. همچنین تایید ش��ده که 
مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی 

شاخص های قیمت و حساب های ملی کشور است.
اما پ��س از این اقدام مرکز آمار، باز هم بانک مرکزی پاس��خ مرکز آمار 
ایران را این  بار با اش��اره به مصوبات قانونی مجلس ش��ورای اس��المی داد 
و تاکید کرد که این بانک کماکان به انتش��ار آمار تخصصی خود براساس 
قانون ادامه خواهد داد. مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی این بار گفته 
است که مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند )پ( ماده 10 احکام 
دائمی برنامه های توس��عه کشور اس��ت و این بانک با قوت به فعالیت های 
قانونی خود در زمینه تولید و انتش��ار آمار و پاسخگویی به نیازهای جامعه 

ادامه خواهد داد.
چلویان با بیان اینکه این بانک با سابقه 80 ساله تولید آمارهای اقتصادی 
به ویژه نرخ تورم با احتس��اب سابقه آماری در بانک ملی به عنوان یکی از 
تولیدکننده های مهم آمار در کشور همواره ایفای نقش کرده است، افزود: 
در این مدت عموم مردم، دستگاه های اجرایی، محققان، دانشگاه ها و مراجع 

قضایی از آمارهای بانک مرکزی استفاده کرده اند.
او با تاکید بر اینکه مرکز آمار ایران هم در سال های اخیر در کنار بانک 
مرکزی مبادرت به انتش��ار نرخ تورم کرده اس��ت، گفت: طبیعتاً به دالیل 
مختلف نظیر س��ال پایه، طرح های مربوط ب��ه احصای هزینه های خانوار، 
ترکیب س��بد اقالم و ضرایب آنها و نظام جمع آوری داده ها بین نرخ تورم 
بانک مرکزی و مرکز آمار تفاوت هایی وجود داشته است. در همین راستا، 
اخیراً بانک مرکزی تصمیم گرفت در جهت انجام بررسی های کارشناسی 

مشترک به منظور کاهش اختالفات، موقتا نرخ تورم را منتشر نکند.

مدیر اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: متعاقبا تالش ش��د 
که جلساتی با مرکز آمار برگزار شود، اما این تالش ها بی پاسخ ماند و مرکز 
آمار، تمایلی در این خصوص نشان نداد و به جای برگزاری جلسه مشترک، 
موضوع را به جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار ارجاع داد؛ البته 
بخش مهمی از اعضای کمیس��یون با طرح این موضوع در جلس��ه مذکور 

موافق نبودند.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مفاد قانونی تولید و انتشار آمار 
توس��ط بانک مرکزی، گفت: ذکر این نکته ضروری است که بعد از تجربه 
ناموف��ق ماده 54 قانون برنامه پنجم توس��عه، قانون گذار در جهت اصالح 
قانون و تبیین نقش بانک مرکزی در تولید نرخ تورم و رشد اقتصادی، ماده 
10 قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور را مصوب و در بند »پ« 
صراحت��ا بانک مرکزی را مکلف به تولید و انتش��ار آمارهای مذکور کرد و 

اعالم داشت که این آمار، آمار تخصصی رسمی کشور خواهد بود.
چلویان با تشریح سه نکته در رد مصوبه کمیسیون تخصصی شورا مبنی 
بر عدم تولید و انتشار از سوی بانک مرکزی، گفت: اوالً کمیسیون تخصصی 
شورای عالی آمار نمی تواند خالف قانون مذکور مصوبه ای داشته باشد، ثانیاً 
در مذاکرات کمیس��یون بودجه و محاسبات مجلس در زمان تصویب ماده 
10 احکام دائمی دلیل اصلی وجود بند )پ( اساسا موضوع تولید و انتشار 
نرخ تورم و رشد اقتصادی بانک مرکزی بوده است و البته شرح مذاکرات در 
این زمینه نیز موجود است و ثالثاً تفسیر قوانین در حیطه وظایف مجلس 

محترم شورای اسالمی است، نه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار.
وی با تاکید بر تولید و انتش��ار آمار بر مبنای مفاد قانونی توس��ط بانک 
مرکزی، گف��ت: لذا مبنای فعالیت های آماری بانک مرکزی بند )پ( ماده 
10 احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور خواهد بود و این بانک با قوت 
ب��ه فعالیت های قانونی خود در زمینه تولید و انتش��ار آمار و پاس��خگویی 
ب��ه نیازهای جامعه ادامه خواهد داد. البته در راس��تای کاهش تفاوت های 
بین مراجع آماری و به منظور پرهیز از س��ردرگمی مخاطبان کماکان این 
آمادگی را دارد تا نس��بت به بررسی های فنی و کارشناسی مشترک اقدام 

کند.
ب��ه این ترتیب به نظر می رس��د که مرکز آمار ای��ران به جای همکاری 
و تعامل با بانک مرکزی برای کاهش اختالف آمار ارائه ش��ده از س��وی دو 
نهاد به دنبال جلوگیری از انتش��ار آمارهای بانک مرکزی اس��ت و این در 
حالی اس��ت که این موضوع را به جای طرح در محافل قانونی مربوطه در 

کمیسیون شورای عالی آمار مطرح کرده است.
ب��ا این حال، آنط��ور که بانک مرکزی اعالم ک��رده تا زمانی که مجلس 
ش��ورای اس��المی تغییر و تفس��یری را بر بند پ م��اده 10 احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور اعمال نکند، این بانک براساس وظایف قانونی خود 
اقدام به انتش��ار آمار می کند و موارد مقرر در کمیسیون شورای عالی آمار 

فاقد وجاهت قانونی است.

ریشه اختالف آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران چیست؟

مجادله آماری ادامه دارد
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 وضعیت 14 شاخص کلیدی
در کشور

آخرین وضعیت 14 ش��اخص کلیدی در کش��ور نش��ان از 
جمعیت حدود 80 میلیونی، رشد اقتصادی اندک اما مثبت و 
همچنین تورم حدود 18درصدی که در چندماه اخیر با رشد 

مواجه بوده است، دارد.
به گزارش ایس��نا، بررس��ی آمارهای مربوط به شاخص های 
کلی��دی گرچ��ه با آمارهای به روزی از س��وی مرک��ز آمار در 
هم��ه آنها همراه نیس��ت و برخی به حدود هفت س��ال پیش 
ب��ر می گردد، اما در مجموع وضعی��ت کلی جامعه را تا حدی 

نشان می دهد.
این در حالی است که طبق آماری که مربوط به سرشماری 
سال 1395 است ایران حدود 80 میلیون جمعیت داشته که 
نرخ رش��د برای آن در فاصله 1390 تا 1395 تا 1.24درصد 
ثب��ت ش��ده اس��ت. در جمعیت موج��ود ح��دود 74درصد 

شهرنشین بوده و بعد خانوار بین آنها به 3.3درصد می رسد.
در بین جمعی��ت 80 میلیونی ایران امید به زندگی در بدو 
تولد بین مردان حدود 72.1 سال و بین زنان 74.6 سال است 

که البته این آمار به سال 1390 برمی گردد.
 روند توزیع ثروت بین ایرانی ها ضریب جینی 0.39 را نشان 
می دهد. ضریب جینی که نشان دهنده نحوه توزیع درآمد در 
جامعه است، بین صفر و یک تغییر می کند و هر اندازه به صفر 
نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت از برابری بیشتری برخوردار 

بوده و نابرابری  ها کمتر است.
مرکز آمار از سال 1394 تاکنون آمارهای مربوط به ضریب 

جینی را به روز نکرده است.
ن��رخ باس��وادی بی��ن جمعیت ش��ش س��اله و بیش��تر به 
87.6درصد می رسد و آمارهای سال 1395 نشان می دهد که 
ضریب نفوذ اینترنت بین این گروه حدود 45.3درصد بوده که 

تاکنون می تواند به بیش از این نرخ تغییر کرده باشد.
اما آماره��ای مربوط به وضعیت اقتصادی به روزتر اس��ت و 
از این حکایت دارد که در نیمه اول امس��ال رش��د اقتصادی 
بدون محاس��به نفت  ب��ه 0.3درصد و با نف��ت به 0.4درصد 

رسیده است.
آمارهای مربوط به تورم نیز نشان از تورم حدود 18درصدی 
دارد. این در  شرایطی است که تورمی که سال گذشته را تک 
رقمی به پایان رساند در سال جاری و در جریان نوسان ارزی 
نتوانس��ت در این مدار باقی مانده و در ماه های اخیر در مسیر 

افزایشی پیش رفت و تا آذرماه به 18درصد رسیده است.
آخرین وضعیت اشتغال در کشور نیز نشان می دهد که در 
حال حاضر بیش از 3میلیون بیکار وجود دارد و نرخ بیکاری 
بی��ن جمعیت موج��ود به  11.7درصد در پایان پاییز س��ال 
جاری می رس��د. نرخ رش��د اقتصادی نیز 0.4درصد گزارش 

شده است.
در روزهای اخیر مرکز آمار توانس��ته بامصوبه ای در شورای 
آمار، خود را به تنها مرجع تولید و انتش��ار آمارهای رس��می 
ش��اخص های قیمت و حس��اب های ملی تبدیل کند. این در 
حالی است که سال هاست مرکز آمار و بانک مرکزی در انتشار 
آمار با یکدیگر اختالف نظر داش��ته و البته آمارهای منتش��ره 

آنها نیز همواره متفاوت از یکدیگر بوده است.

نماگربازارسهام

معاون سازمان بورس و اوراق بهادار از بازنگری دو دستورالعمل مهم خبر 
داد و گفت شرایط اقتصادی که محصول نوسانات نرخ ارز بود سال پرفراز 

و نشیبی برای بازار سرمایه رقم زد.
حسن امیری، معاون نظارت بر بورس  ها و ناشران سازمان بورس و اوراق 
بهادار ضمن اش��اره به عوامل موثر بر بازار طی 9 ماهه گذشته، چشم انداز 
بورس تا پایان سال را ترسیم کرد و به سنا، گفت: همه جای دنیا تغییرات 
نرخ ارز عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد 
و در کشور ما با توجه به تحریم شدت تاثیر تغییرات نرخ ارز بیشتر است، 

بنابراین مهمترین مساله اقتصاد ما در سال جاری تغییرات نرخ ارز بود.
او با بیان اینکه بخش مهمی از عملکرد شرکت ها وابسته به نرخ ارز است، 
افزود: در بازار سرمایه ما صنایع مختلفی حضور دارند و میزان تاثیرپذیری 
این صنایع از تغییر نرخ ارز متفاوت اس��ت. بدیهی است که عملکرد مالی 
شرکت های صادرات محور با شرکت هایی که بخش عمده فعالیت آنها داخل 
کشور اس��ت، تفاوت دارد. در تکانه های ارزی و  محدودیت ها، انتقال پول 
برای هر دو گروه، چگونگی تامین مواد اولیه برای شرکت های واردات محور 

و نحوه فروش و حمل کاال برای شرکت های صادرات محور اهمیت دارد.
معاون نظارت بر بورس  ها و ناشران ادامه داد: با توجه به شرایط ایجادشده 
و به رغم محدودیت ها در ش��ش ماهه اول، وضعیت س��ودآوری شرکت ها 
مناسب بود. نوس��انات نرخ ارز موجب شد تا بازار سرمایه رشد خوبی را از 
نظر حجم و ارزش معامالت تجربه کند. بر همین اس��اس شاهد بودیم که 

بخشی از پول های سرگردان وارد بازار سرمایه شد.
امیری با تاکید بر اینکه آنچه عامل رشد بازار سرمایه می شود، سودآوری 
شرکت ها است، افزود: روند تولید و فروش شرکت ها قیمت سهام را تعیین 
می کند. اکنون نیز گزارش های میان دوره ای و ماهانه مناسب است اما نباید 

انتظار رشدهای هیجانی از بازار داشت. 
وی ب��ه عوامل مثبت تاثیرگذار بر بازار اش��اره کرد و گفت: تنوع ابزارها 
مخاطبان مختلفی را جذب بازار سرمایه کرد. طی سنوات گذشته سازمان 
تالش کرده در حوزه ابزارهای اسالمی و همچنین در حوزه ابزارهای نوین 
مالی، اقداماتی را انجام دهد که منجر به نوآفرینی و تحول در بازار سرمایه 
ش��ود. به گونه ای ک��ه فعاالن بازار بتوانند راحت ت��ر تصمیم گیری کرده و 
فرصت های مناسب سرمایه گذاری را شناسایی کنند. این موضوع مخاطبان 

بیشتری را جذب بازار سرمایه کرد.
امیری افزود: س��عی ما این اس��ت که تنوع ابزارها به عنوان یک فرآیند 
دائمی و پیوسته انجام شود و تالش می کنیم ابزارهای متنوع جدیدتری نیز 
به بازار سرمایه وارد کنیم و در حال حاضر تقریبا تمامی ابزارهای کالسیک 

بازار سرمایه در دسترس فعالین بازار سرمایه است.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هرچه تعامالت 

بین المللی در عرصه اقتصاد کش��ور بیشتر باشد، شرایط برای بازار سرمایه 
نیز بهتر می ش��ود. تغییر جایگاه ایران در آیسکو هم یکی از اقدامات مهم 
در عرصه بین المللی است که قطعا در آینده نتایج مثبت آن بیشتر نمایان 

می شود.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران به دو اقدام مهم در دستور کار سازمان 
اشاره کرد و گفت: اکنون در حال بازنگری دستورالعمل نحوه پذیرش، افشا 
و معامالت بازار پایه هستیم و بازنگری کاملی در این رابطه صورت گرفته و 

این دستورالعمل نهایی شده و در انتظار تصویب هیات مدیره است.
وی اف��زود: موضوع بعدی که در مرحله کارشناس��ی ق��رار دارد، بحث 
بازنگری دس��تورالعمل پذی��رش در بورس و فرابورس اس��ت.  احتماال در 
ترکی��ب هیات های پذی��رش و همچنین فرآیندهای مرب��وط به پذیرش 
بازنگری های��ی انجام می ش��ود. در اینکه چه ش��رکتی می تواند در تابلوی 
فرابورس و چه ش��رکتی می توان��د بر تابلوی بورس ق��رار بگیرد بازنگری 
می شود. همچنین احتماال فرآیند بازاریابی و معرفی شرکت تا عرضه اولیه 

مورد بازنگری قرار می گیرد.
بورس یک هزار و 643 پله باال رفت

اما در چهارمین روز هفته، ش��اخص بورس ب��ا افزایش یک هزار و 643 
پله ای نسبت به روز قبل در جایگاه 163 هزار و 967 واحدی ایستاد.

به گزارش ایرنا، براساس معامالت روز سه شنبه، 2 میلیارد و 451 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 6 هزار و 596میلیارد ریال در 179 

هزار نوبت دادوستد شد.
بررس��ی شاخص های اصلی بازار س��رمایه نشان می دهد شاخص قیمت 
)وزنی - ارزش��ی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر 
ش��اخص می گذارد، 477 واحد رش��د کرد و شاخص کل )هم وزن( که در 
آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، 

یکسان در نظر گرفته می شود، 149 واحد افزایش یافت.
ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز 105 واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر 
س��طح عمومی قیمت سهام ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس است. 
ش��اخص آزاد شناور یک هزار و 424 واحد رشد کرد؛ این شاخص بخشی 
از سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد. شاخص بازار اول 
مربوط به ش��رکت های برتر از نظر س��رمایه، سودآوری و درصد سهام آزاد 
شناور یک هزار و 249 واحد باال رفت و شاخص بازار دوم بورس نیز 3 هزار 

و 89 واحد افزایش یافت.
نمادهای پارس )پتروشیمی پارس(، فوالد )فوالد مبارکه(، شپنا )پاالیش 
نفت اصفهان(، فملی )ملی صنایع مس(، ومعادن )توسعه معادن و فلزات(، 
تاپیکو )س��رمایه گذاری نفت و گاز تامین( و شتران )پاالیش نفت تهران( 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بر جا گذاشتند، در مقابل، وبملت )بانک 

مل��ت(، وبصادر )بانک صادرات(، فارس )هلدینگ خلیج فارس( و وتجارت 
)بانک تجارت( بیش��ترین فشار را بر شاخص وارد کرده و مانع رشد بیشتر 

شاخص شدند.
بانک ها صدرنشین بورس شدند

گروه بانک در معامالت دیروز بورس صدرنش��ین شد؛ در این گروه یک 
میلیارد و 46 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 732 میلیارد ریال دادوستد 
شد. گروه خودرو به ارزش 702 میلیارد ریال و فرآورده های نفتی به ارزش 
578 میلی��ارد ری��ال جایگاه های بعدی را به خود اختص��اص دادند. گروه 
شیمیایی با دادوستدی به ارزش 551 میلیارد ریال در رده چهارم معامالت 
قرار گرفت. گروه چند رش��ته ای صنعتی نیز ب��ا معامالتی به ارزش 379 

میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
تثبیت فرابورس در کانال 19۰۰ واحدی

ش��اخص فرابورس )آیفکس( نیز 13 واحد رش��د کرد و در جایگاه یک 
ه��زار و 922 واحدی قرار گرفت. در این بازار بیش از 667 میلیون س��هم 
و اوراق به��ادار ب��ه ارزش افزون بر 3 هزار و 472 میلیارد ریال دادوس��تد 
شد. همچنین نمادهای زاگرس )پتروشیمی زاگرس(، شاوان )پاالیش نفت 
الوان(، کگهر )س��نگ آهن گهرزمین( و خراس��ان )پتروشیمی خراسان( 
بیش��ترین تاثیر مثبت و ذوب )ذوب آهن( و مارون )پتروش��یمی مارون( 

بیشترین تاثیر منفی را داشتند.

معاون سازمان بورس از بازنگری 2 دستورالعمل مهم بورسی خبر داد

شاخص بورس یک هزار و 64۳ پله باال رفت
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شرایط نرمال بازار دارو و کاهش کمبودها
رئیس سابق س��ازمان غذا و دارو گفت در ماه های اول اعمال تحریم ها، 

کمبود دارویی از چند ده قلم به شرایط نرمال رسیده است.
به گزارش ایس��نا، دکتر اصغری در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم 
و جدید سازمان غذا و دارو، گفت: درمان بدون دارو ناقص بوده و سالمتی 
بدون تامین غذای س��الم غیرممکن است، بنابراین حوزه بهداشت با غذا و 
حوزه درمان با تامین داروی کیفی پیوند خورده اس��ت. وی افزود: فعالیت 
در حوزه غذا و دارو مس��ئولیت س��نگینی اس��ت و به دلیل نوع و ماهیت 
کار و بیزینس هایی که با ارقام درش��ت در ارتباط اس��ت و وظیفه سازمان 
در ح��وزه ص��دور مجوزهایی در بازار پررقابت تجارت برای گرفتن س��هم 
بیشتر، متاس��فانه مورد اتهام واقع می شود. به این دلیل وجهه سازمان در 
بیرون و دید سیستم های نظارتی به دلیل گزارشاتی از سوی بیزینس من ها 
متاثر ش��ده اس��ت و در نتیجه نگاه هایی را به دنبال دارد که شایسته این 
قشر خدمت گزار نیست. رئیس سابق س��ازمان غذا و دارو ادامه داد: سعی 
کردیم در این مدت سیستم های مختلف نظارتی مانند مجلس را در مورد 
وظیفه سنگین و عملکرد شایسته خدمت گزاران در این دوره و دوران قبل 
این حوزه مطلع کنیم. وی ادام��ه داد: خدمت گزاران در حوزه دارو چه در 
دوران تحریم گذش��ته که با کمبود چندصد قلمی مواجه بودیم و چه در 
تحریم ه��ای اخیر ک��ه کمبودها به چند ده قلم رس��ید، نقش خود را ایفا 
کردند و علی رغم گرفتاری هایی که داشتیم، توانستیم بازار را به حالت نرمال 
برس��انیم. اصغری تصریح کرد: با همکاری هم توانستیم شرایط سخت را 
پشت سر بگذاریم که عمده مشکالت به دلیل ناهماهنگی ها در خارج از این 
سیستم بوده و در تامین منابع و نقدینگی بود، اما خوشبختانه در شرایط 
خوبی هماهنگی ها بیشتر شده و بخش عمده مشکالت رفع شد. بنابر اعالم 
روابط عمومی سازمان غذا و دارو، وی با بیان اینکه اعمال تحریم ها جنگ 
اقتصادی به شمار می رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم شرایط سخت دارویی 
را در تحریم با پرچمداری دکتر پیرصالحی پشت سر گذاشته و با کمترین 
عارضه سپری کنیم. اصغری گفت: دکتر نمکی صنعت دارو و سازمان غذا و 
دارو را به خوبی می شناسد و ارتباطات مناسب دارد که در شرایط تحریم با 
اولویتی که برای نیازهای غذا و دارو داده می شود، امیدوارم منشأ خیر باشد.

رئیس اتاق اصناف: گرانی دست ما نیست؛ 
کسبه از ارزانی راضی ترند

رئیس جدید اتاق اصناف ایران با بیان اینکه این اتاق مسئولیت نظارت بر 
بازار را دارد، گفت موضوع گرانی با گران فروشی متفاوت است و گران شدن 
اجناس و کاالها دس��ت ما نیس��ت. به گزارش خبرگزاری تس��نیم،  سعید 
ممبین��ی، رئیس اتاق اصن��اف ایران دیروز در دیدار با رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس اظهار کرد: برای کنترل بازار بازرس��ی های منظمی در 
اصناف کش��ور صورت می گیرد که در این راستا پرونده های متعددی نیز 
تش��کیل ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه اصناف آمادگی الزم برای مبارزه 
با قاچاق کاال را دارند، افزود: مبارزه با قاچاق کاال باید به نحوی باش��د که 
منجر به تقویت کیفیت تولیدات داخلی شود. ممبینی در پاسخ به تسنیم با 
تاکید بر اینکه ما وظیفه نظارت بر اصناف کشور را داریم، گفت: باید توجه 
داش��ت که موضوع گرانی و گران فروش��ی یک موضوع متفاوت است و ما 
وقتی درباره گرانی صحبت می کنیم با پارامترهای دیگری سر و کار داریم 
که دس��ت ما نیست. رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: وقتی در ارتباط با 
کاالهای اساسی صحبت می شود ما نمی توانیم مقدار آنها را تعیین کنیم، 
حتی برخی از کاالهای اساسی نیز در اختیار اصناف قرار نمی گیرد و تنها در 

فروشگاه های زنجیره ای و بازارهای سازمان میادین قرار می گیرد. 
وی گفت: در صورتی که مسئولیت توزیع این کاالها به اصناف نیز سپرده 
شود ما ساز و کار الزم برای نظارت بر روند توزیع این محصوالت را داریم. 
ممبینی در ارتباط با وضعیت فعلی بازار عنوان کرد: این شرایط اقتصادی 
رکود سنگینی را بر بازار حاکم کرده است و گرانی های اخیر به بازاریان نیز 
صدمه زده اس��ت. رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: به هر میزان قیمت 
کاالها تعدیل شود کسبه نیز راضی تر هستند، زیرا با افزایش قدرت خرید 
مردم، فروش آنها نیز بیش��تر می ش��ود. وی با بیان اینکه اصناف آمادگی 
همکاری با دولت را دارند، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی کمبودی بابت 
کاالهای مصرفی مردم نداریم و ثبات نس��بی به وجود آمده اس��ت و فعال 

وضعیت موجودی کاالها مناسب است.

صادرات فوالد ایران به رغم تحریم های آمریکا 
ثابت ماند

صادرات فوالد ایران در 9 ماهه اول س��ال جاری علی رغم اعمال دوباره 
تحریم های آمریکا بر تجارت فلزات ایران در ماه اوت ثابت مانده است . به 
گزارش تس��نیم، صادرات فوالد ایران در 9 ماهه اول سال جاری علی رغم 
اعم��ال دوباره تحریم های آمریکا بر تجارت فل��زات ایران در ماه اوت ثابت 
مانده است . پیش بینی می ش��ود صادرات فوالد ایران برای کل سال برابر 
باشد با رکورد بیش از 9 میلیون تن سال گذشته. در این بین ارتباط ایران 
با ش��رکای تجاری فوالد هم همچنان ادامه دارد مخصوصاً در خاورمیانه، 
AA  ووسیه، چین و اتحادیه اروپا.  محسن پروان، رئیس گروه مشاوره ای-

IM در تهران،گفت ایران تا حاال 6 میلیون تن فوالد در سال شمسی جاری 
صادر کرده که مشابه سال گذشته است و حداقل نیمی از آن را محصوالت 
نیمه تمامی مانند ش��مش و ورقه تش��کیل می دهند . شمش فوالد برای 
نوردکاری دوباره به عمان صادر می شود. سایر مشتریان این محصول قطر، 
عراق، امارات، کشورهای مستقل مشترک المنافع مثل اوکراین و قزاقستان 
هس��تند و بخش کوچکی هم به اتحادیه اروپا فرستاده می شود مخصوصا 
به آلمان، اس��پانیا و ایتالیا . در شش��م اوت آمریکا تحریم های ثانویه ای بر 
تجارت دوسویه محصوالت فوالد و آلومینیوم، طال و فلزات گرانبها، گرافیت 
و زغال س��نگ وضع کرد و به کش��ورهای دیگر 90 روز مهلت داد تجارت 
ف��والد و فلزات خود را با ایران قطع کنند. س��ایر بخش های اقتصاد ایران 
مثل نفت، انرژی و کشتیرانی هم از نوامبر تحریم شده اند . پارلمان اروپا در 
اوایل ماه اوت با تصویب قانونی سعی کرد از شهروندان و دولت های اتحادیه 
اروپا در برابر تحریم های ثانویه آمریکا حمایت کند . با وجود ضعیف شدن 
قاب��ل مالحظه ریال از زمان اعالم تحریم های آمریکا، فوالد ایران همچنان 
در بازارهای جهان رقابت می کند . آخرین ارقام انجمن تولیدکنندگان فوالد 
ایران نشان می دهد کل صادرات فوالد ایران 5.273 میلیون تن محصوالت 
فوالد در هشت ماهه اول سال جاری شمسی بوده است که 1.92 میلیون 
تن آن محصوالت کامل است که 104درصد به طور ساالنه رشد داشته اند. 
3.335 میلیون تن را محصوالت نیمه تمام تش��کیل می دهد که 21درصد 

نسبت به 5.165میلیون تن سال گذشته کاهش یافته است.

