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قیمت ارز در بازار تهران چگونه تعیین می شود؟

آغاز انتقال پایتخت ارزی
به داخل کشور

بازار متش��کل ارزی یکی از طرح های دوگانه جدید بانک مرکزی اس��ت که قرار است تا پایان خردادماه در نظام ارزی کشور 
اجرایی شود؛ طرحی که اگرچه هنوز جزییات آن مشخص نیست، اما بازار ارز را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده است. از اواسط 
هفته گذشته بازار ارز تحت تاثیر هیجان ناشی از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران و همزمان دخالت گسترده بانک مرکزی در 
بازار ارز، روند کاهش��ی داش��ته است. دالر که در اوایل دو هفته اخیر تا مرز ۱۵ هزار تومان باال رفت، اواخر هفته به کانال ۱۳ 
هزار تومان وارد ش��د. هرچند نمی توان هیجان خبرهای سیاس��ی را در بازار ارز نادیده گرفت، اما به نظر می رسد بانک مرکزی 

با برنامه منسجمی برای کنترل بازار ارز به میدان آمده است.  اینکه طرح بازار متشکل پولی چه میزان موفقیت آمیز باشد...

وزیر اقتصاد اعالم کرد
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کارایی بازار متشکل ارزی در گفت وگو با فعاالن اقتصادی

نرخ جدیدی وارد بازار ارز می شود؟

همه چیز درباره استارت آپ های حوزه صنایع دستی
موفقیت کاری بیشتر با تقویت روحیه اعضای شرکت

هر آنچه در مورد بازاریابی رابطه ای باید بدانیم
10 تکنیک بازاریابی واقعا تاثیرگذار در اینستاگرام

دیجیتال برندینگ چیست؟
دوراهی اولویت استراتژی برند یا استراتژی کسب و کار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 رویداد ویژه تسال
در چین چیست؟

3 فرصت امروز: بانک مرکزی متوسـط قیمت خرید و 
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی...

 گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران
در اردیبهشت  98

 افزایش ۱۱۲درصدی
قیمت خانه در یک سال

یادداشت

اقتصاد ایران از پا نمی افتد

بارها  آمری��کا  رئیس جمه��وری 
گفته  اس��ت که فروش محصوالت 
نفت��ی و فل��زی ای��ران را به صفر 
می رس��اند، ولی حاال ب��ا همه این 
حاشیه ها و بازی های رسانه ای باید 
بگوییم که نقشه هایی که آمریکا بر 
روی کاغذ ترسیم می کند در عمل 

نتیجه  عکسی داشته است.
جهان��ی  انجم��ن  گ��زارش 
 World Steel( ف��والد 
می دهد  نش��ان   )Association
ک��ه تولی��د ف��والد خام ای��ران در 
با رشد ۲.۸درصدی  آوریل ۲۰۱۹ 
به ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار تن رسید 
و باتوج��ه به اینک��ه چنین رقمی 
در مدت مش��ابه س��ال گذشته ۲ 
میلیون و ۱۰۶ هزار تن بود است.

همچنین رشد تولید فوالد خام 
ای��ران در چهار ماه ابتدایی س��ال 
۲۰۱۹ با افزایش ۶درصدی روبه رو 
شده اس��ت و طبق گزارش جدید 
انجمن جهانی فوالد تولید جهانی 
ای��ن فلز در مدت مورد بررس��ی با 

رشد ۴.۸درصدی همراه شد.
اگر کم��ی به عقب ب��از گردیم، 
می بینیم ک��ه دونالد ترامپ رئیس 
جمهور آمریکا گفته بود که نه تنها 
ف��روش نف��ت ای��ران را ب��ه صفر 
بلکه تولیدات و فروش  می رس��اند 

فوالد ایران را هم متوقف 
3خواهد کرد و با استفاده...
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فرصت امروز: مراس��م راهپیمایی روز جهانی ق��دس، دیروز در تهران و بیش از ۹۵۰ 
ش��هر و مس��یرهای منتهی به میعادگاه های نماز جمعه برگزار ش��د و بیش از ۴ هزار 
خبرنگار و عکاس داخلی و خارجی که ۲۵۰ نفر آنها از رس��انه های خارجی بودند، این 
مراس��م را پوش��ش خبری دادند. حضور مردم ایران در راهپیمایی امسال مثل همیشه 
یکپارچه بود، از شمال و جنوب گرفته تا شرق و غرب، از خزر تا خلیج فارس، از هامون 
ت��ا ارومیه، از زاگ��رس و البرز تا کویر ایران؛ همه حضور و صحنه حمایت از فلس��طین 
بود. شعار محوری روز جهانی قدس امسال به »روز جهانی قدس، شکست معامله قرن، 
تثبیت آرمان فلس��طین« اختصاص داش��ت و در مراس��م راهپیمایی روز قدس تهران، 
راهپیمایان شعارهایی با مضامین »فلسطین تنها نیست«، » مرگ بر آل سعود«، »این 
همه ملت آمده، به عشق رهبر آمده« و... سر دادند. به گفته رهبر معظم انقالب اسالمی 
»روز قدس امسال از هر سال مهم تر است چراکه آمریکا و برخی دنباله هایش با »معامله  
قرن« به دنبال به فراموش��ی سپردن مسئله  فلس��طین در جهان هستند که البته ناکام 
خواهند ماند. دفاع از فلس��طین یک مسئله  صرفاً اسالمی نیست بلکه وجدانی و انسانی 

هم هست و البته برای مسلمانان وجه شرعی و دینی هم دارد.«
معامله قرن به ورشکستگی قرن تبدیل شده و به نتیجه نمی رسد

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توطئه های اس��تکبار و متجاوزین علیه قدس شریف و 
فلس��طین به نتیجه نخواهد رس��ید، گفت: تردید نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و 
فلس��طین خواهد بود و سرزمین فلسطین مامنی برای مسلمانان، مسیحیان و یهودیان 

خواهد گردید.
دکتر حس��ن روحانی که همزمان با آخرین جمعه م��اه مبارک رمضان و روز جهانی 
قدس از تقاطع خیابان فردوس��ی در مس��یر راهپیمایی گس��ترده و پرشور مردم تهران 
قرار گرفت، با اشاره به اینکه روز قدس در تاریخ انقالب اسالمی ایران از اهمیت زیادی 
برخوردار است، گفت: روز قدس روز تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزان عالم است 
و پیام قدس این اس��ت که فلس��طین برای همیش��ه زنده بوده و قدس از آن مسلمانان 
است. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، رئیس جمهور با  بیان اینکه دشمنان اسالم 
در دو س��ال گذشته توطئه های جدیدی علیه قدس طراحی کرده اند که البته به نتیجه 
نرس��یده است، خاطرنش��ان کرد: دش��منان قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم 
کردن��د که جز یکی دو کش��ور کوچک هیچ کش��وری در جه��ان از آن حمایت نکرد. 
آنان همچنین جوالن را از آن رژیم صهیونیس��تی  معرفی کردند که هیچ کشور و نهاد 

بین المللی  از آن حمایت نکرد.
به گفته روحانی، بی تردید موضوع معامله قرن نیز به ورشکستگی قرن تبدیل خواهد 

شد و قطعا به نتیجه نخواهد رسید.
رئیس جمهور در پایان گفت: ملت ایران ۴۰ س��ال است که به خیابان ها آمده و علیه  
استکبار و صهیونیست ها شعار می دهند و ملت فلسطین نیز ۷۱ سال است که در برابر 

استکبار و صهیونیست ها مقاومت می کنند.
پیام روحانی به سران کشورهای اسالمی در اجالس مکه

رئیس جمهور همچنین به سران کشورهای اسالمی در اجالس مکه پیام داد و تاکید 
کرد: اختالفات درون خانواده جهان اسالم را کنار بگذارید!

در پیام روحانی به سران کشورهای اسالمی در اجالس مکه آمده است: »در شرایطی 
که جهان اسالم، نیازمند حداکثر انسجام، همگرایی و همکاری در برابر دشمن مشترک 
است، متاسفانه شاهد برخی اقدامات تفرقه افکن در جهت انحراف افکار عمومی جهان 
اسالم از قضیه فلسطین به عنوان مساله اصلی جهان اسالم هستیم؛ موضوعی که بیش 
از ه��ر زم��ان نیاز به توجه و حمایت یکپارچه دنیای اس��الم و رهبران آن دارد. در این 
اجالس و در تمامی نشس��ت ها و اجتماعات، رهبران جهان اس��الم باید بر مدار وحدت 
اس��المی حرکت کنند و اجازه ندهند برخی با طرح مس��ائل فرع��ی، اذهان دولت ها و 
ملت های مس��لمان را از اهتمام به سرنوش��ت ملت مظلوم فلس��طین و تهدیدات رژیم 

صهیونیستی منحرف کنند.«

رئیس جمهوری اس��المی ایران در ادامه این پیام آورده است: »اقدام دولت آمریکا در 
اعالم بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیس��تی، انتقال س��فارت آمریکا به آن 
مکان و به رس��میت شناختن الحاق بلندی های جوالن سوریه به سرزمین های اشغالی 
توس��ط رژیم صهیونیس��تی، از جمله دشمنی های آش��کار علیه نه فقط فلسطین بلکه 
مجموعه جهان اس��الم به ش��مار می رود که در تضاد آشکار با مبانی حقوق بین الملل و 
تمامی قطعنامه ها و تصمیمات س��ازمان همکاری های اسالمی، قرار دارد و آغازگر یک 
روند خطرناک علیه امت اس��المی است. جای تاسف اس��ت که این اقدامات با واکنش 
مناس��ب از سوی دولت های اسالمی مواجه نش��د که اگر شده بود، آمریکا نمی توانست 
به راحتی طرح نابودی فلس��طین را با عنوان ظاهرفریب »معامله قرن« مطرح کرده یا 

به جریان اندازد.«
روحانی نوشت: »معتقدم مسئولیت اسالمی، اخالقی و حتی ملی کشورهای اسالمی 
ایجاب می نماید که در چنین ش��رایطی اختالفات درون خانواده جهان اس��الم را کنار 
گذاش��ته و در صفی متحد و بنیانی مرصوص، در مقابل این توطئه ش��وم علیه ملت و 
کش��ور فلسطین و دنیای اسالم بایس��تیم. هر صدا و حرکتی که جهان اسالم را از این 
اولوی��ت اصلی و فوری منحرف نماید در مس��یر خدمت به رژیم صهیونیس��تی و دیگر 

دشمنان جهان اسالم و فلسطین عزیز، قرار گرفته است.«
رئیس جمهور در پایان پیامش آورد: »همزمان با روز قدس ش��ریف، رهبران اسالمی 
را به چاره اندیش��ی فوری در قبال این تهدید بزرگ برای جهان اس��الم دعوت می کنم 
و از هم��ه دولت ه��ای عض��و س��ازمان همکاری های اس��المی که دفاع هم��ه جانبه از 
مس��جداالقصی و قدس شریف فلسفه وجودی تاس��یس آن است، می خواهم از فرصت 
این اجالس برای مقابله با توطئه خطرناک معامله قرن و دفاع از فلس��طین بهره برداری 
نمایند و در جوار مکه مکرمه و قبله مس��لمانان، اجازه ندهند اشغال قبله اول مسلمین 
توسط رژیم صهیونیستی به حاشیه رود و یا خدای نکرده حاکمیت آنها بر قدس شریف 
تثبیت  ش��ود. تالش کنیم که »القبله االولی هی االولویه االولی« باقی بماند. به عنوان 
رئیس جمهوری اس��المی ایران، آمادگی کامل کش��ورم را برای همراهی و همکاری با 

مجموعه خانواده جهان اسالم در مسیر این هدف مقدس اعالم می دارم.«
بازتاب راهپیمایی روز قدس در رسانه های غربی

اما راهپیمایی روز قدس مردم ایران، بازتاب گسترده ای در رسانه های غربی داشت.
به گزارش ایس��نا، ش��بکه المیادین با انتش��ار ویدئو و تصاویری در این باره نوش��ت: 
»مردم ایران به رغم فش��ارهای زیاد ۴۰س��ال اس��ت در راهپیمایی روز قدس ش��رکت 

می کنند و اقدامات آمریکا را محکوم می کنند.«
خبرگزاری رس��می سوریه )سانا( نیز در گزارشی نوشت: »به منظور حمایت از قضیه 
فلس��طین و محکومی��ت جنایت های رژیم صهیونیس��تی میلیون ها ایرانی در مراس��م 

راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.«
همچنین شبکه عراقی السومریه در گزارشی نوشت: »راهپیمایی روز قدس با حضور 

گسترده مردم در تمام ایران برگزار شد.«
خبرگزاری آسوش��یتدپرس نیز گزارش داد: »هزاران ایرانی در ۹۵۰ شهر و روستا در 

مراسم روز جهانی قدس شرکت کردند.«
همچنین خبرگزاری رویترز در تیتری مشابه گزارش داد: »ده ها هزار ایرانی در ۹۵۰ 
ش��هر در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافتند.« این خبرگزاری در ادامه نوش��ت 
که مردم ایران در روز جهانی قدس با شعارهایی همانند »نه به معامله قرن« و »قدس 

پایتخت ابدی فلسطین است« قدم به خیابان ها گذاشتند.
روزنامه ینی ش��فق ترکیه نیز با پوشش راهپیمایی عظیم روز قدس در ایران نوشت: 
»ده ه��ا هزار ایرانی روز جهانی قدس را در حالی برگزار کردند که به طرح آمریکا برای 

بر قراری صلح در خاورمیانه موسوم به »طرح معامله قرن« دست رد زدند.«
دیگر رس��انه های بین المللی همانند المنار، اس��پوتنیک، لبنان ۲۴، الفجر، یورو نیوز 

و… نیز برگزاری راهپیمایی باشکوه روز قدس در ایران را بازتاب دادند.

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور پرشکوه مردم برگزار شد

نه بلند ملت ایران به معامله قرن
همسویی دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن

چراغ سبز به مالیات مسکن
طبق بررس��ی های مجلس، کش��ور با کمبود ۴میلیون مسکن مواجه است و قرار شده دولت بسته ای را مبنی بر 

»برنامه تولید پایدار مسکن« به شکل کوتاه مدت و بلندمدت در حضور سران سه قوه رونمایی کند.
به گزارش ایسنا، به دنبال جهش قیمت مسکن که به نابسامانی در این بازار منجر شد، بانک مسکن بسته ای را 
به منظور کمک به هر دو سوی عرضه و تقاضا ارائه داد. دولت نیز برنامه تولید و عرضه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی 
تا س��ال ۱۴۰۰ را در دس��تور کار قرار داده اس��ت. با این حال گفته می ش��ود با توجه به اینکه کش��ور سالیانه به 
حداقل یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و هم اکنون با وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور، هنوز با کسری 
۴میلیون واحد مواجهیم، دولت بس��ته ای را در دس��تور کار دارد که قرار ش��ده در جلس��ه با سران سه قوه آن را 
رونمایی کند. در همین حال، بانک مرکزی آخرین وضعیت قیمت و معامالت مسکن شهر تهران را اعالم کرد که 
مشخص شد رکود تورمی هنوز در بازار مسکن وجود دارد. مطابق گزارش بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ 
قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۲.۵درصد 
و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲درصد افزایش را نشان می دهد. معامالت اما با کاهش ۳۶.۵درصدی نسبت به 
ماه مش��ابه سال قبل به ۱۲ هزار و ۱۰۰ مورد رسیده است. کارشناسان، مهمترین عوامل ایجاد جهش قیمتی در 
بازار مسکن را تاثیرپذیری از رشد قیمت ارز و همچنین کاهش ساخت و ساز به دلیل رکود شش ساله بازار مسکن 
می دانند. براساس پروانه های ساختمانی تخمین زده می شود که تولید در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به حدود ۳۰۰ 
هزار واحد رسیده که یک سوم تقاضای مطلق است و طبیعتاً در چنین شرایطی شاهد بهم خوردن توازن در بازار 
مسکن بودیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که براساس تحقیقات کمیسیون عمران طبق آمارهای 

رسمی کشور مشخص شد که کشور با کمبود ۴میلیون واحدی مسکن مواجه است.
با این وجود، انبوه سازان به دلیل فشار هزینه ها، مالیات، عوارض شهرداری و نبود چشم انداز مناسب درخصوص 
بازده س��رمایه، ریسک س��رمایه گذاری در بازار مسکن را نمی پذیرند. فرش��ید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان 
می گوید: از هش��ت جلس��ه اخیر که در شورای مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار شده در هیچ یک از 

جلسات از انبوه سازان به عنوان تنها تشکل فعال در حوزه تولید مسکن دعوت به عمل نیامده است.
وی بی��ان می کن��د: زنگ خطر برای گرانی مس��کن به صدا درآمده اما می بینیم ک��ه اولویت بعضی از آقایان به 
موضوعات فرعی همچون بخش��نامه خدمات مهندسی مربوط می ش��ود. عرضه مسکن کاهش یافته و طبیعتاً هر 
کاالیی دچار کمبود ش��ود با افزایش قیمت مواجه می ش��ود. ما هیچ برنامه ای برای این منظور ندیدیم و به عنوان 
بخش خصوصی از مجلس هم این گالیه را داریم که فرصت طالیی پنج شش ساله برای تقویت حوزه تولید مسکن 
از دس��ت رفت. رئیس کمیسیون عمران مجلس اما ضمن ابراز خرسندی از برخورداری وزارت راه و شهرسازی به 
درک صحیحی از واقعیت وضعیت مس��کن در کش��ور و برنامه ریزی برای رفع آن با حضور مهندس اسالمی گفته 
اس��ت: به رغم تمام مش��غله های کاری در وزارت عریض و طویل راه و شهرسازی هر دو هفته یکبار جلسه شورای 
عالی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی برگزار می شود و معاونت مسکن این وزارتخانه به صورت نرم افزاری و 
با جدیت به این حوزه ورود کرده است. محمدرضا رضایی کوچی با بیان اینکه »در سال های گذشته کاهش تولید 
مس��کن از س��الی ۸۰۰ هزار واحد به ۳۰۰ هزار واحد، موجب ایجاد یک نیاز انباش��ته شده است« تاکید کرد: این 
اتفاق منجر به افزایش قیمت ها شد و باید در نظر داشت که نمی توان در کوتاه مدت به این نیاز انباشته پاسخ داد.
البته طبق طرح جامع مس��کن، تولید س��الیانه یک میلیون واحد مس��کونی در کش��ور ضروری است اما برخی 
کارشناس��ان می گویند حتی در زمانی که تولید به میزان مناس��ب در کش��ور انجام ش��د بین سال های ۱۳۸۴ تا 
۱۳۹۲ در زمان دولت های نهم و دهم قیمت مس��کن ۵۰۰درصد و قیمت زمین ۷۰۰درصد رش��د داشت. این در 
حالی است که هم اکنون حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی و ۴.۷ میلیون مسکن نیمه خالی در کشور وجود دارد، 
بنابراین ایراد کار را باید در جایی دیگر جس��ت و جو کرد. وضع مالیات بر خانه های خالی به منظور جلوگیری از 

معامالت سفته بازانه، شاید کلید حل معمای عرضه و تقاضای مسکن باشد.
در روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی از حمایت وزارتخانه متبوعش با طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داده 
و س��ازمان امور مالیاتی هم در حال بررسی این قانون است. همچنین طبق اعالم سرپرست سازمان امور مالیاتی، 
این س��ازمان هم اکنون در حال بررس��ی وضع مالیات بر عایدی س��رمایه در حوزه امالک، طال، ارز و خودرو است. 
محمدقاس��م پناهی البته گفته که با توجه به ساختار اجرایی کشور، فرهنگ اجتماعی و زیرساخت های اطالعاتی 
می ت��وان تصمیم گرفت که ای��ن مالیات قابلیت اجرایی پیدا کند. پناهی ابراز امی��دواری کرد که به زودی الیحه 

مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
یکی از برنامه های دولت و مجلس، کمک به اقش��ار اجاره نشین است. در این زمینه معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازی، طرحی را به منظور کنترل بازار اجاره بها ارائه کرده و گفته می شود به موجرانی که اجاره 
بهای پایین دریافت کنند مشوق های مالیاتی ارائه می شود. هرچند سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن، 

دخالت دولت در بازار اجاره و فروش مسکن را بی تأثیر می داند.