اخبـــار

رئی��س اتاق بازرگانی تهران گفت جوانان باید ببینند و بش��نوند که در 
روزهایی بس��یار سخت تر و بدتر از این هم کارآفرینان تهدید را به فرصت 

تبدیل کردند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود خوانساری در سومین دوره 
اهدای نش��ان کارآفرینی امین الضرب که در تاالر وحدت برگزار شد، اظهار 
کرد: خداوند بزرگ را ش��اکر هستیم که برای سومین سال متوالی افتخار 
برگزاری مراس��م اهدای  نش��ان کارآفرینی امین الضرب و تقدیر از فعاالن 

اقتصادی را به مناسبت 135 سالگی اتاق تهران به دست آوردیم.
متن س��خنرانی مسعود خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی تهران که در 
س��ومین دوره مراسم امین الضرب و به مناسبت 135 سالگی تاسیس اتاق 

بازرگانی تهران ابراز شد به این شرح است:
»خداوند بزرگ را ش��اکر هس��تم که برای سومین س��ال متوالی افتخار 
برگزاری مراس��م اهدای نش��ان کارآفرینی امین الضرب و تقدیر از فعاالن 

اقتصادی را به مناسبت 135 سالگی اتاق تهران به دست آوردیم.
این مراس��م با حمای��ت و همت بخش خصوصی کش��ور با نیت تکریم 
جایگاه زحمتکش��ان عرصه کس��ب وکار برگزار می شود که از مرحله ثبت 
نام کاندیدا ها تا انتخاب نهایی برگزیدگان توسط اصحاب بخش خصوصی 
و ب��ا معیار های آنان پیش می رود. امیدوارم این مراس��م طی ادوار آینده و 
با همراهی بیش��تر جامعه اقتصادی کشور به یادگار ماندگار برای صاحبان 
کسب وکار تبدیل شود و به چنان جایگاهی دست پیدا کند که بتوانیم آن 

را به عنوان »نوبل کارآفرینی« در ایران بشناس��یم و آن را برای نسل های 
بع��دی به یادگار بگذاریم. مجلس وکالی تجار 29 س��ال پیش از جنبش 
مش��روطیت و در زمانه ای که کش��ور دچار فقر، قحطی، فساد، بیکاری و 
جنگ بود بنا به احساس مسئولیت فعاالن اقتصادی برای کمک به اقتصاد 
ملی، تاسیس و تشکیل ش��د. همین گروه مدتی بعد سنگ بنای مجلس 
مشروطه را گذاش��ت و اکثریت آنان نیز به عضویت این مجلس درآمدند، 
هزینه های اداره آن را پرداخت کردند و پایه های نهاد پارلمانی را در کشور 
گذاشتند که مبنای تغییر چهره ایران شد. امروز سخنی گزاف نیست اگر 
به پش��توانه این تاریخ، فعاالن اقتصادی اعالم کنند »از زمانه خود جلوتر 
بودند« و در همیشه تاریخ »قلب ش��ان برای آبادانی« این خاک می تپیده 
است. امروز می خواهم با صدایی رسا بگویم: در این کشور از تاریخ گرفته تا 
منابع و زیرساخت هایی که در اختیار داریم نه وضع مان از 135 سال قبل 
بدتر است و نه مردان و زنان کارآفرین مان کمتر از نیاکان خود به آبادانی 

کشور فکرم کنند. پس چرا باید ناامید باشیم؟
جای تأسف است که اعتماد و امید در جامعه به شدت کاهش پیدا کرده 
است. طی دو سال گذشته با تصویب برجام امیدواری و شوق کشور را فرا 
گرفت. فعاالن اقتصادی با نشاط بیشتری کار کردند و رویای توسعه هر روز 
بیشتر در ذهن و جان آنان نقش بست، اما از یکسو بدعهدی و کارشکنی 
آمریکا و از طرف دیگر دوس��تان داخلی که در نقش دشمن ظاهر شدند و 
بذر ناامیدی را در جامعه کاشتند، همه آن تصورات متعالی را نقش بر آب 

کردند. امروز می خواهم به دولتمردان بگویم: این بخش خصوصی که شما 
آن را به بازی نمی گیرید، با آنها مش��ورت نمی کنید و تصمیمات را بدون 
اطالع آنها با بخش��نامه و ابالغیه اجرا می کنید، همان کسانی هستند که 
حتی پیش از مشروطه به فکر آینده کشور بودند و اکنون هم تمام زندگی 
و سرمایه ش��ان را روی همین زمین به کارخانه تبدیل کرده اند. نگاه بخش 
خصوصی ایران غیرسیاس��ی و غیرجناحی است و آنچه می خواهد آبادانی 

ایران اسالمی است.
باید یک بار برای همیشه این اصل را بپذیریم که هیچ کشوری در سراسر 
جهان توسعه پیدا نکرده است مگر اینکه حضور بخش خصوصی را پذیرفته 
باشد. ترکیه، چین، هند، مالزی، سنگاپور و لیست بلندباالیی از کشور ها را 
می توان به عنوان ش��اهد مثال آورد، اما امروز قصد گالیه و شکایت ندارم. 
ه��دف ما از برگزاری این مراس��م تالش در جه��ت تغییر گفتمان قالب از 

ضدیت با کارآفرینان به حمایت آنهاست.
امروز در هر محفلی حرف از گرانی، فس��اد، رانت و مفس��دان است، اما 
س��وال این اس��ت که کدام بخش خصوصی باریشه و غیررانتی را می توان 
در فهرست مفسدان یافت؟ اینکه فردی تازه به دوران رسیده یا برآمده از 
ثروت و رانت نفتی و ارزی در اثر سیاس��ت های غلط دولت ها، جامعه را به 
فس��اد می کشد و کارش را در پوشش یک شرکت یا کارخانه صوری پیش 
می برد، آیا از او فعال اقتصادی می س��ازد؟ نام کارآفرین را نباید آغشته به 

این گمراهی ها کرد.

کارآفرینان در شرایط سخت تر از این هم تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند

معاون فنی گمرک ایران علت تاخیر 17 ساله در ترخیص برخی از کاالها 
در گمرک را عدم اخذ مجوزهای الزم س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت 
و س��ازمان ملی استاندارد و همچنین انباش��ت خرده بارها در طول زمان 
اظهار کرد. به گزارش ایسنا، ترخیص کاالهای انبارشده در گمرک شهید 
رجایی به عنوان مهمترین و بزرگترین بندر تجاری کشور که به تنهایی 
حدود 58درصد عملیات کاالهای غیرنفتی، 43درصد عملیات جابه جایی 
فرآورده های نفتی و 85درصد از عملیات کانتینری بنادر کشور را برعهده 
دارد، مس��اله ای است که باعث ش��د در روزهای گذشته تیمی از مدیران 

ارشد گمرک کشور به استان هرمزگان و بندر شهید رجایی بروند.
تعیین تکلیف 15۰ پرونده گمرکی در سفر به هرمزگان

براس��اس مش��اهدات میدانی خبرنگار اعزامی ایس��نا، به منطقه ویژه 
اقتصادی بندر ش��هید رجای��ی، بیش از 150 پرونده مرب��وط به واردات 
کاالهای انبارش��ده در این بندر توس��ط تیم مدیران ارش��د گمرک و در 
حضور مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک ایران - مورد بررسی و 
تعیین تکلیف قرار گرفت که پیش بینی می ش��ود تا روزهای آینده حجم 

این پرونده ها صفر شود.
همچنین مقامات گمرکی با بررس��ی برخی پرونده ه��ای باقیمانده از 
س��ال های 1393 و 1394 عنوان کردند که دلیل عدم خروج و ترخیص 
ای��ن کاالها از گمرک متفاوت بوده و برخ��ی از مهم ترین دالیل توقف و 

رسوب این کاالها نیز در دو روز گذشته بررسی شده یا طی روزهای آینده 
به منظور تعیین تکلیف بررسی خواهند شد.

در عین حال، موضوع دسترسی برخی از دستگاه های مرتبط با واردات 
کاال به کشور نیز مطرح شد که مسئوالن گمرکی معتقدند باید نوع نیاز و 
سطح دسترسی دستگاه هایی که در زمینه رسوب کاال در گمرکات نقش 

دارند مشخص شود.
ترخیص کاالها از گمرک در گرو مجوز از دیگر سازمان ها

در بین این پرونده ها برخی کاالهای باقیمانده در گمرک از سال 1380 
در گمرک انبار ش��دهاند که مهرداد جمال ارونقی - معاون فنی گمرک 
ایران - در پاس��خ به س��وال ایس��نا در مورد علت این تاخیر 17 ساله در 
ترخیص این کاالها گفت که برخی از این کاالها نیازمند اخذ مجوزهایی 
از جمله از س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت یا س��ازمان ملی استاندارد 
بودهاند که چون مجوز آنها توسط واردکنندگان و صاحبان کاالها تعیین 
تکلیف نشده اند، در انبار مانده اند. همچنین در برخی از موارد هم بخش 
کوچکی از یک محموله بزرگ به دالیل فنی ترخیص نش��ده اس��ت که 
چون مقدارشان کم بوده صاحبان محموله دیگر به سراغ آن نیامده اند که 

مجموع اینها به مرور زمان تجمیع شده اند.
براساس اعالم مسئوالن گمرک بندر شهید رجایی در حال حاضر 42 
ه��زار کانتینر در انبارهای این بندر دپو ش��ده که 10 هزار کانتینر آن از 

سال 80 تاکنون تعیین تکلیف نشده اند. منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی با ظرفیت ساالنه 100 میلیون تن کاال، بزرگترین و مهم ترین بندر 
تجاری ایران اس��ت که به تنهایی 58درصد عملیات کاالهای غیرنفتی، 
43درصد عملیات جابه جای��ی فرآورده های نفتی و 85درصد از عملیات 

کانتینری بنادر کشور را برعهده دارد.
ترخیص ۸۰درصد واگن های مترو شهرداری تهران

معاون فن��ی گمرک ایران همچنین از موافق��ت با ترخیص 80درصد 
واگن ه��ای مترو ش��هرداری ته��ران خبر داد و گفت: یکی از مش��کالت 
اساس��ی مربوط به واگن های مترو شهرداری تهران عدم پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده است که نیاز به هماهنگی با سازمان امور مالیاتی داشت. 
با این حال با اخذ تعهد ذی حسابی از شهرداری تهران، با ترخیص حدود 
80درصد از واگن های مربوط به ش��هرداری تهران موافقت شده است و 
مابقی نیز زمانی که مشکالت مالیاتی آنها حل شود ترخیص خواهد شد.

همچنی��ن برخی از دیگر مش��کالت اساس��ی مطرح ش��ده از س��وی 
واردکنندگان مربوط به ثبت سفارش ها،  اتمام مهلت قانونی انجام پروسه 
واردات و لزوم اخذ مجوز دوباره از وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
و سایر دستگاه ها، مسائل مربوط به تخصیص ارز،  مباحثی در زمینه انتقال 
بدون ارز، اتمام مهلت کارت بازرگانی در حین انجام عملیات ورود کاال به 

گمرک و طی مراحل ترخیص کاال و ... است.

مجری س��امانه های نوی��ن  آبی��اری وزارت جهاد کش��اورزی گفت 
90درصد تجهیزات اجرای س��امانه های نوین آبیاری داخلی هستند و 
برای 400 هزار هکتار ظرفیت فنی و مهندس��ی داریم بنابراین نگرانی 

بابت تحریم ها نداریم.
به گزارش تسنیم، عباس زارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری 
س��امانه های نوین  آبیاری وزارت جهاد کش��اورزی دیروز در نشس��ت 
خبری اظهار کرد: یک میلیون و 800 هزار هکتار از اراضی کش��ور به 
سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده اند؛ در سال قبل 18 هزار و 215 
پروژه اجرا ش��د که بخش��ی از آن نیز هنوز در حال تکمیل اس��ت که 
این تعداد پروژه در سطحی بالغ بر 302 هزار هکتار انجام شده است.

وی با بیان اینکه که از طریق سامانه های برخط امکان کنترل و رصد 
سامانه های نوین آبیاری اجرا شده وجود دارد، افزود: هزینه های اجرای 
هر هکتار 13 تا 14 میلیون تومان برآورد ش��ده که 10 میلیون هزینه 
آن را م��ا پرداخت کنیم و مابقی آن را نیز باید خود کش��اورز بپردازد 

که با وجود آنکه هزینه ها در سال جاری گران شده نرخ ما هنوز تغییر 
نکرده اس��ت. مجری س��امانه های نوین  آبیاری وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: پرداخت سهم کش��اورز از سه طریق پرداخت نقدی پول، انجام 
کار کارگ��ری ی��ا خودیاری در اراضی کش��اورزی یا اجاره یک س��اله، 
بهره برداری آن زمین به پیمانکار بخش خصوصی انجام می شود که در 

هر استان براساس دستورالعمل ها این روش ها در حال جریان است.
زارع تاکید کرد: 25 تا 30درصد پرداخت س��هم کش��اورزان به طور 
معمول به طور نقدی پرداخت شده است،  اما در هر استان با توجه به 

تقاضای فرد و شرایط استانی متفاوت است.
وی درباره اولویت اختصاص اعتبارات برای اجرای س��امانه های نوین 
آبیاری گفت: براس��اس میزان تنش آبی آن منطقه و متوس��ط بارش و  

براساس عملکرد و جذب انجام شده صورت می گیرد.
مشاور وزیر جهاد کشاورزی افزود: حداقل 30درصد افزایش راندمان 
آن با اجرای این طرح در مزارع کشور داشته ایم اما کشاورزان نمونه ما 

توانسته اند تا 300درصد افزایش عملکرد داشته باشند.
زارع گفت: در هش��ت سال گذش��ته باوجود مشکالت خشکسالی و 
کاهش امکان برداش��ت از منابع زیرزمینی میزان تولید در کش��ور ما 
کاهش نداشته است که این نشان دهنده تاثیر اجرای سامانه های نوین  

آبیاری در محصوالت مختلف کشاورزی از جمله گندم است.
مجری س��امانه های نوین  آبیاری وزارت جهاد کش��اورزی با اشاره به 
برنامه های وزارت جهاد کشاورزی درباره بهره گیری از اینترنت اشیاء در 
اراضی کشاورزی گفت: در این ارتباط همکاری هایی با وزارت ارتباطات 
خواهیم داش��ت و قراردادهایی منعقد ش��ده اس��ت تا با بهره گیری از 
اینترنت اش��یاء بتوانی��م افزایش بهره وری در بخش کش��اورزی ایجاد 
کنیم. در این ارتباط پنج ش��رکت دانش بنیان پیش��نهادات خود را در 
ای��ن زمینه به ما ارائه دادند که چند نمون��ه آنها به صورت پایلوت در 
نقاط مختلف کشور اجرا می شود. هرچند که قبل از دولت خود بخش 

خصوصی نیز در چند نقطه کشور این طرح را پیاده کرده بود.

چرا 17 سال کاالها در گمرک مانده اند؟

تحریم ها مشکلی برای اجرای سامانه های نوین آبیاری ایجاد نمی کند
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احتمال گران شدن خودرو در شب عید 
بسیار کم است

در پ��ی ایجاد تنش در روابط بین المللی ش��اهد کاهش تولید 
خودرو در س��ال جاری شدیم که این عدم عرضه مناسب زمینه 
را ب��رای حض��ور دالالن در بازار خودرو فراهم س��اخت با وجود 
این به گفته بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان تهران 
چنانچه خودروسازان اقدام به عرضه محصوالت کنند قطعا بازار 

شب عید بدون تورم سپری خواهد شد.
نعمت اهلل کاش��انی نسب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با 
متعادل توصیف کردن بازار خودرو اظهار داش��ت: در حال حاضر 
شاهد بازاری متعادل هس��تیم که با ادامه این روند، گران شدن 
خودرو بعید به نظر می رسد زیرا طی دو هفته گذشته نیز شاهد 

افزایش قیمت ها در بازار خودرو نبودیم.
وی در ادام��ه اف��زود: علی رغم برخ��ی اظهارنظره��ا مبنی بر 
احتم��ال افزای��ش یافتن قیمت خ��ودرو اما ش��واهد گویای این 
مطلب اس��ت که اگر قیمت ها س��یر نزولی به خ��ود نگیرد قطعا 

افزایش نیز نخواهد یافت.
وی گفت: س��اماندهی بازار ش��ب عید باس��تانی نوروز در گرو 
افزای��ش تولید خودرو و عرضه به بازار اس��ت و از آنجا که دولت 
در تصمیم��ی موثر اق��دام ب��ه تخصی��ص ارز 4200 تومانی به 

قطعه سازان کرده است امیدواریم قیمت ها در بازار بشکند.
بازرس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو اذعان 
داش��ت: قطع��ا با اق��دام به موق��ع دولت محترم ش��اهد کاهش 
قیمت ها در بازار خواهیم بود و اگر زمینه کاهش قیمت تمام شده 

خودرو فراهم شود نباید نگران بازار شب عید باشیم.
کاش��انی نس��ب درخصوص مدیریت بازار خ��ودرو در روزهای 
پایانی سال که تقاضا برای خرید افزایش می یابد، گفت: مدیریت 
بازار خودرو تنها در صورتی امکان پذیر اس��ت که خودروس��ازان 
محصوالت خ��ود را به موقع به ب��ازار عرضه کنند زی��را تنها راه 
پیشگیری از اvیجاد اخالل در بازار، عرضه کافی خودرو و تامین 

نیاز بازار شب عید است.
وی ب��ا تاکی��د بر لزوم تولید بیش��تر خودرو و عرض��ه به بازار 
گف��ت: در حال حاضر ب��ازار خودرو با کمبود مواجه نیس��ت اما 
عرضه کم خودروسازان و اعالم کاهش تولید در ماه های گذشته 
در م��ردم هول و هراس ایجاد کرده که مبادا خودرو گران ش��ود 
در صورتی که تاکید می کنم مردم نگران بازار ش��ب عید نباشند، 
بس��یار بعید به نظر می رسد نرخ ها دگر بار سیر صعودی به خود 

بگیرند.

بورس منتظر گرانی رسمی خودرو
سهام گروه خودرو همچنان در روند 

صعودی قرار دارد
 »خ��ودرو گران خواهد ش��د«،  ای��ن خبر هفت��ه ای  چندین 
مرتبه در رسانه ها منتشر می ش��ود تا بازار خودرو را آماده  اعالم 
قیمت های جدید کند؛ قیمت هایی که هم برای نمایش��گاه داران 
و دالل های بازار خودرو مهم اس��ت و هم سهامداران شرکت های 
خودروسازی در بازار س��رمایه. حجم معامالت و رشد سهم های 
خودروی��ی در هفته های گذش��ته در ب��ورس بیانگر توجه خاص 
س��هامداران به شرکت های خودروس��ازی و البته افزایش قیمت  
خودروست. تحلیل ها نیز از این حکایت دارد که با افزایش قیمت 
خودرو، ش��اید حاشیه  سود دالل ها به ش��دت  کاهش پیدا کند، 
ولی س��هامداران شرکت های خودروس��ازی سود خوبی در کوتاه 

مدت می برند.
شبکه های مجازی به ویژه تلگرام به محل بحث بین طرفداران 
س��هم خودرویی و مخالفان آن تبدیل ش��ده  اس��ت. ادمین های 
زیادی که خود را کارش��ناس بورس معرفی می کنند در ماه های 
گذشته خرید سهم خودرو را غیرمنطقی و زیان ده معرفی کردند 
و برای این ادعا دالیلی نیز ارائه دادند، ولی مسئله اینجاست پس 
از بازار خوب ش��هریور و نیمه نخس��ت مهر، بخش های مختلف 
بازار س��رمایه مانند پتروشیمی ها، فوالد و آهن ضرر سنگینی را 
متحمل ش��دند و  در مقابل س��هم های خودرویی یا ثابت ماندند 

یا در سود هستند.
 فراز و فرود سهام در صنعت های مختلف

گروه شیمیایی و فلزات اساسی در ماه های گذشته بار ها توسط 
کارشناس��ان مختلف سیگنال شده  اس��ت ولی قیمت آنها نه تنها 
افزایش پیدا نکرد، بلکه با کاهش ش��دیدی همراه بود. ذوب آهن 
اصفهان که پیش بینی  می ش��د بار دیگر به اهداف باالتر از 400 
تومان برس��د، اکنون بعد از افزایش سرمایه 85درصدی پایین تر 
از 180 تومان نوسان می کند. فوالدمبارکه که کارشناسان هدف 
هزار تومان را برای آن متصور بودند، در کانال 400 تومان نوسان 
می کند. وضعیت پتروش��یمی ها نیز عجیب اس��ت. پتروش��یمی 
ش��ازند چند ماه قبل در قیمت 700 تومان قرار داشت و اهداف 
باالتر از 800 تومان برای آن ترسیم می شد، ولی در دهه  ابتدایی 
دی  کمت��ر از 500 تومان نوس��ان می کند. پی��ش از 13 آبان به 
دلی��ل رای دادگاه الهه، س��یگنال خرید از گ��روه  مواد غذایی و 
دارویی نیز داده می ش��د، ول��ی از حدود یک ماه قبل تاکنون دو 
گ��روه خودرویی و بانکی مورد توجه ب��ازار قرار گرفت که هر دو 
رش��د  کردند. گروه خودرو به دلیل انتشار خبر های ضد و نقیض 
و تکذیب های متعدد رش��د کمتری نسبت به گروه بانکی داشت،  
در حالی که گرو ه بانکی تاکنون وضعیت  خیره کننده ای داش��ته 
 اس��ت و ادمین ها در ش��بکه های مجازی اهداف باالیی برای آن 
ترس��یم می کنند. نقد کانال های مختلف به سهم گروه خودرو به 
دلیل وضعیت نامناس��ب بنیادی این گروه اس��ت. با وجود اینکه 
همه  می دانند سهم  خودروس��ازان پس از افزایش قیمت خودرو 
س��ود خوبی برای س��هامداران خواهد داش��ت، ولی این صنعت 
با مش��کالت ریز و درش��ت زیادی دس��ت و پنجه نرم می کند و 
ش��رکت   های فعال در آن از نظر بنی��اد ی وضعیت خوبی ندارند، 
به عالوه اینکه بازار خودرو پس از افزایش قیمت مانند سال 93 
دچار رکود سنگینی خواهد شد، در نتیجه با وجود روند صعودی 
قیمت ها در گروه خودرو، هنوز کارشناسان متعددی به این گروه 

انتقاد می کنند.

مصوبه هیات  وزیران برای ترخیص 13 هزار خودروی مانده در گمرک 
چهار ماه اعتب��ار دارد و خودرو هایی که تا تاریخ تصویب این مصوبه، وارد 

کشور شده باشد، مشمول هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،   مهدی میراشرفی در حاشیه نشست 
مدیران وزارت اقتص��اد و دارایی با مجمع کارآفرینان در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به ترخیص خودرو های موجود در گمرک اظهار داش��ت: پس  از 
ممنوعی��ت واردات خودرو های لوکس، بیش از 12 ت��ا 13 هزار نفر برای 
خری��د خودرو، پی��ش ثبت نام کرده بودند که به ناچ��ار باید این خودرو ها 

تحویل مشتری شود.
وی اف��زود: از س��وی دیگر،   گمرک باید 4200 میلی��ارد تومان درآمد 

گمرکی کسب می کرد که این درآمد معطل مانده بود.

وی ادام��ه داد: مجموع این دالیل موجب ش��د ت��ا ترخیص خودرو های 
باقی مانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود.

معاون وزیر اقتصاد گف��ت: خودرو هایی که تا تاریخ ابالغ این مصوبه در 
اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه، قبض انباره شده اند، با پرداخت حقوق 
و عوارض و انجام ثبت سفارش جدید، قابلیت ترخیص خواهند داشت که 
با ابالغ وزارت صنعت به گمرک، ترخیص این خودرو ها از همین هفته آغاز 
می شود. رئیس کل گمرک در مورد نوع خودرو هایی که می توانند از گمرک 
ترخیص شوند، اظهار داشت: خودرو هایی که از کانال وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ثبت س��فارش ش��ده باش��ند نباید باالی 2500 سی سی قدرت 
داش��ته باشند. همچنین متناس��ب با قیمت باالی 40 هزار دالر، مشمول 

افزایش پرداخت سود بازرگانی هم هستند.

وی ب��ا بیان اینک��ه در 9 ماهه اخیر 32 میلی��ارد دالر کاال از گمرکات 
ترخیص شده اس��ت، گفت: در همین مدت 33 میلیارد دالر هم صادرات 
داشته ایم، با این حال تحریم ها باعث شده ماندگاری کاال در گمرک به طور 

میانگین افزایش پیدا کند.
میراشرفی با اشاره به برخی گمانه زنی ها در مورد عدم ترخیص کاال بعد 
از 13 آبان ماه، تصریح کرد: از 13 آبان ماه تا اوایل دی ماه 6میلیارد دالر کاال 
از گمرک ترخیص شده است که این کاال ها از کاال های اساسی و مواد اولیه 

تا ماشین آالت خط تولید را شامل می شود.
رئیس  کل گمرک کشور با بیان این که کاال هایی که پرداخت ارزی آنها 
هم انجام نشده باشد تا 80درصد از آنها ترخیص می شود، گفت: این اقدام 

در راستای جلوگیری از بروز مشکل در خط تولید است.

نحوه ترخیص ۱۳۰۰۰خودروی دپوشده از هفته جاری

نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت الستیک های بازیافتی 
عمر مفید کوتاه تری نس��بت به الستیک های اس��تاندارد دارد و خطر 

ترکیدگی آنها چندین برابر دیگر الستیک ها است.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری»عص��ر خودرو« ب��ه نق��ل از خانه ملت، 
سیداحس��ن علوی با هشدار نسبت به نبود نظارت بر واردات الستیک، 
گفت: متأسفانه بخشی از واردات الستیک خودروهای سبک و سنگین 
از کش��ور چین صورت می گیرد و در این میان این نگرانی وجود دارد 

که بخشی از این الستیک ها، محصوالت بازیافتی باشد.
چینی ها برای الستیک های کهنه عاج درست می کنند

نماینده مردم س��نندج و دیواندره در مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: الستیک های بازیافتی عمر مفید کوتاه تری نسبت به الستیک های 
اس��تاندارد دارد و خطر ترکیدگی آنها چندین برابر دیگر الس��تیک ها 

است، زیرا آنها الستیک های کهنه را جمع آوری کرده و بار دیگر برای 
آن عاج درست می کنند.

ما در س��ال های گذشته س��فری به کشور چین داش��تیم و در این 
س��فر بازدیدی از مناطق صنعتی این کشور صورت گرفت، در یکی از 
بازدیدها ما را به نزدیکی چند روستا برده و اعالم کردند که محصوالت 
صادرشده به ایران در این مناطق تولید می شود، این در حالی است که 

این مناطق زیرساخت های الزم را برای تولیدات نداشتند.
وی گفت: ما در س��ال های گذش��ته سفری به کش��ور چین داشتیم 
و در این س��فر بازدیدی از مناطق صنعتی این کش��ور صورت گرفت، 
در یک��ی از بازدیدها ما را به نزدیکی چند روس��تا برده و اعالم کردند 
که محصوالت صادرش��ده به ایران در این مناطق تولید می ش��ود، این 
در حالی اس��ت که این مناطق زیرس��اخت های الزم را برای تولیدات 

نداشتند.
واردات الستیک از کشور چین باید کامال متوقف شود

ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم، با اعالم اینکه واردات الس��تیک 
از کش��ور چین باید کامال متوقف ش��ود، گفت: به نظر من کشورهای 
اروپایی حتی کش��ورهای کوچک این قاره جایگزین بهتری نس��بت به 

چینی ها است و باید محصوالت از این کشورها وارد شود.
هش��دار نس��بت ب��ه توقف فرآین��د بازرس��ی و آزمای��ش مرغوبیت 

الستیک های وارداتی
علوی ادامه داد: در هفته های اخیر خبرهایی در رسانه ها مطرح شد، 
مبنی بر اینکه شاید فرآیند بازرسی و آزمایش مرغوبیت الستیک های 
وارداتی کاهش یابد که این قطعا این مس��ئله به ضرر مصرف کنندگان 

و مردم ما خواهد بود.

رئیس کل گمرک کش��ور با بیان اینکه ترخی��ص خودروها از هفته 
آینده ش��روع خواهد شد، مصوبه هیات وزیران برای ترخیص خودروها 
را دارای اعتب��اری چه��ار ماهه اظهار کرد ک��ه خودروهایی که پس از 
تاریخ این مصوبه وارد ش��ده باشند امکان ترخیص نخواهند داشت. به 
گزارش فانوس، مهدی میراش��رفی، رئیس کل گمرک کشور در حاشیه 
نشس��ت مدیران وزارت اقتص��اد و دارایی با مجم��ع کارآفرینان و در 
جم��ع خبرنگاران با بیان اینکه در 9 ماه اخیر 32 میلیارد دالر کاال از 
گمرکات ترخیص ش��ده اس��ت، گفت: در همین مدت 33میلیارد دالر 
هم صادرات داشته ایم، با این حال تحریم ها باعث شده ماندگاری کاال 
در گم��رک از 20 روز به 30 ت��ا 40 روز به طور میانگین افزایش پیدا 
کند. وی با اشاره به برخی گمانه زنی ها در مورد عدم ترخیص کاال بعد 
از 13 آبان ماه، اظهار کرد: از 13 آبان ماه تا اوایل دی ماه 6میلیارد دالر 

کاال از گمرک ترخیص ش��ده است که این کاالها از کاالهای اساسی و 
مواد اولیه تا ماشین آالت خط تولید را شامل می شود.

رئیس کل گمرک کش��ور با بی��ان اینکه کاالهایی که پرداخت ارزی 
آنها هم انجام نش��ده باش��د تا 80درصد از آنها ترخیص می شود، این 
مس��اله را به خاطر احتیاط برای به مشکل نخوردن خط تولید ارزیابی 
ک��رد و گفت: کاالهایی که صادرات ش��ان به مناطق آزاد فراهم ش��ده 
است مشمول بحث مواد اولیه و ماشین آالت موثر در خط تولید است.
میراشرفی با اش��اره به ترخیص خودروهای موجود در گمرک علت 
این مساله را مجوز خاص هیات وزیران در این باره اظهار کرد و افزود: 
بعد از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس بیش از 12 تا 13 هزار نفر 
به نحوی پیش  ثبت نام داشتند که ناچار باید این خودروها باید تحویل 
مشتری می شد. از سوی دیگر گمرک باید 4200 میلیارد تومان درآمد 

گمرکی کس��ب می کرد که مجموع این دالیل موجب ش��د تا ترخیص 
خودروهای باقی مانده در گمرک عملیاتی شود.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت که این خودروهای ترخیص ش��ده 
ت��ا تاریخ ابالغ مصوبه در اماکن گمرکی و ویژه انبار ش��ده اند و تنها با 
ثبت سفارش جدید قابلیت ترخیص دارند. این مصوبه چهار ماه اعتبار 
دارد به ش��رط اینکه تا تاریخ تصویب این مصوبه خودرو به کشور وارد 

شده باشد.
وی در مورد نوع خودروهایی که می توانند از گمرک خارج شوند هم 
اظهار کرد: خودروهایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت 
س��فارش شده باشند نباید باالی 2500 سی سی قدرت داشته باشند. 
همچنین متناس��ب با قیمت ب��االی 40 ه��زار دالر خودروها افزایش 

پرداخت سود بازرگانی هم پیش بینی شده است.