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی



بازار متش��کل ارزی یک��ی از طرح های دوگانه جدی��د بانک مرکزی 
اس��ت که قرار اس��ت تا پایان خردادماه در نظام ارزی کش��ور اجرایی 
ش��ود؛ طرحی که اگرچه هنوز جزییات آن مش��خص نیس��ت، اما بازار 
ارز را تا حدودی تحت تاثیر قرار داده اس��ت. از اواس��ط هفته گذش��ته 
بازار ارز تحت تاثیر هیجان ناش��ی از س��فر نخست وزیر ژاپن به ایران و 
همزمان دخالت گسترده بانک مرکزی در بازار ارز، روند کاهشی داشته 
اس��ت. دالر که در اوایل دو هفته اخیر تا مرز ۱۵ هزار تومان باال رفت، 
اواخر هفته به کانال ۱۳ هزار تومان وارد شد. هرچند نمی توان هیجان 
خبرهای سیاس��ی را در بازار ارز نادیده گرفت، اما به نظر می رسد بانک 

مرکزی با برنامه منسجمی برای کنترل بازار ارز به میدان آمده است.
به گ��زارش خبرآنالین، اینکه طرح بازار متش��کل پول��ی چه میزان 
موفقیت آمیز باش��د، باید منتظر رونمایی از جزیی��ات طرح و البته فاز 
اجرایی آن بود. در همین زمینه، مجید ش��اکری، کارش��ناس اقتصادی 
می گوید: ما در ش��رایطی قرار داریم که اخبار مختلف بر روی بازار ارز 
ما تاثیر می گذارد. ش��رایط کنونی، پارادوکسی ایجاد کرده که دالر مثال 
۱۰ ه��زار تومان برای واردات نمی صرفد، ام��ا دالر ۱۵ هزارتومان برای 

خروج سرمایه صرفه دارد.
دفاع از تشکیل بازار متشکل ارزی

این اقتصاددان در دفاع از طرح جدید بانک مرکزی برای تشکیل بازار 
متش��کل ارزی گفت: اوال این طرح از جنس مالی است و نه اقتصادی. 
برای هر دارایی مالی یک ارزش ذاتی محاس��به می ش��ود. اینکه ارزش 
ذاتی نرخ ارز چقدر اس��ت، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که موضوع 
صحبت من نیس��ت. آنچه مورد بحث من است اینکه چه زمانی از نرخ 
کوتاه مدت خارج ش��ده و وارد نرخ بلندمدت می ش��ویم. ما در شرایطی 
قرار داریم که اخبار مختلف بر روی بازار ارز ما تاثیر می گذارد. در واقع 
ش��رایط کنونی پارادوکس��ی ایجاد کرده که دالر مث��ال ۱۰ هزار تومان 
ب��رای واردات نمی صرفد، اما دالر ۱۵ هزارتومان برای خروج س��رمایه 
صرفه دارد. س��وال این است؛ چرا؟ هرچند بانک مرکزی به توصیه  های 
اقتصادی در حال کنترل رش��د نقدینگی برای جلوگیری از جهش های 
کوتاه مدت نرخ ارز اس��ت، اما این اقدام کافی نیس��ت و حتما نیاز است 

که نرخ در بلندمدت کنترل شود.
او در پاس��خ به این س��وال که نرخ ارز اصوال به چه روش��ی محاسبه 
می ش��ود که بت��وان آن را در برنامه ریزی کوتاه مدت ی��ا بلندمدت قرار 
داد، گف��ت: مکانیزم قدیمی دارد به این ص��ورت که هر روز صبح نرخ 
تبدیل درهم امارات به ریال ایران مشخص می شود که این نرخ فردایی 
س��بزه میدان را تشکیل داده و نرخ س��بزه میدان نرخ بازار تهران را رقم 

می زند.
ش��اکری با اش��اره به اینکه مقامات بانک مرکزی می گویند که بازار 
ارز از دوبی جمع شده است، ادامه داد: این نکته مهمی است. اول باید 
بدانی��م که علت اینکه درهم ام��ارات نرخ دالر فردایی در بازار تهران را 
رقم می زند بر چه فرضی اس��توار اس��ت. از ۴۰ سال گذشته و به دنبال 
تحریم آمریکا نرخ ارز ایران در بازار دوبی تعیین می ش��د. یعنی نرخی 
که در بازار تهران امروز معامله می ش��ود ۲۴ ساعت قبل از اینکه درهم 
به ریال تبدیل ش��ود، رقم خورده اس��ت. زیرا درهم و دالر دو روی یک 
س��که هس��تند. دلیل دیگر این اس��ت که چون نرخ تبدیل با موقعیت 
۲۴ س��اعت بعد رقم می خورد، با نرخ تنزیل یک روزه و در نظر گرفتن 

ریسک ها نرخ محاسبه می شود.
وی افزود: چند کش��ور در جهان وجود دارد ک��ه پایتخت ارزی آنها 
خارج از کشورش��ان باش��د؟ تقریبا هیچ. علت اینکه ای��ن اتفاق افتاده 
این اس��ت که سیستم پولی ما با دالر قطع ارتباط کرده است. در حالی 
که تجارت اساس��ا بدون دالر نمی تواند معنا داش��ته باشد. زیرا ساختار 
دالر و تجارت با هم هماهنگ نیس��ت. تج��ارت بدون دالر نیازمند این 
اس��ت که به کشورهایی صادرات داشته باش��م که نیاز به دالر نداشته 
باش��ند، س��اختار انتقال بسیار قوی داشته باش��ند و البته تورم باال هم 

نداشته باشند.

به گفته ش��اکری، ش��ما با دالر می توانید همه جا خرید کنید، اما با 
ی��ورو با فاصله نمی توانید همه جا خرید انجام بدهید. ضمن اینکه هیچ 
س��اختار پرداخ��ت دالری نمی توانید پیدا کنید که بانک محور باش��د. 
چون بانک ها ریس��ک نقدشوندگی دارند، به همین دلیل باید به دالر یا 
سیس��تمی که با دالر کار می کند، وصل باش��ند. از آنجا که بازار زیادی 
برای نقدش��وندگی و صادرات مجدد وجود نداشت، بنابراین امارات این 
نق��ش را تا همین چند وقت اخیر ایفا کرد و ما از دریچه درهم به دالر 
وصل می ش��دیم. این فرآیند که مرکز ارزی کش��وری خارج از آن باشد 
و در جایی که هیچ حضور امنیتی در آن وجود نداش��ته باش��د، بسیار 

دردناک است.
وقتی پایتخت سیاست پولی خارج از کشور است

ای��ن اقتصاددان اضافه کرد: از آنجا که سیس��تم اقتص��ادی ایران به 
گونه ای اس��ت که نفت می فروش��د و دالر حاصل از آن به حساب بانک 
مرکزی می نش��یند بان��ک مرکزی باید دالر را به ری��ال تبدیل و آن را 
بفروش��د در غیراین صورت تورم سرسام آور خواهد بود. وقتی پایتخت 
سیاست پولی کش��وری خارج از کشور باشد، الجرم سیاست های مالی 
هم به خارج از آن کش��ور منتقل می شود و این موضوع بسیار دردناکی 
است. بانک مرکزی س��ال ها با این موضوع مشکلی نداشته است، چون 
بانک ملی ایران ش��عبه فعالی در دوبی بود. این بازار عمیق و کارا، بعد 
از معامله روزانه همواره یک باقیمانده داش��ته که نرخ را نگه می داشت. 
یعنی با عدد بس��یار کمتری نس��بت به تهران نرخ در محدوده قیمتی 

ثابت باقی می ماند.
به گفته ش��اکری، مکانیزم مداخله بان��ک مرکزی در درهم امارات از 
نیمه ۹۶ تا اوایل ۹۷ تعطیل بود. امروز وضعیت ما در دوبی نس��بت به 
یکس��ال پیش بس��یار بهتر شده اس��ت. از ۲۰ فروردین ۹۷ تا دی ۹۷ 
پیش��رانی نرخ ارز به سوی بازار نقد بود. در این شرایط بازار راه خود را 

می رفت. وقتی بانک به بازی آمد توانست نرخ تهران را کنترل کند.
او ادامه داد: طرح آمریکایی از فروردین ۹۸ به صورت بس��یار عریان 
شروع ش��د. یعنی فشار بسیار شدید روی نرخ درهم در امارات آوردند. 
این فش��ار امنیت، اطالعاتی و مالی سبب ش��د تا برابری درهم امارات 
با ریال ایران بهم بخورد. این فش��ار بسیار تلخ بود. بانک مرکزی با این 
دستورالعمل که درهم با دالر قابل معاوضه است، شرایطی برای کسانی 
که در امارات درهم داش��تند، جذاب کرد. در نتیجه به صورت ناگهانی 
توان مداخله بانک مرکزی را بیش از گذشته شد. با این حال این فشار 
گذش��ته هنوز ادامه دارد. اگرچه امروز سهم دوبی در اسکناس و حواله 
در بازار تهران کم ش��ده، اما این منطق که نرخ گذاری به شیوه قبل در 

بازار داخلی صورت بگیرد، باقی مانده است.
شاکری در پاسخ به این سوال که آیا اکنون شرایط برای بازار متشکل 
ارزی فراهم اس��ت، گفت: بازار متش��کل ارزی اولی��ن گام جدی برای 
تالش بازآفرینی این زنجیره س��ه گانه یعنی نق��د تهران، آتی فردایی و 

درهم دوبی است.
پایتخت ارزی به داخل کشور منتقل می شود

وی ب��ا بیان اینکه با این ط��رح پایتخت ارزی با ای��ن بازار به داخل 
کش��ور منتقل می ش��ود، افزود: البته این گام اول است. این اتفاق یک 
روزه یا کوتاه مدت انجام نمی ش��ود. این بازار عم��ده به دو دلیل اصلی 
س��بب می شود که نوسانات نرخ را در بازار کم کند. اول؛ کشف قیمتی 
که در بازار تهران انجام می شود با معامالت لفظی و کوچک قابل انجام 
اس��ت. اوال چون معامالت عمده اس��ت و به صورت لفظی نیست تا حد 
زی��ادی واریانس نرخ را کم می کند. از س��وی دیگ��ر همه تالش بانک 
مرکزی این اس��ت که این بازار کارا باش��د. در واقع، این بازار در مرحله 
نخس��ت باید نقش یک بازار نقدی کارا را تش��کیل ده��د. یعنی انتظار 
نداری��م که در همان ابتدای کار نرخ پایین بیاید. هدف رفع تنش ارزی 

کوتاه مدت نیست.
ب��ه گفته این اقتصاددان، هدف بازار غیرمتش��کل ارزی این نیس��ت 
ک��ه نرخ ارز را کنترل کنیم بلکه هدف این اس��ت ک��ه نرخ ارز را قابل 

کنترل کنیم. بانک مرکزی نشان داده که به نرخ بازار احترام می گذارد. 
دلیلش هم عملکرد صرافی های بانکی اس��ت که با نوسان نرخ ارز خود 
را همراه می کنند. این امر نشان می دهد که بانک مرکزی نرخ ارز بازار 
را به رس��میت شناخته اس��ت، بنابراین این نقد نامعقول است. واقعیت 
این اس��ت که در تابستان ۹۷ ورودی اسکناس دالر به ایران بسیار زیاد 
ش��د. انبارهای بزرگ ارزی شکل گرفته است و با این امکان بازار ارز به 
صورت انحصار کامل نخواهد بود. از س��ویی اگر بازار نقد تهران را پایه 
تس��ویه حوالجات قرار دهیم، مشکل حل می شود، اما اجرای کامل این 
ط��رح نیاز به ش��کل گیری بازار کامال آزاد دارد ک��ه در آن مثال وزارت 
اقتص��اد یا قوه قضائیه برای این بازار قانون جدید وضع نکنند. در واقع، 
اصول اولیه تش��کیل این بازار اعتماد است. تشکیل این بازار، آغاز یک 
راه اس��ت برای اینکه مراحل بازار ارز را به صورت کارا متناس��ب با نیاز 

صرافان و حاکمیت بازسازی کنیم.
بازار متشکل ارزی تجربه مشابه در سایر کشورها ندارد

او با طرح این موضوع که بازار متش��کل ارزی تجربه مش��ابه در سایر 
کش��ورها ندارد، گفت: البته هیچ کش��وری هم در دنیا وجود ندارد که 
نرخ ارز آن خارج از مرزهای جغرافیایی اش تعیین شود. این بازار نوعی 
buffer clearanc house محس��وب می شود. البته ریسک هایی هم 

دارد.
ب��ه گفته ش��اکری، وقتی واریان��س نرخ ارز کم ش��ود، ثبات ایجاد 
می ش��ود. اساس��ا وقتی نرخ ثبات پیدا می کند نوس��ان گیرها کال از 
بازار بی��رون می آیند. دالر خانگی هم بیرون می آید. چون وقتی بازار 
ثبات داش��ته باش��د، دارنده دالر خانگی معادل ریالی این پول را در 
بانک نگهداری می کند که سود دریافت کند. از سویی اساسا همیشه 
خبرهای بد سیاس��ی مابه ازای فنی هم به دنبال دارد. اگر ما بتوانیم 
م��ا ب��ه ازای فنی را محدود کنیم، خبر سیاس��ی بد اث��ر چندانی در 
ب��ازار نخواهد داش��ت. همچنین اگر بتوان کارای��ی مالی را بر کارایی 
اطالعاتی مقدم کنیم، این بازار، بازار موفقی خواهد بود. نوسان گیری 
در ب��ازار اطالعاتی کارایی کمتر خواهد داش��ت. ضمن اینکه تا بازار 
عمده فروش��ی راهبر بازار خرده فروش��ی شود، زمان نیاز است. ممکن 
اس��ت گاهی بازار خرده فروش��ی از بازار عمده فروش��ی جلو بزند، این 
موض��وع هم بلندمدت نخواهد بود. در بلندمدت ممکن اس��ت قیمت 

حتی کاهش هم بیابد.
او درباره اینک��ه آیا برای اجرای این طرح نیاز به ذخیره ارزی باالیی 
وجود دارد، بیان کرد: در حال حاضر ذخیره دارایی ارزی بانک مرکزی 
نس��بت به اهدافش کافی است. بله، اگر بنا باشد که فقط ارز بفروشید، 
دریایی هم اس��کناس داشته باشید، کافی نیس��ت. چنانچه در گذشته 
ای��ن اتفاق افتاد، اما االن بان��ک مرکزی هر هفته در نرخ درهم مداخله 
می کند. این نش��ان از قدرت بانک مرکزی در بازار ارز اس��ت. آینده را 
بیش از آنکه کنش های طرف مقابل بس��ازد، واکنش های ما می س��ازد. 
این ما هس��تیم که تعیین می کنیم آینده چیست. به شرط آنکه صبور 

باشیم.
ش��اکری در پایان، در پاس��خ به این مسئله که آیا نصب دستگاه های 
پوز در خارج از کش��ور که ریال را تبدیل به دالر می کنند و اخیرا باب 
ش��ده، موجب خروج سرمایه از کشور نمی شود، گفت: بزرگترین نیاز به 
ارز، ارز مس��افری است. نیاز به ارز مس��افری باعث شد که نرخ ۴۲۰۰ 
ناکارآمد باش��د. حتما باید راهی برای ارز مسافری پیدا کرد زیرا بستن 
پوز می تواند اثرات رکودی داشته باشد. به این دلیل که سرعت گردش 
پول را پایین می آورد. برای حل مش��کل ارز مس��افری، می توان کارت 
ارزی ب��رای این کار صادر کرد. مقصد س��فرهای خارجی ایرانی ها پنج 
کشور بیش��تر نیست و در همه این کشورها ما بستانکاری ارزی داریم. 
اگر این بس��تانکاری را در غالب دبیت کارت در اختیار مس��افران قرار 
دهیم، هر دو طرف راضی اس��ت. س��ازوکار آن هم راحت تر اس��ت. هم 
بانک مرکزی می داند دقیقا چه استفاده ای از کارت می شود و هم کشور 

مقصد مشکالت تحریم از این بابت ندارد.

قیمت ارز در بازار تهران چگونه تعیین می شود؟

آغاز انتقال پایتخت ارزی به داخل کشور
نگاه

دستورالعمل جدید بانک مرکزی در بوته نقد بخش خصوصی
مشکل ارز با درصدبندی حل نمی شود

در س��ال ۹۷ و ب��ه دنبال افزایش نرخ ارز در ب��ازار، دولت تصمیم گرفت 
ب��ا چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کاالهای اساس��ی و دیگر کاالها 
تف��اوت ایجاد کرده و تأمی��ن کاالهای مورد نیاز مردم را تس��هیل کند. در 
همی��ن حال، بانک مرکزی در جدیدترین دس��تورالعمل خ��ود اعالم کرده 
صادرکنندگان باید ۵۰درصد از ارز حاصل از صادرات شان را به سامانه نیما 

و ۳۰درصد را به واردات اختصاص دهند.
این درحالی اس��ت ک��ه رئیس کمیس��یون صنعت ات��اق بازرگانی ایران 
معتقد اس��ت مشکل بازار ارز با دس��تورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی نیز 
حل نمی ش��ود و به اعتقاد وی، باز گذاشتن دس��ت صادرکنندگان بهترین 
گزینه اس��ت. مهدی پورقاضی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: به نظر می رسد 
دستورالعمل جدید ارزی بانک مرکزی چندان قابل اجرا نیست زیرا با توجه 
به دش��واری هایی که در مسیر بازگش��ت ارز به کشور وجود دارد، نمی توان 
انتظار داشت ۵۰درصد ارز در یک مدت کوتاه وارد سامانه نیما شود و تمام 

بخش های دستورالعمل اجرایی شود.
ب��ه گفته وی، وقتی بانک ها در فضای بین المللی با ما همکاری نمی کنند 
و سدهای فراوانی در مسیر بازگشت ارز به کشور وجود دارد، بهترین گزینه 
باز گذاش��تن دست صادرکنندگان در بازگش��ت ارز و تأمین نیازهای کشور 
اس��ت. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت اگر 
اصرار به بازگش��ت نقدی ارز دارد باید مقدمات الزم برای آن را فراهم کند، 
توضی��ح داد: براس��اس تمامی آمارها عراق و افغانس��تان اصلی ترین مقاصد 
صادرات��ی ما هس��تند و با وجود درخواس��ت هایی که وجود داش��ت، بانک 
مرک��زی صرافی ی��ا مرکزی که بتواند مقدمات بازگش��ت ارز را فراهم کند، 

فعال نکرد و مشکالت در این حوزه ادامه داد.
پورقاضی با بیان اینکه نرخ ارز را نمی توان با زور و اجبار پایین نگه داشت، 
ادام��ه داد: در کنار آن نرخ هایی که در س��امانه نیما وجود دارد نیز معموالً 
واقعی نیست و نسبت به بازار پایین تر است، بنابراین نمی توان انتظار داشت 
صادرکننده مواد اولیه خود را با ارز آزاد بخرد و ارز خود را با نرخی پایین تر 

در نیما عرضه کند. نرخ ارز را نمی توان با زور و اجبار پایین نگه داشت.
وی درباره امکان استفاده از ۳۰درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات 
نی��ز گفت: این مس��ئله نیز نمی تواند گره گش��ا باش��د زی��را صادرکنندگان 
کاالهای صادراتی صنعتی مبلغی بیش��تر از ای��ن ۳۰درصد را برای واردات 
م��واد اولیه خود نی��از دارند. این عضو ات��اق بازرگانی ایران ب��ا بیان اینکه 
مش��کل ارز با درصدبندی حل نمی ش��ود، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی 
باز گذاش��تن دس��ت صادرکنندگان بهترین گزینه خواهد بود زیرا آنها هم 
با واقعیت های اقتصادی و دش��واری هایی بازگش��ت ارز آش��نا هستند و هم 
می توانن��د در صورت نیاز واردات انجام دهن��د ولی با درصدبندی نمی توان 

مشکالت این بازار را حل کرد.