واردات الستیک از چین باید فوراً متوقف شود

مصوبه ترخیص خودرو 4 ماه اعتبار دارد
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کسب و کارامـروز۸

در نشس��ت مس��ئولین معاونت علمی و نماینده مجلس ش��ورای 
اسالمی با نمایندگان شتاب دهنده ها و استارتاپ ها، بر رفع مشکالت 

پیش روی توسعه شتاب دهنده  ها تاکید شد.
و  ارتباط��ات  مرک��ز  گ��زارش  ب��ه 
اطالع رس��انی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، برخ��ی از نمایندگان 
ش��تاب دهنده ها و شرکت های دانش بنیان 
با سید عبدالمجید شجاع، معاون پارلمانی 
معاونت علمی و س��یده فاطمه حس��ینی، 
نماین��ده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی دیدار کرده و مشکالت پیش روی 
توسعه کسب و کار خود را مطرح کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره به اهداف برگزاری این 
نشس��ت، گفت: هدف از برگزاری نشست 
ب��ا نماین��دگان ش��رکت های دانش بنیان 

و ش��تاب دهنده ها، آشنایی با مش��کالت پیش روی آنها و رفع این 
معضالت است.

وی افزود: در مجلس شورای اسالمی تالش های زیادی برای رفع 

این مشکالت و اصالح قوانین موجود در حوزه تجارت است تا کسب 
و کارهای نوین بتوانند بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.

ب��ه گفته حس��ینی، یکی از مهم ترین قوانینی که به توس��عه این 
نوع کسب و کارها کمک می کند، قانون 
مالکیت معنوی اس��ت که این قانون در 
مجلس شورای اسالمی در حال اصالح و 

نهایی شدن است.
وی ادام��ه داد: یک��ی دیگ��ر از قوانین 
خوب در این حوزه، تخصیص 40درصد 
اعتبارات ش��رکت ها و موسسات اعتباری 
دولتی به دانش��گاه ها است که با اجرای 
کام��ل این قانون مبل��غ قابل توجهی به 

این حوزه اختصاص می یابد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به برگزاری جلسه ای 
برای رف��ع مش��کالت فین تک ها، گفت: 
برای توس��عه فعالی��ت فین تک ها نیز ب��ا بانک مرک��زی مذاکراتی 
داش��ته ایم تا نحوه عملکرد این نهاد در برخورد با فین تک ها اصالح 

شود.

دومی��ن دوره رویداد روز بازاریابی دیجیتال در تاریخ 27 و 28 دی ماه 97 و 
با حضور متخصص��ان این حوزه در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار 
می ش��ود. بنابر اعالم علی بابا، این رویداد با حضور یک هزار نفر از کارشناس��ان 

بازاریاب��ی دیجیتال، کارشناس��ان تولید محتوا، 
مدیران کس��ب وکارها، فعالین حوزه اکوسیستم 
استارتاپی، دانشجویان و عالقه مندان به این حوزه 
برگزار خواهد شد. حضور برترین مدیران عامل و 
بازاریابی و بازاریابی دیجیتال شرکت های بزرگ 
اس��تارتاپی مانند، علی بابا، دیجی کاال، تپس��ی، 
اس��نپ  باکس و ایوند به عنوان س��خنران و ارائه 
ورکش��اپ های تخصصی در زمین��ه جدیدترین 
موضوع��ات دیجیت��ال مارکتین��گ و همچنین 
برگ��زاری نمایش��گاه، این روی��داد را به فضایی 
منحصر به فرد برای شبکه سازی و برقراری ارتباط 
با کارشناسان، فعاالن و عالقه مندان این حوزه و 
همچنین فرصتی برای معرفی استارتاپ های نوپا 

و رونمایی از محصوالت و دستاوردهای استارتاپ های بزرگ تبدیل کرده است.
همچنین برگزاری بیش از 12 س��اعت ورکش��اپ تخصص��ی با موضوعات 
ریتارکتین��گ، ایمیل مارکتینگ، کانتنت مارکتینگ، پرفورمنس مارکتینگ، 

SEO-SEM و اس��تراتژی های طراحی کمپین، ارائه 10 س��خنرانی توسط 
بنیان گذاران، مدیران عامل و مدیران بازاریابی شرکت های موفق استارتاپی در 
زمینه های مختلف بازاریابی دیجیتال و سه پنل با محوریت تبلیغات اینترنتی، 
اینفلوئنس��ر مارکتینگ و ویدئو مارکتینگ از 
جمله برنامه های رویداد روز بازاریابی دیجیتال 

DMDAY2019 (2019 )است.
ارائ��ه یک پنل تخصصی و دو س��خنرانی با 
حضور شرکت های علی بابا، یکتانت و دیجی کاال 
از برنامه های روز اول این رویداد است. روز دوم 
رویداد نیز از س��اعت هشت صبح آغاز می شود 
که ش��امل دو پن��ل با موضوعات اینفلوئنس��ر 
مارکتین��گ و ویدئو مارکتین��گ و همچنین 
هشت سخنرانی توسط نمایندگان شرکت های 

مختلف است.
در دومی��ن دوره روی��داد دیجیت��ال، ی��ک 
نمایش��گاه تخصصی نیز برگزار می شود که به 
اس��تارتاپ های نوپا امکان می  دهد تا به معرفی خود و خدمات ش��ان بپردازند. 
همچنین شرکت های بزرگ می توانند با شرکت در این نمایشگاه تخصصی، از 

خدمات و محصوالت جدیدشان رونمایی کنند.

بزرگترین گردهمایی ساالنه متخصصان بازاریابی دیجیتال برگزار می شودمشکالت پیش روی توسعه شتاب دهنده ها مرتفع می شود

باوجود س��قوط شدید قیمت بیت کوین در س��ال 2018 و روند نزولی بازار 
رمزارزها، در سال جدید سرمایه گذاران چه انتظاری از این صنعت دارند؟

س��ال 2018، بی��ت  کوین بزرگ ترین رک��ود تاریخی خ��ود را تجربه کرد، 
به طوری ک��ه در پای��ان ماه دس��امبر، ارزش این ارز رمزنگاری ش��ده 80درصد 
پایین تر از قیمت آغاز سال آن بود. به  این  ترتیب بیت کوین با روند بازار نزولی 
)بازار خرس��ی( وارد سال 2019 شد. س��ؤالی که مطرح می شود این است که 
سرمایه گذاران در دو فصل اول سال جاری، باید چه انتظاری از این بازار داشته 

باشند؟
چند کاتالیزور در افق بیت کوین

در س��ه ماهه  اول س��ال 2019، مؤسس��ه Bakkt، یک��ی از صرافی ه��ا و 
ارائه دهن��دگان نقدینگی ارزهای 
دیجیتال که توسط شرکت مادر 
ICE بورس اوراق بهادار نیویورک 
اداره می ش��ود، یک��ی دیگ��ر از 
بازارهای معامالت آتی بیت کوین 

را راه اندازی می کند.
آت��ی  معام��الت  بازاره��ای 
بیت کوین، در اواخر س��ال 2017 
و توس��ط دو اپراتور بزرگ یعنی 
CBOE و CME تنظیم شدند، 
اما از آنج��ا که بازاره��ای هر دو 
اپراتور با محوریت پول نقد عمل 
می کنن��د، تأثیر زی��ادی بر روند 
دارایی های  کوتاه م��دت  قیم��ت 

دیجیتال نخواهند داشت.
به گفته  جیک چروینس��کی،   
وکیل دولتی دادگستری و وکیل 
مداف��ع بخ��ش دعوی ب��ورس و 
 Kobre &  اوراق بهادار سازمان
Kim، ب��ازارگاه Bakkt درواقع 
ی��ک ب��ازار فیزیک��ی بیت کوین 
اس��ت ک��ه تحوی��ل BTC را به 

س��رمایه گذاران تضمین می کند. این بازار می تواند تأثی��ر زیادی روی قیمت 
رمزارزها داش��ته باش��د، زیرا مدار عرضه  بیت کوین را تحت تأثیر قرار می دهد. 

چروینسکی می گوید:
توجه کنید که Bakkt، یک نیروی واقعی حفظ و عرضه بیت کوین است. به 
این معنا که جریان های داخلی س��ازمانی و نهادی، می توانند عرضه  یک ارز را 
کاهش و بالطبع قیمت آن را افزایش دهند. این پروسه، با عملکرد بازارهای آتی 
کنترل ش��ده  بیت کوین نظیر CME و CBOE که صرفاً با محوریت تبادالت 

نقدی آینده فعالیت می کنند، متفاوت است.
فاکتوری که تأثیر بالقوه  Bakkt بر قیمت بیت کوین را تعیین می کند، نرخ 
تقاضای مش��تریان آمریکایی این ش��رکت در طول چندماهه اول سال 2019 

خواهد بود.
گرچ��ه بس��یاری از س��رمایه گذاران، هم اکن��ون نی��ز Bakkt را یک��ی از 
 Bakkt کاتالیزورهای اصلی بهبود وضعیت بیت کوی��ن می دانند، اما تقاضای
هنوز هم نامش��خص اس��ت. این احتمال وجود دارد که سیر نزولی و ادامه دار 
قیمت ها که به فروش حجم باالی بیت کوین منجر شد، روند و سود مورد انتظار 

اولیه  این شرکت را محقق نکند.
البته هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا Bakkt، در میان مدت به افزایش 
معنی دار قیمت BTC کمک می کند یا خیر. اما، راه اندازی اولین بازار فیزیکی 
آت��ی بیت کوی��ن در ایاالت متحده، عامل مثبتی ب��رای این بخش و همچنین 
نهادینه سازی دارایی های رمزنگاری شده، به عنوان یک کالس دارایی محسوب 

می شود.
Nasdaq بورس اوراق بهادار ،Bakkt از طرف دیگر، در پی خبر تأس��یس
نیز تصمیم دارد یک بازار معامالت آتی دیگر را راه اندازی کند. این برنامه تقریباً 
هم زمان خواهد بود با بیانیه آینده  کمیسیون اوراق بهادار آمریکا )SEC( درباره  
صندوق س��رمایه گذاری قابل معامله در بورس )ETF(، که درخواس��ت آن را 
آمریکایی  سرمایه گذاری  شرکت 
 SolidX  و استارتاپ VanEck

ارائه کرده بودند.
آیا یک ETF در راه است؟

ETF یا صندوق سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله در ب��ورس، یکی از 
سرمایه گذاری  صندوق های  انواع 
اش��تراکی اس��ت که س��هام آن، 
درست مانند ش��رکت های سهام 
عمومی و همچنی��ن دارایی های 
فیزیک��ی، در بازار ب��ورس مبادله 

می شود.
به گفته  هس��تر پیرس، یکی از 
مقامات ارش��د بخش دارایی های 
 ،SEC کمیس��یون  رمزن��گاری 
تصویب ETF بیت کوین ممکن 
اس��ت چند روز یا چند س��ال به 
طول بینجامد و س��رمایه گذاران 
نباید منتظر چنین چیزی بمانند. 

او گفته بود:
الزم نیست نفس خود را حبس 
کنید و منتظر بمانید. من اکیداً به 
م��ردم توصیه می کنم که تصمیمات مهم خود را به تصویب ETF بیت کوین 
یا دارایی های رمزنگاری شده واگذار نکنند. همه  شما می دانید که من به سختی 
تالش می کنم همکارانم را تشویق کنم که با ذهن بازتر و روشن تری به حوزه 
دارایی ها و ارزهای رمزنگاری شده نگاه کنند، اما من هم به آن اندازه که برخی 

از مردم می گویند، قابل تحسین نیستم.
صرف نظر از ETF، قیمت BTC براساس یک چرخه تغییر خواهد کرد. طی 
س��ال 2018، صنعت ارزها و دارایی های دیجیتال در برخی حوزه ها پیشرفت 
چشمگیری داشت و تحوالت مثبت بی سابقه ای را نسبت چند سال اخیر شاهد 
ب��ود. با این  حال همه  تغیی��ر و تحوالت، تأثیر زیادی بر قیمت این دارایی های 

نداشتند.
از لحاظ تاریخی، به طور متوس��ط 62هفته طول کشید تا بیت کوین از یک 
اصالح اساس��ی بهبود پیدا کند. بیش��تر تحلیلگران انتظار دارند که وضعیت 
بیت کوین، تا پایان س��ه ماهه دوم سال 2019، روند تدریجی مثبتی را تجربه 

کند.
cnn/zoomit :منبع

انتظارات بالقوه  سرمایه گذاران از بیت کوین در سال 2۰19

دریچــه

سامس��ونگ در جریان نمایش��گاه علم و فن��اوری CES2019 الس وگاس 
اعالم کرده اس��ت که دس��تیار صوتی اختصاصی بیکس��بی از اپلیکیشن های 

گوگل پشتیبانی خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، نمایش��گاه علم و فناوری CES 2019  که در بازه زمانی 
8 تا 11 ژانویه سال جاری میالدی در شهر الس وگاس ایاالت متحده آمریکا 
برگزار می ش��ود و دیروز نخس��تین روز از آغاز به کار رسمی آن بود، هر ساله 
میزبان ش��رکت های بزرگ و غول های تکنولوژی متعددی در جهان است تا از 
جدیدترین محصوالت خود و س��رویس های به روز خود رونمایی و پرده برداری 

کنند.

دستیار صوتی سامسونگ در اختیار 
کاربران اپلیکیشن های گوگل

چهارشنبه
19 دی 1397

شماره 1238
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مدیرکل توس��عه کسب و کارهای فضا پایه س��ازمان فضایی ایران با 
تاکید بر حمایت این س��ازمان از ورود کس��ب و کارهای نوپا به صنعت 
فض��ا گفت کس��ب و کارهای نوپا ب��ا ورود به این بخ��ش ضمن ایجاد 

ارزش افزوده برای خود، به توس��عه کش��ور 
کمک کنند.

»شبنم یزدانی« در گفت و گو با خبرنگار 
ایرن��ا، افزود: ورود هرچه بیش��تر کس��ب و 
کارهای نوپا به صنعت فضایی ضمن توسعه 
اش��تغال می تواند رفاه و آسایش بیشتری را 
برای مردم به دنبال داش��ته باشد، بنابراین 
ضروری اس��ت بخش خصوصی بیش��تر در 
این عرصه وارد ش��ده و با استفاده از زنجیره 

ارزش این صنعت ارزش افزوده ایجاد کند.
وی معتق��د اس��ت، گرچ��ه بحث کس��ب 
و کاره��ا و فعالیت ه��ای فضاپای��ه موض��وع 
جدیدی در جهان و ایران نیست و سابقه آن 

به بیش از 30 سال می  رسد، اما ورود بخش خصوصی و همگانی کردن 
فرصت های اس��تفاده از داده های فضایی و ورود آنها به زندگی روزمره 
و حل مس��ائل و چالش های موجود مواردی هستند که سازمان فضایی 

ایران عالقه مند است جوانان به آن ورود کنند.
مدیرکل توس��عه کس��ب و کارهای فضاپایه با برشمردن کاربردهای 
اطالع��ات فضای��ی ب��ر زندگی روزم��ره اظهار داش��ت: سیس��تم های 
گوش��ی های  روی  ک��ه  موقعیت ی��اب 
هوش��مند تلفن همراه قرار دارند برمبنای 
سیس��تم های ماهواره ای فعالیت می کنند؛ 
بسیاری از نقشه هایی که تولید می شوند و 
ما با آنها موقعیت خود را مشخص می کنیم 

نیز از تصاویر ماهواره ای کمک می گیرند.
ارتباطات ماهواره ای  ادام��ه داد:  یزدانی 
و کارت های بانک��ی و ارتباطات مخابراتی 
هم  )ای.تی.ام ها(  خودپرداز  دس��تگاه های 
از داده ه��ای ماه��واره ای به��ره می گیرند 
بنابراین فناوری فضایی در زندگی روزمره 

ما ایرانی ها به شدت جا افتاده است.
»اینکه بخش خصوصی ورود کرده و آن 
را در جنبه های دیگر و بیش��تر زندگی گس��ترش دهد و افراد بیشتری 
ورود کرده و آسانی بیشتری برای انسان فراهم و اشتغال ایجاد کند، هم 

مورد تاکید جهان است و هم در کشورمان به شدت دنبال می شود.«

معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزی��ر کار از انعقاد قرارداد 22 
میلیون یورویی با هش��ت برند بین المللی در حوزه پوش��اک خبر داد 
و گفت با اجرای طرح اش��تغال روس��تایی بازگش��ت به روستاها آغاز 

شده است.
به گزارش ایسنا، عیسی منصوری با اشاره 
به پرداخت تس��هیالت اش��تغال روس��تایی 
گفت: اعتقاد ما این اس��ت ک��ه اگر قرار به 
ارائ��ه کمک های اش��تغال اس��ت وام برای 
ایج��اد دار قالی مش��کل را ح��ل نمی کند، 
بلکه افراد را بده��کار می کند ولی اگر روی 
اتصال برندهای فعلی شناخته شده و حضور 
آنها در بازارهای جهانی متمرکز شویم و به 
آنها کمک بالعوض کنیم تا به ش��کل فنی 
به ابزارهای الزم ب��رای حضور در بازارهای 
جهانی مجهز شوند گام اول ما برای تقویت 
و توسعه اش��تغال برداشته و به شکل گیری 

تقاضا منجر می شود.
وی ادام��ه داد: وقتی تقاضا ش��کل گرفت دار قالی ایجاد می ش��ود، 
 بافندگان جدید فعال می ش��وند، س��فارش ش��کل می گیرد و زنجیره 

ارزش در ب��ازار به وجود می آید و آن زمان می توانیم به تولیدکننده ای 
که با برندهای بین المللی خودمان قرارداد دارد سفارش بدهیم.

 مع��اون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار با اش��اره به وجود 
44 هزار روس��تای ش��ناخته و ثبت ش��ده 
در کش��ور، اظهار کرد: در طرح اش��تغال 
روس��تایی 4960 روس��تا را ب��ه عن��وان 
روس��تای کانون��ی شناس��ایی کردیم و از 
این میان 137روستا را به عنوان روستای 
مداخ��الت  و  انتخ��اب کردی��م  کانون��ی 

توسعه ای خود را در آنها گسترش دادیم.
منص��وری ب��ا حض��ور در ی��ک برنامه 
تلویزیونی تصریح کرد: این روستاها اغلب 
مرکز دهس��تان هستند و بیشترین داده و 
س��تانده را با روستاهای همجوار دارند که 
امیدواریم در ادامه به هزار روستا برسانیم. 
فرض ما این اس��ت که اگر در روستاهای 
کانونی کس��ب و کارهای دارای مزیت توسعه یابد، روستاهای همجوار 
هم متصل می ش��وند و ارتقای فراگیر ص��ورت می گیرد در آن صورت 

می توانیم تاحدودی 44 هزار روستای مورد نظر را پوشش بدهیم.

امضای قرارداد 22 میلیون یورویی با ۸ برند خارجیکسب و کارهای نوپا با ورود به عرصه فضا ارزش افزوده ایجاد کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری کرمانش��اه را جزو سه، چهار نقطه 
جذاب برای س��رمایه گذاران در کش��ور دانست و گفت هر س��رمایه گذاری که به 
کرمانشاه بیاید بیشتر از شرایط عادی سود می برد. به گزارش ایسنا، هدایت حاتمی 
در آستانه برپایی همایش فرصت های سرمایه گذاری کرمانشاه با اشاره به مزیت های 
فراوانی که برای سرمایه گذاری در کرمانشاه وجود دارد، اظهار کرد: استان ما یکی از 
جذاب ترین مناطق کشور برای سرمایه گذاران است و همه امکانات و زیرساخت های 
الزم در این زمینه را دارد. وی از استعدادهای کرمانشاه در حوزه کشاورزی یاد کرد 
و افزود: ما 5.5درصد خاک مساعد کشاورزی و دو برابر میانگین کشور بارندگی و 
آب داریم و همین دو مورد برای راه اندازی هزاران کسب و کار در حوزه کشاورزی 
کافی اس��ت. معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه ادامه داد: از این پتانسیل 
می توان در س��رمایه گذاری بخش شیالت، کش��ت گیاهان دارویی، پرورش زنبور 
عس��ل، دامپروری و . . . اس��تفاده کرد. حاتمی با بیان اینکه کرمانش��اه در زمینه 
تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی جزو استان های برتر کشور است، خاطرنشان 
کرد: برنامه هایی برای توسعه کشاورزی مکانیزه در استان داریم که باعث می شود 
مزیت های این بخش بیشتر ش��ود. به گفته این مسئول، وجود آب و هوای چهار 
فصل در اس��تان نیز باعث می ش��ود بتوانیم همه نوع کشت گرمسیری، معتدل و 
سردسیری را همزمان در کرمانشاه داشته باشیم. وی معتقد است، در کنار توسعه 
بخش کشاورزی می توان سرمایه گذاری در زمینه صنایع تبدیلی، بسته بندی و ... 
را نیز در اس��تان توسعه داد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
با اش��اره به وجود بیش از 85 دهس��تان در سطح استان کرمانشاه، اظهار کرد: هر 
یک از این دهستان ها می توانند مرکزی برای خدمات کشاورزی باشند. حاتمی از 
مزیت کرمانش��اه برای توسعه گلخانه ها از گلخانه های کوچک دو، سه هزار متری 
تا 50 هکتاری هم یاد کرد و گفت: اکنون در بیش از 20 نقطه اس��تان کرمانش��اه 
آماده ایجاد ش��هرک های گلخانه ای هس��تیم و حتی آماده ایم زیرساخت ها را نیز 

فراهم کنیم.
کرمانشاه نزدیک ترین نقطه به بازار عراق و سوریه

وی یکی دیگر از مزیت های جذاب کرمانشاه برای سرمایه گذاران را حوزه تجارت 
خارجی اعالم کرد و یادآور شد: کرمانشاه تنها استان خشک و بدون آبی است که 
پنج بازارچه و س��ه گمرک فعال دارد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمانش��اه اضافه کرد: فقط مرز سومار در 9 ماهه امسال نزدیک به 800 میلیون 
دالر ص��ادرات داش��ته و تا پایان م��اه میزان صادرات آن به بی��ش از یک میلیارد 
دالر خواهد رس��ید. حاتمی اظهار کرد: در کنار پتانسیل های مرزی، کرمانشاه دو 
منطق��ه ویژه اقتصادی و یک منطقه آزاد تجاری نزدیک به مرز دارد که در کمتر 
نقطه ای از کشور مناطق ویژه اقتصادی تا این اندازه نزدیک به مرز هستند. وی این 
مراکز را زمینه ای جذاب برای سرمایه گذاری در حوزه صادرات، واردات مواد اولیه، 
ترانزیت، انبارداری، بسته بندی، سورتینگ، احداث سردخانه ها و . . . دانست. معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه از دسترسی آسانی که کرمانشاه به 
بازار عراق و بازار س��وریه دارد، یاد کرد و افزود: بازار عراق یک بازار قوی اس��ت و 
صادرات به این کش��ور پنج برابر کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا است. حاتمی 
ب��ا بی��ان اینکه در حال حاض��ر نزدیک به 900 نوع کاال به عراق صادر می ش��ود، 
عنوان کرد: در کرمانشاه زمینه سرمایه گذاری برای تولید بسیاری از این کاالها آن 
هم با قیمت تمام ش��ده ارزان تر وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: آمادگی داریم از 
سرمایه گذارانی که در حوزه تولیدات صادراتی، صادرات، واردات، حمل و نقل مرزی 

و ... پای کار بیایند، به صورت ویژه حمایت کنیم.
سرمایه گذاران حوزه گردشگری را تمام قد حمایت می کنیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اشاره ای هم به مزیت های 
گردش��گری استان کرمانش��اه برای جذب س��رمایه گذاران داش��ت و اظهار کرد: 
کرمانش��اه در زمینه گردشگری تاریخی، فرهنگی، مذهبی، طبیعی و ... امتیازات 

زیادی دارد که در کمتر جایی از کشور مشابه آن وجود دارد.

حاتمی اضافه کرد: تمام شهرستان های استان از قصرشیرین در غرب تا اورامانات 
و کنگاور هر یک دارای جاذبه های گردشگری و زمینه های سرمایه گذاری هستند.

وی خاطرنشان کرد: می توان در حوزه هتلینگ، اقامتگاه های بوم گردی، کاالهای 
برند و سوغات کرمانشاه، توسعه مراکز گردشگری مانند غار قوری قلعه، ویس قرنی 
و . . . در اس��تان س��رمایه گذاری کرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمانش��اه با اشاره به وجود سدهای فراوان و پرآب در استان، از گردشگری سدها 
نیز به عنوان یکی دیگر از مزیت های استان یاد کرد. حاتمی از حمایت مسئوالن 
اس��تان از سرمایه گذاران حوزه گردش��گری هم خبر داد و گفت: آماده ایم از تمام 
س��رمایه گذاران در تمام حلقه های مربوط به گردش��گری حمایت کنیم و به آنها 

تسهیالت بدهیم.
کرمانشاه همه زیرساخت های صنعتی شدن را دارد

وی درباره مزیت های بخش صنعت اس��تان کرمانشاه نیز اظهار کرد: کرمانشاه 
همه زیرساخت های صنعتی شدن را دارد و مسئوالن استان نیز عالقه مند هستند 
ک��ه در این بخش کار صورت بگیرد. معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری 
کرمانش��اه از بازار خوبی که پیش روی صنایع کرمانش��اه وج��ود دارد، یاد کرد و 
افزود: تولیدات کرمانش��اه می توان��د بازارهای داخلی و خارجی را پوش��ش دهد. 
حاتمی معتقد است، کرمانشاه زمینه سرمایه گذاری در صنایع کشاورزی، سلولوزی، 
الکتریکی، برق و IT ،صنایع تبدیلی، واحدهای دانش بنیان و خصوصا صنایع غذایی 
را دارد. وی اضافه کرد: در زمینه صنایع پایین دست پتروشیمی هم امکانات خوبی 
برای س��رمایه گذاری داریم. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه 
یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری در استان را خدمات و اقتصاد شهری دانست 
و تاکی��د کرد: در این بخش نیز می توان روی مش��اغل خرد، مارکتینگ، خدمات 
کارگاهی، خدمات بیمه ای و ... کار کرد. حاتمی با بیان اینکه نباید از اقتصاد ورزش 
استان که عرصه ای بسیار سودآوری است غافل شد، تاکید کرد: کرمانشاه از دیرباز 
زمینه های تاریخی و اجتماعی ورزش را دارد که می توان روی آن س��رمایه گذاری 
کرد. وی تصریح کرد: اقتصاد فرهنگ و هنر، موسیقی و ادوات آن و. . . نیز از دیگر 
مزیت های سرمایه گذاری کرمانشاه است. به گفته این مسئول، توریسم سالمت نیز 
می تواند به دلیلی قطبیتی که کرمانشاه در بسیاری از زمینه های پزشکی دارد، برای 

سرمایه گذاران سودآور باشد.
سرمایه گذاران در کرمانشاه بیشتر از شرایط عادی سود می برند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در کنار همه 
این مزیت ها تالش کردیم اتمسفر استان نیز برای جذب سرمایه گذاران بهبود یابد، 
تاکید کرد: این مزیت ها در کنار فضای مناسب کسب و کار شکوفا می شود و جاذب 
سرمایه گذاران است و سرمایه گذاری که در این شرایط در کرمانشاه پای کار بیاید 
بیشتر از شرایط عادی سود خواهد برد. حاتمی از اقداماتی که برای تسهیل در امور 
سرمایه گذاران و فعاالن بخش خصوصی در استان انجام شده هم یاد کرد و ادامه 
داد: با تالش مجموعه مدیریتی اس��تان بنا داریم با شفافیت کارها و توسعه دولت 

الکترونیک، ارائه خدمات به فعاالن اقتصادی را تسهیل کنیم.
وی گفت: به دنبال آن هس��تیم که بتوانیم زمان، هزینه و مجوزهای مورد نیاز 

برای شروع فعالیت سرمایه گذاران در استان را به حداقل برسانیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در کرمانشاه 
فرش قرمز به صورت واقعی برای س��رمایه گذاران پهن خواهد شد، افزود: مدیران 
اقتصادی استان کار سرمایه گذار را همچون کار شخصی خود می دانند و با جدیت 

پیگیر آن هستند.
حاتمی خاطرنش��ان کرد: بنا داریم شرایط به گونه ای پیش برود که تشکل های 

بخش خصوصی استان به نیابت از سرمایه گذاران کارهای آنها را پیگیری کنند.
وی از برنامه ریزی برای تقویت مرکز خدمات س��رمایه گذاری اس��تان هم خبر 
داد و تاکی��د کرد: بنا داریم این مرکز به محلی برای پیگیری کار س��رمایه گذاران 

تبدیل شود.

پرچمدار جدید تلویزیون های پاناسونیک، به اعتقاد مدیران این شرکت برترین نمونه ساخته شده در صنعت نمایشگرها 
است.