در سایه محدودیت صرافی های مجاز رخ داد
رونق بازار سیاه ارز

نوسان شدید نرخ ارز در سال گذشته و جوالن دالالن در این بازار سبب 
ش��د که نهادهای ذی ربط محدودیت هایی را برای معامالت ارز اعمال کنند 
که از جمله آنها تعیین س��قف برای فروش ارز به افراد حقیقی و مردم بود. 
این تصمیم اگرچه توانست جلوی برخی از سوءاستفاده ها را بگیرد و نوسان 
ارز را محدود کند، اما مش��کالتی را برای متقاضیان و افرادی که نیاز واقعی 

به ارز دارند ایجاد کرده است.
به گزارش ایرنا، از مش��کالت دیگری که این تصمیم در پی داشته، رونق 
دادن به بازار س��یاه ارز و افزایش ش��مار دالر و سایر ارزهای تقلبی در بازار 
است، زیرا متقاضیان زمانی که با در بسته صرافی های مجاز مواجه می شوند 
به س��راغ بازار س��یاه و غیررس��می می روند. در همین زمینه، رئیس هیات 
مؤس��س کانون صرافان معتقد است: محدودیت های وضع شده برای فروش 
قانونی ارز به افراد حقیقی و مردم توسط صرافی های مجاز باعث شده است 
که افرادی که به هر دلیلی نیاز به خرید ارز دارند به س��راغ بازار سیاه ارز و 
مراکز غیررس��می بروند. اصغر س��میعی با اشاره به محدودیت قانونی خرید 
ارز و وجود دالرهای تقلبی در بازار، گفت: متقاضیان باید ارز مورد نیاز را از 

صرافی های دارای مجوز خریداری کنند تا مشکلی رخ ندهد.
رئیس س��ابق کانون صرافان افزود: اما مش��کلی که وجود دارد مربوط به 
محدودیت در میزان فروش و تعیین س��قف س��االنه فروش ارز به مشتریان 
حقیقی اس��ت. وی اظهار داشت: در شرایطی که هر شخصی می تواند فقط 
یک بار در سال و حداکثر ۲۲۰۰ دالر ارز از منبع رسمی و قانونی تهیه کند، 
وقتی به هر دلیلی نیاز به ارز اضافه تر داش��ته باش��د، باید به بازار غیررسمی 
مراجع��ه کند ک��ه در آن بازار نی��ز انواع خطرات از جمل��ه دالرهای تقلبی 

وجود دارد.
س��میعی با بیان اینکه مقررات مربوط به خرید ارز ش��فاف نیست، گفت: 
محدودیت های وضع ش��ده برای خرید ارز باعث شده است که خریداران ارز 
به س��وی بازار س��یاه که در آن احتمال فروش دالر و س��ایر ارزهای تقلبی 

وجود دارد سوق پیدا کنند.
رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان اظهار داشت: براساس مقررات، میزان 
خرید ارز توسط متقاضیان به میزان ۲۲۰۰ دالر برای یک بار در سال است، 

که این موضوع مشکالت زیادی را ایجاد می کند.
سمیعی اضافه کرد: مثاًل اگر فردی یک بار حدود ۳۰۰ دالر از یک صرافی 
مجاز، ارز خریداری کند برای بار دوم قادر به خرید نیست، زیرا وی یک بار 
)هرچند کمتر از سقف تعیین شده( اقدام به خرید کرده است. همچنین اگر 
فردی به خارج س��فر کرد و س��قف ۲۲۰۰ دالر تعیین شده را از صرافی های 
مجاز خریداری کند، در صورت نیاز به س��فر دوباره به خارج از کشور، دیگر 
ام��کان خرید از صرافی های مجاز را نخواهد داش��ت، بنابراین ناخودآگاه به 

سوی بازار سیاه برای خرید ارز خواهد رفت.
رئیس هیأت مؤس��س کانون صرافان تصریح کرد: سخت گیری ها و ایجاد 
محدودیت ه��ا به جز اینکه فضا را امنیتی کرده و رانت و رش��وه را بیش��تر 
می کند، نتیجه جدی نخواهد داش��ت. بهترین راه��کار در زمان بحران های 
اقتصادی، ایجاد ش��فافیت و همراه کردن مردم است، باید قیمت ها واقعی و 

واحد باشد و دولت نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهد.
رئیس هیأت مؤس��س کان��ون صرافان با توصیه به خری��داران ارز، گفت: 
متقاضی��ان باید ارز مورد نی��از را از صرافی های دارای مجوز خریداری کنند 
تا مش��کلی رخ ندهد. اگرچه دالرهای تقلبی ک��ه در بازار مورد معامله قرار 

می گیرد بسیار اندک است اما باید خریداران ارز به آن توجه کنند.
به گفته س��میعی، فروش ارزهای تقلبی، کف روی و س��رقت پول مردم از 
جمل��ه خطرات موجود در این بازار اس��ت. اگرچه تش��خیص دالر واقعی از 
تقلبی کار خیلی س��ختی نیس��ت، اما به هر حال یک کار تخصصی به شمار 

می رود که بهتر است توسط اهل خبره انجام شود.
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فرصت امروز: بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده در شهر تهران را در اردیبهشت ماه 
امس��ال ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعالم کرد که نس��بت به ماه قبل 
۱۲.۵درصد و نس��بت به اردیبهشت پارس��ال ۱۱۲درصد افزایش را نشان 

می دهد.
براس��اس گزارش بانک مرکزی، تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی 
ش��هر تهران در اردیبهش��ت امس��ال به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید 
که نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل ۳۶.۵درصد کاهش را نشان می دهد. 
همچنین در اردیبهش��ت ماه امسال متوس��ط قیمت خرید و فروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل 
و ماه مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۱۲.۵ و ۱۱۲.۰درصد افزایش را نشان 
می دهد. همچنین بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در 
شهر تهران به تفکیک عمر بنا نیز حاکی از آن است که واحدهای تا پنج 
سال ساخت با سهم ۴۱درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. 
در این ماه ش��اخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق 
شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۲۲.۶ و ۱۹.۷درصد 

رشد را نشان می دهد.
توزیع تعداد معامالت انجام ش��ده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران 
در اردیبهش��ت ماه ۹۸ نش��ان می دهد که از میان مناطق بیست ودوگانه 
ش��هر تهران، منطقه ۵ یا س��هم ۱۶.۶درصدی از کل معامالت، بیشترین 
تع��داد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین 
مناط��ق ۲ و ۴ به ترتیب با س��هم های ۹.۶ و ۹.۲درص��دی در رتبه های 

بعدی قرار گرفتند.
درمجموع ۷۲.۸درصد از کل تعداد معامالت انجام ش��ده در شهر تهران 
در اردیبهش��ت ماه امسال مربوط به ۱۰ منطقه شهر )به ترتیب بیشترین 
فراوانی ش��امل مناط��ق ۵،۲،۴،۱۰،۱۴،۸،۷،۱،۱۵ و۳( بوده و ۱۲ منطقه 

باقیمانده ۲۷.۲درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
مسکن در کدام مناطق گران تر شد؟

در اردیبهشت ماه سال ۹۸، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ 

میلیون ریال بود که نس��بت به ماه قبل و ماه مش��ابه سال قبل به ترتیب  
۱۲.۵ و ۱۱۲.۰درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت 
در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۹ )معادل ۱۳۴درصد( 

و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۹ )معادل ۸۴.۵درصد( تعلق دارد.
در میان مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هرداری تهران، بیش��ترین متوسط 
قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۲۶۰.۲ میلیون 
ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۵۹.۱ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق 
داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰۷.۴ و 

۱۱۷.۹درصد افزایش نشان می دهند.
تحوالت بازار مسکن تهران در 2 ماهه نخست سال

گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه 
ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور است که توسط اداره بررسی ها و 
سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. طبق این 
گزارش، تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در دوماهه 
نخست سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۵.۶ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در 
مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۳.۶درصد کاهش نشان می دهد. 
در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده 
از طری��ق بنگاه های معامالت ملکی در ش��هر تهران ۱۱۹.۷ میلیون ریال 
بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰۸.۱درصد افزایش نشان 

می دهد.
اخذ مالیات از خانه های خالی برای کنترل بازار مسکن

در همین حال، وزیر راه و شهرس��ازی، اخ��ذ مالیات از خانه های خالی 
را راهی برای کنترل بازار مس��کن خواند و از ت��الش این وزارتخانه برای 
اتصال نظام مالیاتی کش��ور به سیستم معامالتی امالک برای اخذ مالیات 

از خانه های خالی خبر داد.
به گزارش خانه ملت، محمد اسالمی با اشاره به اخذ مالیات از خانه های 
خالی، گفت: در تالش هس��تیم نظام مالیاتی به سیستم معامالتی امالک 
که دارای کد رهگیری است وصل شود تا از این طریق و همچنین اتصال 
کد رهگیری به سیستم مربوط به پایان کار شهرداری ها و ارزیابی عملکرد 
سیس��تم انرژی  مرب��وط به خانه ها از طریق وزارت نی��رو، بتوان معامالت 
خانه های خالی را رصد کرد. به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، البته تحقق 

این اقدام به تنهایی از عهده وزارت راه و شهرس��ازی خارج اس��ت و باید 
چندین دستگاه تعامل الزم را داشته باشند.

نقش برجسته بازار مسکن در بهبود وضعیت اقتصاد
همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به برنامه دولت برای 
کنترل اجاره بهای مس��کن گفت: وزارت راه و شهرسازی به دنبال تعیین 
نرخ افزایش س��االنه برای بخش اجاره مس��کن اس��ت، یعنی آنکه قیمت 
اجاره براساس شاخص های مختلف از جمله میزان تورم به صورت ساالنه 

افزایش یابد.
محمدرض��ا رضایی کوچ��ی با بیان اینک��ه رویکرد جدی��د وزارت راه و 
شهرسازی نشان می دهد این وزارتخانه تمام عزم خود را برای ساماندهی 
بازار مسکن، جزم کرده، گفت: متأسفانه در دهه اخیر روند تولید مسکن 
بسیار کاهش یافته و نتیجه این رویکرد، وضعیت بحرانی بازار مسکن در 
شرایط کنونی است به طوری که امروز به دلیل کمبود ملک برای فروش 

و اجاره، قیمت ها افزایش یافت.
به گفته وی، کمیس��یون عمران مجلس و وزارت راه و شهرس��ازی در 
تالش��ند تا با برنامه ریزی دقیق و همکاری با شهرداری ها، وزارت کشور و 

دستگاه های اجرایی زمینه را برای تولید انبوه مسکن فراهم کنند.
رضایی کوچی با اشاره به نقش برجسته بازار مسکن در بهبود وضعیت 
اقتصادی کش��ور و رونق تولید، گفت: دولت به دنبال آن اس��ت که حوزه 
مس��کن را از اولویت های دس��ت چندم خارج کرده و به اولویت های اول 

کشور تبدیل کند.
این نماینده مجلس دهم ادامه داد: بازار مسکن نیازمند شفاف سازی در 
عرصه سیاس��ت گذاری است و در این مسیر برای رونق بازار مسکن تمام 

دستگاه ها باید وزارت راه و شهرسازی را کمک کنند.
رئیس کمیس��یون عمران مجلس، از برنامه ویژه وزارت راه و شهرسازی 
برای کنترل میزان افزایش نرخ اجاره مس��کن خبر داد و گفت: وزارتخانه 
به دنبال تعیین نرخ افزایش ساالنه برای بخش اجاره مسکن است، یعنی 
آنکه قیمت اجاره براس��اس ش��اخص های مختلف از جمله میزان تورم به 
صورت س��االنه افزایش یابد، به طور مث��ال وزارتخانه اعالم می کند که با 
توجه به تورم ۲۰درصدی، نرخ اجاره برای مدت یک سال تنها ۲۰درصد 

باال می رود.
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افزایش ۱۱۲درصدی قیمت خانه در یک سال
یادداشت

اقتصاد ایران از پا نمی افتد

رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته  اس��ت که فروش محصوالت نفتی و فلزی 
ایران را به صفر می رس��اند، ولی حاال با همه این حاشیه ها و بازی های رسانه ای 
باید بگوییم که نقشه هایی که آمریکا بر روی کاغذ ترسیم می کند در عمل نتیجه  

عکسی داشته است.
گزارش انجم��ن جهانی ف��والد )World Steel Association( نش��ان 
می ده��د که تولید فوالد خام ایران در آوریل ۲۰۱۹ با رش��د ۲.۸درصدی به ۲ 
میلیون و ۱۶۵ هزار تن رس��ید و باتوجه به اینکه چنین رقمی در مدت مشابه 

سال گذشته ۲ میلیون و ۱۰۶ هزار تن بود است.
همچنین رش��د تولید فوالد خام ایران در چهار ماه ابتدایی س��ال ۲۰۱۹ با 
افزایش ۶درصدی روبه رو شده است و طبق گزارش جدید انجمن جهانی فوالد 

تولید جهانی این فلز در مدت مورد بررسی با رشد ۴.۸درصدی همراه شد.
اگر کمی به عقب باز گردیم، می بینیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
گفته بود که نه تنها فروش نفت ایران را به صفر می رساند بلکه تولیدات و فروش 
فوالد ایران را هم متوقف خواهد کرد و با استفاده از ابزاری به نام تحریم ایران را 
در گسترش این صنعت متوقف خواهد کرد. آنچه مشخص است دیگر باید همه 
نقشه های دونالد ترامپ را لو رفته بدانیم. مردی که هیچ چیز از سیاست نمی داند 
و تنها با تکیه بر اینکه فردی اقتصادی و رس��انه ای اس��ت می خواهد جهان را با 

نظرات اشتباه خودش تغییر دهد.
اعمال فش��ارهای اقتصادی، تحریم ها و خصومت ه��ای قدیمی که در دوران 
ریاس��ت جمهوری اوباما با همکاری اروپا رو به تمام شدن می رفت و در همین 
رابطه ما مشاهده کردیم که سران ایران و آمریکا پشت یک میز نشسته اند و بر 
سر اختالفات گفت وگو می کنند با آمدن رئیس جمهور جمهوریخواه آمریکا همه 
موازنه ها تغییر کرد و حتی در این زمینه می بینیم که اروپا هم از خروج یک جانبه 

ترامپ از برجام حمایت نکرد.
تحریم های دور جدید آمریکا شاید فروش نفت ایران را با کاهش محسوسی 
روبه رو کرده است، ولی از سوی دیگر باعث شد تا حمایت ها از جمهوری اسالمی 
ایران هم بیشتر شود و در چنین وضعیتی می بینیم که کشورهایی مانند چین 
که از قدرت های اقتصادی جهان محسوب می شود به سمت ایران آمده حتی از 

خرید نفت از جمهوری اسالمی حمایت کرده است.
اگر ترامپ پیش از اینکه بخواهد فوالد ایران را تحریم کند، می دانس��ت که 
مشتری های صنایع فلزات ایران در آسیای مرکزی و خاورمیانه در هر شرایطی 
مش��تری ایران خواهند ماند، هیچ گاه به س��مت تحریم فلزات ایران نمی رفت. 
نمی توان منکر آن شد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران از تحریم ها لطمه جدی 
خورده است و تولیدات داخلی را به دلیل عدم واردات مواد اولیه به چالش جدی 
کشانده است، ولی فراموش نکنید که رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته  است 
که فروش محصوالت نفتی و فلزی ایران را به صفر می رساند، ولی حاال با همه 
این حاشیه ها و بازی های رسانه ای باید بگوییم که نقشه هایی که آمریکا بر روی 

کاغذ ترسیم می کند در عمل نتیجه  عکسی داشته است.
فراموش نکنید که ایران در همه این سال ها که در شرایط تحریم بوده توانسته 
زیرساخت های صنعت فوالد خود را گسترده تر کند و حاال در وضعیتی که همه 
منتظرند ایران از مواضع خود عقبگرد کند، سازمان های جهانی اعالم می کنند 
که تولیدات صنعت فوالد ایران نس��بت به س��ال گذشته افزایشی شش برابری 

داشته است.