بـه گزارش زومیت، پاناسـونیک در خالل کنفرانس خود در نمایشـگاه CES 2۰19، پرچمدار جدید تلویزیون های خود 
با نام GZ2۰۰۰ را معرفی کرد. مایکل موسـکوویتز، مدیر بخش کانادا پاناسـونیک، از تلویزیون جدید OLED و 4K این 

شرکت به عنوان بهترین نمایشگر تولیدشده یاد کرد و آن را محصولی ایده آل برای عکاسان دانست.
پیشـرفته ترین پنل اولد ساخته شـده در پاناسـونیک، اکنون قابلیت نمایش محتوای ثبت شـده بـا دوربین های جدید 
فول فریم این شـرکت را دارد. به گفته مدیران این شـرکت، تلویزیون اولد GZ2۰۰۰ با کمک متخصصان فعال در هالیوود 
توسـعه یافته اسـت و برترین کارشناسـان این حوزه نیز به بررسـی و نقد آن پرداخته اند تا پاناسونیک با رفع مشکالت، 
محصولی بی نقص تولید کرده باشد. پاناسونیک پیش از این نیز سابقه  همکاری با استودیو های فیلم سازی هالیوود را برای 

توسعه  تلویزیون و نمایشگر هایی بی نقص با دقت رنگ بسیار باال را دارد.
تصاویر HLG جدید دوربین های لومیکس S1 و S1R، به طور کامل توسط تلویزیون اولد جدید پاناسونیک پشتیبانی و 
نمایش داده می شوند تا عکاسان حرفه ای قادر به مشاهده  کامل جزییات و سایر المان های تصاویر ثبت شده  خود باشند.

تلویزیون اولد GZ2۰۰۰ پاناسـونیک قطعا همانند نمونه های پیشـین این شـرکت قیمتی باال خواهد داشـت و مناسب 
مصارف حرفه ای و اسـتودیویی خواهد بود. پاناسـونیک هنوز جزییات زیادی درخصوص مشـخصات فنی، قیمت و زمان 

عرضه به بازار تلویزیون جدید خود منتشر نکرده است.

فرش قرمز واقعی زیر پای سرمایه گذاران!
پاناسونیک از تلویزیون اولد 

GZ2۰۰۰ رونمایی کرد
یادداشـت

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
از حضور شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطالعات در هند خبر داد.

روح اله اس��تیری در گفت وگو با نخست نیوز، درخصوص حضور شرکت های 
دانش بنیان در هند گفت: وزیر امور خارجه در صدر هیات عالی رتبه سیاس��ی 
و اقتص��ادی عازم هند می ش��ود و ش��رکت های دانش بنیان هم در این س��فر 

حضور دارند.
وی با بیان اینکه 10 ش��رکت دانش بنی��ان فعال در زمینه فناوری اطالعات 
در این س��فر حضور دارند، خاطرنشان کرد: برخی شرکت های صنعتی نیز در 

این سفر حضور خواهند یافت.

شرکت های دانش بنیان فناوری 
اطالعات به هند می روند



این تاثیرگذار است، کارآمد است، قابل اعتماد است، شرکت ها عالقه دارند 
که از آن استفاده کنند و این باعث برتری آنها نسبت به رقبای خود می شود. 
کمپین های تبلیغاتی به طور مخصوصی برای ش��رکت ها ساخته شده اند تا 
بیشترین سر و صدا و تاثیر را ایجاد کنند. این فرآیند یکی از بهینه ترین راه های 

تاثیرگذاری بر مخاطبان و تصاحب کردن ذهن و افکار آنهاست.
تبلیغ��ات که یکی از موثرتری��ن روش های بازاریابی به ش��مار می رود، 
راهی برای ترویج و ارسال پیامی به مخاطبان برای فروش یک محصول یا 
سرویس است. با توجه به اعداد و ارقام، در حال حاضر شرکت های سرتاسر 

دنیا ساالنه بیش از 450 میلیارد دالر به تنهایی صرف تبلیغات می کنند.
می توان قاطعانه گفت که این رقم در سال های پیش رو افزایش خواهد 
یافت، چرا که سازمان ها همواره به دنبال پیدا کردن روش هایی جدید برای 
نفوذ در ذهن و آگاهی مردم هستند. اجرای یک برنامه، یا چندین کمپین 
تبلیغاتی مناس��ب به صورت همزمان، نظر مشتریان احتمالی شرکت ها را 

جلب خواهد کرد.
1- استفاده از رسانه های چاپی برای رساندن پیام خود به مردم

بسیاری از افراد از خواندن روزنامه ها و مجالت لذت می برند و رسانه های 
چاپ��ی درباره این دو روش ارتباط اس��ت. اگ��ر می خواهید میلیون ها نفر 
تبلیغات شما را بخوانند و از برند شما آگاه شوند، استفاده از این جریان به 
خصوص یکی از بهترین راه ها برای بر سر زبان ها انداختن کمپین تان است.
ب��ا مجموع هزین��ه  تبلیغات 34 میلی��ارد دالر تنها در ای��االت متحده، 
روزنامه ه��ا و مجالت دو م��ورد از موثرترین ابزارهای تبلیغاتی برای ترویج 
برنامه های بازاریابی ش��رکت ها هس��تند. تبلیغات چاپ��ی ایجاد مزاحمت 
نمی کنند، زیرا برخالف س��ایر رس��انه ها که مشتریان حق انتخابی ندارند، 
اف��راد می توانن��د به آنها توج��ه نکنند. همچنین برخالف ب��اور عموم که 
رسانه های چاپی حوصله سربر هستند، تبلیغات در این رسانه ها می توانند 

بسیار خالقانه باشند.
 اگر ش��ما و تیم تان به دنبال راهی برای گس��ترش خود هس��تید، پس 
اجرای یک کمپین تبلیغاتی در رس��انه های چاپی می تواند بهترین کاری 

باشد که قادر به انجام دادن آن هستید.
مزایا: دسترسی وسیع، نمایش، تاثیرگذاری و تقاضای بیشتر

2- استفاده از بیلبوردها برای جلب توجه مردم
بیلبوردهای کنار جاده که در اوایل دهه 1800 میالدی به عنوان یک گزینه 
تبلیغاتی به کار گرفته ش��دند، رسانه  اس��تانداردی برای استفاده در کمپین 
تبلیغاتی هستند. هر شرکتی، کوچک یا بزرگ، محلی یا چند ملیتی، از این 

پلتفرم برای تبلیغ برند، سرویس یا محصول خود استفاده می کند.

در گذش��ته س��ازمان های مختلف با موفقی��ت از کمپین های تبلیغاتی 
بیلب��وردی اس��تفاده کرده اند، چرا که بیلبوردها در 24 س��اعت هفت روز 
هفته نشان  داده می شوند، خالقانه اند، چشم گیرند، تاثیرگذارند و هزینه ای 
برای بیننده ندارند )نیاز به خرید رادیو یا روزنامه نیس��ت( و در کل بسیار 
ش��گفت انگیزند. در اینجا ببینید که کوکاکوال چگونه در طول س��الیان از 
بیلبوردها و س��ایر کمپین های شهری برای تبلیغ برند خود استفاده کرده 

است.
 مزای��ا: تاثیرگذارن��د، مخاطبان تضمینی را فراهم می کنند، گس��ترش 
س��ریع تر، اجازه  تکرار پیام را می دهند، ش��رکت های زیادی از آن استفاده 

می کنند و تبلیغ کننده به طور کامل بر فضای تبلیغات کنترل دارد.
3- تکیه بر تابلوهای جاده ای  و تبلیغات گذری

رسانه های گذری و تابلوهای جاده ای به طور همیشگی توسط شرکت ها 
برای ترویج برند خود به کار گرفته می ش��وند. در واقع، اگر سری به مرکز 
شهر بزنید، خواهید دید که در هر ناحیه  شهری، جاده ها، پل ها و روگذرها 

چندین تابلوی تبلیغاتی در خود دارند.
حتی رس��انه های گذری نیز برای شرکت ها بسیار مفیدند، زیرا به دلیل 
حمل و نقل دسترس��ی جغرافیایی بیش��تری فراه��م می کنند. تبلیغات 
روی رس��انه های حمل و نقل مانند تاکسی ها، قطارها، اتوبوس ها یا حتی 
ایس��تگاه های قطار و اتوبوس، می تواند برای ش��ما پهناوری در طول شهر 

ایجاد کنند.
مزایا: مسافران روزمره تبلیغ شما را خواهند دید، مخاطب عظیم، قابلیت 

دید در زمان  طوالنی، فرصت های متعدد.
4- برگزاری رویداد های کمپینی

اگر می خواهید ارقام فروش را باال ببرید و جهشی فوق العاده برای برندتان 
ایجاد کنید، آنگاه س��ازماندهی چندین رویداد همگی در یک منطقه باید 
یکی از گزینه های شما باشد. مردم همواره به دنبال دالیل مسخره ای برای 
خرید هس��تند و برنامه  رویداد شما می تواند دلیلی به آنها بدهد. به عنوان 
مثال رویداد روز شکرگزاری Macy’s را مشاهده کنید که خرید و رسم و 

رسومات در کنار همدیگر قرار داده شده اند.
مزایا: لذت بخش برای مشتریان، چیزی متفاوت برای ارائه دادن و جذب 

هزاران نفر.
5- کمپین های تبلیغاتی رادیویی برای صمیمیت

رادیو یکی از مقاوم ترین کانال ها برای تبلیغ محصول تان است. استفاده 
از امواج رادیو می تواند برای ش��رکت شما مفید باشد، چراکه به سرعت به 
صدها نفر دسترسی خواهد داشت. بس��یاری تبلیغ های رادیو را صمیمی 

می پندارند زیرا راهی برای ارتباط مستقیم با مشتری هستند.
مزایا: صمیمیت برند را ترویج می دهد، برای ش��رکت ها ارزان تر از سایر 
رسانه هاست و شما می توانید مس��ابقاتی برگزار کرده و مردم را به ارتباط 

مستقیم با خودتان مجبور کنید.
6- بهره وری از کیوسک های ستونی )میله ای(

استفاده از تبلیغات کیوسک های ستونی روشی منحصربه فرد برای ترویج 
محصوالت و خدمات شماست. اگر شما چندین بورد کوچک و فشرده، در 
یک مس��یر و به صورت طوالنی در هر شهری روی ستون های الکتریک یا 
اعالم ترافیک قرار دهید، به طور قطع پیام معتبری ارس��ال خواهید کرد. 
کمپین های ستونی می توانند با جلب توجه مشتریان شما تاثیر مثبتی بر 

ذهن آنها بگذارند.
مزایا: جلب توجه بی قید و شرط مردم باعث ایجاد آگاهی با هزینه  کمی 

می شود و ایجاد اعتبار می کند.
7- کمپین تبلیغاتی مراکز خرید

قرار دادن تبلیغ محصول تان در یک مرکز خرید می تواند یک ش��اهکار 
بازاریابی برای ترویج برندتان باشد. در این کمپین تبلیغاتی که معموال به 
چش��م آخرین تالش برای تبلیغ دیده می شود، ش��رکت ها به طور مداوم 
تبلیغاتی در مرکز خرید قرار می دهند به این امید که مش��تری به هنگام 
خرید محصول آنها را برگزیند. شما می توانید تبلیغات تان را در پوسترها، 
بیلبوردها، تابلوها، پس زمینه ها قرار دهید و از طریق سیستم صوتی عمومی، 
اعالمیه های تبلیغاتی صادر کنید. از آنجایی که کمپین های تبلیغاتی مراکز 

خرید می توانند از نوع متفاوتی باشند، قیمت ها نیز متفاوت است.
مزایا: ش��ما دقیقا قبل از خرید، آخرین حرف ها را وارد ذهن مش��تری 

خواهید کرد.
۸- اجرای کمپین تبلیغاتی در سینما

فرض کنید که تبلیغ تان را دقیقا پیش از شروع یک فیلم در سینما نشان 
دهید. در نظر داشته باشید که مخاطب شما نمی تواند کانال را عوض کند 
یا از آنجا خارج شود یا به تبلیغ شما بی محلی کند. کمپین تبلیغاتی سینما 
روش��ی بسیار موثر برای ترویج برندتان اس��ت، زیرا اتاقی پر از افراد را در 
اختیار دارید که تبلیغ شما را – تصویر، موشن یا حتی پیامی صوتی – بر 

روی صفحه  بزرگ نمایش می بینند.
 این روش تبلیغ بسیار تاثیرگذار است و می تواند با سرمایه گذاری اندکی، 
نتایجی مثبت ایجاد کند. همچنین می توانید ژانر سینمایی که می خواهید 
برند و تبلیغات شما در آن نشان داده شود را انتخاب کنید. برای مثال، اگر 
فیلمی درباره بیوگرافی یک ستاره  ورزشی در حال پخش است، پس برند 
نوشیدنی انرژی زای شما می تواند حداکثر تاثیر را با تبلیغ خود ایجاد کند.

مزایا: همزمان به صدها نفر نش��ان داده می ش��ود، توجه بی قید و شرط 
بینندگان را در اختیار دارد، به مخاطبین هدف شما ارائه می شود.

خب، االن بهترین موارد از کمپین تبلیغاتی را می شناس��ید و می توانید 
می��ان آنها انتخاب کنید. امیدواریم که بهترین ها را انتخاب کنید و تبلیغ 

برندتان را شروع کنید تا به توجهی که مدنظرتان است دست پیدا کنید.

راهنمای بازاریابان برای توسعه هویت برند و 
شرکتی قدرتمند)2(

منظور از بازتاب، انعکاس برند بر مشتریان است، به عبارت دیگر انعکاس 
برند باید در فروشندگان به صورت کلیشه درآید.

در این شرایط ش��رکت باید از فروشندگانی با شخصیت  های چندگانه 
استفاده کند. این جمله به آن معنای است که فروشندگان اولین کسانی 
هس��تند که از جانب برند با مشتریان در تماس اند، بنابراین فروشندگان 
باید نمایانگر شخصیت اصلی برند باشند. در مورد کوکاکوال که شخصیت 
برن��دش به ص��ورت ش��اداب، بامزه، بذله گو و س��رخوش تعریف ش��ده، 
فروش��ندگانی جوان و با روحیه  ای مش��ابه به شخصیت برند به مشتریان 
خدم��ت می کنند. البته این مورد با بازار هدف برند فرق دارد، امکان دارد 

بازار هدف بسیار گسترده  تر از ویژگی  های شخصیتی برند باشد.
خودشناسی یا تصویر از خود یعنی ایجاد خود مورد عالقه  مخاطبان

این ش��اخص مانند آیینه ای است که شخص مورد نظر در مقابل خود 
گرفته است. بازاریابان و تبلیغ کنندگان  می توانند برای هدایت رویکردها و 
استراتژی های خود بر خودشناسی مخاطبان مورد هدف شان تکیه کنند. 
به عنوان مثال کس��ی که کوکاکوال می نوش��د خود را شخصی اجتماعی، 
خوش مش��رب و کس��ی که به دنبال خطر می  رود و موانع را کنار می زند، 

تصور می کند.
چگونه هویت برندی قدرتمند بسازیم؟

هر چقدر هم که محصول جدید و خالقانه باش��د ش��ما به یک لوگوی 
قدرتمند احتیاج دارید که قواعد بازی را برای شما عوض کند، البته منظور 
از لوگو فقط ش��کل ظاهری برند نیس��ت. در واقع این مش��کلی است که 
امروزه بازاریابان و صاحبان کس��ب و کار با آن مواجه هستند، چیزی که 
نویس��ندگان و هنرمندان نیز با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند، موضوع 
آن اس��ت که چیز جدیدی باقی نمانده، یعنی تمام اش��کال و رنگ ها در 
دنیای واقعی مورد استفاده قرار گرفته اند آنچه می تواند برندی را از رقبایش 
متمایز سازد هویت برند است، یعنی مجموعه ای از خصوصیات ظاهری اعم 
از ش��کل برند، رنگ برند، نام و تایپوگرافی و مهم تر از آن شخصیت برند، 

ویژگی های برند، پیام برند و …، که برند را می سازد.
تجربه ای که برای مخاطبان تان می س��ازید هویت برند شما می سازد و 
خل��ق تجربه صرفا محدود به عواطف و باوره��ا و نیازهایی که برند بیدار 
می کند نیس��ت بلکه شامل تجربه چند حسی است که حواس افراد را به 
خود معطوف می کند و آنها را با برند درگیرد می کند. درست مانند کاری 
که کوکاکوال با مش��تریانش انجام می ده��د، یا والت دیزنی آنها برند خود 
را تعریف می کنند و هدفی را برای آنها در نظر می گیرند س��پس س��عی 
می کنن��د در تمام فعالیت های خود به گونه ای اق��دام کنند که روحیه و 
هویت خود را به مخاطبان بشناس��اند و همین امر س��بب می شود حتی 
کسانی که نوش��ابه نمی خورند هم برند کوکاکوال را دوست داشته باشند 

چون برای شان شادی به ارمغان آورده است.

مش��تریان فقط با دیدن لوگو آن را به خاطر نمی سپارند، یک محصول 
یکسان توسط برندهای متفاوتی تولید می شود، اما نهایتا فقط برندی در 
ذهن می ماند که هویت آن برای مش��تری تعریف ش��ده باشد. بیایید یک 
آزمایش ساده انجام دهیم، در مورد کفش ورزشی فکر کنید، چه برندهایی 
به ذهن تان می آین��د؟ هر کدام تداعی کننده چه ویژگی هایی هس��تند؟ 
ش��خصیت برند کدام یک برای تان تعریف ش��ده اس��ت؟ وقتی نام نایک 
را می ش��نوید ناخودآگاه دوست دارید کمی بیش��تر پیاده روی کنید یا با 
پوش��یدن کتونی که برند نایک روی آن درج شده است احساس ورزشکار 
بودن دارید، اینطور نیس��ت؟ این احس��اس درونی یکباره به وجود نیامده 
اس��ت این میزان از عالقه مندی به یک برند در طول زمان و به واس��طه 
تجربه یکپارچه ای که برند برای مخاطبانش ایجاد کرده اس��ت، به وجود 

آمده است.
متاس��فانه یا خوش��بختانه اکثر برنده��ای ایرانی این مقول��ه را جدی 
نمی گیرن��د، کمتر برند وج��ود دارد که برندبوک حرف��ه ای را برای برند 
خود تهیه کرده باش��د یا به هویت برند خود توجه ویژه ای داش��ته باشد، 
در حالی که تعریف درس��ت این موارد شخصیت برند را مشخص می کند 
و جاری س��اختن آن در فعالیت های برند به م��رور زمان هویت برند را به 
مخاطبی��ن معرفی می کند و به این صورت برند ش��ما از رقبایش متمایز 

خواهد شد.
قبل از تالش برای تعریف برندتان، الزم اس��ت در چند مورد به کاوش 
بپردازید. نگاهی عمیق به شرکت خود بیندازید، تا تصویر روشنی از هدف 
و جای��گاه آن بیابید. تجزیه و تحلیل معروف )SWOT( می  تواند در این 

مورد به شما کمک کند.
در این مقاله با هویت برند و ضرورت آن در کسب و کار آشنا شدید. با 
اطالعاتی از این دست فرآیند توسعه برند هموار  می شود اما برای آشنایی 
با گام های طراحی هویت برند مقاله موجود در این بخش را مطالعه کنید.
beloved.marketing :منبع
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یک کمپین بزرگ بازاریابی هم توانایی بهبود ش��رایط کسب  وکار شما و 
هم نابودی آن را دارد. در حالی که یک اش��تباه می تواند موجب لطمه به 
ش��هرت برندتان شود، عملکرد مناسب راه ش��رکت  را به میان بزرگان باز 
خواهد کرد. ی��ک حرکت بزرگ در عرصه بازاریابی در صورت برنامه ریزی 
صحیح به توسعه کسب وکار و شهرت برندمان کمک شایانی خواهد کرد. به 
عنوان مثال از آگاهی بخشی به مخاطب گرفته تا فروش بیشتر محصوالت، 

همگی با یک شاهکار بازاریابی امکان پذیر خواهند شد.
در ای��ن مقاله دارا فونتین به عنوان یکی از طراح های تبلیغاتی موفق به 

بررسی نکات ذیل می پردازد:
• چگونه برندهای بزرگ موفق به خلق شاهکارهای بازاریابی شده اند.

• چرا خالقیت و تالش برای تخریب ایده های قبلی مان می تواند به کمک 
برندمان بیاید.

• توصیه هایی در زمینه اس��تفاده از المان های عجیب و غریب به منظور 
جلب هرچه بیشتر توجه مخاطب.

در ادام��ه این مقاله عملکرد برندهای برتر دنیا در زمینه خلق ش��اهکار 
بازاریابی مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. در ضمن چنین بررس��ی نکات 

مذکور در سطر باال نیز بررسی و تشریح می شوند.
IHOP .1

تا به اینجا در س��ال 2018 همه کارشناس ها در حال صحبت پیرامون 
ش��اهکار برند IHOP در زمینه بازاریابی هستند. در حقیقت این برند با 
کمپینش به خوبی ثابت کرد بسیار فراتر از یک شرکت معمولی در زمینه 

تهیه صبحانه به گونه ای خالقانه است.
تمام ماجرای موفقیت آمیز IHOP از چهارم ژوئن س��ال جاری شروع 
شد. در این تاریخ شرکت در توییتی اعالم کرد که قصد وارونه سازی حرف 
 IHOb از نام برندش را دارد. بر این اس��اس از این پس باید آنها را برند P
بنامی��م. به طور معم��ول در چنین زمانی برای مش��تریان پیرامون دلیل 
چنین کاری س��وال های زیادی پیش می آید. با این حال ش��رکت به جای 
پاسخگویی به مخاطب ها آنها را ترغیب به اندکی صبر و تحمل کرد. بر این 
اس��اس اکانت رسمی IHOb )همان IHOP سابق( در رشته توییتی به 
مش��تریان وعده اعالم دلیل چنین تغییر ن��ام ناگهانی در آینده ای نزدیک 
را داد. ب��ه ط��ور طبیعی چنین فاصله زمانی میان تغیی��ر نام برند و اعالم 
دلیل آن بس��یاری از افراد را به س��وی حدس و گمان هایی پیرامون دلیل 
اقدام IHOb رهنمون می سازد. اجازه دهید نگاهی به متن توییت شرکت 
بیندازیم تا اندکی بیشتر با آن آشنا شویم: »ما در 60 سال اخیر در صنعت 
تولید پنکیک و خوراکی صبحانه با نام IHOP فعالیت داشتیم. اکنون آن 
را ب��ه IHOb تغییر می دهیم. برای فه��م دلیل این اقدام ما تا چند وقت 

باید صبر پیشه کنید.«
پس از مدتی گمانه زنی، IHOb دلیل برعکس سازی حرف P را معطوف 
به کلمه برگر دانست. به لطف این شیرین کاری در عرصه بازاریابی شرکت 
نه تنه��ا توجه زیادی را به محصول جدیدش جلب کرد، بلکه فروش آن را 
نیز تا حد زیادی تضمین کرد. بر این اس��اس پس از اعالم دلیل تغییر نام 
ش��رکت جس��ت وجوی واژه برگر در میان مش��تریان آنها 19 تا 30درصد 

افزایش یافت. 
پرس��ش اصلی در اینجا واضح است: برند شما چگونه می تواند از الگوی 

IHOP برای دستیابی به موفقیت در عرصه بازاریابی استفاده کند؟
• پژوهش های الزم را انجام دهید. ش��ما ب��ه هیچ وجه توانایی ارائه یک 
کمپین پرخطر بدون پژوهش کافی پیرامون آن را ندارید. بر این اس��اس 
IHOP پیش از برگزاری کمپینش دس��ت به تحلیل داده های مختلف در 
شبکه های اجتماعی زد. بر این اساس کاربران شبکه های اجتماعی عالقه 
بس��یار کمتری نس��بت به صحبت پیرامون پنکیک در مقایسه با دو سال 
قبل نشان می دادند. همین نکته شرکت را به سوی برگزاری کمپین برای 

بازیابی جایگاه از دست رفته اش سوق داد.
 IHOP فاصل��ه زمانی مناس��ب را ایجاد کنید. توییت نخس��ت برند •
مخاط��ب را دعوت ب��ه اندکی صبر برای فهم دلیل اقدام عجیب ش��رکت 
می ک��رد. چنین وقفه ای در کمپین بازاریابی ب��ه خوبی مخاطب را درگیر 
می سازد. بر این اساس به هنگام اعالم علت اصلی مخاطب حالتی از هیجان 

را تجربه خواهد کرد.
Soda Stream .2

مدیرعامل برن��د Soda Stream اظهارنظر جالبی دارد: »ش��رکت ما 
همیشه به دنبال راه های گسیخته محور برای ایجاد شادی در میان کاربران 
و مشتریانش است«. در کمپین ماه آپریل به مناسبت جشن دروغ آپریل 

این برند به خوبی هدف خود را محقق ساخت.
در این کمپین Soda Stream از بازیگر نقش Thor در سریال »بازی 
تاج و تخت« و رضا فراهان به عنوان ستاره سریال »شاهان سان ست« برای 
معرفی محصول جدیدش )به صورت دروغ آپریل( اس��تفاده کرد. محصول 
جدید آنها نیز یک دس��تگاه س��ازنده آب آشامیدنی برای حمام بود. یعنی 

تقریبا دستگاهی که کاربرد چندانی ندارد.
ش��اید در نگاه اول این کمپین چندان جذاب نباشد. با این حال حضور 
س��تارگان دنیای هنر در آن موجب توجه خیل وس��یعی از مخاطب ها به 
آن ش��د. بر این اس��اس به گزارش مجله Adweek ویدئو شرکت موفق 
به جذب میلیون ها مخاطب در روز دروغ آپریل ش��د. این امر بدون ش��ک 

موفقیتی بزرگ برای برند Soda Stream به حساب می آید.
اجازه دهید به بررسی نکات مهم این کمپین برای اقتباس در استراتژی 

بازاریابی برندمان بپردازیم.
• اهمیت غافلگیری مخاطب. برند Soda Stream با س��اخت ویدئوی 
خود در قالب تبلیغات کالس��یک در ذهن مخاطب س��وال های متعددی 
پیرامون واقعی بودن آن برانگیخت. بی شک چنین رویکردی به طور کامل 
با سبک عادی ساخت ویدئوهای تبلیغاتی شرکت در تضاد است. بر همین 

اساس مخاطب از مشاهده آن کامال غافلیر شد.
• فه��م نکات مهم. کمپی��ن Soda Stream مطابق با روز دروغ آپریل 
طراحی ش��ده بود. بی شک مناس��بت های متعددی در تقویم هر کشوری 
وجود دارد. بر این اساس برندهای مختلف باید مناسبت هماهنگ با ماهیت 

کسب وکارشان را انتخاب کرده و کمپین شان را بر محور آن بسازند.
 Soda محوریت محصول شرکت. اگرچه محصول معرفی شده از سوی •
Stream در کمپینش اصال واقعی نیست، اما ویدئوی آنها حول محور آن 
می چرخ��د. در حقیقت نمایش محصولی از ش��رکت، حتی غیر واقعی، به 

مخاطب در خالل کمپین مان بسیار ضروری است.
KFC .3

اگ��ر فقط یک برند موفق به اثبات کارایی المان های عجیب و غریب در 
عرصه بازاریابی باش��د، آن KFC خواهد بود. در حقیقت شاهکار بازاریابی 
آنها به خوبی در طول چند سال اخیر مورد توجه مشتریان و کارشناس ها 

قرار گرفته است. 
یکی از بهترین نمونه های بازاریابی KFC ویدئو زنده چهار ساعته شان در 
فیس بوک است. بر این اساس در این ویدئو زنده تعدادی بچه گربه در حال 
باال رفتن از دیوار رس��توران KFC هس��تند. آنها حتی از روی لوگو کلنل 
سندرز نیز عبور می کنند. در این میان کارمندان رستوران نیز به آرامی در 

حال نمایش چنین صحنه عجیبی به مخاطب ها هستند.
ش��اید اگر هر کدام از ما ب��ه جای مدیران KFC بودی��م، ایده نمایش 
ویدئوی زنده از چنین گربه هایی را رد می کردیم. نکته مهم اما جس��ارت 
مدیران این برند است. آنها به خوبی از یک حادثه معمولی بهترین استفاده 
تبلیغات��ی را کردند. نتیج��ه کار نیز جذب بیش از ی��ک میلیون کاربر به 

ویدئوی زنده شرکت بود.
اج��ازه دهید نکات مهم این کمپین که کامال ناگهانی برگزار ش��د را با 

هم مرور کنیم.
• اولویت برند بر هر چیزی. فرقی ندارد موضوع عذرخواهی از مش��تریان 
به خاطر اندازه کوچک مرغ ها باش��د یا نمایش صحنه باال رفتن گربه ها از 
لوگوی شرکت، KFC به خوبی جذب نگاه مخاطب به برندش را بلد است. 
بر این اس��اس در همه اقدامات شرکت اهمیت اصلی به نمایش برندشان 
داده می شود. درست به همین خاطر است که هرگاه صحبت از فست فود و 
حتی شرکت های رقیب KFC می شود، نام این برند به صورت ناخودآگاه 

در ذهن همه ما نقش می بندد.
• المان ه��ای عجیب را به آغوش بکش��ید. اگرچه انجام اقدامی مش��ابه 
KFC برای بس��یاری از برندها ممکن نیست، اما نکته مهم استفاده سریع 
از فرصت های ناگهانی است. بر این اساس گاهی تالش برای بررسی دقیق 
وج��وه مختلف فرصت ها ش��انس موفقیت مان را کاه��ش می دهد. به این 

ترتیب باید به سرعت نسبت به اقدامی عملی واکنش نشان داد.
4. پاتاگونیا

درحال��ی که اغلب مش��اوران ب��ه برندها درخصوص دوری از سیاس��ت 
توصیه های مختلفی می کنند، کمپین کامال سیاس��ی پاتاگونیا با عملکرد 
عالی س��اختار چنین توصیه هایی را به چالش کشیده است. بر این اساس 
پس از اق��دام رئیس جمهور آمریکا درخصوص کاهش میزان محافظت از 
بناهای تاریخی Bear Ears و دره مشهور ایالت اوتا، برند پاتاگونیا دست 
به اعتراض زد. ش��عار »رئیس جمهور س��رزمین شما را به سرقت برد« در 
همین زمان بدل به بمب تبلیغاتی شرکت شد. جلب توجه صدها میلیون 
مخاطب تنها بخش��ی از اقدام مناس��ب شرکت براساس اهمیت بخشی به 

امور سیاسی بود.
بی شک از یک کمپین جنجالی درس های بسیاری می توان آموخت. در 

اینجا به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد.
• شناخت مخاطب. برند پاتاگونیا به خوبی از عالقه مشتریانش به بحث 
محیط زیست آگاهی دارد. بر این اساس آنها بخشی از درآمدهای خود را نیز 
صرف امور عام المنفعه در زمینه حفاظت از محیط زیست می کنند، بنابراین 
جای تعجب ندارد که آنها نس��بت به اقدامی برخالف س��لیقه و خواس��ت 
مشتریان ش��ان واکنش��ی جنجالی نش��ان دهند. این امر اهمیت شناخت 

درست مخاطب را بیش از پیش برجسته می سازد.
• فراهم س��ازی بستری مناسب برای اقدام عملی. اگرچه پاتاگونیا امکان 
اجرای تبلیغش برای فقط یک روز را داش��ت، اما آنها در پی کاری بزرگتر 
نیز بودند. بر این اس��اس هدف ش��رکت ترغیب مردم به اقدام عملی برای 
جلوگیری از صدمه به محیط زیست محسوب می شد. توییت های متوالی و 
حتی حضور نمایندگان شرکت در سازمان های دولتی به منظور توقف روند 
مخاطره آمیز فقط بخشی از اقدامات گسترده آنها را تشکیل می داد. به این 
ترتیب آنها مخاطب خود را نسبت به عزم راسخ شان برای حفاظت از محیط 

زیست و احترام به خواسته آنها آگاه کردند.
5. برگر کینگ

هنگام بحث از برندی که در موضوعات کلیدی نقش آفرینی می کند، نام برگر 
کینگ پیش از همه به ذهن می رسد. آنها در بسیاری کمپین های خود از عنصر 
غافلگیری استفاده کرده اند، با این حال کمپین »بی طرفی بی نظیر« شاهکاری 

در زمینه تاکید بر مشکالت و مسائل روز جامعه محسوب می شود.
این کمپین به صورتی کامال جذاب برگزار ش��د. بر این اساس مشتریان 
برگرهای یکس��انی را س��فارش می دادند، با این حال بسته به تمایل شان 
به پرداخت مبالغ بیش��تر آنه��ا را در زمان های مختلف دریافت می کردند. 
براس��اس گفته مجله AdWeek این کمپین هش��داری جدی در زمینه 
تاثی��ر مخرب عدم بی طرفی س��رویس های اینترنت��ی در ارائه خدمات به 
مش��تریان روی آزادی اطالع��ات و آگاهی عمومی از مس��ائل مهم جامعه 
بود. نکته جالب در مورد کمپین برگر کینگ رکوردشکنی آن برای شرکت 
اس��ت. بر این اس��اس ویدئوی کمپین با بیش از 4.5 میلی��ون بازدید در 

یوتیوب رکورد بازدید برند را جابه جا کرد.
بی ش��ک تاثیر و نقش آفرینی در مورد موضوع��ات مهم جامعه اهمیت 
باالیی دارد. در این زمینه برند پاتاگونیا و برگرکینگ به خوبی چنین کاری 
را انجام داده  اند. اجازه دهید با بررسی درس های کمپین برگرکینگ مقاله  ام 

را به پایان برسانم.
• ترکیب آگاهی بخش��ی و کمدی. بی طرفی در زمینه ارائه اینترنت یک 
بحث کامال تخصصی، علمی و سیاسی است. بی شک اگر برگرکینگ قصد 
ارائ��ه این مفهوم به صورت معمولی را داش��ت، هیچ مخاطبی بدان جذب 
نمی ش��د. با این حال اندکی کمدی و عنصر طنز همه چیز را به نفع آنها 
تغیی��ر داد. ب��ه این ترتیب همه مخاطب های ش��رکت ع��الوه بر دریافت 
اطالعات مناس��ب لحظات شادی را نیز سپری کردند. نکته مهم در اینجا 
ترکیب آگاهی بخشی و فراهم س��ازی لحظات شاد برای مخاطب است. به 
این ترتیب کمپین ما هرگز نباید به سوی هر کدام از دو نوک پیکان تمایل 
بیش از حد پیدا کند. در اینجا قصد من صحبت پیرامون محتوای کمپین 

شما نیست، بلکه فقط روی ترکیب آن با اندکی عنصر طنز تمرکز دارم.
• برانگیختن احساسات مشتریان. نکته جالب در مورد کمپین برگرکینگ 
واکنش های فراوان و غالبا احساس��ی مش��تریان آنها بود. از پرتاب اشیا به 
س��مت دست اندرکاران ساخت ویدئو گرفته تا خنده و تحقیر آنها به دلیل 
خودداری از تحویل برگر به دلیل پرداخت هزینه کمتر، مشتریان به خوبی 
با کمپین ش��رکت رابطه برقرار کردند. بر این اساس در پایان کمپین و به 
هنگام ارائه توضیحاتی در مورد شباهت فرآیند تحویل برگر با نحوه فعالیت 
س��رویس های اینترنتی بسیاری از مشتریان سرشار از تعجب بودند. نکته 
مهم کمپین برگرکینگ نیز همین اس��ت. در حقیقت برای انتقال پیامی 
مهم به مخاطب باید توجه وی را به ش��دیدترین شیوه ممکن جلب کرد. 

حتی اگر الزمه آن اجرای برنامه ای پردردسر باشد.
هر ش��اهکار بازاریاب��ی توانایی برانگیختن احساس��ات مخاطب و جلب 
توجه وی را دارد. بر این اس��اس در صورت اجرای مناسب کمپین جایگاه 
برندمان به ش��دت تقویت خواهد ش��د. تا آنجا که توصیه های این مقاله را 
در ذهن داشته و اقدامات خود را به صورت هدفمند دنبال کنید، کمپین 
بازاریابی تان نقش مهمی در فرآیند برندس��ازی و بهبود ش��رایط فعالیت 
ش��رکت تان خواهد داش��ت. با این حال فراموش نکنید که جست وجوی 
راهکارهای جدید و حتی ابداع آنها همیش��ه بخش مهمی از فرآیند خلق 
شاهکارهای تبلیغاتی و بازاریابی به حساب می آید، بنابراین هرگز فقط به 

توصیه های فعلی اکتفا نکنید.

1۰۰روش رایگان برای بازاریابی کسب و کار 
اینترنتی)5( 

در مطال��ب پیش��ین  ب��ه 82 روش رای��گان ب��رای بازاریاب��ی 
کس��ب وکارهای اینترنت��ی اش��اره کردی��م و ح��ال به ادام��ه آنها 

می  پردازیم.
83. یک پادکست هفتگی را شروع کنید

احتماال شما درباره  حوزه  کاری خودتان چیزی برای گفتن دارید 
که بتوان در یک پادکست هفتگی گذاشت.

84. آدرس سایت خود را روی همه چیز بگذارید
برای بازاریابی کسب و کار اینترنتی پروفایل رسانه های اجتماعی، 
بیوه��ا )صفحه  درب��اره  ما(، امضاه��ا  )signature lines(، کارت 

ویزیت، آدرس سایت شما باید همه جا باشد.
85. سایت تان را در همه  دایرکتوری ها ثبت کنید

مطمئنا در نهایت س��ایت ش��ما ثبت خواهد ش��د، اما چرا به طور 
دستی به آنها اعالم نکنید تا فرآیند سریع تر انجام شود؟

86. جایزه ها را به چنگ بیاورید
در هر مس��ابقه ای که می توانید، شرکت کنید و سعی کنید برنده 
ش��وید. هرچه بیش��تر برنده شوید، چیزهای بیش��تری دارید تا در 
وبالگ تان درباره اش بنویس��ید و آدم ها بیشتر شما را به چشم یک 

متخصص نگاه می کنند.
87. خدمات مشتری بی نقص ارائه کنید

ب��رای بازاریابی کس��ب و کار اینترنتی به یاد داش��ته باش��ید که 
حرف همیش��ه همه ج��ا می پیچد. اگر خدمات مش��تری عالی ارائه 
کنی��د )حتی اگر گاهی اش��تباه کنید( محبوب تر خواهید ش��د. با 

مشتریان تان رفتار خوبی داشته  باشید.
88. یک یا دو سرمایه گذاری مشترک تشکیل دهید

مشارکت در س��رمایه گذاری مش��ترک می تواند آگاهی از کسب 
و کار ش��ما را گس��ترش دهد و دیگران را نیز به کار کردن با ش��ما 

تشویق کند.
89. ب��رای س��ایت های کوچک از س��رویس های رای��گان مانند 

Google Sites، Weebly، یا Wix استفاده کنید
اگ��ر اصال هیچ پولی ندارید، باز هم می توانید با اس��تفاده از یکی 
از این س��رویس ها یک سایت بسازید. این روش برای طوالنی مدت 
توصیه نمی ش��ود، اما می تواند به طور موقت یا برای س��ایت هایی با 

اهداف محدود کارتان را راه بیندازد.
90. کسب و کارتان را در گوگل فهرست کنید

خواه کس��ب و کار ش��ما آنالین باشد یا آفالین، فهرست کسب و 
کار گوگل شما مهم است.

91. کسب و کارتان را در بینگ فهرست کنید
درس��ت مثل مورد قبل��ی، هرچه در موتورهای جس��ت و جوی 

بیشتری فهرست شده باشید بهتر است.
92. کسب و کارتان را در Yelp! فهرست کنید

ش��ما مجبور نیس��تید یک کس��ب و کار خارج از فضای مجازی 
داشته  باشید تا در فهرست Yelp! قرار بگیرید.

93. از Vistaprint.com کارت ویزیت رایگان بگیرید
هرچند به خاط��ر وجود تبلیغات Vistaprint پش��ت آن، این 
روش ایده آل نیس��ت، اما برای ش��روع بازاریابی کسب و کارتان در 

منطقه بومی تان بدون افزایش بودجه عالی است.
94. بازاریابی دهان به دهان را تشویق و ترویج کنید

از دوس��تان، اقوام و مش��تریان بخواهید درباره  ش��ما و کاری که 
انجام می دهید با هر کسی که می شناسند صحبت کنند. وقتی یک 
خریدار به دست می آورید به کسی که او را معرفی کرده تخفیف یا 
هدیه  نقدی بدهید. این اس��تفاده ای بهینه از آن کارت های ویزیت 

رایگان است.
95. از امضای ایمیل تان استفاده کنید

برای بازاریابی کس��ب و کار اینترنتی هر بار که یک ایمیل ارسال 
می کنی��د، بای��د دارای امضایی باش��د که به وبالگ و س��ایت های 
رسانه های اجتماعی شما لینک می شود و یک شعار تبلیغاتی خوب 

دارد.
96. از مش��تری های قدیم��ی بخواهید دیگران را به ش��ما ارجاع 

دهند
مش��تریان قدیمی بهترین منبع برای س��فارش و توصیه شما به 
دیگران هس��تند، اما اگر از آنها نخواهی��د نمی توانند این چیزها را 

برای شما فراهم کنند.
97. به مش��تریان قدیمی معامله ای پیشنهاد کنید که نتوانند رد 

کنند
اگر می خواهید مش��تریان قدیمی دوباره از محصوالت و خدمات 
شما اس��تفاده کنند، به آنها تخفیف قابل توجهی پیشنهاد کنید تا 

برگردند.
98. مشاوره  رایگان بدهید

ب��رای بازاریاب��ی کس��ب و کار اینترنتی هر مش��تری جدید باید 
حداق��ل 15 دقیقه مش��اوره  رایگان بگیرد. این باعث می ش��ود آنها 
وقتی با ش��ما صحبت می کنند احس��اس کنند می توانند به ش��ما 

اعتماد کنند.
99. ی��ک رویداد بزرگ برگزار کنید و محصوالت و خدمات خود 

را به طور رایگان ارائه کنید
خواه در گوگل پالس باشد یا از طریق یک وبینار، اگر یک رویداد 
بزرگ برگزار کنید و یک بس��ته  هدیه چشمگیر شامل محصوالت و 
خدمات خودتان را هدیه بدهید، تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.

100. با کس��ب و کارهایی که مکمل کس��ب و کار شما هستند 
تبادل تبلیغات کنید

اگر کس��ب و کارهایی را می شناس��ید که قبال در بین مخاطبان 
ش��ما بازاریاب��ی کرده اند، با آنها تماس بگیری��د و قراردادی ببندید 
ت��ا محصوالت و خدمات یکدیگ��ر را به طور متقابل تبلیغ کنید. اگر 
هر دو طرف برنامه  همکاری در فروش داشته باش��ند این روش بهتر 

جواب می دهد.
مهم نیس��ت اکنون چقدر پول در می آورید، ب��ه کار گرفتن این 
ایده ه��ای بازاریابی آنالین حداقل درآمد ش��ما را افزایش می دهد. 
بازاریاب��ی با بودجه محدود به این معنا نیس��ت ک��ه فقط کارهای 
مح��دودی می توانید انجام دهید. همچنین اگ��ر پول الزم را برای 
خ��رج کردن دارید باز ه��م اهمیتی ندارد – بیش��تر ایده هایی که 
در باال ذکر ش��د، برای کم کردن بودجه  بازاریابی و رونق کس��ب و 

کارتان خوب است.
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ایده های درآمدزایی در منزل برای سال 9۸
کسب و کارهای خالقانه و ایده های کارآفرینی در منزل همیشه مورد توجه 
مردم بس��یاری در سراسر جهان است که تصمیم می گیرند در منزل خود کار 
کنند یا ساعات تعطیلی خود را به شغل دوم بپردازند. در ادامه این نوشتار با ما 

همراه باشید تا درباره ایده های درآمدزایی در منزل بیشتر بدانید.
1.  گل و گیاهان خانگی پرورش دهید

نکته فوق العاده در مورد باغبانی و پرورش گل و گیاهان خانگی این است که 
عالوه بر اینکه به کسب و کار و ایده درآمدزایی در منزل رسیده اید توانسته اید 
برای محیط زیست و جهان هم مثبت باشید. از همین االن می توانید این کار را 
برای همسایه های محلی تان انجام دهید. به این صورت که اگر در منزلتان فضای 
کافی در اختیار دارید ش��روع کنید برخی از گل و گیاهان محبوب را پرورش 
دهید و بزرگ کنید و در گلدان های زیبا بکارید و اول به همسایگان تان بفروشید 

و پس از مدتی  برای خودتان یک امپراتوری ترتیب دهید.
2.به یک فرد مشهور در آپارات یا یوتیوب تبدیل شوید

افراد مش��هور در آپارات یا یوتیوب از درآمد تبلیغاتی ش��ان پول های هنگفت و 
عجیبی درمی آورند. برای اینکه بتوانید در یوتیوب به یک فرد مش��هور و محبوب 
تبدیل ش��وید کافی اس��ت یک��ی از ویدئوهای تان همه جا پخش ش��ود و بعد از 
مدتی ویدئوهای دیگری هم به مردم نش��ان دهید. البته بعضی ها برای خودشان 
حاش��یه هایی هم درس��ت می کنند و گاهی اس��امی ناجوری به خودش��ان لقب 
می دهند تا معروف شوند اما به نظر می رسد با کارهای درست و ویدئوهای خالقانه 

شما مسیر بهتری را برای استفاده از این ایده درآمدزایی در منزل داشته باشید.
3. برای بازاریابی اینستاگرام خدمات مشاوره ای بدهید

جهان امروز جهان فناوری و شبکه های اجتماعی است و یکی از محبوب ترین 
و پرسودترین ش��بکه های اجتماعی در حال حاضر تلگرام و اینستاگرام است. 
م��ردم درباره  اینس��تاگرام چیز زیادی نمی دانند و ش��رکت ها هم از این قاعده 
مستثنی نیستند، از این رو مشاوره بازاریابی اینستاگرام یکی از بهترین انواع ایده 

درآمدزایی در منزل محسوب می شود.
4.  در منزل به آموزش خصوصی و تدریس بپردازید

معلم��ی کردن عالوه بر نیاز به دانش نیاز به عش��ق مضاعف هم دارد. ش��ما 
باید عالقه مند به چالش با دانش آموزان تان باشید. برخی آدم ها عاشق یاد دادن 
هستند؛ آنها واقعا از کمک به دیگران برای یادگیری مسائل مختلف لذت می برند. 

اگر شما هم از همین دسته آدم ها هستید، باید از این عالقه تان پول بسازید!
5. اسباب بازی یا لباس مخصوص حیوانات خانگی بسازید

نگهداری از حیوانات خانگی در کش��ور ما هنوز رواج زیادی نیافته اس��ت و 
از همین رو فروشگاه های بس��یار کمی وسایل جانبی مورد نیاز انواع حیوانات 
خانگی را می فروش��ند. بیش��تر آنهایی که حیوان خانگی دارند، عاش��ق خرید 
اسباب بازی یا هدیه هایی برای آنها هستند و شما با ساخت این وسایل می توانید 
پول زیادی به دس��ت بیاورید. محصوالت تان را از طریق فروشگاه های آنالین و 

شبکه های اجتماعی بفروشید.
6. به بازاریابی محتوا بپردازید

اگ��ر بتوانی��د وبالگ ی��ا ی��ک س��ایت راه بیندازی��د و در آن، جمعیتی از 
دنبال کننده ه��ا یا بازدیدکننده های ثابت و وفاداری تش��کیل دهید که جهت 
دسترس��ی به مطالب و امکانات سایت به شما پول بدهند، می توانید راه بسیار 
خوبی ب��رای درآمدزایی ایجاد کنید؛ هم اکنون، با کاهش درآمدهای حاصل از 
فعالیت های رابطه ای و تبلیغاتی، بسیاری از ناشران و مجالت آنالین از این نوع 

درآمدزایی پیروی می کنند.
7. تبلیغ بنویسید

بسیاری از وبالگ ها و وب سایت ها به داشتن محتوایی برای بازاریابی و تبلیغ نیاز 
دارند و اگر قلم نافذی دارید، می توانید به عنوان یک تبلیغ نویس آزاد پول در بیاورید.

۸.  کتاب الکترونیکی بنویسید
اگر در مورد موضوعی خاص دارای دانش و فن هس��تید، چرا کتاب کوتاهی 
درباره اش نمی نویسید و آن را به صورت الکترونیکی در سایت ها و اپلیکیشن های 

کتاب فروشی منتشر نمی کنید و با فروش  آن، پول به دست نمی آورید؟ 
9. مشاوره کسب و کار بدهید

صاحبان کسب و کار ها را در تمام جنبه های کسب و کاری شان مشورت دهید 
و پشتیبانی کنید. این ایده  بسیار گسترده ای است و از مشاور سئو )بهینه ساز 
موتورهای جس��ت وجو( تا مشاور مدیریت را پوشش می دهد. تجربه های تان به 
جای ش��ما صحبت می کنند و فرآیند بازاریابی و دستیابی به مشتریان نیز به 

صورت شبکه ای )دهان به دهان و فرد به فرد( انجام می شود.
1۰. وبالگ نویسی کنید

وبالگی بسازید و مخاطبین گسترده ای جمع کنید؛ اگر بتوانید این کار را به 
خوبی انجام دهید، کلی پول به دست می آورید. وب سایتی مانند تک کرانچ ابتدا 
فقط وبالگی برای سرگرمی بود، ولی هم اکنون به یک کسب و کار بزرگ تبدیل 

شده است و 25 میلیون دالر به دست آورده است.
11. جعبه های کادویی بسازید

امروزه کادو به بخش جدایی ناپذیر زندگی ما تبدیل ش��ده  اس��ت و از این رو 
فروش جعبه های کادویی نیز رونق یافته است.

12. شکالت و آبنبات سازی خانگی راه بیندازید
ش��ما می توانید این کار را با س��رمایه  اندکی در خانه شروع کنید و از هنر و 
خالقیت تان بهره ببرید و انواع شکالت و آبنبات های خانگی خوشمزه را بسازید.

13.  زیورآالت دستی بسازید
ش��ما می توانید از خالقیت تان در س��اخت صنایع دس��تی مانند گردنبند و 
گوشواره بهره بگیرید. می توانید از سیم، مهره و چند ماده دیگر استفاده کنید، 
آنها را کنار هم بگذارید و زیورآالتی منحصر به فرد بسازید. شما می توانید حاصل 

دست تان را به صورت آنالین یا در فروشگاه های محلی و نمایشگاه ها بفروشید.
14. کارت پستال طراحی کنید

کارت پستال و اقالم کاغذی مش��ابه هنوز هم مصرف کنندگان خود را دارد. 
ش��ما می توانید کارت پس��تال طراحی کنی��د و آنها را به ص��ورت آنالین یا در 

فروشگاه ها بفروشید.
15. شمع سازی خانگی راه بیندازید

ش��مع ها زیاد به عنوان هدیه استفاده می شوند و از این رو شما می توانید با 
س��اخت ش��مع های خالقانه معطر و در رنگ های مختلف بازار خوبی به خود 

اختصاص دهید.
16. نویسنده  کتاب کودک باشید

کتاب کودک فرصت های خالقیت بس��یاری همراه دارد. ش��ما می توانید در 
داستان س��رایی تان خالقیت به  خرج دهید و تصاویر منحصر به فردی را برای 

کتاب تان برگزینید.
17. در نظرسنجی ها شرکت کنید

به تازگی برخی از سایت های نظرسنجی در ایران نیز تاسیس شده اند که با 
شرکت در نظرسنجی های شان می توانید پول در بیاورید.

1۸. رزومه نویسی کنید
رزومه سند مهمی برای به دست آوردن یک شغل است. اغلب افراد به دنبال 
یک رزومه نویس حرفه ای هستند. اگر در رزومه نویسی مهارت دارید می توانید 
 entrepreneur/bazdeh: این کسب و کار را شروع کنید.         منبع

رهبری
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سرمایه  انس��انی نگاهی اقتصادی به انسان فعال در اقتصاد است، که به 
سازمان امکان می دهد درآمد بیشتری کسب کرده و برای پیشبرد اهداف 

خود از آن استفاده کند. 
س��رمایه  انس��انی، از آن اصطالحات و اس��تعاره هایی است که نگاه های 
بس��یاری را ب��ه خود جلب کرده اس��ت. این اصطالح کم و بی��ش در تمام 
فضاهای مرتبط با کارآفرینی و مطبوعات فعال در کس��ب و کار به چش��م 
می خورد. حتی رشته های دانشگاهی متعددی نیز در این زمینه در مراکز 
آموزشی مختلف راه اندازی و موضوعات مرتبط با آن در دانشگاه ها تدریس 
می شود؛ به گونه ای که می توانید به سادگی در زمینه  توسعه  سرمایه  انسانی 

تحصیل کرده و مدرک آن را بگیرید. 
اصطالح س��رمایه  انس��انی از این جهت استعاری اس��ت که چگونگی و 
چرایی کارایی انس��ان را مانند کارایی دیگر منابع تولید، مثل ماش��ین ها 
و دیگر ش��کل های سرمایه به او گوشزد می کند. از این جهت می توانیم به 
کمک رویکرد س��رمایه  انسانی، انتخاب های انسان ها را در راستای افزایش 

کارایی و در نتیجه ثروت آنها تحلیل و درک کنیم.
اما س��رمایه ی انس��انی دقیقا به چه معنا اس��ت؟ مهم تر از همه، توسعه  
س��رمایه های انس��انی چرا برای موفقیت تجاری اهمی��ت دارد و صاحبان 
کسب و کارهای کوچک باید چگونه به روش درست و کارآمد در این حوزه 

سرمایه گذاری کنند؟
براساس مطالعات و بررس��ی های صورت گرفته، سرمایه گذاری در حوزه  
توسعه منابع انسانی به ویژه برای بنگاه های اقتصادی بزرگ، از لحاظ مالی 
به صرفه و س��ودآور اس��ت اما آیا اتخاذ این رویکرد برای کس��ب و کارهای 
کوچک تر که بودجه ای محدود داش��ته و ممکن است درگیر موضوعات به 
ظاهر مهم تری باشند نیز منطقی است؟ پاسخ، مثبت است، اما شروطی در 
ای��ن بین وجود دارد که ب��ا رعایت آنها می توان به حداکثر بازدهی در این 

حوزه دست یافت.
درواقع، فارغ از اندازه  کسب و کارتان کافی است که با پیروی از برنامه  پنج 
مرحله ای زیر، بهترین راهبردها و تاکتیک های توسعه  سرمایه  انسانی را در 

سازمان خود ایجاد کنید:
ابتدا مفهوم سرمایه  انسانی را درک کنید

در همین ابتدا، بیایید روشن کنیم که سرمایه های انسانی چیست و در 
چه موردی است. فلسفه جدید مدیریت به ما گوشزد می کند که انسان ها به 
شرط آنکه سرمایه  انسانی به حساب آیند، منابع جدید مولد ثروت هستند. 
مفهوم سرمایه  انسانی ناظر بدین واقعیت است که خصوصیات کیفی انسان 
که می تواند به صورت منبع درآمدهای بیش��تر و یا اقناع و ارضای فراوان تر 
در آینده درآید نوعی س��رمایه است. س��رمایه انسانی در ساده ترین سطح 
و معنای خود، راهی برای برآورد و محاس��به ارزش اقتصادی مجموعه ای 
از مهارت های خاص کارکنان اس��ت. همانند تمام اشکال سرمایه، سرمایه  
انس��انی جزء ضروری و از ارکان دارایی های بلندمدت س��ازمان محسوب 
می ش��ود. لذا چنانچ��ه مجموع ویژگی های مهارتی کارکنان ش��ما به طور 
ایده آل با الزامات و نیازهای شرکت تان مطابقت داشته باشد، بر ارزش ذاتی 

کسب وکارتان نیز افزوده خواهد شد.
توسعه  این سرمایه - یعنی سرمایه گذاری در بهبود بیشتر این مهارت ها 
به نحوی ک��ه به ارزش ذاتی کس��ب و کار ما بیفزاید - یک س��رمایه گذاری 

هوشمندانه  مالی در س��ازمان است. این دست سرمایه گذاری ها همچنین 
راهی برای افزایش رضایت کارکنان و سطح مشارکت آنها به شمار می روند. 
به بیان ساده، هنگامی که کارکنان احساس  کنند که مدیران شان نسبت به 
ارزش آنها شناخت داش��ته و این ارزش ها را مورد قدردانی قرار می دهند، 
وفاداری شان نسبت  به سازمان افزایش یافته و در نتیجه به افزایش ارزش 

شرکت کمک می کنند.
هزینه های مرتبط با توس��عه  س��رمایه های انسانی سازمان عمدتا شامل 
مخارج اجرایی آن می ش��ود. با این  حال، اکثر ش��رکت ها اذعان دارند که 
به اندازه  کافی روی کارکنان خود و از طریق در اختیار گذاشتن فرصت های 
توس��عه   ش��غلی و اجرای برنامه های مهارت آموزی و مهارت افزایی و دیگر 

راهکارها سرمایه گذاری نمی کنند.
سرمایه گذاری روی پرسنل سازمان، نه تنها راهی هوشمندانه برای حفظ 
کارکنان با ارزش و ماهر و نیروهایی است که انگیزه و اشتیاق به رشد دارند 
)و همچنین به رش��د کسب و کار ش��ما نیز کمک می کنند(، بلکه به  نوعی 
ش��کلی از س��رمایه گذاری خردمندانه در س��ازمان نیز محسوب می شود. 
شکل های مختلف سرمایه گذاری، منافع بسیاری را نصیب سازمان می کند، 
ک��ه از آن جمله می توان افزایش به��ره وری، ارتقای کیفیت محصوالت و 
خدمات و افزایش حاش��یه س��ود را نام برد. روی  هم رفته، سرمایه گذاری 
روی منابع انسانی نیز از این قاعده مستثنی نیست و مزایای فراوانی برای 