در پی برداشت یک میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی
اشتغال زایی با توزیع پول به نتیجه می رسد؟

برنامه شش��م توس��عه دولت را مکلف کرده است تا پایان سال ۱۴۰۰ نرخ 
بیکاری کل کش��ور را به ۸درصد برس��اند. با این  حال، آمار منتشرش��ده از 
روند اش��تغال، حاکی از ناکامی دولت در کاهش نرخ بیکاری اس��ت. آخرین 
آمارهای مرکز آمار ایران نش��ان می دهد نرخ مشارکت اقتصادی در ایران از 
س��ال ۹۳ وارد روند صعودی پرقدرت شده و از ۳۷.۲درصد به ۴۰.۵رسیده 
اس��ت. در این س��ال نرخ بیکاری کل کش��ور ۱۰.۶درصد بود و تحت تأثیر 
همین افزایش نرخ مشارکت اقتصادی وارد روند صعودی شد تا اینکه عاقبت 

در سال ۹۷ به ۱۲درصد رسید.
در تازه تری��ن تصمی��م دولت برای اش��تغال زایی، هفته گذش��ته معاون اول 
رئیس جمهور در جریان بازدید از نمایشگاه عرضه محصوالت طرح های اشتغال 
کمیته امداد، از موافقت رهبری با برداش��ت یک میلیارد دالر اعتبار از صندوق 
توس��عه ارزی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد. پیش از این، محمد 
ش��ریعتمداری وزیر کار هم از اختصاص ۲۵هزارمیلیارد تومان منابع مالی برای 

ایجاد یک میلیون و ۹۰ هزار شغل در سال ۹۸ خبر داده بود.
در همین زمینه، بیژن عبدی درباره این سوال که آیا اشتغال زایی با توزیع پول 
به نتیجه می رسد؟ گفت: اول ازهمه باید مشخص شود که آیا مشکل اشتغال در 
کشور به تخصیص منابع مالی اعم از ریالی یا دالری برمی گردد یا اینکه فرآیند 

تولید دچار مشکل است؟
او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران خاطرنشان کرد: ساختار اشتغال در 
کشور نشان می دهد که چالش های اساسی در زیرساخت های اشتغال به خصوص 
در حوزه های نرم افزاری، نیروی انس��انی، فرآیندهای اداری و ...وجود دارد که تا 
زمانی که این امور شفاف و تسهیل نشوند، هر چقدر هم که منابع مالی به ایجاد 
شغل جدید اختصاص داده شود، خروجی کار آن چیزی نخواهد بود که از اول 

پیش بینی شده است.
عبدی تصریح کرد: ارزیابی های س��ال گذشته نشان می دهد که مشکلی در 
تأمین منابع ارزی ب��رای حوزه های مختلف وجود ندارد، اما آیا به همان میزان 
که منبع مالی اختصاص پیدا می کند، نتیجه همانی بوده که از ابتدا وعده داده 
 شده است؟ آیا شفافیتی در روند تخصیص این منابع وجود دارد؟ تصمیم سال 
گذشته دولت مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی یکی از مهم ترین مصادیق این 
عدم شفافیت مالی است. قرار بود این ارز صرف کاالهای اساسی و کاالهایی شود 
که موجب رونق تولید می شود، اما آیا امروز واقعاً سیاست و تخصیص ارز ۴۲۰۰ 

تومانی منجر به رونق تولید شده است؟
وی خاطرنشان کرد: از همان زمان که این سیاست اعالم شد، صاحب نظران 
و نمایندگان بخش خصوصی اعالم کردند فرآیند تخصیص ارز ترجیحی مشکل 
دارد و مس��ئوالن اجرایی هم شکس��ت این طرح را اعالم کرده اند. با این حال 

تاکنون اصالحی اتفاق نیفتاده است.
عب��دی با تاکید بر ظرفیت های تولید گفت: معم��وال برنامه هایی که بر روی 
کاغذ نوش��ته می ش��ود، به همان صورت مکتوب هم باقی می مانند و ظرفیت 
اجرایی ندارند. از طرفی بسیاری از صنایع تولیدی با حداقل ظرفیت خود فعالیت 
می کنند که اگر تمرکز دولت و سیاست های اشتغال زایی بر احیای این واحدهای 
نیمه فعال تولیدی باش��د؛ نتیجه بهتری عاید فضای کسب و کار کشور خواهد 

شد.
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وزیر اقتصاد، اقتصاد هوشمند را یکی از ستون های برنامه مدیریت وزارت اقتصاد 
دانست و معتقد است این وزارتخانه در دو حوزه دارایی دیجیتال و همچنین قانون 

زیست و کسب وکار دیجیتال باید نقش آفرینی کند.
فرهاد دژپسند در یادداشتی با اشاره به الزامات به کارگیری اقتصاد هوشمند در 
چارچوب اقتصاد ایران نوش��ت: در زمان تنظیم برنامه برای وزارت اقتصاد، اقتصاد 
هوشمند را یکی از ستون های برنامه خودم قرار دادم و اکنون آن را شخصاً راهبری 
و پیگیری می کنم، اما چرا؟ حاصل سال ها تحصیل و تدریس و مدیریت در عرصه 
اقتصاد من را به این جمع بندی رسانده است که ما باید به سمت اقتصاد هوشمند 
حرک��ت کنیم. ما ع��ادت کرده ایم که از ابرچالش ها و ابرمس��اله ها بگوییم، اما من 
ترجیح می دهم عالوه بر رس��یدگی به مس��ائل و بحران ها و چالش، به ابرفرصت ها 
نیز بپردازم. بخشی از راه نجات اقتصاد ایران، اقتصاد هوشمند است. ما در ادبیات 
جهانی، اقتصاد دیجیتال را زیاد ش��نیده ایم، اما مهم ترین تفاوت اقتصاد هوشمند 
با اقتصاد دیجیتال آن اس��ت که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیرساخت های مبتنی 
بر فناوری های اطالعاتی و ارتباطی تمرکز می کند اما اقتصاد هوش��مند اقتصادی 
اس��ت که بازیگران )کنش��گران(، فعالیت ها، تعامالت و معامالت خود را بر بس��تر 

زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات انجام می دهند.
اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخش��ی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در 
آن بازیگران بر پایه های اقتصاد دیجیتال، رفتار هوشمندانه از خود نشان می دهند. 

ابرفرصت اقتصاد هوشمند حاصل برهمکنش روندهای زیر است:
* ظهور اینترنت اشیا و اشیای هوشمند؛ تا پیش از این ما در جست وجوی انسان 
هوشمند، سازمان هوشمند و دولت هوشمند بوده ایم، اکنون به لطف پیشرفت های 
صورت گرفته، ما می توانیم اشیای هوشمند را به عنوان بازیگر چهارم به کنشگران 
اقتص��اد اضافه کنیم. به عنوان مث��ال دیری نخواهد پایید که خود ماش��ین ها، با 
ش��رکت های بیمه مذاکره می کنند و بهترین بیمه نام��ه را خرید خواهند کرد و با 

اتصال به حساب بانکی، اقساط خرید بیمه را نیز پرداخت خواهند کرد.
* کالن داده ه��ا: ۹۰درص��د از داده های موجود در جهان نتیج��ه تولید روزانه 

۲.۵ تریلیون بایت داده، فقط ظرف ۲۰ س��ال گذش��ته اس��ت. این حجم از داده 
ک��ه معم��والً کالن داده یا داده های عظیم نامیده می ش��وند، نتیجه عملکرد عالی 
رایانه ها در جمع آوری و ذخیره اطالعات است. کالن داده ها را می توان به دو دسته 
ساختاریافته یا ساختارنیافته تقسیم کرد. داده های ساختارنیافته، اطالعاتی هستند 
که سازماندهی نشده و در دسته های از پیش تعیین شده قرار نمی گیرند. داده های 
جمع آوری شده از شبکه های اجتماعی از جمله داده های ساختارنیافته هستند که 
س��ازمان ها از آنها برای جمع آوری اطالعات در مورد نیازهای مش��تریان استفاده 

می کنند.
* هوش مصنوعی: هوش مصنوعی یکی از زیرشاخه های فناوری شناختی است 
و در جس��ت وجوی ساخت رایانه هایی اس��ت که بتواند کارهایی را انجام دهد که 
انجام آن توس��ط انس��ان نیاز به هوشمندی و ش��عور دارد؛ یادگیری، حل مساله، 
ادراک و پ��ردازش زبان. هوش مصنوعی در کنار کالن داده ها، موجب می ش��ود تا 
بتوانیم از طریق اس��تخراج الگوهای خاص، رفتار و قیمت را پیش بینی کرده و در 
نتیجه تصمیم گیری های انس��انی را تقلید کند و حتی به روزهایی نزدیک ش��ویم 
که تصمیمات بهتری از انس��ان بگیرد. پیش بینی ها نشان می دهد که در آینده به 
جای اعضای هیأت مدیره، روبات های هوش��مند در نظام حکمرانی ش��رکتی قرار 

خواهند گرفت.
* قراردادهای هوش��مند و زنجیره بلوکی: قرارداد هوشمند یک پروتکل جدید 
برای تنظیم قراردادها است. قراردادهای هوشمند معامالت و فرآیندها را به صورت 
کاماًل تضمینی و بدون اش��خاص ثالث انجام می دهند. فعالیت و ثبت های قرارداد 
هوش��مند قابل پیگیری و غیرقابل برگشت هس��تند. پرداخت خودکار خسارت با 
قراردادهای هوش��مند در ش��رکت های بیمه فقط یک مثال س��اده از قراردادهای 

هوشمند است.
* اقتصاد اش��تراکی: در دوران جدید می توان از طریق اینترنت همه وس��ایل از 
ماش��ین چمن زنی گرفته تا دوچرخه و کیف مهمانی را به راحتی اجاره داد و اجاره 
کرد، به اش��تراک گذاشت و یا تهاتر کرد. خانه مشارکتی، فضای کاری مشارکتی، 

مبادله خانه، معاوضه کتاب، معاوضه لباس، به اشتراک گذاری پارکینگ مثال هایی از 
این دست هستند. هر چیزی که شما مالکیت آن را برعهده دارید، در ازای پرداخت 
مبلغی می تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد. اقتصاد اش��تراکی شامل اشتراک در 

تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات می شود.
ما اکنون در حال ترس��یم نقشه راه اقتصاد هوشمند هستیم. از نظر من اقتصاد 

هوشمند شش پایه اصلی دارد:
۱- هویت دیجیتال
۲- سواد دیجیتال

۳- امنیت دیجیتال
۴- دسترسی دیجیتال

۵- دارایی دیجیتال
۶- قانون زیست و کسب وکار دیجیتال.

وزارت اقتص��اد در دو حوزه دارایی دیجیتال )ش��امل هرگونه پول الکترونیکی، 
توکن و سایر دارایی های دیجیتال( و همچنین قانون زیست و کسب وکار دیجیتال 
باید نقش آفرینی کند. این پایه های شش گانه بر رفتار و تراکنش چهار بازیگر اقتصاد 

هوشمند موثرند:
۱- دولت هوشمند

۲- سازمان هوشمند
۳- انسان هوشمند
۴- اشیای هوشمند

این چه��ار بازیگر ۱۰ نوع رابطه با یکدیگر دارن��د: T۲G... وظیفه ما در وزارت 
اقتص��اد، همکاری با دیگر دس��تگاه ها برای فراهم کردن زیرس��اخت ها و س��پس 
تأثیرگذاری بر این روابط ده گانه اس��ت. بدیهی اس��ت که اقتصاد هوشمند در این 
دوره و این دولت به پایان نمی رسد، اما وظیفه من به عنوان وزیر اقتصاد آن است 
که این افق را باز کنم و فضا را برای تبدیل یک ابرفرصت به منفعت ملی فراهم کنم. 

در این راه دست همه نخبگان و مجریان و اندیشمندان را می فشارم.

وزیر اقتصاد اعالم کرد

برنامه وزارت اقتصاد برای پول الکترونیک و کسب وکار دیجیتال

شنبه
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نتایج نظرسنجی ملی بهارانه ایسپا نشان داد
میزان استفاده مردم از نرم افزارهای بانکی

نتایج یکی از نظرس��نجی های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا( 
نش��ان می دهد ۲۸.۶درصد افراد باالی ۱۸ س��ال در کش��ور از نرم افزارهای 

بانک ها )موبایل بانک( استفاده می کنند.
به گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(، در این نظرسنجی 
ک��ه در روزهای ۳۱ اردیبهش��ت و یک��م خرداد به ص��ورت تلفنی با جامعه 
آماری شهروندان کش��ور انجام شده است، ۲۸.۶درصد افراد باالی ۱۸ سال 
گفته ان��د از نرم افزارهای بانک ها اس��تفاده می کنن��د. همچنین ۴۰.۴درصد 
شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز گفته اند که از موبایل بانک ها استفاده 
نمی کنند. در عین حال،۰.۲درصد ش��رکت کنندگان به این س��وال پاس��خ 
ندادند و ۳۰.۸درصد افراد شرکت کننده گفته اند که گوشی هوشمند ندارند.

با برنامه موبایلی بانکداری  اجتماعی بانک  پاسارگاد
تعامالت مالی میان افراد آسان می شود

بانک  پاس��ارگاد جهت تس��هیل تعامالت مالی میان افراد از طریق شماره 
تلفن هم��راه و با توج��ه به ضرورت حرک��ت در حوزه بانک��داری  اجتماعی 
)Social Banking( ب��ه منظور افزایش رضایتمندی مش��تریان، اقدام به 
طراحی و توس��عه محصول��ی جدید در حوزه بانک��داری دیجیتالی با عنوان 
»ویپاد« کرده  است. به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، در این برنامه 
که در واقع نوعی ش��بکه اجتماعی محس��وب می ش��ود، انتقال و درخواست 
وجه به تمام مخاطبین تلفن همراه فرد که عضو شبکه اجتماعی مالی ویپاد 
هس��تند امکان پذیر اس��ت. در نرم افزار بانکداری اجتماعی ویپاد امکاناتی از 
قبیل پرداخت وجه بدون نیاز به مش��خصات بانکی، امکان تقسیم دنگ بین 
دوستان، س��رمایه گذاری جمعی، ایجاد گروه های خیریه، ارسال درخواست 
وجه گروهی فراهم ش��ده  اس��ت. همچنین انتقال وجه بین کارت های خود، 
ثبت نام کاربر و س��اخت پروفایل ش��خصی )به هم��راه تصویر(، امکان خرید 
ش��ارژ و پرداخت قب��ض و گزارش گیری از کلیه درخواس��ت ها و واریزهای 

انجام شده شخصی یا گروهی از دیگر ویژگی های ویپاد است.
گفتنی است هم میهنان می توانند جهت دریافت برنامه موبایلی بانکداری 
اجتماعی بانک  پاس��ارگاد )ویپاد( و کس��ب اطالعات بیشتر درخصوص این 
برنامه، به وب س��ایت ویپاد به نش��انی www.wepod.ir و یا سایت بانک 

 پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند.

همتی از مسیرهای جایگزین برای درآمدهای ارزی خبر داد
تامین ارز برای واردات به 8.3 میلیارد دالر 

رسید
رئیس کل بانک مرکزی گفت آمریکا اعالم کرده اس��ت که حداکثر فشار 
را ب��ر ای��ران وارد و تالش کرده ف��روش نفت ایران را کاه��ش دهد، ولی ما 
مس��یرها و روندهای��ی را برای دریافت درآمدهای م��ان پیدا کردیم که هیچ 
ی��ک از این کاره��ا نمی تواند بر آن اثرگذار باش��د. عبدالناصر همتی با بیان 
اینک��ه تالش های آمریکا و متحدانش ب��رای به زانو درآوردن ایران بی نتیجه 
بوده اس��ت، گفت: آمریکا و متحدانش قرار بود س��ال گذشته ایران را به زانو 
درآورند که البته تمام تالش های ش��ان بی نتیجه بود و امسال شرایط بهتری 
داریم. محکم در این مس��یر ایستاده ایم و خوشبختانه در شرایط فعلی ثبات 
اقتصادی نیز برقرار ش��ده اس��ت. همتی درباره مهم ترین نشانه بی اثر بودن 
تالش ه��ای آمری��کا و متحدانش گفت: در روزی که به نام روز فلس��طین و 
قدس نام گذاری ش��ده و همگان بر علیه اسرائیل ش��عار می دهند، متحدان 
آمریکا و اس��رائیل همه را در مکه مکرمه ب��ه دور هم جمع کرده اند و علیه 
ایران ش��عار می دهند. همه این موارد نشان از قدرت و استحکام ایران دارد 
و به یاری خدا آزادی قدس نیز محقق خواهد ش��د. وی با بیان اینکه رفتار 
فعلی آمریکا نشانه شکست تالش های این کشور برای افزایش فشار بر ایران 
است، تصریح کرد: در حال حاضر آمریکا اعالم کرده است که حداکثر فشار 
را ب��ر ای��ران وارد و تالش کرده ف��روش نفت ایران را کاه��ش دهد، ولی ما 
مسیرها و روندهایی را برای دریافت درآمدهای مان پیدا کردیم که هیچ یک 
از این کارها نمی تواند بر آن اثرگذار باش��د. همت��ی همچنین اعالم کرد: از 
۸.۳ میلیارد دالر ارز تامین شده در حدود دو ماه اول سال، بیش از ۳میلیارد 
دالر آن توس��ط صادرکنندگان تامین ش��ده است. از این مبلغ ۸۰۰ میلیون 
دالر آن واردات در مقاب��ل صادرات بوده که در سیاس��ت ارزی جدید بانک 
مرکزی مورد توجه قرار گرفته اس��ت. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 
میزان تامین ارز در اوج فش��ارهای تحریمی آمریکا و تعطیلی عمده روزهای 
فروردی��ن ماه، بس��یار معنادار اس��ت، تاکید کرد: ارزه��ای تخصیصی برای 
واردات کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات و 
کاالهای ضروری دیگر بوده اس��ت. وی رش��د ارز برگشتی صادرکنندگان را 
نتیجه سیاس��ت های ارزی جدید بانک مرکزی و منطقی قلمداد ش��دن نرخ 

ارز سامانه نیما از نظر صادرکنندگان عنوان کرد.

بازار طال و سکه در هفته ای که گذشت
کاهش 5درصدی قیمت طال و سکه

ی��ک کارش��ناس بازار طال و س��که با بی��ان اینکه کاه��ش ارزش طال در 
بازارهای جهانی و افت دالر با کاهش داد و ستد و تقاضا در بازار همراه شده 
است، گفت در هفته گذشته ارزش طال، انواع سکه و دالر به طور میانگین با 
کاهش ۵درصدی مواجه شده و قیمت های بی سابقه ای به ثبت رسیده است.
محمد کش��تی آرای در گفت وگو با ایس��نا، در رابطه با وضعیت بازار طال و 
س��که در یک هفته گذش��ته گفت: در هفته گذشته قیمت انواع سکه و طال 
به واس��طه کاهش ارزش طال در بازارهای جهانی و افت ارزش دالر در بازار 
داخلی روند نزولی به خود گرفت که در کنار آن کاهش داد و ستد و تقاضا 
به واسطه تعطیلی میانه هفته و ایام شهادت حضرت امیر نیز به ثبت رسید.

به گفته وی، کاهش داد و س��تد و تقاضا در بازار طال در هفته گذش��ته به 
پایین ترین س��طح خود رسید و بیشترین افت قیمت ها نیز در میانه هفته به 
ثبت رسیده است. اونس جهانی در یک هفته گذشته به طور میانگین با ۱۲ 
دالر کاهش مواجه ش��د و در انتهای هفته ارزش آن به ۱۲۷۶ دالر رس��یده 
است و در کنار آن دالر آمریکا در بازار ایران از کانال ۱۴هزار تومانی به کانال 
۱۳ هزار تومانی وارد ش��ده است. کشتی آرای یادآور شد: به طور متوسط در 
هفته جاری ارزش س��که تمام، طال و دالر با کاهش ۵درصدی مواجه شده و 
ارزش هر قطعه س��که تمام از ۴ میلیون و ۸۲۰ ه��زار تومان به ۴ میلیون و 
۶۲۰ هزار تومان رسیده است. او با بیان اینکه در میانه هفته افت ارزش طال 
و سکه حدود ۶.۵درصد بوده است، گفت: کاهش تنش های سیاسی و مباحث 

مرتبط با مسائل بین المللی کاهش ارزش ارز را به دنبال داشت.

بانکنامه

نوس��ان بازار ارز این روزها باالست. یک هفته نرخ ارز تا مرز ۱۵ هزار 
تومان می رود و یک هفته هم تا مرز ۱۲ هزار تومان کاهش��ی می شود. 
البته مسیر رو به باالی ارز تقریبا از اواخر سال ۹۶ شروع شد و در اوایل 
سال ۹۷ در پی رش��د عجیب و غریب قیمت ها، دولت یک نرخ ۴۲۰۰ 
تومان را برای ارز و واردات کاالهای اساس��ی و تامین نیازهای اساس��ی 

تعیین کرد و پس از آن نیز سامانه نیما راه اندازی شد.
با وجود اعمال این دو سیاس��ت، اما فضای مبهمی در بازار ارز شکل 
گرفت؛ تا جایی که هیچ کدام از این سیاس��ت ها نتوانست نوسان شدید 
را از بازار ارز بگیرد و حتی به دلیل ارز چند نرخی و فاصله قیمت دالر 
دولتی ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی ۸۰۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد ۱۴ هزار 

تومانی، به فضای رانتی دامن زد.
به گزارش خبرآنالین، حال دولت تصمیم دارد مختصات ارزی کشور 
را تغییر دهد و به منظور س��اماندهی و توس��عه بازار نقدی و همچنین 
افزایش ش��فافیت معامالت و فعالیت بازیگران بازار، بازار متشکل ارزی 
را راه اندازی کرد. این بازار براس��اس مصوبات ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی کشور و شورای پول و اعتبار تشکیل شد و شرکتی خصوصی 
و متش��کل از کانون صرافان، کانون بانک های دولتی، کانون بانک های 
خصوص��ی و فراب��ورس و با نظارت بان��ک مرکزی اس��ت و مدل کلی 
ای��ن بازار به نحوی طراحی ش��ده که در ف��از اول، معامالت نقدی ارز 
)اس��کناس( راه اندازی و س��ایر روش های معامالت ارزی در مراحل بعد 
گس��ترش می یابد. البته در حال حاضر فعالیت های این بازار در مرحله 
پایلوت قرار دارد که پس از اتمام این مرحله فعالیت رس��می بازار آغاز 

می شود.
تا پیش از تش��کیل بازار متشکل ارزی، فعاالن اقتصادی معتقد بودند 
کارای��ی بازار متش��کل ارزی منوط به حذف س��امانه نیما و ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اس��ت، اما رئیس کل بانک مرکزی گفته در حال حاضر سامانه 
نیما محور تبادل ارزی تجارت ارزی کش��ور اس��ت و به هیچ وجه حذف 
نمی ش��ود. همتی درخصوص خبری مبنی بر ح��ذف ارز نیمایی اعالم 
کرده اس��ت: حذف س��امانه نیما از مب��ادالت ارزی به هیچ وجه صحت 
ندارد و حتی تاکید ش��ده که صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰درصد ارز حاصل 

از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
نیما و دالر 4200 تومانی باشد یا نباشد؟

در این ش��رایط، به اعتقاد برخی از فعاالن اقتصادی و کارشناس��ان، 
کارایی بازار متش��کل ارزی در ابهام اس��ت. محس��ن جالل پور، رئیس 
پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران چندی پیش عنوان کرده 
ب��ود اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی برداش��ته ش��ود و همه نرخ ها 
ب��ه بازار ارز بیای��د، قیمت ارز رو ب��ه کاهش می رود، ام��ا اگر اختالف 
قیمت ها و رانت ها وجود داش��ته باش��د، باز در بازار متش��کل ارزی هم 

موفق نخواهیم بود.
ام��ا احمد پورفالح، عضو اتاق بازرگانی ای��ران و رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و ایتالیا در پاس��خ به این پرس��ش که اگر بازار متش��کل ارزی در 
شرایطی شکل بگیرد که سامانه نیما و نرخ ۴۲۰۰ تومانی دالر همچنان 
در اقتصاد ایران پابرجا باش��ند، آیا بازار متش��کل کارایی خود را خواهد 
داشت؟ می گوید: بازار متشکل ارزی فقط دو بخش از نیازمندی های ما 
را پوشش می دهد و تا آنجا که مطرح بوده، بحث دارو و غذا بوده است 
و س��ایر نیازمندی های ما که از نظر گس��تردگی و تنوع خیلی هم کم 

نیستند، کماکان نیاز است نیما وجود داشته باشد.
وی می افزاید: خیلی از صنایع، معادن و بخش کشاورزی نیاز دارد که 
کماکان و حداقل ارز نیمایی را دریافت کنند. البته در رابطه با نیما در 

اتاق بازرگانی بحث های زیادی داش��تیم که وجود آن خطرساز خواهد 
بود. در واقع اتاق شیشه ای است که اگر به راحتی دسترسی به آن پیدا 
کنن��د، می توانند اطالعات کس��انی را که در همین ش��رایط به صورت 
مویرگی صادرات و واردات دارند و مس��یرهایی که صادرکننده می تواند 
پول خود را برگرداند و مجددا کاال تولید و خریداری کند، در بیاورند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا عنوان می کند: بازار متشکل ارزی 
نمی تواند نیازی که امروز از طریق سامانه نیما برای بنگاه داران و بخش 
اقتصاد کش��ور تامین می ش��ود، پوش��ش دهد، بنابراین کامال استدالل 
درس��تی که س��امانه نیما وجود داشته باشد. در ش��رایطی که ما فقط 
می توانی��م دارو و موادغذایی وارد کنیم، آن بازار می تواند نافع باش��د و 
برای س��ایر نیازمندی ها باید از مکانیزم های دیگری مثل نیما استفاده 

کنیم.
نرخ جدیدی برای دالر می آید؟

نکته ای که در این میان مطرح است، اینکه آیا نرخ دیگری به نرخ های 
دیگر ارز اضافه می شود؟ پورفالح در این خصوص تصریح می کند: کامال 
درست اس��ت. در حقیقت یک نرخ دیگر به ارزهای مان اضافه می شود، 
ولی راه گریزی واقعا نیست. در حال حاضر به دلیل اینکه بازار متشکل 
ارزی راه نیفتاده، ما با وجود اینکه نیازمندی های کاالهای اساسی را هم 
امیدوار نیستیم به راحتی و سریع از این طریق تامین کنیم، نمی توانیم 
مکانیزم ه��ای دیگر را متوقف کنیم؛ به امید اینکه بازار متش��کل ارزی 

بتواند تمام نیازمندی های ما را پوشش دهد.
رئی��س اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در پاس��خ به این پرس��ش که به 
جای اینکه بازار متشکل ارزی راه بیفتد، نمی شد سامانه نیما را تقویت 
کرد؟ می گوید: می ش��د، ولی همان طور که گفتم، صادرکنندگان خیلی 
دل خوش��ی از نیما نداش��تند و بعد هم نگرانی خود را اعالم می کردند 
که این س��امانه می تواند مثل یک اتاق شیش��ه ای باش��د که اطالعات 
جمع آوری شود و کس��انی که نمی خواهند به این شکل فعال گشایشی 
در دادوستد انجام شود، می توانند به راحتی راه ها را ببندند و مویرگ ها 

را قطع کنند.
پورف��الح می افزاید: با وجود این توجیهی که ما داش��تیم، به ما گفته 
ش��د که شما چه ضمانتی می دهید که اگر نیما را برداریم، نرخ دالر به 
صورت لجام گس��یخته به س��مت باالی ۲۰ هزار تومان نرود؟ واقعا این 
دغدغ��ه ای بود که دولت داش��ت و فعال به ص��ورت کج دار و مریز عمل 
می کند. وی تصریح می کند: نظر ما این بود که ارز را به عرضه و تقاضا 
بسپاریم و صادرکننده بتواند واردکننده را پیدا کند یا واردکننده بتواند 
صادرکننده را پیدا کند و ارز با نرخ توافقی منتقل ش��ود و جایی رصد 
نش��ود، ولی دولت به دلیل اینکه نگران اس��ت اگ��ر این حداقل کنترل 
برداش��ته ش��ود، عرضه و تقاضا به تدریج نرخ ارز را باال می کش��د و در 
نهایت تاثیر خود را روی قیمت های تمام شده و نیز نیازمندی های مردم 

می گذارد.
رئیس ات��اق بازرگانی ایران و ایتالیا متذکر می ش��ود: در حال حاضر 
واقع��ا هر تغییری در روش ها و سیس��تم ها رخ می ده��د، تا جا بیفتد، 
خون ریزی های زیادی را در برخواهد داش��ت و مش��کالت بس��یاری را 
ایج��اد می کند؛ به خصوص اینکه ما در جا انداختن یک سیس��تم کند 
هس��تیم. برخی مواقع می بینیم یک دستورالعملی در تهران به تعدادی 
از بانک ه��ا دادند و اجرایی ش��ده، ولی وقتی ش��ما به یک ش��هر دیگر 
می روید، می گویند این دس��تورالعمل به ما نرس��یده است. به نظر من 
یک سیستمی که به شکل ناقص راه افتاده را باید ادامه دهیم تا امیدوار 

باشیم به طور کلی این مشکل حل شود.

نرخ واقعی ارز را چطور می شود محاسبه کرد؟
پورفالح در پاس��خ به این پرسش که نرخ واقعی ارز را چطور می شود 
محاس��به ک��رد؟ می گوید: ن��رخ ارز به ط��ور قطع ارتباط مس��تقیم با 
درآمده��ای ارزی، تولید ناخالص داخلی، بهره وری و جایگاه کش��ور در 
فض��ای کس��ب وکار دارد. همچنین موضوع تحریم ها اث��ر دارد و اینکه 
ریس��ک س��رمایه گذاری در چه رده ای اس��ت. نرخ ارز ب��ه پارامترهای 
بس��یاری مرتبط است، ولی به طور مش��خص برای ما بحث درآمدهای 
صادراتی ب��ه خصوص صادرات نف��ت و مواد پتروش��یمی تاثیرگذاری 
بس��یار باالتری دارد. همچنین باید س��وئیفت برقرار شود تا ما بتوانیم 
ب��ه بازاره��ای بین المللی وصل کنی��م و در نهایت پول��ی از کانال های 
غیررسمی جابه جا نشود که ریسک خود را دارد و در نهایت قیمت ها را 
باال می برد. وی می افزاید: بر این اساس، پارامترهای بسیاری در نرخ ارز 
موثر اس��ت؛ به خصوص تعامل بین المللی که هم خریدار برای ما ایجاد 
می کن��د و هم خری��دار ارز خود را به ما می دهد. ب��ه این ترتیب تولید 
ناخالص داخلی ب��اال می رود، اما االن که می بینید درآمدهای نفتی کم 
ش��ده، تاثیر کامال مستقیم روی نرخ ارز گذاشته است. بعد هم اگر قرار 
باش��د صنایع ما دوباره فعال ش��وند، تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد، 
ول��ی به دلیل اینکه تقاضا در بخش مولد پایین آمده، توانس��تند ارز را 
مدیریت کنند و نرخ آن را در حدود ۱۳، ۱۴ هزار تومان کنترل کنند.

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ای��ران و ایتالیا تصری��ح می کند: امی��دوارم با 
گش��ایش هایی که به نظر می آید در شرف انجام است، کم کم این دغدغه 
از بخش اقتصاد کش��ور برداشته شود. پورفالح در پاسخ به این پرسش که 
شما عنوان کردید که باید نرخ ارز را به عرضه و تقاضا سپرد، آیا در شرایط 
کنونی که بازار ارز تحت تاثیر داللی و س��فته بازی است، نرخ ارز را به این 
بازار بسپاریم؟ می گوید: همین االن هم تصور نکنید نیست، ولی اگر فضای 
آزادس��ازی اقتصاد وجود داش��ته باش��د و عرضه و تقاضا حاکم شود، بازار 
به تعادل می رس��د. خیلی ها معتقدند وقتی نظارت ها و مس��ائل امنیتی و 

کنترل ها برداشته شود، به تدریج نرخ ها تعادلی تر می شود.
وی خاطرنشان می کند: ما از تجربه سایر کشورها باید استفاده کنیم. 
وقتی امروز در کره جنوبی اقتصاد بازار حاکم اس��ت، هرگز پیش نیامده 
مردم برای خرید ارز از شب در صف بمانند. به تدریج ممکن است یک 

شوک وارد شود، اما بعدا موضوع عادی می شود.
نرخ دالر کاهش نمی یابد

در این میان تحلیلگران اقتصادی معتقدند نباید از بازار متشکل ارزی 
انتظار کاهش نرخ ارز را داش��ت. به گفته مرتضی ایمانی راد، کارشناس 
اقتصادی، بازار متش��کل ارزی برای کاهش و یا افزایش نرخ ارز نیست. 
اگ��ر این بازار درس��ت کار کند، قیمت دالر از طریق مبادالت تس��ویه 
صرافان کش��ف می شود و دیگر الزم نیس��ت در بازار ایران قیمت ارز از 
هرات و یا دوبی گرفته شود. به عبارت دیگر، هدف این است که قیمت 
دالر در این بازار کش��ف شود، نه در خارج کشور. بنابراین بازار متشکل 
ارزی موجب کاهش نرخ دالر نمی شود، مگر اینکه بانک مرکزی بخواهد 

نرخ را با تزریق پول در این بازار کاهش دهد.
وی تصری��ح می کند: این بازار ارتباطی به بازار نقد، بازار س��نا و بازار 
نیما ن��دارد. فعاالن ارزی در این بازار صرافان رس��می، بانک ها و بانک 
مرکزی است و سفته بازان و عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان ارز به جز 
س��ه عامل فوق نمی توانند وارد این بازار شوند. این بازار خود یک بازار 
متش��کل و مستقل است و اگر درست کار کند، می تواند نرخ دالر را در 
اقتص��اد داخلی تعیی��ن کند، بنابراین اگر بان��ک مرکزی دخالت نکند، 

تشکیل این بازار لزوما موجب کاهش نرخ دالر نمی شود.

کارایی بازار متشکل ارزی در گفت وگو با فعاالن اقتصادی

نرخ جدیدی وارد بازار ارز می شود؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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چند نماد در بورس متوقف است؟
در ماه ه��ای اخی��ر و بعد از اجرایی ش��دن دس��تورالعمل جدی��د توقف و 
بازگش��ایی نمادها، فعاالن بازار سرمایه دیگر شاهد توقف بلندمدت نیستند؛ 
به طوری که از بین ۴۸ نمادی که در پایان آخرین روز معامالتی این هفته 
متوقف بودند، به جز یک نماد که پروس��ه حقوقی آن در حال بررسی است، 
مابقی در حد چند روز یا چند ساعت متوقف مانده اند که علت توقف بیشتر 
آنها مواردی همچون برگزاری مجمع س��االنه یا نوسان بیش از ۵۰درصد در 

۱۵ روز کاری است.
به گزارش ایس��نا، در لحظه بسته شدن معامالت بورس تهران در آخرین 
روز کاری هفت��ه اخیر ۴۸ نماد معامالتی به دالیل مختلف متوقف بودند که 

تاریخ توقف تمام نمادها به جز یکی به روزهای اخیر باز می گردد.
به جز نماد کنتورس��ازی که موضوعات حقوقی آن از س��ال های گذش��ته 
ادام��ه دارد، مابقی نمادها که متوقف هس��تند تاریخ توقف ش��ان به ماه های 
اردیبهش��ت و خرداد باز می گردد و در واقع در حد چند روز یا چند س��اعت 

توقف مداوم را تجربه کرده اند.
تعدادی از این نمادها به دلیل دستورالعمل توقف و بازگشایی، در راستای 
تغییرات بیش از ۵۰درصد در ۱۵ روز متوالی متوقف ش��دند که پمپ سازی 
ایران، سامان گس��تر اصفهان، حمل و نقل پتروشیمی، رینگ سازی مشهد، 
فنرسازی زر، مهندسی نصیر ماشین، قند ثابت خراسان، شکر شاهرود، سایپا 

شیشه، آبسال، سرماآفرین از جمله این نمادها هستند.
دلیل توقف تعدادی از نمادها برگزاری مجمع عمومی سالیانه ش��ان است 
که از این موارد می توان به داروس��ازی جابر ابن حیان، داروسازی زهراوی، 
س��بحان دارو، کنترل خوردگی تکین کو، س��یمان خزر، س��یمان صوفیان، 
همکاران سیس��تم، البرز دارو، مس ش��هید باهنر، فوالد خراسان، بیمه ما و 

لیزینگ ایران نام برد.
گفتنی اس��ت از زمانی که دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها در بازار 
س��رمایه به روز ش��ده، فعاالن بازار سرمایه ش��اهد توقف های طوالنی مدت 
نیس��تند و نمادهای��ی ک��ه متوقف می ش��وند طی چند س��اعت و چند روز 

بازگشایی می شوند.

رشد 9308 واحدی شاخص بورس در هفته ای 
که گذشت

ش��اخص بورس در هفته ای که گذش��ت با ۹۳۰۸ واح��د افزایش، معادل 
۴.۳۳درصد رش��د کرد. به گزارش تس��نیم، در هفته ای که گذش��ت تعداد 
۱۵۷۱۸ میلی��ون انواع اوراق بهادار به ارزش ۴۹۸۰۶ میلیارد ریال در بیش 
از یک میلیون و ۱۷۷ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت. این درحالی است 
که در این مدت تعداد ۲۰۴ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامل��ه در بورس تهران نیز به ارزش کل بیش از ۲۳۲۰ میلیارد ریال مورد 
معامله  قرار گرفت. این گزارش می افزاید: ش��اخص کل بورس نیز در پایان 
معامالت هفته منتهی به ۱۰خردادماه امسال با ۹۳۰۸ واحد افزایش معادل 
۴.۳۳درصد رشد کرد و به رقم ۲۲۴۴۷۷ واحد رسید. شاخص بازار اول هم 
در این مدت با ۶۵۴۳ واحد افزایش به رقم ۱۶۷۶۸۶ واحد و ش��اخص بازار 
دوم ب��ا ۲۰۰۰۰ واح��د افزایش به عدد ۴۳۶۰۶۴ واحد رس��یدند که به این 
ترتیب ش��اخص بازار اول با ۴.۰۶درصد و ش��اخص بازار دوم با ۴.۸۱درصد 

افزایش همراه شدند.

جزییات واگذاری سهام دولتی 18 بنگاه اقتصادی در بورس
سهم دولت در 3 بانک بزرگ عرضه می شود

س��ازمان خصوصی س��ازی جزییات عرضه س��هام متعلق به دولت در ۱۸ 
ش��رکت حاضر در بازار س��هام که ش��امل س��ه بانک و دو بیمه هم می شود 
را اع��الم ک��رد. ب��ه گ��زارش س��ازمان خصوصی س��ازی، در نامه س��ازمان 
خصوصی س��ازی خطاب به عل��ی صحرایی، مدیرعامل ب��ورس اوراق بهادار 
تهران و امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس آمده است: در جلسه ۴ خردادماه 
۹۸ هیات واگذاری، عرضه س��هام متعلق به دولت در ۱۸ش��رکت بورسی و 

فرابورسی به شرح جدول ذیل این متن به تصویب رسیده است.
در ادامه این نامه آمده اس��ت بر این اس��اس و با توجه به تکلیف سازمان 
خصوصی س��ازی مبنی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در این شرکت ها 
مقتضی است ضمن تمهیدات الزم برای فراهم کردن مقدمات عرضه سهام، 
در صورت وجود هرگونه مش��کل یا مالحظه خاص، به قید فوریت به اطالع 
س��ازمان خصوصی سازی برسد. بر همین اس��اس ۱۸.۲۲درصد سهام بانک 
صادرات ایران، ۱۷درصد س��هام بانک ملت و ۱۷درصد س��هام بانک تجارت 
قاب��ل واگذاری اس��ت. همچنین ۱۱.۴۴درصد س��هام بیم��ه اتکایی امین و 

۱۷.۲۴درصد سهام بیمه البرز نیز در لیست واگذاری ها قرار دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
بورس در حال جبران عقب ماندگی هاست

ی��ک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت با توج��ه به عملک��رد مثبت برخی 
ش��رکت ها، بازار س��رمایه همچنان جا ب��رای رش��د دارد و در حال جبران 
عقب ماندگی ه��ای خود اس��ت. محمد کفاش پنجه ش��اهی در گفت و گو با 
ایرنا، با بیان اینکه بازار سرمایه در چند وقت گذشته به دلیل وجود شایعات 
مربوط به جنگ در بازار منفی ش��ده بود، افزود: بحث تنش های سیاسی در 
کش��ور منجر به ترس س��هامداران و خروج آنها از بازار شد و نزول شاخص 

بورس را با خود به همراه داشت.
وی به کاهش تنش های سیاس��ی در بازار تاکید کرد و گفت: بازار سرمایه 
همیش��ه تحت تأثیر برخی از ریس��ک های سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد 

که این موضوع به شدت بر روند معامالت تأثیرگذار است.
پنجه ش��اهی با تاکید بر اینکه کاهش تنش ها در بازار زمینه تقویت صف 
خری��د در ب��ازار را فراهم کرد، افزود: انتش��ار گزارش عملکرد ش��رکت ها و 
نزدیک ش��دن به فصل مجامع از جمله عواملی اس��ت ک��ه در کنار کاهش 
تنش ها زمینه رشد شاخص بورس و بهبود وضعیت معامالت در بازار سرمایه 
را فراهم کرد. به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، گزارش مثبت تولید و 
فروش برخی از شرکت ها مانند شرکت های کامودیتی و صادرات محور باعث 
اقبال بازار سرمایه شد. پنجه شاهی به دالر نیمایی که مبنای قیمت ارز برای 
بس��یاری از صادرکنندگان بوده است، اشاره کرد و گفت: قیمت دالر نیمایی 
از چند وقت گذشته تا بیش از ۱۱ هزار تومان افزایش یافت که این موضوع 

منجر به افزایش سود ریالی شرکت های صادراتی شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: معامالت از روز سه ش��نبه به سمت 
تعادل پیش رفت و صف خرید برای بسیاری از سهم ها ایجاد شد که همین 

امر زمینه رشد چند هزار واحدی شاخص بورس را فراهم کرد.