سازمان حاصل می کند.
مهارت های مورد نیاز کارمندان تان را به آنها آموزش دهید

برنامه های توسعه سرمایه انسانی اغلب در درجه  اول بر بهبود مجموعه 
مهارت های موجود کارکنان و کمک به آنها برای دس��تیابی به مهارت ها و 
توانایی های جدید متمرکز اس��ت. این رویکرد به ویژه برای کسب و کارهای 
کوچکی که ممکن است به تازگی قصد سرمایه گذاری روی کارکنان خود را 

کرده باشند مفید خواهد بود.
این شکل از سرمایه گذاری به طور مستقیم کسب و کار ما را منتفع ساخته 
و به واس��طه  ارتقای مهارت پرس��نل و بهبود راندمان آنها، موجب تقویت 
سازمان و تأمین منافع آن می شود. بسیاری از نظریه های نیز افزایش ذخایر 
س��رمایه  انسانی را با آموزش پیوند زده و به این ترتیب اختصاص بودجه و 
حمایت برای آموزش، مهارت آموزی و آموزش را توجیه می کنند. درواقع، 

سرمایه انسانی از طریق آموزش و تجربه، افزایش می یابد.
اطمین��ان حاص��ل کنید ک��ه س��رمایه های انس��انی تان ب��ا الزامات و 
نیازمندی های سازمان و چشم انداز در حال تغییر صنعت و دورنمای متغیر 
بازاری که در آن فعال هس��تید، منطبق است. به عبارت دیگر، اگر آهنگ 
تغییر فناوری در صنعت شما پرشتاب است، مجموعه مهارت های مورد نیاز 
نیروی انس��انی تان نیز باید به منظور حفظ حاشیه رقابت و خارج نشدن از 

گود رقابت، با این تغییرات هماهنگ باشد.
شرایط را برای کارکنانی که مهارت های ثابت دارند تسهیل کنید

به این نکته توجه داش��ته باش��ید که تم��ام کارکنان یک س��ازمان از 
فرصت های برابر برای توس��عه  مهارت های خود برخوردار نیستند. درواقع، 
بس��یاری از موقعیت های ش��غلی مس��تلزم مهارت های به اصطالح ثابت 
هستند - برای مثال، تصدیگری ماشین آالتی که تغییری نمی کنند و انجام 
امور تکراری و روزمره مانند دس��ته بندی محصول و اپراتوری صندوق های 

مکانیزه فروش از جمله مش��اغلی هستند که مهارت های مورد نیاز در آن 
عموما ثابت بوده و نیازمند توسعه  خاصی در توانمندی های فرد برای اجرای 

نقش خود نیست.
سرمایه گذاری روی این دسته از نیروی انسانی، می تواند در قالب تسهیل 
کردن امور و بهبود ش��رایط زندگی شان باشد. ازاین رو، به دنبال راهکارهای 
خالقانه ای باش��ید که به کارمندان تان کمک کند تا به دیگر اهداف ش��ان 
برسند. برای مثال، می توانید با مشارکت سایر نهادهای اجتماعی یا مراکز 
خدماتی، امکان یادگیری زبان های جدید، پس انداز، برنامه ریزی س��فر یا 

بهبود وضعیت سالمتی و بهداشت نیروی انسانی خود را فراهم کنید.
بهترین منابع، ابزار و تجهیزات الزم را فراهم کنید

توس��عه  سرمایه های انسانی تنها به معنای سرمایه گذاری مستقیم روی 
کارکنان و نیروی انس��انی نیس��ت. بلکه مفهوم دیگر آن، حفظ و ارتقای 
شرایط محیطی و برقراری توازن در فضای کار و در جهت ارتقای بهره وری 

پرسنل است.
معم��اری هوش��مندانه  س��ازمان ها و باالبردن کیفیت فضای زیس��تی، 
به وضوح محیطی بس��یار پویا خلق ک��رده و راندمان باالتری را منطبق بر 
منافع ش��رکت و کارمندان ایجاد می کند. به عنوان مثال، چنانچه بتوانید 
مبلمان اداری و فضای کاری مطلوبی را برای کارمندان تان تدارک ببینید، 
به زودی شاهد ایجاد یک فضای کاری مثبت  و بهینه تر خواهید بود. عالوه 
 بر این، ش��ما باید نسبت به رفع شرایط محیطی نامطلوب مثل نورپردازی 
نامناس��ب و آلودگی صوتی نیز اقدام کنید و هرگونه اختالل ناخوشایند را 

برطرف و شرایط را بهبود ببخشید.
دریاف��ت بازخ��ورد کارمندان در ای��ن خصوص نیز اهمیت��ی وافر دارد، 
بنابراین هر زمان که توانس��تید اقدام به ایج��اد تغییراتی کنید که از نظر 

کارمندان تان اهمیت باالتری نسبت به سایر موارد دارد.
با تفویض اختیار به منابع انسانی متخصص خود، روش های تازه ای را در 

راستای توسعه  سرمایه های انسانی ایجاد کنید
منابع انس��انی متخصص و مجرب به واس��طه  توانمندی ها و مهارت های 
خود می توانند ضمن برآورد نیازمندی های اولیه  نیروی انسانی، اولویت های 

سرمایه گذاری روی پرسنل را معین کنند.
لذا یکی از وظایف اولیه مدیران ارش��د س��ازمان، انتقال شفاف این پیام 
به الیه های س��ازمانی است که توسعه سرمایه های انسانی در اولویت کادر 
رهبری س��ازمان قرار داش��ته و تمام اقدامات الزم در این راس��تا تضمین 
ش��ده است. ضمن آنکه، تأمین مالی مورد نیاز نیز صورت می پذیرد. واحد 
منابع انس��انی پس از تفویض اختیار درست و تأمین بودجه  الزم می تواند 
به بررس��ی و تحلیل نیازمندی ها و فرصت های خاص کسب و کاری که در 

آن فعالیت دارد بپردازد.
مدیران ارش��د سازمان می توانند ضمن فراهم س��ازی شرایط مناسب با 
دادن ح��ق انتخاب های به جا و دخیل کردن منابع انس��انی متخصص در 
فرصت های مختلف تصمیم گیری، احس��اس مؤثر بودن و اعتمادبه نفس را 
در سرمایه های انسانی خود افزایش دهند. از این  رو، تفویض مؤثر مزایایی 
فراوان��ی را ایجاد می کند که کل س��ازمان را بهره مند می کند و به تقویت 

سرمایه انسانی می انجامد. 
ENTREPRENEUR/ZOOMIT :منبع

چگونه روی توسعه منابع انسانی سازمان ، سرمایه گذاری کنیم؟
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یک کارآفرین ایرانی مقیم کالیفرنیا فعالیت ش��رکت های استارتاپی را 
نیازمند س��رمایه و بازار عرضه دانست و گفت شبکه های اجتماعی نقش 
مهم��ی در ارتباط این ش��رکت ها با مردم برای عرضه محصوالت ش��ان 
دارند. به گزارش ایرنا، امروزه تغییراتی در مناس��بات اقتصادی جهان در 
حال ش��کل گیری است و بازار سنتی جایگاهش را به بازار دانش بنیان و 
استارتاپی می دهد. در س��ال های اخیر جمهوری اسالمی ایران توانسته 
در حوزه فناوری و دانش بنیان رش��د فراوانی نسبت به همسایگان خود 
در منطقه داش��ته باش��د. ارزش آفرینی بیش از 60هزار میلیارد تومانی 

و ایجاد بیش از 300 هزار شغل از کارنامه درخشان این عرصه است. 
از فعالیت قریب به 4هزار ش��رکت دانش بنیان و اس��تارتاپی )کسب و 
کارهای نوپا( در ایران، تعداد بسیاری را کارآفرینان مقیم خارج از کشور 
تشکیل می دهند. آنهایی که با تجربه فعالیت در بزرگ ترین شرکت های 
جهان؛ قید امکانات و سرمایه را زده اند تا به کشور خود برگردند و نقش 

موثری در اقتصاد نوین ایران داشته باشند. 
حس��ین اخالق پ��ور یکی از این ایرانیان که بیش از 20 س��ال اس��ت 
در حوزه فناوری و اس��تارتاپ آمریکا فعالی��ت می کند، در گفت و گو با 
خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه »تفاوت بین اس��تارتاپ ها و کسب و کارهای 
معمولی در ابعاد خدمات دهی است«، گفت: هر کسب و کاری استارتاپ 
نیس��ت، وقتی صحبت از یک استارتاپ می کنیم تفاوتش با کسب و کار 
معمولی در این است که استارتاپ یک مدل جدیدی را معرفی می کند 

که این مدل جدید قرار است در مقیاس بزرگتری ارائه شود.
وی ادامه داد: یک کس��ب و کار وقتی استارتاپی محسوب می شود که 
راه متفاوتی را از راه سنتی که قبال اجرا می شد پیدا کند. فروش بیشتر 

و هزینه کمتر؛ این اثر استارتاپی است.
این کارآفرین ایرانی مقیم آمریکا، کاهش وابس��تگی به منابع طبیعی 
در کشورهای پیشرفته را حاصل وجود پدیده ای به نام استارتاپ دانست 
و اضافه کرد: با نگاهی به کشورهای پیشرفته می بینید وابستگی آنها به 
نفت، گاز، معدن و دیگر منابع طبیعی، از طریق س��پردن کار و تولید به 
خود مردم، کاهش می یابد و این رهایی از وابس��تگی ناشی از خالقیتی 

است که از دل استارتاپ ها بیرون می آید.
اخالق پور، اس��تارتاپ را سبب پیش��رفت یک مملکت دانست و گفت: 
تولید ناخالص ملی کشوری چون آمریکا از منابع طبیعی نیست بلکه از 
شرکت هایی می آید که حاصل استارتاپ ها هستند. گوگل، فیس بوک و 
آمازون شرکت هایی هستند که آنقدر بزرگ شده اند که اکثر عمده تولید 

ناخالص ملی را دربر دارند. 
وی یادآور شد: برای همین اگر آینده پیشرفت یک مملکت به فروش 
نفت منتهی ش��ود، دیر یا زود به مشکل بر خواهد خورد زیرا این منابع 
پایدار نیستند و ارزش  آنها کاهش می یابد، از این رو کشورها باید دنبال 

نوآوری هایی باشند که از دل استارتاپ ها بیرون می آید. 
مؤس��س چندین شرکت دانش بنیان، نقطه قوت استارتاپ ها را کمک 
به خالقیت دانس��ت و با تشریح نقاط ضعف آنان، گفت: نقطه ضعف این 
مساله، پدیدار ش��دن تعداد زیاد استارتاپ هاست که همگی می خواهند 
رش��د کنند. یک اس��تارتاپ ش��ش نفره تبدیل به یک ابَر شرکتی چون 

گوگل می شود که باالی 100 هزار کارمند دارد.

اخالق پ��ور با تاکی��د بر اینکه این ش��رکت ها برای اینک��ه بتوانند در 
این حد رش��د کنند نیاز جدی به س��رمایه گذاری دارن��د، افزود: بدون 

سرمایه گذاری الزم استارتاپ ها از گرسنگی می میرند.
وی بنای استارتاپ ها را صعودپذیر خواند و گفت: وقتی سرمایه مورد 
نیاز برای اس��تارتاپ ها تامین نش��ود آنها مجبورند به یک کس��ب و کار 
کوچک تبدیل شوند و این به طبیعت استارتاپ ها نمی خورد. اگر کسب 
و کار کوچک باش��د آن وقت باید با کسب و کارهای سنتی رقابت کند، 
که قدرت این را ندارند. این فعال اس��تارتاپی افزود: بس��یار مهم اس��ت 
بدانیم درس��ت کردن یک استارتاپ به تنهایی دلیل بر موفقیت نیست. 
باید بدانیم که این استارتاپ به اکوسیستمی نیاز دارد که بتواند در قلب 

خود درصد کمی از اینها را به سمتی ببرد که بزرگتر شوند.
اخالق پور، تفاوت اس��تارتاپ ها در جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت 
را، در »مقیاس س��رمایه« آن جوامع دانست و ادامه داد: وقتی با جوامع 
پیشرفته سروکار دارید یعنی سرمایه خیلی بزرگی در دسترس دارید تا 
نسبت به جوامع در حال پیشرفت. وقتی در آمریکا صحبت از استارتاپ 
می ش��ود؛ یعنی سرمایه بیشتری را می توان سرازیر کرد و آنها می توانند 

ریسک بسیار باالتری را تحمل کنند.
وی با بیان اینکه فقدان سرمایه الزم برای استارتاپ در کشورهای در 
حال توسعه، آنها را به سمت کپی سوق می دهد، ؛افزود: استارتاپی مدل 
خود را از یک شرکت معتبر دیگر کپی می کند، چرا؟ چون نمی خواهند 

چیزی را تجربه کنند که نمی دانند موفق خواهند شد یا خیر.
این فعال حوزه استارتاپ، الگوبرداری از یک تجربه موفق در خارج را 
روش درس��تی دانست و گفت: وقتی می دانیم جای دیگری یک الگویی 
موفق بوده و جواب داده، ما می توانیم آن را ایرانی سازی و استفاده کنیم. 
این کار درستی است که در کشورهای در حال رشد می توان انجام داد.

اخالق پ��ور، عمر اس��تارتاپ ها را کوت��اه خواند و گف��ت: این ماهیت 
اس��تارتاپ اس��ت و طراحی ش��ده که عمرش کوتاه باش��د، به عبارتی 
اس��تارتاپ چون یک ایده جدی��د را خلق می کند احتمال آنکه به جایی 
نرسد بسیار زیاد است. شاید از 10 ایده، تنها دوتای آن موفق شوند که 

می تواند ارزش آن از کسب و کار سنتی بیشتر باشد.
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه نگاه استارتاپ ها 
رسیدن سریع به ثروت است، آیا این نگاه مانع از رشد و پویایی یک ایده 
نمی ش��ود؟ گفت: نه تنها نگاه به ثروت مانع نیست بلکه کمک می کند تا 

خالقیت زیاد شود.
این فعال اس��تارتاپی به نقش صاحبان ثروت در ش��کل دهی و هدایت 
استارتاپ ها اش��اره کرد و افزود: باید یک اکوسیستم استارتاپی داشت؛  
وقتی که اس��تارتاپی شکل می گیرد قرار نیست به سرعت سودآور شود. 
وقتی اس��تارتاپی چون آمازون وارد بازار ش��د، نزدیک به 10سال طول 

کشید تا به سوددهی برسد. 
اخ��الق پور با یادآوری اینکه در اوایل ش��روع به کار یک اس��تارتاپ، 
س��ودهای حاصله صرف بزرگتر شدن آن می شود و از این رو سوددهی 
آن مشهود نیس��ت، اظهار کرد: در این شرایط احتیاج به سرمایه خارج 
از ش��رکت اس��ت، که بیاید و س��رمایه ای را تزریق کند تا آن استارتاپ 
بتواند رشد کند. وی با بیان اینکه رشد یک استارتاپ به کمک صاحبان 

س��رمایه میسر می ش��ود، خاطرنشان کرد: ش��مار زیادی از استارتاپ ها 
از بی��ن می روند، آنهایی که می مانند به کمک صاحبان س��رمایه بزرگ 
می ش��وند، به طوری که کش��ور را متحول می کنند. کس��ب و کارهای 
جدی��د؛ قدیمی ها را کن��ار می گذارند، چون کم هزینه ت��ر و به صرفه تر 

هستند و با سرمایه کمتری می تواند انجام شود.
این فعال بازار کسب و کار نوین با تاکید بر اینکه اگر صاحبان سرمایه 
ب��ه حمایت های مالی خ��ود ادامه ندهن��د، ایده ها ب��ه محصول تبدیل 
نخواهند ش��د؛ افزود: امروزه با اس��تفاده از خالقی��ت، بحث هایی به نام 
کراود فاندینگ داریم، روشی که استارتاپ بدون احتیاج به یک موسسه 

یا شخص سرمایه دار، بتواند سرمایه خود را تامین کند.
اخالق پ��ور اضافه کرد: همه اینها برمبنای این اس��ت که تعداد زیادی 
مردم با س��رمایه کم بدون حضور صاحب س��رمایه بتوانند استارتاپ را 

بنا نهند.
تحلیل از شرایط استارتاپ ها در ایران

این کارآفرین حوزه آی تی، وجود یک تب استارتاپی در ایران را نقطه 
مثبت دانس��ت و گفت: خیلی از دانشجویان می خواهند بروند استارتاپ 
راه اندازی کنند؛ تعداد زیادی همایش ها و نشست حول محور استارتاپ 

برگزار می شود و تعداد خوبی استارتاپ زده می شوند. 
اخالق پ��ور، وج��ود افراد تکنیکی ک��ه هیچ تجربه اس��تارتاپی ندارند 
را نقطه آغاز ایجاد مش��کل بیان کرد و اظهار داش��ت: بس��یاری از این 
اس��تارتاپ ها از افرادی می آید که تکنیکی هستند و تجربه استارتاپی و 
مربی ندارند. آنها به س��رعت س��راغ ایجاد یک تکنولوژی یا توسعه یک 

محصول می روند. 
وی اضاف��ه کرد: بس��یاری از این افراد ایده خ��ود را با دیگران مطرح 
نمی کنن��د و به خوبی بازار را مورد بررس��ی قرار نمی دهند. در واقع آن 

تجزیه و تحلیل الزم که آن ایده چگونه پیاده شود، اندک است.
این مدیرعامل شرکت اس��تارتاپی اظهار کرد: خیلی ها نگران هستند 
که ایده های شان توسط دیگران دزدیده شود که این خوب نیست؛ ایده 

خیلی ارزشی ندارد، اصل آن اجرای کار است.
اخالق پور افزود: احتمال اینکه ایده طرف به نتیجه نرس��د زیاد است 
پس بهتر است تا می تواند ایده را پرورش دهد و با مشورت، ایده را زیر 

انتقاد دیگران قرار بدهد تا شانس موفقیت افزایش یابد.
وی با نقد اینکه وقتی اس��تارتاپ ها در ایران درس��ت می ش��ود، افراد 
خیل��ی دیر س��راغ جذب س��رمایه می روند، عنوان ک��رد: فرآیند جذب 
س��رمایه طوالنی اس��ت، بعضا تا ش��ش ماه طول می کشد تا آن سرمایه 

مورد نظر به دست آید.
این دانش آموخته دانش��گاه اوهایو با اش��اره به این موضوع که جذب 
سرمایه در یک استارتاپ یک کار حیاتی و تمام وقت است، گفت: خیلی 
از اس��تارتاپ ها در ایران یک الی دو ماه قبل از اینکه سرمایه ش��ان تمام 
ش��ود به جذب س��رمایه اقدام می کنند و این باعث می شود بودجه آنها 
تمام ش��ود و دیگر نتوانند دوام بیاورند. جذب س��رمایه یک امر حیاتی 

برای استارتاپ است.
انسداد شبکه اجتماعی یعنی از بین بردن استارتاپ ها

اخالق پور بزرگترین مانع استارتاپ ها در ایران را وجود محدودیت در 

شبکه های اجتماعی دانست و افزود: بسیاری از کانال هایی که در آمریکا 
یا اروپا برای مارکتینگ و ارتباط مستقیم با مردم موجود است، در ایران 
نیست. به عنوان مثال تلگرام دریچه خیلی مهمی بود که باعث موفقیت 
و رش��د بسیاری از اس��تارتاپ ها در ایران ش��د. وقتی تلگرام را بستند، 

خیلی از استارتاپ ها شکست خوردند.
وی با اش��اره به این موضوع که ش��بکه های اجتماعی ابزارهای مهمی 
برای اس��تارتاپ ها در آمریکا هستند، گفت: مس��دود کردن شبکه های 
اجتماعی یعنی بس��تن یکی از کانال های اصلی رشد استارتاپ ها. وقتی 
تلگرام، اینستاگرام یا فیس بوک را ببندید یعنی خیلی از استارتاپ ها به 

مردم دسترسی ندارند و این یعنی از بین بردن آنها.
ای��ن فعال حوزه فن��اوری مقیم ایاالت متحده خاطرنش��ان کرد: باید 
خیل��ی خرج کنند تا به مردم دسترس��ی پیدا کنند و نمی ش��ود گفت 
بیایید فقط از کانال های دولتی به مردم وصل شوید، این کانال ها خیلی 

محدود هستند و محدودیت هایی دارند.
مزایا و معایب تحریم برای استارتاپ ها 

اخالق پ��ور که تجربه بیش از 20 س��ال فعالیت در آمریکا و نیز ایران 
را در کارنامه خود دارد، در پاس��خ به این س��وال که اثرات تحریم روی 
اکوسیس��تم استارتاپی ایران چگونه اس��ت، گفت: تحریم های ما خیلی 
سیاس��ی اس��ت. اس��تارتاپ می تواند خیلی از محصوالتی که به خاطر 
تحریم نمی تواند وارد ایران ش��ود را تولید کند؛ مانند محصوالت کاالیی 
و ی��ا کااله��ای غیرفیزیک��ی.  وی ادامه داد: ما دیج��ی کاال را داریم که 
معادل آمازون اس��ت. اگر تحریم نبود می توانست دیجی کاال برقرار باشد 
و حت��ی با آمازون رقابت کند. از ی��ک جهاتی تحریم می تواند به بعضی 
اس��تارتاپ ها کمک کند که جلو بروند و موفق شوند زیرا نمونه خارجی، 

رقیب شان نیست اما از طرف دیگر مزایا و معایبی دارد.
ای��ن کارآفرین حوزه آی تی، مزای��ای تحریم ها را نبود رقیب خارجی 
بی��ان ک��رد و در توضی��ح معایب تحریم ه��ا گفت: با وج��ود تحریم ها، 
اس��تارتاپ ها نمی توانند از ایران به خوبی صادر شوند و بازار آنها محدود 

به ایران می شود، این کاهش شدیدی برای یک استارتاپ است.
اخالق پ��ور تاکید کرد: اس��تارتاپ ها باید بتوانند جهانی باش��ند و به 
امکانات��ی فکر کنند که بقی��ه ندارند. وی با بیان اینک��ه ایرانیان خارج 
عالقه بس��یاری برای حضور در بازار ایران دارن��د، گفت: ایرانیان در هر 
کجا که هس��تند به ایران و اقتص��ادش عالقه دارند و می خواهند کمک 
کنند که بیشترین کمک از استارتاپ ها و شرکت های استارتاپی می آید. 
این کارآفرین مقیم کالیفرنیا، بزرگترین مانع ایرانیان خارج از کش��ور 
برای حضور در بازار ایران را، ترس از قوانین دس��ت و پا گیر دانس��ت و 
اف��زود: تعداد زی��ادی از ایرانیان مقیم خارج به خاط��ر قوانین داخلی و 
تحریم های خارجی موجود عالقه کمتری برای همکاری با ایران دارند.

اخالق پور درباره عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
ایجاد مهاجرت معکوس نخبگان هم گفت: اینکه بنده پس از 14س��ال 
فعالیت در اکوسیستم آمریکا به اکوسیستم ایران بازگشتم، دیداری بود 
که با آقای دکتر ستاری در نیویورک داشتم. در آن دیدار، معاون علمی 
و فن��اوری رئی��س جمهوری، من و چندی از فعاالن اس��تارتاپی را قانع 

کردند که برگردیدم و من هم برگشتم.

شبکه های اجتماعی ضرورت فعالیت شرکت های استارتاپی
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ق��رار گرفتن در صفح��ه اول گوگل، آرزوی هر صاحب س��ایت به ویژه 
فروش��گاه های اینترنتی اس��ت. بیش��تر تالش ها و هزینه هایی که مدیران 
س��ایت ها برای بهینه سازی و سئو س��ایت خود می کنند، بیشتر به منظور 
افزایش رتبه س��ایت در گ��وگل و قرار گرفتن آن در رتب��ه اول متناظر با 
کلمات کلیدی کس��ب و کارش��ان اس��ت تا در نهایت بتوانن��د به فروش 
بیشتری دس��ت پیدا کنند، شما می توانید مقاله س��ئو چیست را مطالعه 
کنی��د. از زمانی که موتور جس��ت وجوی گوگل به وجود آمد، تکنیک های 
زیادی برای افزایش رتبه س��ایت در گوگل معرفی ش��ده است که بعضی 
از آنها، امروزه منس��وخ ش��ده و بعضی دیگر بیشتر از بقیه مورد توجه قرار 
گرفته اند، اما در چند س��ال گذش��ته، اهمیت بعضی از تکنیک ها هنوز به 
همان حالت قبلی مانده و حتی بیش��تر از گذش��ته م��ورد توجه مدیران 
گوگل و سئو قرار گرفته است، سئو داخلی و سئو خارجی دو بخش اصلی 

محسوب می شوند.
• تولید محتوای باکیفیت و کاربرپسند

• لینک بیلدینگ
• تعریف کلمات کلیدی

البت��ه در الگوریتم گوگل و س��اختار هر ک��دام تغییراتی به وجود آمده 
است؛ برای مثال، در گذشته شما خیلی راحت می توانستید با تبادل لینک 
بین دو وب س��ایت، رتبه صفحه خود در کلمه کلی��دی مرتبط را افزایش 
دهید، اما امروزه اس��تفاده از این تکنیک جریمه گوگل را به همراه دارد و 
در عوض باید به دریافت لینک خالص که از نتیجه اشتراک گذاری مطالب 
توس��ط کاربران در شبکه های اجتماعی است، تمرکز کنید. در هر صورت، 
هرچه هس��ت، این سه تکنیک، پایه ترین و اصولی ترین روش های افزایش 
رتبه سایت هستند که هر مشاور سئو باید به آنها در قدم اول توجه کند.

مدت زمان افزایش رتبه سایت در گوگل چقدر است؟
افزایش رتبه س��ایت در گوگل یک فعالیت کاماًل زمان بر و طوالنی است 
و حداقل زمان الزم برای اینکه سایت شما در یک کلمه کلیدی در صفحه 
اول گوگل قرار بگیرد، س��ه ماه خواهد بود که البته این بس��تگی به میزان 
رقابت و همچنین رتبه بقیه سایت های رقیب خواهد داشت. برای افزایش 
رتبه س��ایت در گوگل در ی��ک کلمه، گاهی باید تا یک س��ال به صورت 
مستمر برنامه ریزی و تالش کرد. برای همین تعیین زمان دقیقی که رتبه 
س��ایت ش��ما در کلمه کلیدی افزایش پیدا کند، خیلی راحت نیست و به 

عوامل زیر بستگی دارد:
• میزان رقابت و جست وجوی آن کلمات

• قوی بودن سایت های رقیب
• نوع فعالیت های انجام شده برای افزایش رتبه سایت

افزایش رتبه سایت نیازمند فعالیت مستمر است
نکته ای که باید در نظر داش��ته باشید، این است که تمامی فعالیت های 

افزایش رتبه س��ایت در گوگل باید به صورت مستمر انجام شود. متأسفانه 
برخی از افراد با باال آمدن سایت خود، کم کم از شدت فعالیت ها می کاهند 
یا متوقف می کنند. گوگل هر ساله تغییراتی در الگوریتم های خود معرفی 
می کند و به س��ایت هایی که مطابق با این تغییرات پیش می روند، اهمیت 
ویژه ای می دهد. برای همین، هر چقدر هم برای افزایش رتبه سایت خود 
تالش کرده باش��ید، ام��ا اگر بعد از چند وقت تالش ه��ای خود را متوقف 
کنید و به روز نباشید، کاهش رتبه سریع تری خواهید داشت و باید بیشتر 

از گذشته برای دستیابی به جایگاه قبلی خود تالش کنید.
تکنیک های افزایش رتبه سایت در گوگل در سال 2۰19

تکنیک های��ی که قرار اس��ت در ادامه برای ش��ما بی��ان کنیم، مواردی 
هستند که باید در سال 2019 به آنها بیشتر از گذشته توجه کنید.

به نسخه موبایل سایت بیشتر توجه کنید
یکی از تغییرات مدیران گوگل برای بررسی یک سایت، توجه اولیه آنها 
به نسخه موبایل است. تا چند سال پیش، داشتن نسخه موبایل یک مزیت 
به حس��اب می آمد، اما قرار است که در س��ال جدید، به یک الزام رسمی 
برای افزایش رتبه سایت تبدیل شود. در واقع، اگر سایت شما دارای نسخه 
موبای��ل بود که هیچ، ام��ا در غیر این صورت، نباید انتظار این را داش��ته 

باشید تا بتوانید همدوش رقیبان خود پیش بروید.
• تمامی المان ها باید به صورت مناس��ب در صفحه گوشی نمایش داده 

شوند و کاربر هیچ مشکلی برای کلیک کردن روی آنها نداشته باشد.
• اندازه فونت ها باید قابل خوانا بود.

• پیمایش باید برای کاربر خیلی راحت باشد.
• نیازی به قرار دادن تمامی المان های دسکتاپ نیست، بلکه آنهایی که 

اهمیت بیشتری دارد، با ساختار مناسب قرار دهید.
• سرعت سایت.