نماگربازارسهام

ب��ا احتس��اب قیمت ۵۰ ه��زار تومانی هر ورق تس��هیالت مس��کن، زوج های 
پایتخت نشین برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی خرید خانه باید ۱۰ میلیون تومان 
هزینه کنند. مجردهای تهرانی نیز برای دریافت ۶۰ میلیون تومان اوراق مسکن 
بای��د ۶میلیون تومان بپردازند که در صورت تمایل برای دریافت وام ۲۰ میلیون 

تومانی جعاله، ۲میلیون تومان به هزینه هر کدام اضافه می شود.
ب��ه گزارش ایس��نا، در آخرین روز معام��الت فرابورس ای��ران در هفته ای که 
گذش��ت، قیمت برخی از اوراق تسهیالت مسکن با کاهش مواجه شد؛ به طوری 
که برخی از تس��ه ها ۴۸هزار تومان معامله ش��دند. البته نمادهایی هم بودند که 
باالی ۵۰ هزار تومان داد و س��تد ش��دند و در نتیجه متوس��ط قیمت هر ورق از 

اوراق تسهیالت مسکن در حد همان ۵۰ هزار تومان ماند.
برای نمونه قیمت اوراق تس��هیالت مسکن تیر ۱۳۹۶ معادل ۴۷ هزار و ۹۰۰ 
تومان داد و ستد شد، اما قیمت پایانی تسه فروردین ۱۳۹۷ به ۵۱ هزار و ۷۰۰ 
تومان رس��ید. قیمت اوراق تس��هیالت مس��کن خرداد، تیر و مرداد سال ۱۳۹۷ 
نیز به باالی ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رس��ید، این در حالی اس��ت که این اوراق در 

فروردین و اردیبهشت امسال ارزان شد و نزدیک ۴۹ هزار تومان معامله شد.
دلیل کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن

کارشناس��ان برای کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن طی ماه های اخیر به 
دو نکته اشاره دارند؛ یکی »رکود در بازار مسکن« و دیگری »رشد قیمت مسکن 
به رغم کافی نبودن وام مسکن برای خرید.« این دو موضوع سبب شده که تقاضا 
برای خرید اوراق تسهیالت مسکن کاهش یابد و قیمت این اوراق با شیب آرامی 
پایین رود. همانطور که اشاره شد قیمت اوراق تسهیالت مسکن به طور متوسط 
به ۵۰ هزار تومان می رسد؛ در نتیجه در این گزارش هزینه وام مسکن را با همین 

مبلغ تخمین می زنیم.
هزینه وام مسکن برای زوج های تهرانی

زوج های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه 
تس��هیالت مس��کن خریداری کنند. آنها باید ۱۰ میلیون تومان صرف خرید این 
۲۰۰ برگ  کنند. به این مبلغ با احتس��اب ۲۰ میلیون تومان وام جعاله که بابت 
خرید آن باید ۴۰ برگ تس��ه خریداری شود، ۲میلیون تومان اضافه می شود. در 
نتیجه در مجموع باید برای دریافت وام ۱۲۰ میلیون تومانی مس��کن حدود ۱۲ 

میلیون تومان صرف شود.
هزینه وام مسکن برای زوج های غیرتهرانی

همچنین زوج های غیرتهرانی که در ش��هرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار 
نفر جمعیت زندگی می کنند، می توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که 
برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند و با این حساب باید 
۸میلی��ون تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتس��اب ۲میلیون تومان 
ب��رای خرید اوراق وام جعاله در مجموع برای دریاف��ت وام ۱۰۰ میلیون تومانی 

باید ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند.
عالوه بر این، زوج های س��اکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر 
می توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مس��کن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری 
کنن��د که باید ۶میلیون تومان بابت خرید اوراق بپردازند. همچنین برای دریافت 
۲۰ میلیون توم��ان دیگر بابت وام جعاله نیز باید ۲میلیون تومان پرداخت کنند 
ک��ه در مجموع ب��رای وام ۸۰ میلیون تومانی ۸میلیون تومان از س��وی زوجین 

باید پرداخت شود.

دلیل کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن چیست؟

هزینه وام مسکن برای 
متاهل ها و مجردها

مدت هاس��ت که برای تشکیل یک بازار ارزی منس��جم و بدون دخالت 
دالالن، برنامه ریزی جدی و مس��تمری از سوی بانک مرکزی انجام شده تا 
هرچه سریع تر اولین معامالت در بازار متشکل ارزی انجام شود؛ نهادی که 
در ابتدای س��ال با انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل به طور رس��می اعالم 
موجودیت کرده تا بتواند به مانند س��ایر کش��ورها ن��رخ آزاد ارز را در تابلو 
شیش��ه ای سازمان بورس و اوراق بهادار کش��ف کند، اما با شروع شمارش 
معکوس برای راه اندازی بازار متش��کل ارزی، سوالی که در این میان مطرح 

می شود، نقش ارز نیمایی در بازار جدید متشکل ارزی است. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان و به گفته مدیرعامل بازار متش��کل 
ارزی، تمام کارهای کارشناس��ی این نهاد انجام و حتی س��اختمان آن نیز 
در حال تجهیز ش��دن اس��ت و اگر این روند همین طور ادامه پیدا کند؛ در 
هفته ه��ای آینده اولین معامالت ارزی در تاالر بورس را به طور آزمایش��ی 

انجام خواهند داد.
اما موضوع مهم، نقش و جایگاه سامانه نیما و یا بازار ثانویه ارزها است که 
پس از تشکیل بازار متشکل ارزی چه نقشی را ایفا خواهد کرد، آیا با ورود 
بازار متش��کل ارزی، سامانه نیما از گردانه معامالتی حذف می شود؟ جواب 
این پرس��ش را رئیس کل بانک مرکزی اینگونه می دهد: »حذف س��امانه 
نیم��ا از مب��ادالت ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تاکید ش��ده که 
صادرکنندگان ۵۰ تا ۶۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما 
عرضه کنند.« کامران س��لطانی نژاد، دبیر شورای عالی کانون صرافان نیز با 
تاکید بر تداوم فعالیت سامانه نیما و نقش آن در مبادالت ارزی گفت: بازار 
متشکل ارزی به طور تخصصی روی مبادله اسکناس ارز فعالیت می کند ولی 
سامانه نیما روی خرید و فروش ارز به صورت حواله ای هم کار می کند. یعنی 
قرار نیست با ورود بازار متشکل ارزی سامانه نیما از کار بیفتد زیرا فعالیت و 

کار هر دوی این نهاد کامال مجزا و مشخص تعریف شده است.
به گفته دبیر ش��ورای عالی کانون صرافان، نرخ رسمی ارز از طریق بازار 
متشکل ارزی تعیین می شود و قرار است فاز اول برای خرید و فروش دالر و 
یورو بازگشایی شود. ابتدا چند بانک عامل هستند که آمادگی خود را برای 
ورود به این بازار اعالم کرده اند و قرار اس��ت هر ۲۰ روز یک بار، بانک های 
دیگر هم برای ورود به این صرافی ها اقدام کنند. در عین حال، با گذش��ت 
زمان و اتصال تعداد بیشتری از بانک های عامل به سامانه بازار متشکل ارزی 
امکان خرید و فروش سایر ارزها از قبیل دینار، درهم و لیر ترکیه هم فراهم 

خواهد شد. 
او در پاسخ به این سوال که انتظار می رود اولین معامله بازار متشکل ارزی 
چه زمانی صورت بگیرد، گفت: باید تصمیمات تمام مس��ئوالن این امر به 
طور هماهنگ و منسجم تایید شود، اما آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس گفته، احتمال دارد اولین معامله در اواخر خرداد انجام شود.
بازار متشکل ارزی، جذابیت بازگشت ارز را بیشتر می کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز گفت: بازار متشکل 
ارزی چند اثر مهم در حوزه اقتصادی خواهد داشت، اولین اثر آن این است 
که دغدغه ناش��ی از عدم بازگش��ت منابع ارزی از صادرات غیرنفتی تا حد 
زیادی برطرف خواهد شد. موضوع مربوط به بازگشت منابع ارزی به دلیل 
عدم تعیین نرخ مشخص برای تس��ویه، مزیتی برای صادرکنندگان ایجاد 
نمی کند و به دلیل تفاوت نرخ س��امانه نیما و نرخ بازار سنا صادرکنندگان 
عالقه ای به بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات ندارند، بنابراین نکته اول این 
است که راه اندازی بازار متشکل ارزی کمک می کند که جذابیت بازار برای 

بازگشت منابع ارزی اتفاق بیفتد.
ب��ه گفته محمدرضا پورابراهیمی، بازار متش��کل ارزی همچنین موجب 
می ش��ود که نرخ هایی همانند بازار س��نا و مثل آن به تدریج کنار گذاشته 
شود و عمال ما با یک نرخ مشخص در اقتصاد کشور براساس سازوکار عرضه 
و تقاضا کار کنیم. پورابراهیمی افزود: کاهش تفاوت بین نرخ ها و رس��یدن 
به یک نرخ تعادلی موجب می ش��ود تقاضا ب��رای ارز به منظور واردات کاال 
کاهش پیدا کند، بنابراین کاهش تقاضای ارز از یک س��و و افزایش عرضه 
موجب کاهش نرخ ارز می ش��ود. همانطور که در یکی دو روز اخیر هم در 
بازار غیررسمی شاهد آن بودیم. باب رانت و مابه التفاوت قیمتی که به صورت 
رانت در اقتصاد کش��ور توزیع می شود، بس��ته خواهد شد. عالوه بر این، با 
راه اندازی بازار متشکل ارزی، منافذ فساد در تخصیص ارز و ثبت سفارش ها 
بس��ته خواهد شد و این کمک می کند که شفافیت در اقتصاد کشور ایجاد 

و نرخ ارز متعادل شود.
بازار متشکل ارزی و آینده ای درخشان برای اقتصاد ارزی

حامد س��تاک، فعال بازار سرمایه هم در پاس��خ به این سوال که آیا بازار 
متشکل ارزی می تواند نرخ ارز را تثبیت کند، گفت: بازار سرمایه در سراسر 
دنیا به علت اینکه ش��فاف ترین ب��ازار برای خرید و ف��روش انواع کاالهای 
مصرفی و صنعتی است به عنوان موفق ترین بازار  تلقی می شود؛ بازاری که 
در آن دسترس��ی عموم برای خرید کاال های مورد نیازشان باز باشد، قطعا 
می تواند آینده درخش��انی را رقم بزند. دسترس��ی عموم  به عنوان یکی از 

فاکتورهای فروش عادالنه سهام شرکت ها در بین مردم به شمار می رود.
وی گفت: بازار متشکل ارزی هم به دنبال دسترسی آسان عموم به خرید 
ارز،  برای کشف قیمت واقعی آن در حال شکل گیری است؛ اگر نهاد متولی 
آن که بانک مرکزی است بتواند قوانین و زیرساخت های مناسبی را در این 
باره وضع کند و در وهله اجرا و نظارت نیز به درستی و  قانونمند عمل کند؛ 
قطعا ما در این بازار هم ش��اهد کش��ف قیمت واقعی ارزها، ثبات قیمت و 

کاهش رانت و داللی در سایر بازار ها خواهیم بود.
سامانه نیما پابرجاست

علی صالح آبادی، مدیرعامل بانک توس��عه صادرات نیز با اشاره به اینکه 
هدف از استفاده از بازار متشکل ارزی، کاهش دخالت بانک مرکزی یا نرخ 

دس��توری اس��ت، گفت: اگر بازار براساس ساز و کار درونی خود، خودش را 
تغذیه کند؛ به این ترتیب قیمت ارز براس��اس عرضه و تقاضا و نه دس��تور 

بانکی تعیین می شود.
او در مورد عملکرد بازار متش��کل ارزی بیان کرد: بازار متش��کل ارزی به 
صورت اسکناس بوده و مربوط به حواله نیست، چراکه حواله در حال حاضر 
در نیما عرضه می شود؛ مردم  برای دریافت اسکناس در چارچوب مقررات 
ابالغی بانک مرکزی به صرافی ها مراجعه می کنند و تا سقف ۲۰۰۰ دالر ارز 
دریافت می کنند. در واقع بازار متشکل برای معامالت صرافی ها با یکدیگر، 
بانک ها با هم و یا صرافی ها با بانک ها و ش��رکت های عرضه کننده عمده ارز 

راه اندازی شده است.
بازار متشکل ارزی دست نرخ سازان را قطع می کند

بهزاد خسروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز با اشاره به نقش مهم بازار 
متش��کل ارزی در کوتاهی دست دالالن ارزی برای تعیین نرخ ارز در ایران 
گفت: بازار متش��کل ارزی می تواند روش مناس��بی برای بومی سازی نحوه 
تعیین قیمت ارز در بازار  ارز باش��د، اما باید روش و جزییات این بازار برای 

کارشناسان اقتصادی شرح داده شود.
به گفته وی، زمانی که کارشناس��ان بازار بتواند خألهای موجود در این 
بازار را به مس��ئوالن متذکر ش��وند، درصد موفقیت این بازار هم به مانند 
سایر بازارهای بورسی بیشتر خواهد بود. این بازار دست بازارسازان و دالالن 
ارزی را کوتاه خواهد کرد و نرخ ارز در ایران توسط خریداران ایرانی تعیین 

تکلیف می شود.
در نهایت به زبانی س��اده مشخص می شود که سامانه نیما تنها در حوزه 
حوال��ه ارزی فعالی��ت می کند. حواله ارزی عبارت اس��ت از نوعی دس��تور 
پرداخت که به موجب آن، یک بانک یا مؤسس��ه مالی به تقاضای مشتری 
یا دارنده یک حس��اب بانکی، به یکی از بانک های کارگزار خود در خارج از 
کش��ور، حواله ای را صادر می کند و از آن موسسه می خواهد مبلغ حواله را 
به ذی نفع آن، پرداخت کند. حواله های ارزی به دو گروه حواله های صادره 
و وارده تقس��یم می ش��وند. امروزه حواله های ارزی از طریق شبکه جهانی 
سوئیفت انجام می شود. جهت ارسال ارز از طریق یک بانک به حساب فرد 

یا شرکت در بانک مقصد از حواله ارزی استفاده می  شود.
بازار متش��کل ارزی نرخ رس��می ارز در بازارها را تعیین می کند، عده از 
کارشناس��ان اقتصادی معتقدند که قطعا تعیین نرخ در بازار متشکل ارزی 
بسیار در نرخ حوالجات ارزی موثر خواهد بود اما اینکه تا چه حد مشخص 
نیس��ت، زیرا کاهش یا افزایش اس��کناس ارزی راهی را برای نوس��انات در 
حوالج��ات نیز باز می کند بنابر این انتظ��ار می رود بانک مرکزی با چینش 
صحیح و به موقع در بازار متشکل ارزی نرخ سامانه نیما و نرخ بازار متشکل 
ارزی ب��ه نحوی مدیریت کند که صادرکنندگان به فکر س��ود بیش��تر در 

بازارهای آزاد نباشند و ارز مورد نیاز را به سامانه نیما تقدیم کنند.

با ورود بازار متشکل ارزی، سامانه نیما از گردانه معامالتی حذف می شود؟

نقش ارز نیمایی در بازار جدید متشکل ارزی
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تولیداتی که با علم روز همراه باشد، صادرات 
خوبی  به همراه دارد

 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت انتظار صنعتگران از مسئوالن تسریع در 
امورات آنها است. به گزارش ایسنا، رضا رحمانی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید 
از شهرک صنعتی شهرستان قرچک در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه حاضر 
ش��د و بیان کرد: امسال به مناسبت سال رونق تولید برنامه های متعددی را در 
وزارتخانه در حین پیگیری اس��ت و عمده این برنامه ها، ساخت کاالی ایرانی و 
اش��تغال جوانان است. وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با وجود این کار 
می خواهیم، حفظ وضع موجود، فعالسازی واحدها و توسعه واحدهای صنعتی 
در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته و در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: 
متأسفانه یکی از عمده ترین واردات به داخل کشور مواردی از جمله نساجی و 
پوش��اک بود که خوشبختانه یک نهضت خوبی ش��روع شده است و واحدهای 
خوبی به خط مدار تولید رسیده اند. رحمانی یادآور شد: با وجود این پتانسیل از 
خط تولید در واحدها و شهرک های صنعتی، امیدواریم که در سال های آتی به 
خودکفایی باالیی برسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تولیداتی که با 
علم روز همراه باشد، قطعاً صادرات خوبی هم به همراه دارد، که امروزه صنعتگران 
با روحیه جهادی و انقالبی به میدان آمده اند. وی افزود: انتظار صنعتگران از تمام 
مس��ئوالن این است که در امورات آنها تسریع بشود و در نامه نگاری های اداری 
و سرمایه در گردش کارشان به بن بست نخورد که خوشبختانه سیاست دولت 

همین است و با جدیت این کار را پیگیری خواهیم کرد.

صادرات مرغ آزاد شد
طب��ق اعالم گم��رک، صادرات جوجه ه��ای یک روزه گوش��تی، تخم مرغ 

نطفه دار گوشتی، گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخم گذار دوباره آزاد شد.
به گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارس��ال نامه ای، رفع 
ممنوعیت صادرات جوجه های یک روزه گوشتی، تخم مرغ نطفه دار گوشتی، 
گوشت مرغ و جوجه یک روزه تخم گذار را به رئیس کل گمرک ابالغ کرد.

در این ابالغیه که خطاب به رئیس کل گمرک نوش��ته ش��ده آمده است 
که »با توجه به پیش��نهادات وزارت جهاد کش��اورزی مبنی بر درخواس��ت 
رف��ع ممنوعیت ص��ادرات برخی محصوالت طیور جه��ت جلوگیری از زیان 
تولیدکنندگان، بدینوس��یله به کلیه گمرکات اجرایی کش��ور اطالع رس��انی 
گردد که صادرات اقالم ذیل به صورت مدیریت ش��ده و پس از تأیید وزارت 

جهاد کشاورزی بالمانع است.«

تولید فوالد ایران 6درصد رشد کرد
انجمن جهانی آهن و فوالد اعالم کرد تولید فوالد ایران در چهار ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد ۶درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸.۳۸۸ 
میلیون تن رس��ید. به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، انجمن جهانی آهن و 
فوالد در جدیدترین گزارش خود از رشد ۶درصدی تولید فوالد ایران در چهار ماه 
نخست سال جاری میالدی خبر داد. تولید فوالد ایران که در چهار ماه نخست 
س��ال ۲۰۱۸ بالغ بر ۷.۹۱۷ میلیون تن گزارش ش��ده بود در چهار ماه نخست 
سال جاری میالدی به ۸.۳۸۸ میلیون تن افزایش یافته است. تولید فوالد جهان 
در چهار ماهه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
۴.۸درصدی داشته و به ۵۹۹ میلیون تن رسیده است. براساس این گزارش در 
چهارمین ماه سال جاری میالدی تولید فوالد ایران ۲.۱۶۵میلیون تن بوده است 
که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۸درصدی داشته است. ایران 

در آوریل سال قبل ۲.۱۰۶ میلیون تن فوالد تولید کرده بود.