در س��ال 2018 که گذشت، افزایش سرعت س��ایت برای افزایش رتبه 
سایت در گوگل مهم بود. دلیل آن هم کاماًل روشن است: در این دنیا که 
س��رعت تغییرات همانند 300 هزار کیلومتر بر ثانیه اس��ت، به روز بودن و 
اینکه بتوان خیلی راحت و س��ریع با کاربران ارتب��اط برقرار کرد، اهمیت 
ویژه ای دارد. البته شایعاتی وجود دارد که قرار است این فاکتور در امسال 
و س��ال های بعدی کمتر م��ورد توجه قرار بگیرد و بیش��تر به موارد دیگر 
پرداخته ش��ود، اما به هر حال از نظر اخالقی، هرچه هس��ت، شما نباید از 

آن غافل شوید.
• س��ایت باید میلی ثانیه ای باال بیای��د؛ یعنی فرصت پلک زدن به کاربر 

هم داده نشود.
• حجم فایل های سایت به ویژه عکس ها را کم کنید.
• از فایل های جاوا اسکریپت کمتری استفاده کنید.

• ساختار سایت خود را مطابق با اصول سئو بهینه کنید.

نوع محتوای خود را عوض کنید
از س��بک های مختلف تولید محتوا به ویژه ویدئو و عکس برای افزایش 
رتبه سایت خود استفاده کنید. کاربران عاشق دیدن ویدئو هستند و کمتر 
حوصله خواندن متن را دارند. ش��ما در ویدئ��وی یک دقیقه ای به راحتی 
می توانی��د یک متن هزار کلمه ای را به صورت خالصه بیان کنید و به این 
صورت برای خواندن کل مطلب آنها را تش��ویق به خواندن متن سایت تان 

کنید. فقط به شرط اینکه باکیفیت و اصولی ساخته شود.
در سال گذشته، مردم جهان به طور متوسط یک ساعت از روز را صرف 

دیدن ویدئوهای یوتیوب کرده اند.
در ایران ش��اید یوتیوب خیلی جوابگو نباش��د، برای همین اول از همه 
تمرکز خود را در ش��بکه آپارات قرار دهید که در واقع بزرگ ترین ش��بکه 

اشتراک فیلم در ایران است.
دموی خیلی کوتاه از محصوالت و خدمات خود تهیه کنید.

ویدئوهای��ی تولید کنید که در آن به کارب��ر نکته یا تکنیکی را آموزش 
می دهید.

ویدئوه��ای آنالین مانند آنچه در اینس��تاگرام ق��رار دارد، به برندینگ 
لحظه ای شما کمک بسیاری می کند.

از کلم��ات و عبارتی وصفی و کلیدی برای بیان جمالت خود اس��تفاده 
کنید.

حجم ه��ای مختلف ب��رای ویدئو در نظر بگیرید تا کاربرانی که س��رعت 
اینترنت ضعیفی ندارند، مشکلی با دانلود و دیدن فیلم نداشته باشند.

از تمامی پلتفرم ها مانند یوتیوب، آپارات، اینس��تاگرام، فیس بوک و . . . 
برای به اشتراک گذاری ویدئو استفاده کنید.

لینک بیلدینگ را فراموش نکنید
لین��ک بیلدینگ یا بک لینک زمانی در افزایش رتبه س��ایت در گوگل 
ارزشمند است که شما لینک های طبیعی را از سایت های مختلف دریافت 
کرده باش��ید، نه اینکه با تبادل و خرید لینک یا تبلیغات در صدد افزایش 
لینک ورودی باش��ید. برای اینکه دریافت لینک معتبری داش��ته باش��ید، 
بهترین راه تولید محتوای باکیفیت اس��ت. کارب��ران به محتوای باکیفیت 
واکنش مثبت نش��ان داده و آنها را در شبکه های اجتماعی خودشان برای 
دوس��تان خود به اش��تراک می گذارند و از این طریق، دوستان آنها هم با 
کلیک روی لینک وارد س��ایت ش��ما شده و همین داس��تان ادامه خواهد 

داشت.
میکروسایت را جدی بگیرید

میکروس��ایت در واقع ی��ک صفحه ای با زیردامنه مجزا اس��ت که کاربر 
می توان��د تمامی المان ه��ای همه صفحات را در ی��ک صفحه به راحتی و 
خیلی سریع مشاهده کند. میکروسایت یک ابزار افزایش رتبه سایت است 
که به شما این امکان را می دهد تا کاربران اختصاصی بیشتری پیدا کنید. 

هنگامی که شما قصد نشان دادن سایت خود را به افرادی دارید، به جای 
ارائ��ه لینک اصلی، می توانید صفحه میکروس��ایت خ��ود را نمایش دهید 
ت��ا آنها در نگاه متوجه س��اختار و هدف س��ایت تان ش��ده و از این رو در 
ص��ورت عالقه مندی، روی لین��ک اصلی کلیک کنند. اف��رادی که از این 
طریق وارد س��ایت ش��ما می ش��وند، کاربران واقعی بوده و باید روی آنها 

سرمایه گذاری های جدی کنید.
کلمات کلیدی بلند

به جای تمرکز روی یک کلمه کلیدی در متن سایت خود، از عبارات هم 
خانواده و مش��تقات و همچنین تعاریف هر کدام استفاده کنید. با این کار 
به گوگل می فهمانید که قصد گول زدن او را ندارید و هدف ش��ما افزایش 

رتبه سایت از طریق تولید محتوای اختصاصی و باکیفیت است.
هر هفته دو پست منتشر کنید

س��ایتی که فعالیتی ندارد و هیچ پستی در آن منتشر نمی شود، از نظر 
گوگل مرده اس��ت و از این رو گوگل برای آنها هیچ ارزش��ی در رتبه دهی 
به منظور افزایش رتبه س��ایت قائل نخواهد ش��د. س��عی کنید که حداقل 
هفته ای دو بار، در بخش بالگ س��ایت خود، مطلب منتش��ر کنید. با این 
کار به گوگل می فهمانید که شما فعال هستید و به دنبال به دست آوردن 

جایگاه مناسب در این موتور جست وجو هستید.
از CDN استفاده کنید

افزایش س��رعت س��ایت و امنیت مهم ترین عاملی اس��ت که هم از نظر 
گوگل برای افزایش رتبه سایت و هم از کاربر اهمیت دارد. یکی از بهترین 
راه ها، اس��تفاده از CDN اس��ت. با اس��تفاده از CDN شما هاست های 
متفاوت��ی در نقاط مختلف خواهید داش��ت و به این ص��ورت کاربر در هر 
نقطه ای که باش��د، به نزدیک ترین هاست CDN وصل شده و این مسئله 

باعث افزایش سرعت بارگذاری سایت و در نتیجه رضایت او می شود.
متا تگ

مت��ا تگ عنوان و توضیحات را جدی بگیرید. گوگل برای بررس��ی یک 
صفحه، ابتدا به این دو متا تگ نگاه می کند و صفحاتی که مطلب نوش��ته 
ش��ده در آنها مرتبط با عبارت مورد جس��ت وجوی کاربر اس��ت، نش��ان 

می دهد. در نوشتن متا تگ ها از کلمات کلیدی استفاده کنید.
متاتگ توضیحات نباید بیشتر از 300 کاراکتر باشد. از آنجا که این متا 
تگ در نتایج جس��ت وجو نمایش داده می ش��ود و کاربر قبل از باز کردن، 
آن را مطالعه می کند، بهتر است که خالصه ای از مطلب اصلی را بنویسید.

افزایش رتبه سایت شامل تکنیک های پایه و اصولی است که باید توسط 
متخصص س��ئو به درس��تی انجام ش��ود. این تکنیک ها هر ساله تغییرات 
آنچنانی نمی کنند و فقط مهم این اس��ت که اصولی انجام ش��ود. در این 

مقاله نکات افزایش رتبه سایت بیان شده است.
imarketor :منبع

تکنیک های افزایش رتبه سایت در گوگل در سال 2۰۱9
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل لجس��تیک و 
حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی در دومین نشست 
تسهیل حمل و توزیع کاالهای اساسی در بندر شهید رجایی اعالم 
ک��رد: مجموعه مدیریتی این بندر در زمینه تحقق تعهداتش برای 
خروج سریع کاالهای اساسی، به خوبی عمل کرده است. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این نشست در 
راستای مسئولیت سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه برنامه ریزی 
به منظور توزیع مناسب کاالهای اساسی بین بنادر جنوبی کشور در 
ساختمان مرکزی بندر شهید رجایی برگزار شد. در دومین نشست 
تس��هیل حمل و توزیع کاالهای اساسی بندر شهید رجایی، عالوه 
بر مس��ئوالن ستادی س��ازمان بنادر و مدیران ارشد اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، مس��ئوالن و نمایندگانی از شرکت خدمات 
بازرگانی، خدمات حمایتی کشاورزی، حمل و نقل و راهداری، گمرک 
و راه آهن حضور داشتند. در این نشست، تجربیات به دست آمده از 
عملیات تخلیه، حمل و توزیع کشتی های حامل کاالهای اساسی 

طی دوماه گذشته به بحث و بررسی گذاشته شد و در خصوص بهبود 
این روند، تصمیماتی اتخاذ شد. "خسرو سرایی" مدیرکل لجستیک 
و حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی طی سخنانی 
گفت: وظیفه ملی همه دس��تگاه های متولی این اس��ت که ورود و 
خروج کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم را از بنادر تسهیل نموده و 
زیرساخت های الزم به منظور توزیع متوازن اینگونه کاالها بین بنادر 

شهید رجایی،  امام خمینی)ره(، بوشهر و چابهار را فراهم کنیم.  وی 
با بیان مباحثی در خصوص ضرورت تمرکز زدایی واردات کاالهای 
اساسی از یک بندر و توزیع کشتی ها بین بنادر دیگر به لحاظ دیدگاه 
لجستیکی و پدافند غیرعامل، خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی 
بندر ش��هید رجایی در زمینه تحقق تعهداتش برای خروج سریع 
کاالهای اساسی از بندر به خوبی عمل کرده است. سرایی با تأکید 
بر اینکه طبق تأکیدات مسئوالن ارشد کشور، کاالهای اساسی باید 
در کمترین زمان ممکن از بندر خارج ش��وند، گفت: ماندگاری کاال 
به نفع بخش خصوصی و بندر نیست و گردش کاال در انبارها باید 
به عنوان گزینه مطلوب مدنظر باشد. در همین رابطه، بین مجموعه 
بندر، صاحب کاال و حمل کننده کاال به بیرون از بندر باید هماهنگی 
ه��ای الزم صورت گیرد.  "اله مراد عفیف��ی پور" مدیرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان نیز در ابتدای این نشست، گزارشی مختصر از 
اقدامات صورت گرفته به منظور تسهیل خروج کاالهای اساسی از 

این بندر ارایه کرد. 

تبریـز - فالح- نگهداری بهینه از کنتوره��ای آب و لوله های 
روب��از از یخ زدگی در فصل زمس��تان و انجام اقدامات پیش��گیرانه 
برای جلوگیری از آس��یب های احتمالی به این تاسیسات در فصل 
زمستان توسط مشترکین ضروری است. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، واحد روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: با توجه به 
آغاز فصل س��رما و برودت هوا، احتمال ترکیدگی لوله های روباز و 
کنتورهای آب وجود دارد، لذا از مش��ترکین درخواست می شود با 
استفاده از پوشش های مناسب از جمله پشم شیشه، موکت و گونی 
و ... برای عایق بندی کنتورها و لوله های روباز آب اقدام کرده و در 
صورت بروز یخ زدگی مواردی از قبیل ریختن آب جوش روی کنتور 
آب و روش��ن کردن آت��ش در حوضچه کنتور جدا خودداری کنند 

.در ادامه اطالعیه منتش��ره واحد روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی آمده است:" برای 
خدمات رس��انی مناسب به شهروندان بخصوص در فصل زمستان 

ش��رکت آب وفاضالب استان نسبت به برقراری شیفت های کاری 
در کلیه مناطق اقدام کرده است. همچنین کلیه مراکز امداد و رفع 
حوادث آب وفاضالب بصورت شبانه روزی برای رفع حوادث احتمالی 
در خطوط توزیع آب شهری درحال آماده باش خواهند بود." در این 
اطالعیه اشاره شده است: "همچنین مرکز ارتباطات مردمی روابط 
عمومی آب و فاضالب با شماره تماس 122 در کلیه روزهای سال 
بصورت شبانه روزی پاسخگوی سواالت و راهنمایی همشهریان می 
باش��د، لذا از شهروندان عزیز تقاضا می شود در نگهداری و پوشش 
کنتور آب نهایت س��عی و تالش خود را داش��ته باشند چرا که در 
صورت ترکیدگی کنتور بر اثر س��رما هیچگونه مسئولیتی در قبال 
جبران خس��ارات احتمالی متوجه ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 

آذربایجان شرقی نحواهد بود ."

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل از مصرف بیش از 1.9 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در استان 
اردبیل در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت : این میزان مصرف گاز در 
استان 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. 
فیروز خدایی در جلسه بررس��ی میزان مصرف گاز در اردبیل اظهار 
داشت: در 9 ماهه نخست امسال بیش از 1.9 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی در استان اردبیل به مصرف رسیده که با توجه به کوهستانی 
بودن و برودت هوا در استان اردبیل و با شروع فصل زمستان، مصرف 
گاز مشترکان خانگی در روزهای اخیر نسبت به روز های پیش از آن 
افزایش یافته اس��ت. وی با بیان اینکه در 9 ماهه امس��ال این میزان 
مصرف در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی اس��تان بوده اس��ت، 
افزود: از کل گاز مصرف ش��ده در استان، یک هزار و 61 میلیون متر 
مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و 859 میلیون متر مکعب 

گاز نیز از س��وی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل مصرف شده است.  
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل بیان کرد: این میزان مصرف گاز 
طبیعی در استان 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
داشته که بخش خانگی و صنعتی با 44 میلیون متر مکعب رشد و 
بخش نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل با 61  میلیون متر مکعب رشد 

مصرف گاز نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. خدایی با تاکید 
بر صرفه جویی در مصرف گاز توسط مردم استان اردبیل تصریح کرد: 
ش��هروندان می توانند در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبیعی و 
مشکالت فنی  با واحد امداد شرکت گاز استان اردبیل در هر ساعت 
از شبانه روز با شماره گیری 194 تماس بگیرند و موارد را مطرح کنند 
تا رسیدگی های الزم و به موقع انجام شود. وی گفت: با رعایت نکات 
بسیار ساده همچون رعایت دمای رفاه بین  18 تا 21 درجه سانتیگراد، 
پوش��یدن لباس گرم در فصل زمستان، استفاده از پرده های ضخیم 
و وس��ایل گازسوز استاندارد متناسب با فضای محیط، شاهد کاهش 
چش��مگیر مصرف گاز طبیعی خواهیم بود. مدیرعامل ش��رکت گاز 
استان اردبیل با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 450 هزار مشترک 
گاز طبیعی در استان داریم، اظهار کرد: رعایت مصرف بهینه زمینه ساز 

خدمات رسانی مطلوب این شرکت به تمامی مشترکان خواهد شد.

اهواز- شبنم قجاوند- به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین 
اهواز : بیرینگ ش��ماره 23092 ک��روی دو ردیفه که جهت تحمل 
بارهای شعاعی و محوری در باالی شافت ایرهیتر های نیروگاه تعبیه 
ش��ده است برای اولین بار در تاریخ نیروگاه دمونتاژ و بازسازی شد . 
مهندس سامان علی محمدی مسئول اداره بویلر، ایرهیتر و تجهیزات 
جانبی نیروگاه رامین اظهار داشت : پس از دمونتاژ و سرویس یاتاقان 
های باالی ایرهیتر های واحد شماره 4 مشاهده گردید که وضعیت 
هر دو بیرینگ وضعیت مناسبی نبوده و تعدادی از المان های غلتشی 
آنها دچار عیب شده است که در راستای اصل اقتصاد مقاومتی طی 
یک عملیات فش��رده چند روزه توسط پرسنل اداره بویلر، ایرهیتر و 
تجهی��زات جانبی امور نگهداری و تعمیرات تجهیزات ثابت اقدام به 

دمونتاژ هر دو بیرینگ برای اولین بار در تاریخ نیروگاه نمودیم. علی 
محمدی اظهار داش��ت : با بررس��ی تمامی المان ها از قبیل رولرها، 

کنس های داخلی و خارجی و قفسه ها از بین هر دو بیرینگ المان 
های مناسب انتخاب و با نصب بروی یک بیرینگ عمالً یک بیرینگ 
معیوب تبدیل به یک بیرینگ بازس��ازی ش��ده گردی��د. وی افزود 
: بیرینگ بازس��ازی ش��ده دارای لقی شعاعی مناسب و در محدوده 
اس��تاندارد و المان های سالم می باشد و پیش بینی می گردد این 
بیرینگ که در اسرع وقت بر روی یکی از ایرهیتر های نیروگاه نصب 
خواهد ش��د کارایی مطلوب را داش��ته باشد. علی محمدی در ادامه 
هزینه خرید هر بیرینگ با توجه به افزایش نرخ ارز را 630.000.000 
ریال عنوان نمود و اظهار داش��ت :  هر دو بیرینگ س��اخت کمپانی 
SKF و تولید شده در کشور آلمان بودند که اجزای داخلی آنها قابل 

بازسازی و استفاده بوده است. 

اصفهان - قاسم اسد- مهندس یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان در حاشیه اولین نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد ایران ، به 
پتانس��یل های باالی ایران برای بومی س��ازی تولید فوالد به شیوه 
کوره بلند اشاره نمود و گفت : بومی سازی تکنولوژی کوره بلند یک 
ضرورت برای کش��ور اس��ت . این امر با توجه به یک میلیارد و 300 
میلیون تن ذخایر زغال س��نگ کشور که بخش عمده آن کک شو 
اس��ت ، از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان ، استقبال از نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد را خوب 
توصیف نمود و گفت : این نمایشگاه ، محمل خوبی برای ارائه فرصت 
های بومی سازی و حمایت از تولید داخلی است .وی افزود : کشور ما 
با توجه به احداث ذوب آهن اصفهان در دهه 50 ، بیش از نیم قرن در 
صنعت فوالد کشور تجربه دارد و لذا برگزاری این نمایشگاه با موضوع 

بومی سازی بسیار ضروری است و حتی می توانست زودتر هم انجام 
شود . مهندس یزدی زاده نقش ذوب آهن اصفهان در شکل گیری 
صنایع فوالدی کشور در جای جای ایران اسالمی را بی بدیل دانست 
وگفت : دوره راه اندازی ذوب آهن با دوره آغاز تکنوکراسی در ایران و 
یکی از تاثیرگذارترین ادوار در صنعتی شدن کشور مصادف می باشد 
. صنعت کشور با راه اندازی ذوب آهن ریشه گرفت، جوانه زد ، گل 
انداخ��ت و بلوغ خود را پس از انقالب طی کرد. بنابراین این صنعت 
صرف نظر از پایه بودن برای صنعت کشور، توانست صنایع باالدست 
و پایین دست خود را توسعه و شکوفایی آن را رقم بزند. وی افزود : 
این مجتمع عظیم صنعتی با پیشینه نیم قرن فعالیت خود ، همواره 
بومی سازی را به عنوان اولویت اصلی مورد توجه قرار داده است و به 
ویژه این تفکر یکی از برنامه های شرکت پس از انقالب بود. پیش از 

پیروزی انقالب اسالمی، در تامین قطعات و تجهیزات مشکلی وجود 
نداش��ت، ولی با آغاز تحریم های استکبار و همچنین شروع جنگ 
تحمیلی، تمرکز بر روی س��اخت قطعات و تجهیزات در باالدست و 
پایین دست آغاز شد و کارگاه های ساخت شرکت در تمامی بخش 
های تولید این توفیق را به دس��ت آورد. مهندس یزدی زاده تاکید 
کرد: ذوب آهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور ، حمایت 
از صاحبان ایده و سازندگان داخلی قطعات را با جدیت دنبال می کند 
. در این راستا بخشی در قالب شورای عالی تحقیقات شرکت و بخشی 
هم در قالب ارتباط با دانشگاهها و پذیرش پایان نامه های کارشناسی 
ارشد و دکترا  فعالیت می کنند . ضمن اینکه ارتباط با شرکت های 
دانش بنیان نیز از برنامه های شرکت در جهت توسعه بومی سازی 

خارج از شرکت می باشد.

قم- خبرنگار فرصت امروز- معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب روستایی استان قم با توجه به بارش برف و کاهش دمای 
هوا و  یخبندان در برخی از نقاط استان بر عایق بندی کنتور و تإسیسات 
آب تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
اس��تان قم ، مهندس سید احس��ان صائبی نیا، معاون نظارت بر بهره 
برداری شرکت آبفای روستائی استان قم گفت: با توجه به بارش برف 
و کاهش دمای هوا و  ایجاد یخبندان در برخی از نقاط استان، یکی از 
مشکالتی که همواره برای تاسیسات آبرسانی مشترکین به وجود می آید 
یخ زدگی و بدنبال آن ترکیدگی کنتورها و لوله های آب ش��رب است. 

معاون نظارت بر بهره برداری  آبفای روستایی استان در ادامه گفت: به 
منظور جلوگیری از یخ زدگی کنتورها و تأسیسات آبرسانی و قطع آب، 
مشترکین باید نسبت به عایق بندی و محافظت از تأسیسات آبرسانی 
خود اقدام کنند. مهندس صائبی نیا با بیان این که عایق بندی کنتورها 
و تأسیسات آبرسانی، اساس��ی ترین اقدام برای جلوگیری از یخ زدگی 
تاسیس��ات است افزود: برای عایق بندی کنتور و تاسیسات آبرسانی از 
پشم شیشه، گونی و الیاف مصنوعی می توان استفاده کرد. وی با اشاره 
به این که مشترکین عزیز در نظر داشته باشند که در هنگام یخ زدگی 
کنتورها و لوله های آب شرب از ریختن آب جوش و روشن کردن آتش 

در محل یخ زدگی اجتناب نمایند گفت: بهترین روش برای جلوگیری 
از یخ زدگی کنتورها و تاسیس��ات آب پوشاندن آنها به شیوه مناسب و 

اصولی است تا از هرگونه خسارات مالی جلوگیری به عمل آید.

در دومین نشست تسهیل حمل و توزیع کاالهای اساسی مطرح شد؛

کارنامه موفق بندر شهید رجایی در زمینه خروج کاالهای اساسی از بندر

در فصل سرما و زمستان؛

 شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی نسبت به یخ زدگی کنتورهای آب مشترکین هشدار داد

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل :

برودت هوا مصرف گاز را در اردبیل افزایش داد

برای اولین بار و بدست متخصصان نیروگاه رامین صورت گرفت؛

بازسازی بیرینگ ایرهیتر واحد 3۰5 مگاواتی شماره 4 نیروگاه رامین اهواز

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد عنوان کرد:

لزوم بومی سازی تکنولوژی کوره بلند ، برای بهره گیری از ذخایر استراتژیک زغال سنگ کشور

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم تاکید کرد؛

ضرورت عایق بندی کنتور و تأسیسات آب

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان :
آمادگی کامل شهرداری گرگان برای مقابله با شرایط بارش برف و یخبندان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون خدمات ش��هری ش��هرداری گرگان از آمادگی کامل 
شهرداری گرگان برای مقابله با شرایط بارش برف و یخبندان خبر داد.به گزارش مرکز اطالع رسانی 
روابط عمومی ش��هرداری گرگان، موس��ی الرضا صفری در خصوص اقدامات پیش بینی ش��ده و در 
حال اجرای این معاونت برای ایام س��رد س��ال و مقابله با بحران های احتمال��ی در زمان بارش برف 
در گرگان اظهار کرد: دس��تورالعمل اجرای عملیات زمستانه توسط این معاونت تهیه و تدوین شده 
و طی نامه ای به شهرداری های مناطق و سازمان های تابعه شهرداری ارسال شده است.وی ادامه داد: 
در این دستورالعمل وظایف معاونت ها، شهرداری های مناطق و سازمان ها قبل از برف، حین بارش برف و پس از آن مشخص شده 
است.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان خاطرنشان کرد: نخستین اقدام ما شناسایی نقاط حساس و حادثه خیز بوده که در این 
نقاط باکس های ماسه و نمک تعبیه شده تا در صورت بارش برف و یخبندان، شهروندان و نیروهای خدمات شهری شهرداری گرگان 
بتوانند در کمترین زمان ممکن نسبت به ایمن سازی مسیر و عملیات نمک پاشی اقدام کنند.صفری با اشاره به نصب 25 باکس ماسه 
و نمک در سطح خیابان های گرگان، گفت: بیشترین نقاط مدنظر، خیابان  های با شیب زیاد بوده که طی روزهای آینده نیز 10 باکس 
دیگر در محور ناهارخوران گرگان به عنوان محور پرتردد نصب خواهد ش��د.وی اضافه کرد: تاکنون دو هزار کیس��ه ماسه و نمک پر 
شده با مشخصات مخصوص در انبارهای معاونت خدمات شهری و شهرداری مناطق ذخیره شده تا در زمان نیاز از آنها استفاده شود.

با حضور استاندار مازندران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان انجام شد : 
امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و استانداری 

مازندران در زمینه ارتقا سالمت زنان و خانواده
ساری - دهقان : با حضور استاندار مازندران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان 
تفاهم نامه مشترک همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی مازندران و استانداری در زمینه 
ارتقاء سالمت زنان و خانواده در مناطق روستایی منعقد شد. دراین تفاهم نامه همکاری 
که به امضای دکتر اعرابی معاون بهداشت این دانشگاه دکتر سمیه قاسمی طوسی مدیر 
کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و مهندس حسن اصغریان رستمی مدیر کل 
دفترامور روستایی و شوراهای استانداری مازندران رسید ، اعضاء متعهد شدند جهت ارتقاء 
سالمت زنان و خانواده در مناطق روستایي استان ، در راستاي برنامه ریزي، هماهنگي بین بخشي، اطالع رساني، ارایه مراقبت، ایجاد 
زمینه هاي الزم همایش ها، تربیت مربي، برگزاري دوره آموزش حضوري زنان در مناطق روستایي استان در زمینه ارتقا سالمت زنان 
و خانواده در مناطق روستایي  اقدام نمایند. اهداف کمی ارتقاء سطح سواد سالمت، اصالح شیوه زندگی سالم، بهبود ارائه خدمات 
بهداشتی و درمانی به زنان روستایی استان ، خصوصا گروه های پرخطر، جلب مشارکت و بکارگیری مطلوب از امکانات بالقوه و بالفعل 
دفتر امور بانوان، دفتر امور روس��تایی، فرمانداری ها ، بخش��داری ها، دهیاری ها و شوراها ، معاونت بهداشتی دانشگاه و شبکه های 
بهداشت و درمان شهرستانها جهت برگزاري دوره هاي آموزشي، انجام پژوهش و رفع موانع قانوني و اجرایي و همکاري و مشارکت در 

ایجاد زمینه هاي الزم در برگزاري دوره هاي آموزشي و ارزشیابي از دیگر  اهداف و زمینه های همکاری می باشند.

فرمانده سپاه شاهروددردیدار باهنرمندبرجسته استادنوری: 
بایدتالش کنیم معنویت وارزشها رادرقالب هنر به جامعه منتقل کنیم 

شـاهرود - حسـین بابامحمدی: فرمانده سپاه ش��اهرود و مسئول کانون بسیج 
هنرمندان با حضور در مرکز آفرینش های هنری روس��تای دیزج با هنرمند برجس��ته 
شاهرودی استاد  رضا نوری دیدار کردند. در این دیدار سرهنگ پاسدار جواد عبیری با 
تقدیر از فعالیت های این استاد نام آشنا  و احیای کارهای ماندگار معنوی در قالب هنر 
با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم معنویت و ارزش ها را در قالب هنر به جامعه منتقل 
نماییم گفت: دش��منان ما امروز با س��رمایه گذاری زیاد در عرصه هنر تالش دارد تا به 
اهداف شوم و استکباری خود برسند و ما باید در این عرصه قوی وارد شویم تا اثرگذار باشیم. وی با بیان اینکه فرهنگ بسیجی در 
راستای فرهنگ متعهد موثر است افزود: باید از هنرمندان متعهد بسیجی در راستای ترویج هنر حمایت کرد و ما نیز در بسیج و 
سپاه حمایت می کنیم. عباس اعتماد مدیر کانون بسیج هنرمندان شاهرود نیز در این دیدار با تقدیر از فعالیت های استاد رضا نوری 
به عنوان مسئول انجمن هنرهای تجسمی بسیج هنرمندان شاهرود با بیان اینکه تالش ما در بسیج هنرمندان حمایت از هنرمندان 
متعهد و ارزشی است بر ترویج فرهنگ و ارزش های متعالی انقالب اسالمی با استفاده از ابزار هنر تاکید و گزارشی از اقدامات این 
کانون بویژه در موضوع هنرهای تجسمی ارائه کرد.در این دیدار استاد رضا نوری هدیه ای به فرمانده سپاه ناحیه شاهرود از هنرهای 

سفال و سرامیک خود اهدا کرد.

  همایش آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری در شرکت توزیع نیروی 
برق استان قزوین برگزار شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به منظور آشنایی بیشتر با حقوق شهروندی و 
ارتقای سطح آگاهی کارکنان همایش آموزشی حقوق شهروندی با حضور مدیر عامل ، 
معاونین و مدیران و همکاران ذیربط در شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار 
شد  مهندس کامبیز اقبالی معاونت دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو در این 
همایش با اش��اره به اهمیت حقوق شهروندی در بخشی از سخنانش به تشریح اصول 
بنیادین حقوق شهروندی افزود : صیانت از حقوق مردم در نظام اداری و رعایت کرامت 
و حیثیت انسانی ، عدم تبعیض در ایفای حقوق شهروندی در نظام اداری قانون گرایی و تبعیت همگان از قانون ، شفافیت مقررات 
و فرآیند انجام امور ، پاسخگویی و رسیدگی دقیق و سریع به خواسته ها و شکایات مردم را از جمله اصول بنیادی حقوق شهروندی 
میباشد . وی در درادامه با تشریح الزامات حقوق شهروندی گفت : سه نوع الزام درصیانت از حقوق شهروندی وجود دارد شامل الزامات 
قانونی ، ساختاری و رفتاری بوده و حاصل آن ایجاد نظام پاسخگو و کارامد در سیستم اداری و بهبود و ارتقای آن و بهره مندی از 

ظرفیت ها ی ایجاد شده می باشد .

ضرورت عایق بندی کنتور آب توسط شهروندان
شـهرقدس- خبرنگار فرصت امروز- عزیز اهلل ول��ی زاده مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی آبفای غرب استان تهران ضمن تاکید بر محافظت تاسیسات آب از سوی مشترکین گفت: با 
توجه به شروع سرما به منظور جلوگیری از قطعی آب و هرگونه خسارت احتمالی ناشی از برودت هوا 
در اسرع وقت باید نسبت به عایق بندی تاسیسات اقدام شود. او از جمله روش های محافظت از کنتور و 
تاسیسات آب را استفاده از پشم شیشه، موکت، الیاف مصنوعی و... در محفظه کنتور و لوله هایی که در 
فضای باز ساختمان قرار دارند نام برد که میتوان از آن به عنوان عایق استفاده کرد. ولی زاده همچنین 
تاکید کرد مشترکین در زمان بروز یخبندان از ریختن آب جوش بر روی کنتور آب، روشن کردن آتش در حوضچه کنتور و باز گزاشتن 
شیر آب برای جلوگیری از یخ زدگی تاسیسات جداً خودداری کنند. مدیر دفتر روابط عمومی آبفای غرب استان تهران در پایان گفت: 

در صورت هرگونه حادثه احتمالی مشترکین  مراتب را به شماره تماس 122 گزارش دهند، تا سریعاً نسبت به رفع آن اقدام شود.

جلسه کمیته تخصصي سالمت شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب برگزار شد
کرمانشاه - منیر دشتی - به نقل از پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب سومین جلسه کمیته تخصصي 
سالمت با حضور دکتر باقري رییس طب صنعتي بهداشت ودرمان غرب، مهندس ناصري پور مدیر عامل ، واعضاي کمیته سالمت 
شرکت برگزار شد. در ابتداي این جلسه مهندس ناصري پور مدیر عامل شرکت ضمن خوش آمد گویي به اعضاي محترم کمیته و 
ابراز خرسندي از برگزاري چنین جلساتي، بر ایجاد رابطه موثر جهت بهبود و توسعه همکاري با سازمان بهداشت و درمان صنعت 
نفت غرب کشور به منظور ارتقاء سطح سالمت عمومي و شغلي کارکنان شرکت وتعیین صالحیت پزشکان در مناطق عملیاتي وارایه 
آموزشهاي مورد نیاز پزشکان توسط بهداشت ودرمان صنعت نفت جهت رسیدگي ودرمان بیماران ومصدومین اورژانسي تاکید کردند.

دستگیری زن  کالهبردار اینترنتی در رباط کریم
رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- س��رهنگ پور سعادت فرمانده انتظامی شهرستان رباط 
کریم از دستگیری  یه زن کالهبردار در رباط کریم خبر داد. فرمانده انتظامی رباط کریم از بازداشت 
کالهبرداری که در س��ایت دیوار اقدام به کالهبرداری میکرد  خبر داد و گفت:  خانمی 40 س��اله 
با گذاش��تن عکس لوازم منزل درس��ایت دیوار باقیمت پایین از افرادی  که باوی تماس میگرفتند 
کالهبرداری می کرد سرهنگ پور سعادت تصریح کرد: این خانم  مشتریان با دادن شماره حساب افراد 
دیگری که درسایت دیوار اجناس خودرا برای فروش گذاشته بودند از طریق ریختن پول توسط طعمه 

هابه حساب فروشنده های سایت اجناس را از طریق تاکسی تلفنی دریافت میکرد واز این طریق اجناس زیادی را به دست میاورد.
فرمانده انتظامی رباط کریم افزود: تا کنون 10 نفر از این خانم  شکایت کرده اند که در این خصوص پرونده تشکیل وبه مرجع 

قضایی داللت شدند.
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آیا تاکنون با خود فکر کرده اید شاید بعضی کارهایی که 
هر روز انجام می دهید اشتباه باشد و تنها به این خاطر که 
روزان��ه آنه��ا را تکرار می کنید گواهی بر عدم مش��کل آنها 
نیس��ت؟ در ادامه با ما همراه باش��ید تا چند کار اشتباهی 
که به ظاهر هیچ مشکلی ایجاد نمی کنند را معرفی کنیم.

ابتدا کارهای ساده را انجام می دهیم
بهتر است اول کارهای مشکل را انجام دهید. برخی ها به 
این اس��تراتژی »ق��ورت دادن قورباغه« لقب می دهند. این 
ضرب المثل از یکی از داس��تان های مارک تواین به دس��ت 
آم��ده اس��ت. او می گوید: »اول صبح ی��ک قورباغه زنده را 
قورت بده تا شب هیچ اتفاق بدتری برایت رخ نخواهد داد.«

عده ای از پژوهشگران می گویند اراده در طول روز کاهش 
پیدا می کند. پس بهترین اقدام این اس��ت کارهایی که نیاز 
به تمرکز بیش��تری دارند را اول صب��ح انجام دهید. برخی 
دیگر از محقق��ان معتقدند اراده محدودی��ت زمانی ندارد. 
کار عاقالنه این اس��ت اول کارهای س��خت را انجام دهید، 
زی��را ممکن اس��ت بع��د از آن کارهایی پی��ش بیاید که با 

برنامه های تان تداخل پیدا کند.
مدام ایمیل های خود را می خوانیم

وقتی صدای هش��دار ایمیلی جدید به گوش می رسد به 
س��ختی می توان طاقت آورد. جدیدترین تحقیقات نش��ان 
می دهد، وقتی کارهای مختلف را به صورت همزمان انجام 
می دهی��د، کاره��ا 40درصد از نظر زمانی بیش��تر به طول 
می انجام��د. پس اگر فکر می کنید ب��ا انجام همزمان کارها 
کارایی بیشتری از خود نشان می دهید، در اشتباه هستید.

ران فریدمن )Ron Friedman( روانش��ناس می گوید 
بهتری��ن تصمیم این اس��ت گوش��ی موبایل خ��ود را روی 
بی صدا بگذارید یا وقتی کار مهمی برای انجام دادن دارید، 

صفحه  ایمیل تان را ببندید.
پیش��نهاد می ش��ود س��اعات خاص��ی را ب��ه خواندن و 
پاس��خ دادن ایمیل های ت��ان اختصاص دهید ت��ا بهره وری 

بیشتری داشته باشید.
گوشی موبایل خود را روی میز کار می گذارید

این به تنهایی کافی نیست که گوشی خود را روی ویبره 
یا س��کوت بگذارید، حتی نگه داشتن گوشی خاموش روی 

میز کار هم درست نیست.
به تازگی نتیجه  تحقیقی توس��ط مجله انجمن تحقیقات 
مصرف کنندگان به چاپ رسیده است. براساس این تحقیق، 
بودن گوشی موبایل در نزدیکی شما می تواند روی عملکرد 
ش��ناختی تان تاثی��ر بگذارد. حتی وقتی متوج��ه این تأثیر 
منفی نباش��ید. بهترین اقدام این اس��ت گوشی خود را در 

اتاقی دیگر قرار دهید.
تمام روز یک جا می نشینیم

ش��ما به عنوان یک کارمند تمام روز پش��ت میز هستید 
و امکان فعالیت فیزیک��ی چندانی ندارید. البته منظور این 
نیس��ت هر بار چند ساعت از پشت میز بلند شوید و ورزش 
کنید. نتایج تحقیقات نش��ان می دهد چن��د دقیقه نرمش 

کردن در روز نیز باعث بهبود وضعیت جسمی می شود.
اخیراً تحقیقی در ای��ن باره در مجله  انجمن قلب آمریکا 
منتشر ش��ده اس��ت. این تحقیق در مجله نیویورک تایمز 
هم به چاپ رس��یده است. براساس این تحقیق، افرادی که 
تنها یک ساعت در روز فعالیت فیزیکی داشته اند، 50درصد 
کمتر در خطر مرگ و میر هس��تند. جالب است بدانید یک 
س��اعت فعالیت روزانه می تواند به بخش های پنج دقیقه ای 

تقسیم شود و نیاز نیست یک ساعت فعالیت مداوم باشد.
چند ساعت به صفحه  لپ تاپ زل می زنیم

اری��ن برودوی��ن )Erin Brodwin( در بخش تجاری 

سایت Insider فعالیت دارد. او در جدیدترین گزارش های 
خود می گوید ساعت ها زل زدن به صفحه  کامپیوتر می تواند 
باعث خستگی دیجیتالی چش��م شود. خستگی دیجیتالی 

چشم نیز سبب خشکی چشم و تاری دید خواهد شد.
راهول کورانا )Rahul Khurana( پزش��ک سخنگوی 
انجمن چش��م پزش��کان آمریکاس��ت. او در یکی از گفت و 
گوها با بخش تجاری سایت Insider همکاری کرده است. 
او می گوید: »به دنبال قانون 20-20-20 باشید. این قانون 
می گوید هر 20دقیق��ه برای 20 ثانیه به چیزی نگاه کنید 

که 20 فوت )6 متر( از شما فاصله دارد«
در اواخر بعدازظهر استراحت می کنیم

خوابیدن در اواخر بعدازظهر کار اشتباهی است، به جای 
آن بهتر است اواسط ظهر استراحت کنید.

مجله ی روانشناس��ی عملی تحقیقی در این باره در سال 
2015 منتشر کرده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد 
هرچ��ه از ابتدای روز کاری س��پری می ش��ود اس��تراحت 
بی فایده تر می ش��ود. وقتی ابتدای روز اس��تراحت می کنید 

انرژی، تمرکز و انگیزه  بیشتری دارید.
ای��ن تحقیق نش��ان می دهد حتماً نیاز نیس��ت در طول 
اس��تراحت خ��ود کاره��ای غیرمرتبط به ش��غل تان انجام 
دهید. بلکه بهتر اس��ت در زمان اس��تراحت به س��راغ کار 

موردعالقه تان بروید.
وقت��ی در پ��روژه ای ک��ه ب��ه آن عالقه دارید پیش��رفت 
می کنید، بیشتر از زمانی که در شبکه های اجتماعی پرسه 

می زنید، انرژی و انگیزه به دست می آورید.
هنگام کار به موسیقی گوش می دهیم

ش��اید از جمله افرادی باش��ید که فکر می کنید با گوش 
دادن به موس��یقی بهره وری بیشتری در انجام کارهای تان 

خواهید داشت، اما این تصور تا حدودی اشتباه است.
در س��ال 2015 می��الدی مصاحبه ای ب��ا دانیل لویتین 
)Daniel Levitin( در ای��ن باره انجام ش��ده اس��ت. او 
ادعا می کند تحقیقات زیادی در این باره به انجام رس��یده 
اس��ت. نتایج تمام تحقیقات نش��ان می ده��د اگر کارهای 
ذهن��ی مانند خواندن و نوش��تن را هم زمان با گوش دادن 
به موس��یقی انجام دهید، عملکردتان به طور قابل توجهی 
کاهش می یابد. البته وقتی کارهای تان تکراری و یکنواخت 
باش��ند، این قانون صادق نیست. برای مثال، اگر در بخش 
مونتاژ کارخانه مش��غول کار هس��تید یا ب��رای مدت زمان 
طوالنی رانندگی می کنید، گوش دادن به موس��یقی باعث 

سرحالی تان هم می شود.
لویتین می گوید بهتر اس��ت 10 تا 15 دقیقه قبل از شروع 
کار به موس��یقی گوش دهید. در این حالت، موس��یقی باعث 

آرامش بخشی بیشتر شما می شود و حال تان را بهتر می کند.
غذاهایی می خوریم که به ظاهر سالم می آیند

در مورد انتخاب غذاها درایت بیش��تری به خرج دهید و 
حرف کسی را باور نکنید.

اری��ن برودوین در بخ��ش تجاری Insider لیس��تی از 
غذاهایی تهیه کرده که به ظاهر غذاهای مفیدی هس��تند، 

اما در حقیقت اینطور نیستند.
شاید آب میوه ها و اس��موتی های آماده را سالم و مغذی 
بدانید، اما در واقع این نوش��یدنی ها سرشار از قند و کالری 
هستند. خیلی ها تصور می کنند تخم مرغ کلسترول بسیار 
باالیی دارد؛ در حالی که ممکن اس��ت برای خیلی از افراد 

مفید نباشد.
مدام شبکه های اجتماعی را دنبال می کنیم

پژوهش��گران معتقدند دو روش فعاالنه و منفعالنه برای 
استفاده از فیس بوک وجود دارد. استفاده  فعاالنه به معنای 

ارتباط مستقیم با افراد است، مثال قرار دادن پست هایی در 
فیس بوک یا نظر دادن درباره پست های دیگران.

در مقابل اس��تفاده  منفعالنه به معنای دریافت اطالعات 
و خواندن مطالب دیگران اس��ت. در بیش��تر مواقع افراد به 

صورت منفعالنه از فیس بوک استفاده می کنند.
تحقیق��ی در مورد روش اس��تفاده از فیس بوک در مجله 
روانشناس��ی تجربی منتشر شده اس��ت. این تحقیق اعالم 
می کند اس��تفاده  منفعالنه از فیس بوک می تواند احس��اس 
بدی در شما ایجاد کند. این بدین خاطر است که به زندگی 
تجمالتی و پرزرق و برقی که دیگران به نمایش کشیده اند، 
حس��ادت می کنید. پس بهتر اس��ت کمت��ر منفعالنه عمل 
کنید؛ به جای اینکه تنها تماشاگر باشید، برای دوستان تان 
پیام بفرستید یا روی عکس خانوادگی آنها کامنت بگذارید.

مدام با همکار خود جر و بحث می کنیم
وقت��ی یک��ی از همکاران تان با ش��ما جنج��ال می کند 
ی��ا کنایه ای می زن��د، س��اده ترین اقدام این اس��ت حرفی 
توهین آمی��ز ب��ه او بزنید، اما باید س��عی کنید جلوی خود 

را بگیرید.
هال ران��کل )Hal Runkel( به عن��وان روان درمانگر 
ازدواج و خانواده معرفی می ش��ود. او ادع��ا می کند، »آخ« 
بهترین و قدرتمندترین کلمه برای از میان برداشتن تنش 
و درگیری میان افراد اس��ت. با بیان این واژه به جای اینکه 
از خ��ود دفاع کنید، آس��یب پذیری خود را نش��ان داده اید. 
ع��الوه بر آن، ب��ا گفتن این کلم��ه همکارت��ان را ترغیب 

می کنید همین کار را انجام دهد.
اس��تر پ��رل )Esther Perel( نی��ز در زمینه مش��اوره 
زوجی��ن فعالیت دارد. او می گوی��د بهترین کار برای از بین 
ب��ردن تنش این اس��ت که به حرف های هم��کار خود فکر 
کنید. الزم اس��ت نس��بت به همکارتان احساس دلسوزی 

داشته باشید و به او بگویید او را درک می کنید.
با افراد زیادی در شبکه های اجتماعی دوست 

می شویم اما به هیچ یک پیام نمی دهیم
ش��اید پیدا کردن دوس��ت در فضای مجازی کار بس��یار 
آسانی باش��د، اما باید بدانید، نیاز نیست در کمترین زمان 

ممکن بیشترین دوستان ممکن را پیدا کنید.
و  زیست ش��ناس   )Helen Fisher( فیش��ر  هل��ن 
انسان ش��ناس اس��ت. او به عنوان مدیر بخش علمی سایت 
Match.com نیز فعالیت دارد. فیشر می گوید بزرگ ترین 
مشکل وب س��ایت ها و برنامه های دوس��ت یابی »اضافه بار 

شناختی« است.
هلن فیش��ر می گوید: »مغز قدرت انتخ��اب کردن میان 
صده��ا هزار گزینه را ندارد.« او پیش��نهاد می کند وقتی 9 
مورد مختلف برای آنها پیدا شد دست نگه دارند و در مورد 

تمامی آنها فکر کنند.
شب ها خیلی دیر به رختخواب می رویم

محقق��ان به تازگی اقدام به کش��ف پدی��ده ای با نام »به 
تأخیر انداختن زمان خواب« کرده اند. این بدین معناس��ت 
»در وق��ت مناس��ب نمی خوابید، اما دلی��ل کافی هم برای 
نخوابیدن ندارید«. شاید دیر به رختخواب بروید تا سریالی 
ک��ه خیلی هم برای تان جالب نیس��ت را ببینی��د. این کار 

بسیار اشتباه است و حتی می تواند خطرناک هم باشد.
دانش��مندان ادع��ا می کنن��د کم خوابی به اندازه  س��یگار 
کشیدن برای انس��ان مضر و خطرناک است. پس به موقع 
تلویزی��ون را خاموش کنید و برای خوابیدن آماده ش��وید. 
مطمئن باش��ید این کار تأثیر زی��ادی در زندگی تان دارد و 

سالیان بعد به خاطر این کار از خود تشکر خواهید کرد.
thisisinsider/ucan :منبع 

کارهای اشتباه روزمره که زندگی مان را به چالش می کشد

تبلیغـاتخالق !درنــگ

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

          چهار شنبه   19 دی1397    شماره 123۸   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

Beam؛ استارتاپی برای رفع مشکالت افراد بی خانمان
اس��تارتاپ بیم )Beam( امکانی فراهم کرده که مردم سراس��ر دنیا می توانند از طریق س��رمایه گذاری 

جمعی، در پرداخت هزینه های مربوط  به آموزش و کاریابی افراد بی خانمان مشارکت کنند.
الکس اس��تفانی )Alex Stephany( تا پیش از اینکه به عنوان رئیس اجرایی اپلیکیشن پارکت مای هاوس 
)ParkatmyHouse(  اس��تخدام ش��ود، وکیل و یکی از طرفداران تکنولوژی بود. پارکت مای هاوس یکی از 
اپلیکیشن های محبوب  یافتن پارکینگ بود و استفانی قرار بود برای دریافت سرمایه و بردن استارتاپ به مرحله 
بع��د به بنیان گذار آن کمک کند. الکس هرگز تجربه  مدیریت اس��تارتاپی مرتبط  ب��ا تکنولوژی و اصال حوزه  

پارکینگ را نداشت. همین موضوع پیچیدگی کار را افزایش داده بود. او می گوید:
آنتونی اس��کینازی، بنیان گذار این اس��تارتاپ، به من باور داشت و بابت این موضوع از او سپاس گزارم. حجم 
کارهایی که باید یاد می گرفتم و انجام می دادم، بسیار زیاد بود، اما یکی از بهترین فرصت هایم در زندگی بود و 

مسیر شغلی ام را تغییر داد.
الکس اس��تفانی این مسئله را پذیرفت و س��ال بعد به عنوان مدیرعامل شرکت ارتقای شغلی یافت. دو سال 
بعد از این ماجرا، او و آنتونی کس��ب وکار را بار دیگر با نام جاس��ت پارک )JustPark( راه اندازی کردند. این دو 
نفر 5 میلیون یورو سرمایه از طریق سرمایه گذاری جمعی )CrowdFunding( جذب کردند؛ یعنی بیشترین 

مبلغی که استارتاپی مرتبط  با تکنولوژی تابه حال از این طریق جمع آوری کرده است.
س��رمایه گذاری جمعی به منظور جذب س��رمایه و حمایت مالی افراد مختلف جامعه از یک پروژه از طریق 
پرداخت بخش��ی از سرمایه  الزم برای اجرای آن پروژه اس��ت. الکس به اندازه ای تحت تأثیر پلتفرم های اقتصاد 
اجتماعی و سرمایه گذاری جمعی قرار گرفته بود که حتی کتابی در این زمینه منتشر کرد. او حتی فکری درباره  
این موضوع به ذهنش رسید که از سرمایه گذاری جمعی برای حل یکی از مشکالت اجتماعی بزرگ  استفاده 
کند. از یک طرف، او دقیقا نمی دانس��ت چه کاری باید انجام دهد و کس��ب وکارش با س��رعت زیادی در  حال 
 رشد بود و از طرف دیگر، نمی توانست در برابر نابرابری اوضاع اجتماعی مردم لندن بی تفاوت باشد. او می گوید:

مردم بی خانمان یکی از مثال های بارز محرومیت اجتماعی هستند. نادیده گرفتن این افراد نه تنها به ضرر آنها، 
بلکه به ضرر جامعه است و این افراد نباید فراموش شوند. شایان ذکر است روزبه روز به تعداد افراد بی خانمان 
افزوده می شود؛ به طوری که بین سال های 2011 تا 2018، تعداد افراد بی خانمان به بیش از 60درصد افزایش 
یافته است؛ افرادی که در خیابان می خوابند یا در مسافرخانه های ویژه ی این افراد مستقر می شوند. گاهی اوقات 
می ایس��تم و با این افراد صحبت می کنم، اما از آنجایی  که به شدت خجالتی ام، این موضوع به هیچ عنوان برایم 
خوش��ایند نیس��ت. درنهایت، به این فکر افتادم از تکنولوژی برای کمک به افراد بی خانمان استفاده کنم.  فکر 
استفاده از تکنولوژی برای حل مشکل مردم همچنان ادامه داشت. چهار سال از پیوستن الکس به جاست پارک 
می گذشت و با وجود عالقه  زیادی که به کسب وکار داشت احساس می کرد، جامعه در  حال ازهم  گسستن است. 
او دوست داشت با تمام وجود این معضل اجتماعی، یعنی بی خانمان بودن عده  زیادی از مردم جامعه را حل کند.
الکس استفانی هنوز هم مطمئن نبود از چه راهی باید اقدام کند. او چندین ماه با کارآفرینان و سرمایه گذاران 
زیادی مالقات کرد، اما تأثیرگذارترین مکالمه هایش را با یکی از افرد بی خانمان در ایستگاه مترو می داند. الکس 
همیشه برای او قهوه می خرید و هنگامی که هوا سردتر شد، برایش جوراب حرارتی خرید. صحبت و مکالمات 
بین این دو نفر مدتی ادامه داشت تا اینکه فرد بی خانمان چند هفته در جای همیشگی اش حضور پیدا نکرد 
و بعد از مدتی، با وضعیتی نامناسب تر از گذشته آمد. او درحالی که به اندازه  چند سال پیرتر شده بود، به الکس 

گفت دچار حمله  قلب و از بیمارستان اخراج شده بود.
الکس متوجه شد وضعیت این مرد به شدت بدتر از روزی است که یکدیگر را مالقات کردند و به این فکر افتاد 

چگونه می تواند وضعیت زندگی این مرد بی خانمان را بهبود دهد. او می گوید:
باید مهارت هایی به او آموزش می دادم که بتواند از خودش مراقبت کند. هزینه انجام این کار بس��یار بیشتر 
از خریدن قهوه و جوراب اس��ت، اما اگر همه مردم در انجام این کار مش��ارکت کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
ناگهان این فکر به ذهنش رسید که از سرمایه  گذاری جمعی برای آموزش دادن به افراد بی خانمان استفاده کند. 
الکس استفانی اولین شخصی بود که برای بهبود اوضاع افراد بی خانمان اقدام می کرد؛ بنابراین، بیش از 9 ماه 
را صرف پرس وجو و مشورت با خیریه های مختلف کرد تا بهترین مدل را ارائه دهد. او همچنین تاحدممکن با 
بی خانمان های زیادی صحبت کرد و نمونه های اولیه را به آنها نشان داد. او دیدگاه واقعی بی خانمان ها را جویا 
 ،)Beam( می شد و می خواست صادقانه دیدگاهش را بیان کنند. الکس استفانی یک سال پیش، استارتاپ بیم
اولین پلتفرم جهانی سرمایه گذاری جمعی را برای مردم بی خانمان راه اندازی کرد. این وب سایت به مردم سراسر 
دنیا اجازه می دهد در فرآیند سرمایه گذاری روی آموزش بی خانمان های معرفی شده  مؤسسات خیریه مشارکت 
کنند. درواقع، مردم روی آینده  افراد بی خانمان سرمایه گذاری و روند پیشرفت و آموزش آنها را مشاهده می کنند.
همچنین، این وب س��ایت امکان مشارکت مالی در سایر مشکالت افراد بی خانمان مانند خدمات مراقبت از 
بچه را فراهم می کند و این مبالغ به طور شفاف به بودجه  هر کمپین اضافه می شود. استارتاپ Beam به نیابت 
از هر فرد بی خانمان از این پول ها نگهداری و این مبالغ را در امور آموزش این افراد خرج می کند. افزون  بر این، 
Beam کارمندی حقوقی را برای حمایت از افراد بی خانمان در فرآیند آموزش و کار آنها در نظر می گیرد. مردم 
بعد از اهدای پول به کمپین، به عنوان »حمایتگر« شناخته و با ایمیل از وضعیت بی خانمانی مطلع می شوند که 
به او کمک کرده اند. Beam وضعیت را برای کسانی که به این موضوع، یعنی افراد بی خانمان، اهمیت می دهند، 
راحت و تأثیرگذار کرده است. Beam اجتماعی مردمی را شکل داده که در حال  حاضر، هزاران نفر برای رفع 
مشکل افراد بی خانمان به آن پیوسته اند. بیش از 200نفر به هر کمپین کمک می کنند. این افراد با گذاشتن 
یادداشتی برای فرد بی خانمان مدنظر حمایت شان را از او اظهار می کنند و به او اعتمادبه نفس می دهند. تصور 
کنید اگر شما هم چندین سال بی خانمان باشید و کاری نداشتید، در چه وضعیتی بودید و این آموزش تا چه 
حد می توانست برای تان مفید واقع شود. Beam به بی خانمان های زیادی مانند تونی کمک کرده است. تونی 
به عنوان برق کار آموزش دیده و حال بعد از 20 سال کار پیدا کرده است. نیک یکی دیگر از بی خانمان هایی است 
که بعد از آموزش، به عنوان آرایش��گر کار می کند. داوینا برای حسابدارشدن تالش می کند و تا به  حال چندین 
دوره  آموزشی را با موفقیت طی کرده است. لوری نیز که بعد از خدمت در نیروهای مسلح بی خانمان شده بود، 

حال به عنوان راننده  کامیون کاری پیدا کرده است.
با رس��یدن ایام کریس��مس، Beam ایده جدیدی برای هدیه دادن در این ایام در نظر گرفته اس��ت. در این 
کمپین، افراد عالقه مند می توانند به جای هدایای بی استفاده، بخشی از هزینه  مربوط  به آموزش افراد بی خانمان 
را پرداخت و به نام شخص مدنظر ثبت کنند. درواقع، آنها به جای خریدن هدایایی که شاید برای دوستان شان 
ناکارآمد باشد، از طرف آنها مبلغی برای آموزش افراد بی خانمان پرداخت می کنند و شخصی که این هدیه را 
دریافت می کند، با هر ایمیلی که از وضعیت پیش��رفت بی خانمان ها برایش ارس��ال می شود، هدیه ای معنوی 
دریافت می کند. بسیاری از کسب وکارها نیز دست به کار شده اند و به کارمندها یا مشتری های شان اشتراک کمک 
به افراد بی خانمان را هدیه می دهند. الکس استفانی درباره  وضعیت بی خانمانی که سال ها پیش در ایستگاه مترو 
مالقات کرده بود، می گوید: واقعیت تلخ این است که من او را بعد از راه اندازی Beam هرگز ندیدم و نتوانستم 
پیدایش کنم، اما می دانم بیش از 32هزار نفر بی خانمان در انگلستان وجود دارند و می توان کاری کرد چنین 

اتفاق هایی دوباره تکرار نشود.
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