صادرات خرما مشمول عوارض گمرکی شد
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با ابالغ بخش��نامه ای ب��ه گمرک، میزان 
عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت با صدور بخشنامه ای 

خطاب به گمرک، میزان دریافت عوارض صادرات انواع خرما را ابالغ کرد.
براس��اس این ابالغی��ه، به ازای ص��ادرات هر کیلوگرم خرم��ای مضافتی 
۸،۰۰۰ توم��ان و ب��ه ازای هر کیلوگ��رم خرمای کبکاب نی��ز ۵۰۰۰ تومان 
عوارض دریافت می شود. همچنین میزان عوارض صادراتی دریافتی از سایر 
خرماه��ا، به می��زان ۳۰درصد ارزش ریالی صادرات ب��ر مبنای نرخ دالر در 

سامانه سنا در روز اظهار تعیین شده است.

تعیین سقف برای واردات کاال براساس عمر 
کارت بازرگانی

معاون توس��عه بازرگانی و صنایع کش��اورزی وزارت جهاد کش��اورزی در 
نامه ای خطاب به معاونت های تخصصی و س��ازمان های وابس��ته این وزارت، 
اصالح ش��یوه نامه اولویت و بررس��ی اهلیت متقاضیان واردات کاال با کارت 
بازرگان��ی بع��د از اس��فندماه ۹۶ را ابالغ کرد. به گزارش تس��نیم به نقل از  
پایگاه اطالع رس��انی وزارت جهاد کشاورزی، علی اکبر مهرفرد در این نامه با 
اش��اره به شیوه نامه اولویت و بررسی اهلیت متقاضیان واردات کاال به شماره 
۲۸۲۴/۵۰۱/۹۷ مورخ ۹۷/۰۵/۲۹ و اصالحیه آن به شماره ۳۶۵۱/۵۰۱/۹۷ 
مورخ ۹۷/۰۷/۰۹ و نامه استفس��اریه این معاونت به شماره ۶۶۲۰/۵۰۱/۹۷ 
م��ورخ ۹۷/۱۱/۱۵ معاون حقوقی نهاد ریاس��ت جمه��وری در مورد بند ۲ 
مصوبه ستاد اقتصادی دولت ابالغی ریاست جمهور و پاسخ معاونت حقوقی 
رئیس جمهور به شماره ۷۸۲۱/۳۸۲۴۷ مورخ ۹۸/۰۱/۲۸ اعالم کرده است: 
بدین وس��یله بند ششم شیوه نامه اولویت و بررسی اهلیت متقاضیان واردات 
کاال اصالح می گردد. وی درخصوص بند ششم اصالحی تصریح کرده است: 
از معرفی متقاضیان دارای کارت بازرگانی صادره در اس��فندماه ۱۳۹۶ و به 

بعد برای تخصیص ارز به جز در موارد ذیل خودداری گردد:
الف- ش��رکت ها و واحدهای تولیدی دارای پروان��ه بهره برداری از مراجع 

ذی صالح برای واردات مواد اولیه یا نهاده های تولیدی مرتبط
ب- ش��رکت های تعاونی تولید و اتحادیه های مرتبط معتبر دارای س��ابقه 
بیش از دو سال برای واردات مواد اولیه یا نهاده های تولیدی مرتبط با اعضا
ج- س��ایر ش��رکت ها منوط به داشتن قبض انبار کاال و معرفی نامه تشکل 

رسمی مرتبط .
مهرفرد خاطرنشان کرده است: کارت های بازرگانی که کمتر از یکسال از 
تاریخ صدور آنها گذشته است حداکثر در سقف ۵۰۰ هزار دالر و کارت های 
بازرگانی با عمر تا دو سال، حداکثر تا ۲ میلیون دالر در سال مجوز دریافت 
می نمایند ؛ در رابطه با اینگونه کارت ها الزم اس��ت ثبت س��فارش های قبلی 

آنها مورد توجه قرار گرفته و محاسبه شود.

اخبـــار

نایب رئیس انجمن صنایع چرم ایران خام فروش��ی را یکی از معضالت 
صنع��ت چرم اعالم کرد و راه مقابله ب��ا قاچاق مواد خام صنعت چرم را 

شفاف سازی و تک نرخی شدن نرخ ارز دانست.
عباس ترکمن در گفت وگو با ایسنا، اظهار داشت: خروج چرم از کشور 

بیشتر به صورت قاچاق مواد خام صورت می گیرد.
وی خام فروش��ی را یکی از معضالتی دانست که به صنعت چرم کشور 
صدمات سنگین وارد کرده و گفت: انجمن صنایع چرم ایران طی نامه ای 
ب��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز و 

رئیس جمهور نسبت به این موضوع هشدار داده است.
رئیس انجمن صنایع چرم ایران با اش��اره به اینکه صادرات مواد اولیه 
صنعت چرم ش��امل عوارض می ش��ود، تصریح کرد که خام فروشان مواد 

اولیه صنعت چ��رم را تحت عنوان کاالی چرم به کش��ورهایی همچون 
هندوس��تان و ایتالیا صادر می کنند. ترکمن تفاوت نرخ ارز، وجود رانت 
و پولش��ویی را از جمله دالیل قاچاق مواد اولیه صنعت چرم عنوان کرد 
و راه مقابله با قاچاق مواد خام صنعت چرم را شفاف سازی و تک نرخی 
ش��دن نرخ ارز دانست. وی با بیان اینکه صنعت چرم و تولید کفش یک 
صنعت اش��تغال زا است، از تولید سالیانه ۲۱۰ میلیون جفت کفش خبر 

داد که حدود ۶۰ میلیون جفت آن کفش چرمی است.
نایب رئی��س انجمن صنایع چرم ایران با اش��اره ب��ه اینکه ممنوعیت 
واردات محصوالت چرمی خارجی یک مزیت نس��بی برای صنعت چرم 
اس��ت، تصریح کرد: این ش��رایط یک فرصت طالی��ی برای صنعت چرم 
است و اگر ش��رایط الزم فراهم شود تولیدکنندگان می توانند بازارهایی 

که از دست دادند را پس بگیرند.
به گزارش ایس��نا، عباس ترکمن سال گذشته نیز اعالم کرده بود که 
واردات محص��ول نهایی چرم تحت عناوین دیگر و به صورت کیلویی که 
با پرداخت عوارض ناچیز گمرکی انجام می ش��ود و نیز خروج غیرقانونی 
مواد خام چرم س��ازی از کشور موجب شده اس��ت تا صنعت چرم ایران 
گریبانگیر مسائلی باش��د که تولیدکنندگان را با چالش و مشکل جدی 

مواجه کرده است.
البته در این زمینه گمرک ایران نیز پاس��خ داده بود که فقط برخی از 
انواع خاص چرم مش��مول عوارض صادراتی می ش��ود، اما نکته مهم این 
اس��ت که میزان صادرات چرم با افزایش چشمگیر روبه رو بوده و همین 

امر عرضه چرم مورد نیاز در بازار را کاهش داده است.

مواد اولیه صنعت چرم قاچاق می شود

بسیاری از مسئوالن بر این باورند انحصار در واردات و اختصاص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی زمینه را برای سودجویی عده ای فرصت طلب فراهم کرده است.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، در ماه ه��ای اخیر توزیع نهاده با نرخ 
مصوب از س��وی تج��ار به بهانه تراش��ی های مختلف با تاخی��ر در بازار انجام 
می شود که با این وجود مرغداران و دامداران مجبور به خرید کنجاله و ذرت 

مورد نیاز با نرخ های گزاف از بازار آزاد هستند.
بس��یاری از مس��ئوالن بر این باورند که انحصار در واردات و اختصاص ارز 
۴۲۰۰ تومانی زمینه را برای س��ودجویی ع��ده ای فرصت طلب در بازار فراهم 
کرده اس��ت و در مقاب��ل مدیرعامل پش��تیبانی ام��ور دام می گوید که هیچ 

انحصاری در کار نیست چراکه توزیع نهاده توسط دولت انجام می شود.
ب��ا وجود آنکه مس��ئوالن دولتی با اختص��اص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات 
نهاده ه��ای دامی قص��د دارند با عرضه نهاده با ن��رخ مصوب ضمن حمایت از 
تولیدکنن��دگان از افزایش کاذب محص��والت پروتئینی در ب��ازار جلوگیری 
کنند، اما تورم و افزایش شدید قیمت ها در سال ۹۷ نشان می دهد که توزیع 
ارز دولت��ی، در کنت��رل تورم، ناموفق بوده اس��ت که ب��ه همین خاطر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی و پرداخت مابه التفاوت آن به حس��اب سرپرس��تان خانوار 

تنها راهکار کنت��رل قیمت محصوالت پروتئینی و نهاده دامی و جلوگیری از 
سودجویی دالالن در بازار به شمار می رود.

حال به سراغ یکی از مسئوالن ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت توزیع 
نهاده ه��ای دامی با نرخ مص��وب، دالیل انحص��ار در واردات و مزایا و معایب 

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده های دامی باخبر شویم:
چند نرخی بودن ارز عامل اصلی تنش قیمت نهاده های دامی

ناصر مقدس��ی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، با انتقاد از تاخیر در تحویل 
نهاده ه��ای دام��ی با نرخ مصوب ب��ه دامداران گفت: باوج��ود آنکه بزرگترین 
واردکننده نهاده دامی از ماه های پایانی سال گذشته وجه نهاده را از دامداران 
دریافت کرده، اما تاکنون باری به آنها تحویل نداده است که این امر منجر به 

تضعیف بنیه مالی تولیدکنندگان شده است.
وی اف��زود: با توجه به اختالف قیمت نهاده ه��ای دامی در بازار آزاد با نرخ 
مصوب از مس��ئوالن تقاضا داریم که به تجار برای عمل به تعهدش��ان فش��ار 
آورند تا تولیدکننده مجبور نش��ود کنجاله سویا و ذرت را با نرخ های گزاف از 

بازار آزاد تهیه کند.
مقدسی با اشاره به اینکه تمامی نهاده ها روی کاغذ با نرخ مصوب در اختیار 

تولیدکنن��دگان قرار می گیرد، بیان کرد: در عمل تنها مقدار ناچیزی نهاده با 
نرخ مصوب در اختیار دامداران و مرغداران قرار می گیرد.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: با وجود گذش��ت بیش از س��ه ماه 
از واری��ز وجه نهاده های دام��ی، تجار هر روز به بهانه ه��ای مختلف همچون 
تخصی��ص ارز، جذب ارز و مش��کل حمل و نق��ل نهاده از توزی��ع بار امتناع 
می کنن��د تا بتوانند با نرخ های باالیی محصول ش��ان را در بازار آزاد به فروش 

رسانند.
ب��ه گفت��ه وی، در حال حاض��ر اختص��اص ارز ۴۲۰۰ تومانی ب��ه واردات 
نهاده های دامی و کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط بر توزیع موجب شده تا 

عده ای از این امر سود های هنگفتی به دست آورند.
مقدس��ی چندنرخ��ی ب��ودن ارز را عامل اصل��ی تنش قیم��ت نهاده های 
دام��ی در بازار برش��مرد و گفت: ب��ا وجود اختصاص ارز یاران��ه ای به واردات 
نهاده های دامی، تولیدکننده، مصرف کننده و دولت نس��بت به عرضه رضایت 
خاطر ندارند ک��ه به این ترتیب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد رقابت میان 
واردکنن��دگان امری ضروری اس��ت تا تولیدکنن��دگان در فضای آزاد رقابتی 

بتوانند به تولید بپردازند.

وزیر صمت گفت با اعمال محدودیت در ورود برخی کاال ها به کشور، 
سال ۹۷ واردات ۱۰ میلیارد دالر کاهش یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در نشست هم اندیش��ی با صنعتگران و سرمایه گذاران ورامین 
گفت: برای تحقق ش��عار س��ال و رونق تولید هفت مح��ور و ۲۶ برنامه 

تدوین شده است که برای اجرای دقیق آن تالش خواهیم کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توس��عه و تعمیق س��اخت داخل، 
طراحی و س��اخت قطعات وارداتی از مهم ترین برنامه های وزارت صمت 
در سال ۹۸ است که برای تحقق آن نقش بخش خصوصی پررنگ است.

رحمانی با اشاره به اینکه محدودیت واردات کاال های ساخت داخل را 

ب��رای حمایت از تولیدکنندگان داخلی مدنظر قرار دادیم، گفت: واردات 
کش��ور در سال گذش��ته، ۱۰میلیارد دالر کاهش یافت و از سوی دیگر 
برپایی نمایشگاه قطعات خودرو که در آینده در شاخه های دیگر برگزار 
خواهد ش��د، از جمله مهم ترین اقدامات برای رونق تولید داخلی خواهد 
بود. وی بابیان اینکه روحیه جهادی بخش خصوصی و عزم دولت منجر 
به شکس��ت دش��من در سال ۹۷ ش��د، بیان کرد: امسال هم با توجه به 
ش��عار س��ال و عزم تولیدکنندگان داخلی، حمایت مجلس و برنامه های 

مفصل دولت یقینا مانع رسیدن دشمن به اهدافش خواهیم شد.
رحمان��ی تعطیل نش��دن تولی��د، حف��ظ اش��تغال و تولی��د موجود و 
می��دان داری انجمن ها و تش��کل های بخش خصوصی را مهم برش��مرد 

و گفت: در روز های اخیر جلس��ات مس��تمری با انجمن ها و تشکل های 
بخش خصوصی از جمله س��یمان، سنگ آهن، کاشی و سرامیک، سرب 

و روی برگزار کردیم.
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت به ظرفیت های تولید کش��ور اش��اره و 
تصری��ح ک��رد: در فوالد ۲ براب��ر، آلومینیوم و مس ۱.۵ برابر، کاش��ی و 

سرامیک و سیمان بیش از ۲ برابر نیاز کشور تولید داریم.
وی از تجار خواست از سرمایه گذاری بر روی اقالم اساسی و کاال های 
مورد نیاز کش��ور پرهیز کنند و در بخش هایی که ظرفیت تولید بیش از 
نیاز کش��ور است و جزو اقالم ضروری محسوب نمی شود، سرمایه گذاری 

کنند.

حذف ارز 4200 تومانی به انحصار نهاده های دامی پایان می دهد

کاهش 10میلیارد دالری واردات در سال گذشته
 تجار روی اقالم اساسی سرمایه گذاری نکنند

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

پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها 
براساس مسیر و تردد

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرس��ازی، پس 
از آغ��از به کار طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در چهار 
آزادراه دولتی، از پیمایشی شدن محاسبه عوارض آزادراهی بر اساس 

میزان تردد انجام شده هر خودرو خبر داد.
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، امیر 
امینی گفت: در سیس��تم جدیِد محاس��به ع��وارض آزادراهی، عین 
عدالت رعایت خواهد ش��د، چرا که با اجرایی ش��دن طرح »آنی رو« 
یا همان پرداخ��ت الکترونیکی عوارض آزادراهی، ابزارهای موردنیاز 

برای محاسبه پیمایشی هم تأمین شده است.
محاسبه عوارض تردد به صورت عادالنه

او با تاکید بر ضرورت اصالح سیس��تم فعلی حاکم بر آزادراه ها که 
براس��اس آن هر خودرویی با ت��ردد از دروازه عوارضی، باید عوارض 
کل مس��یر را پرداخ��ت کند، اف��زود: در روش س��نتی امکان ایجاد 
ایس��تگاه های عوارضی برای همه ورودی ه��ا و خروجی های آزادراه 
وجود نداشت، اما اکنون با سیستم های الکترونیکی موجود، ورود و 

خروج خودروها از آزادراه رصد می شود.
این مقام راه و شهرس��ازی افزود: اکنون بررس��ی میزان پیمایش 
هر خودرو در آزادراه ها با اس��تفاده از زیرس��اخت های نرم افزاری و 
س��خت افزاری امکان پذیر شده اس��ت و با بهره گیری از این امکانات 

عوارض تردد هر خودرو به صورت عادالنه محاسبه خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: موضوع بسیار ساده است. 
در سیس��تم فعلی، هر خودرویی ک��ه از دروازه عوارضی عبور کند، 
موظف اس��ت ع��وارض کامل آزادراه را پرداخ��ت کند؛ حتی اگر در 
بی��ن راه به آزادراه وارد ش��ده باش��د و یا در میان��ه راه قصد خروج 
از آن را داش��ته باش��د. در روش جدید، عوارض هر خودرو براساس 
پیمایش انجام ش��ده در آزادراه، محاسبه خواهد شد. یعنی اگر شما 
تنها ۱۰درصد از آزادراه را پیموده باش��ید، تنها ۱۰درصد از عوارض 

آن آزادراه را پرداخت خواهید کرد.
وی درباره زمان اجرای این طرح که در چهار آزادراه اعالم ش��ده، 
گفت: دس��تورالعمل اجرای طرح به صورت آزمایش��ی را به شرکت 
س��رمایه گذار داده ایم. قرار بود اجرای آزمایش��ی آن در هفته پایانی 
اردیبهش��ت انجام شود، اما به تعویق افتاد و حداکثر تا پایان خرداد 

امسال، کار آغاز خواهد شد.
ب��ه گفته او دلیل این تعویق، انجام بررس��ی بیش��تر برای اجرای 

بدون نقص این طرح است.
امینی افزود: می خواهیم همه چیز بدون اش��کال باشد، به همین 

دلیل به زمان بیشتری نیاز داشتیم.
به کارگیری دوربین های ترددشمار راهداری

معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی درباره 
جزییات این بررسی ها تصریح کرد: تحلیل مکان یابی دوربین ها باید 
بدون نقص باش��د. این یعنی بای��د بدانیم که کدام دوربین می تواند 
پاس��خگوی نیاز محاسبه پیمایشی باشد و در چه موقعیت هایی نیاز 

به نصب تجهیزات جدید داریم.
او با بیان این مطلب که برای کاهش هزینه ها و خودداری از نصب 
دوربین های اضافه، دوربین های ترددش��مار س��ازمان راهداری هم 
مورد اس��تفاده قرار خواهد گرفت، گفت: در این سیستم، تشخیص 
تردد خودرو براس��اس دوربین هایی که در نق��اط مختلف آزادراه ها 
نصب ش��ده، انجام می ش��ود، ترددها ثبت شده و اطالعات پالک به 

سامانه مرکزی ارسال می شود.
مکان یابی دوربین ها براساس پارامترهای مختلف

امینی در پاس��خ به این س��وال که مکان یابی ب��رای قرار گرفتن 
دوربین های محاس��به پیمایشی عوارض بر چه اساسی انجام خواهد 
ش��د، توضیح داد: دس��تورالعملی برای مکان یاب��ی دوربین ها تهیه 
ش��ده اس��ت. در این دس��تورالعمل پارامترهای بس��یار متنوعی از 
جمل��ه میزان و الگوی تردد، وضعیت ش��اخص های محیطی، وجود 
زیرس��اخت های الزم جه��ت تأمین برق و ش��بکه، وجود طرح های 
توسعه و . . . دیده شده است. برای هر آزادراه تحلیل مستقلی انجام 
می ش��ود. شاخص ها طی جلسات کارشناس��ی و بازدیدهای میدانی 
توس��ط گروهی از متخصصین از چندین دس��تگاه دولتی و شرکت 
س��رمایه گذار، برای نقاط مختلف آزادراه بررسی و تحلیل می شوند. 
نهایتاً نقاط مناس��ب جهت نصب دکل و دوربین های شناسایی تردد 

تعیین می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: عالوه بر این مشخص می شود 
که در کدام قس��مت آزادراه تردد بیش��تری انجام می ش��ود و نقطه 
شکست ترافیک کجا است. به این دلیل که در برخی آزادراه ها تردد 
از یک نقطه مش��خص به کمتر از ۵۰درصد می رس��د. این موضوع 

معیار تعیین کننده دیگری برای مکان یابی دوربین ها است.

اعالم زمان اجرایی شدن خرید بنزین با کارت 
سوخت

ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی اعالم ک��رد عرضه بنزین 
در جایگاه های سراسر کش��ور از تاریخ بیستم مردادماه سال جاری 
صرفا با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو. امکان پذیر خواهد بود.
ب��ه گزارش اقتصادنیوز و به نقل از زومیت،  براس��اس جدیدترین 
اطالعیه  ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، آن دس��ته از 
صاحبان خودروها که کارت هوش��مند س��وخت خود را گم کرده و 
براس��اس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش، نسبت به درج اطالعات 
خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرآیند الزم، شماره 
حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده اند، نیازی به ثبت نام مجدد 
نداش��ته و کارت هوشمند سوخت آنها براس��اس ثبت نام انجام شده 
قبلی، صادر و توسط ش��رکت پست جمهوری اسالمی ایران به آنها 
تحویل داده خواهد شد. این هموطنان، هزینه صدور کارت سوخت 
المثن��ی را برابر تعرف��ه مصوب، هنگام دریاف��ت کارت، به ماموران 

شرکت پست جمهوری اسالمی ایران پرداخت خواهند کرد.
همچنین اگر عده ای از هموطنان که کارت هوشمند سوخت خود 
را گم کرده اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت نام از طریق سامانه 
دول��ت همراه اق��دام نکرده اند، می توانند با مراجع��ه به دفاتر پلیس 
+۱۰ یا س��امانه دولت همراه ) به ترتیبی که متعاقبا اعالم می شود(، 

برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بازگشت شورای 
رقابت به فرآیند قیمت گذاری، تاثیر چندانی بر ساماندهی بازار ندارد چراکه 
مشکالت خودروس��ازان به دلیل کمبود قطعه افزایش پیدا کرده است. به 
گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، ولی ملکی س��خنگوی کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به نامه س��راج، رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر 
ضرورت ورود ش��ورای رقابت به گردونه قیمت گذاری خودرو، گفت: شورای 
عالی اقتصاد، ش��ورای رقابت را از فرآیند قیمت گذاری خودرو حذف و این 

مسئولیت را به ستاد تنظیم بازار واگذار کرد.
شورای رقابت می تواند به بازارهای انحصاری ورود کند

نماینده مردم مشکین ش��هر در مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه 
واردات خ��ودرو نیز با تصمیم ش��ورای عالی اقتصاد ممنوع ش��د، افزود: 
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی شورای رقابت می تواند به تمام بازارهای 

انحصاری ورود کند، بنابراین مجلس نقش��ی در حذف شورای رقابت از 
گردونه قیمت گذاری خودرو نداشت.

مشکل بازار خودروسازی بودن یا نبودن شورای رقابت در 
فرآیند قیمت گذاری نیست

وی اظهار داشت: بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت گذاری تاثیر 
چندانی بر ساماندهی بازار ندارد، چراکه مشکالت  خودروسازان به دلیل 
کمبود قطعه افزایش پیدا کرده است. مشکل اصلی صنعت خودروسازی 
نبود قطعات، کمبود نقدینگی و عدم پش��تیبانی از تولیدکنندگان است 

در واقع قانون رفع موانع تولید به درستی اجرایی نمی شود
کمبود قطعه بالی جان صنعت خودروسازی

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان با کسری 
قطعه مواجه هس��تند، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف های بزرگ ما این 

است که به جای رونق تولید با افت آن مواجه هستیم.

قانون رفع موانع تولید به درستی اجرایی نمی شود
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: مش��کل اصلی صنعت خودروسازی نبود قطعات، کمبود نقدینگی و 
عدم پشتیبانی از تولیدکنندگان است در واقع قانون رفع موانع تولید به 

درستی اجرایی نمی شود.
ملک��ی درباره کاهش قیمت خ��ودرو در روزهای اخیر در بازار تصریح 
کرد: جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به س��وی بانک ها یا بورس باعث 

کاهش قیمت  سکه، طال، ارز و خودرو می شود.
حجم تولید خودروسازان در سال ۹۸ تغییر محسوسی نداشته است

سخنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
از آنجایی که مش��کالت نقدینگی خودروس��ازان هنوز پابرجاست و این 
ش��رکت ها نتوانس��تند قطعات مورد نیاز را تامین کنند حجم تولید در 

سال ۹۸ تغییر محسوسی نداشته است.

بازگشت شورای رقابت به فرآیند قیمت گذاری تاثیر چندانی بر ساماندهی بازار ندارد

 عضو شورای شهر تهران گفت برقی شدن خودرو های بنزینی امکان پذیر است 
و به شهرداری اعالم کردیم راهکار قانونی مناسب آن را اتخاذ کند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، چندی پیش بود که از سوی محمدعلی 
کرونی دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اعالم شد دولت 
خری��د و ورود اتوبوس های دس��ت دوم را به ناوگان حم��ل ونقل عمومی ممنوع 
اع��الم کرده و بحث ورود اتوبوس های دس��ت دوم به ناوگان حمل ونقل عمومی 

منتفی است.
محس��ن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، اما این 
موضوع را منتفی ندانس��ت و در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اعالم کرد 

هنوز اتوبوس دست دوم و کارکرده ای برای خرید پیدا نشده است.
ن��وع واکنش معاون حمل و نقل ترافیک ش��هرداری ته��ران و نیاز پایتخت به 
اضافه ش��دن اتوبوس برای توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی موجب شد محمد 
علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در گفت وگو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، در این باره بگوید: موضوع و شکل ورود اتوبوس های 
دس��ت دوم مصوب��ه ای در هی��ات دول��ت دارد و در این خصوص نی��از به صدور 
مجوز های خاصی اس��ت که از ابتدا معلوم بود که با این طرح مخالفت می شود و 

به نظر من طرح ارائه شده طرحی مناسب نبود.

رئیس کمیس��یون عمران حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران تاکید کرد: ورود 
خودرو های دس��ت دوم به ن��اوگان حمل و نقل عموم��ی از پیش تر ممنوع بوده 
اس��ت و امروز از راهکار هایی که می توان برای جایگزینی خودرو های دست دوم 
ارائه کرد، می توان به این موضوع اشاره کرد که شهرداری تهران فراخوانی اعالم 
کند برای تولیدکنندگانی که می توانند سیس��تم های تبدیل خودرو های بنزینی 
به برقی را طراحی و تولید کند. وی ادامه داد: بس��یاری از افراد اعتقاد دارند که 
خودروی برقی گران است و امکان استفاده گسترده آنها در پایتخت وجود ندارد 
و این افراد دائم در حال منفی گویی در مورد این طرح هستند تا این اتفاق خوب 
در کش��ور نیفتد. علیخانی افزود: شرکت های متعددی تا به امروز اعالم آمادگی 
کردن��د که همین تعداد خودرو های موجود را می توانند به خودروی برقی تبدیل 
کنند که البته باید گفت این اقدام از لحاظ کارشناسی باید بررسی و تایید شود.
وی تصری��ح کرد: ما از ش��هرداری تهران درخواس��ت کردیم که ب��ا نهاد ها و 
ش��رکت هایی که این ادعا را دارند جلس��ه ای برگزار کند که اگر اقدام آنها عملی 
اس��ت، به جای اینکه خودروی دست دوم وارد ناوگان حمل ونقل عمومی کنیم 
همی��ن خودرو های موجود را با هزینه کمتر از واردات خودروی برقی و یا خرید 

اتوبوس دست دوم به خودروی برقی تبدیل کنیم.
رئیس کمیس��یون عمران حمل و نقل ش��ورای ش��هر تهران ادام��ه داد: البته 

موانعی نیز وجود دارد که امروز قانون، سال ساخت خودرو را مالک فرسودگی و 
از رده خارج بودن خودرو قرار داده اس��ت و اگر هشت سال از سال تولید خودرو 
سپری شده باشد آن خودرو را فرسوده اعالم می کند و اگر بخواهیم خودرو هایی 
با عمر بیش از هشت سال را برقی کنیم باز هم از لحاظ قانونی فرسوده محسوب 

می شود و این اقدام با محدودیت های قانونی مواجه است.
علیخان��ی بیان کرد: با نشس��ت و صحبت می توان بس��یاری از ای��ن موانع را 
از س��ر راه برقی کردن خودرو ها برداش��ت و اگر نتیجه گیری ش��ود که می توان 
خودرو ه��ای بنزینی را با اصول اس��تاندارد در داخل کش��ور برقی کرد، می توان 
طرح آن را به ش��کل پیشنهاد در هیات دولت مطرح کرد و مجوز های مربوط به 

آن را دریافت کرد.
وی افزود: ما بررس��ی های خود را در کمیس��یون انجام دادیم و به این نتیجه 
رسیدیم که برقی ش��دن خودرو های بنزینی امکان پذیر است و به شهرداری نیز 
اعالم کردیم جلس��اتی را با کارشناس��ان بگذارد و راهکار قانونی مناس��ب آن را 
اتخاذ کند. رئیس کمیسیون عمران حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: 
چندین هزار خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که اگر با دانش و تکنولوژی 
بتوانیم آنها را برقی کنیم، می توانیم با خودروساز ها تفاهم نامه ای امضا کنیم و از 

همان ابتدا خودرو ها را به صورت برقی تبدیل کنیم.

دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه 
ویژه  خبرنگاری با اعالم زمان اجرای طرح ترافیک خبرنگاری در سال 
جاری، از ارس��ال سه پیامک به سه گروه از خبرنگاران از روز یکشنبه 

هفته آینده خبر داد.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، فرهاد خوانس��اری درباره 
زمان اجرای طرح ترافیک خبرنگاری س��ال ۹۸ اظهار داشت: با توجه 
به برنامه ریزی صورت گرفته  از ۱۸خردادماه طرح ترافیک خبرنگاری 

سال ۹۸ اجرا خواهد شد.
وی تصریح ک��رد: بدین ترتیب ورود خبرن��گاران به طرح محدوده 
ط��رح ترافی��ک از هجدهم خرداد با مجوز ط��رح ۹۸ خواهد بود و در 
واقع طرح ترافیک س��ال ۹۷ فاقد اعتبار خواهد بود و افرادی که وارد 

این محدوده شوند، جریمه خواهند شد.

دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه 
وی��ژه  خبرنگاری ادام��ه داد: براس��اس برنامه ری��زی صورت گرفته از 
یکش��نبه هفته آینده، سه پیامک از س��وی واحد صدور طرح ترافیک 
به خبرنگاران ارس��ال خواهد شد که در پیامک اول برای خبرنگارانی 
ک��ه متقاضی طرح ترافیک بودند و براس��اس ضوابط و مقررات، طرح 
ترافیک خبرنگاری مش��مول آنها می شود و براساس پیامک ارسالی به 

آنها  اعالم می شود که اجازه ورود به طرح را دارند.
وی تصری��ح کرد: پیامک دومی نیز به دس��ته بعدی از خبرنگارانی 
ک��ه متقاضی طرح ترافیک بودند، اما به هر دلیلی از جمله عدم تایید 
رسانه، امسال طرح به آنها اختصاص داده نشده است، ارسال می شود 
تا آنها نیز مطلع باش��ند ک��ه از هجدهم خرداد مج��وز ورود به طرح 
ترافی��ک را ندارن��د و در ص��ورت ورود به محدوده مش��مول جریمه 

خواهند شد که البته تعداد این افراد محدود است.
خوانس��اری در ارتب��اط با ارس��ال پیامک بعدی ب��ه خبرنگاران نیز 
گفت: پیامک س��ومی نی��ز به خبرنگارانی که با تایید رس��انه مربوطه 
مش��مول طرح ترافیک خبرنگاری می شوند، ارسال می شود که  البته 
این پیامک برای خبرنگارانی ارس��ال خواهد ش��د که مدارک آنها در 
س��ایت تهران من کامل نبوده و باید نس��بت به تکمیل مدارک خود 

اقدام کنند.
دبیر کارگروه بررس��ی مدارک و اسناد متقاضیان استفاده از سهمیه 
ویژه  خبرنگاری  همچنین در ارتباط با خبرنگارانی که نسبت به عدم 
مجوز ورود به طرح ترافیک اعتراض دارند، متذکر ش��د: در این بخش 
نیز با توجه به پایان یافتن زمان اعتراضات همچنین ارس��ال اسامی از 

سوی رسانه، دیگر زمانی برای این موضوع وجود ندارد.

برقی شدن خودرو های بنزینی امکان پذیر است

زمان اجرای طرح ترافیک خبرنگاری اعالم شد
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معاون نوآوری و تجاری س��ازی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
گفت هم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هم در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری قوانینی برای رش��د اس��تارت آپ ها و تبدیل شدن آنها به 

شرکت های دانش بنیان وجود دارد و مسیرها به 
درستی ترسیم شده است.

برخ��ی  اینک��ه  درب��اره  صالح��ی  پیم��ان 
اس��تارت آپ ها از نح��وه عملکرد دس��تگاه های 
اجرای��ی با آنها گالیه دارند و آن را خودتحریمی 
می نامن��د در گفت وگو ب��ا خبرنگارعلمی ایرنا، 
افزود: موضوع اس��تارت آپ ها در کش��ور موضوع 
تازه ای اس��ت، بنابراین بس��یاری از دستگاه های 
اجرایی هنوز نس��بت ب��ه نحوه برخ��ورد با این 

شرکت ها آشنایی کامل ندارند.
وی بیان کرد: آنچه استارت آپ ها خودتحریمی 
می نامند از نحوه عملکرد دس��تگاه های اجرایی 
و نظارتی از قبیل س��ازمان ام��ور مالیاتی، اداره 

بیمه و اداره ثبت اس��ت، اما دولت در این زمینه نیز قوانینی برای حمایت از 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان تدوین کرده است.

صالح��ی گفت: یک ش��رکت دانش بنیان بیش از ۱۰۰ ن��وع امتیاز متفاوت 

از کشور می گیرد و پش��تیبانی بسیار خوبی به لحاظ قوانین از این شرکت ها 
انجام شده است.

وی ادامه داد: اس��تارت آپ ها با توجه به نام شان شرکت های نوپا و جنینی 
هس��تند، بنابراین باید چشم اندازش��ان به این 
صورت باشد که دانش بنیان شوند، دانش بنیان 
به زبان س��اده یعنی تحقیق و توس��عه مداوم، 
بنابرای��ن هرچ��ه اینها رش��د کنند، سیس��تم 
مالیاتی کش��ور و سیس��تم بیمه نسبت به این 
قضیه بهتر توجیه خواهند ش��د. صالحی گفت: 
حمایت ه��ای در نظ��ر گرفته ش��ده در زمینه 
اس��تارت آپ ها تا زمان رشد و بالندگی در نظر 
گرفته شده است. این مسیر کاماًل هموار است 
و وجود ۴۳۵۰ ش��رکت دانش بنیان در کشور 
گوی��ای این واقعیت اس��ت چراک��ه همه آنها 

روزی استارت آپ بودند.
وی ادامه داد: باالترین مقامات کش��ور راجع 
به اقتصاد دانش بنیان و س��لول های واحدی که باید این اقتصاد دانش بنیان را 
درس��ت کنند، صحبت می کنند و پشتیبانی بسیار خوبی به واسطه قوانین از 

استارت آپ ها انجام شده است.

غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره 
به نقش ش��رکت های دانش بنیان در ش��رایط کنونی کش��ور اظهار داش��ت 
ش��رکت های دانش بنی��ان نه تنها می توانند کش��ور را از تحریم ها عبور دهند 

بلکه توانایی متحول کردن اقتصاد ایران را هم 
دارند و هرچه س��طح علمی کشور باالتر برود 
نیاز های مردم در حوزه های مختلف اقتصادی 

و معیشتی هم برطرف خواهد شد.
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: 
بزرگترین تحریم آمریکا علیه ایران جلوگیری 
از ورود تکنول��وژی و فناوری ه��ای مختل��ف 
به ایران ب��ود، زیرا آمری��کا می داند که ایران 
می تواند در بخش های مختلف علم و فناوری 
خودکفا ش��ود و به همین دلیل سعی می کند 

راه ورود علم و دانش به کشور را ببندد.
به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان، وی 
با بیان اینکه باید این نقش��ه آمریکا را خنثی 

کنیم، اظهار داشت: با حمایت از شرکت های دانش بنیان می توان مسیر رشد 
اقتصادی ایران را سرعت بخشید.

جعف��رزاده ایمن آب��ادی درباره اینکه پیش��رفت ش��رکت های دانش بنیان 

تاکنون به چه صورتی بوده اس��ت، گفت: طی چند س��ال اخیر پیشرفت های 
خوبی را از ش��رکت های دانش بنیان مشاهده کرده ایم، اما برای آنکه بتوانیم 
در آین��ده نزدیک حرف اول منطقه در موضوع علم و فناوری را بزنیم باید از 
کشور های دیگر پیشی بگیریم که متاسفانه 

اکنون کمی عقب هستیم.
ای��ران به جایگاه شایس��ته خ��ود خواهد 

رسید
نماینده مجلس ش��ورای اس��المی افزود: 
با وجود پیش��رفت های علم��ی که به کمک 
محققان داخلی به آنها دست یافته ایم، باید 
بگوییم که جایگاه مان باالتر از وضع موجود 
اس��ت و امیدواری��م ک��ه با کم��ک یکدیگر 
بتوانی��م به جایگاه شایس��ته خود در علم و 

فناوری برسیم.
جعف��رزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نقش 
نظارت��ی دانش��گاه ها و مراک��ز علم��ی باید 
بیش��تر ش��ود، گفت: باید به کمک نظارت ها از فرهنگ ناشایست کپی کردن 
جلوگی��ری کنیم، زی��را تولید علم یعنی تولید ث��روت و نباید به جای تولید 

ثروت به هدررفت سرمایه ها کمک کنیم.

حل مشکالت معیشتی به کمک شرکت های دانش بنیانوجود قوانین حمایتی برای رشد استارت آپ ها

ام��روزه، روش ه��ای ارتباطی متعددی ب��رای تماس ی��ا صحبت با 
هم��کاران و اطرافیان وجود دارد و انتخاب روش ارتباطی، وابس��تگی 

زیادی به موقعیت دارد.
به لط��ف ظهور و گس��ترش فناوری، روش های ارتباطی بی ش��ماری 
برای صحبت کردن با همکاران یا دوس��تان و آشنایان در اختیار ما قرار 
دارد. ازطرف��ی، گزینه های متعدد، ما را با چالش انتخاب بهترین روش 
روب��ه رو می کند. به عنوان مثال ف��رض کنید در زمان نیاز به تماس، به 
مخاط��ب ایمیل ارس��ال کنید و درنتیجه فرآین��د مکالمه، بدون دلیل 
خاصی طوالنی ش��ود. در نمونه ای دیگر، ب��ه مدیر جدید خود پیامک 
ارسال می کنید درصورتی که باید با ایمیل، حرفه ای بودن خود را نشان 

می دادید.
انتخاب گزینه های اش��تباه تماس��ی، برای همه افراد چالشی مرسوم 
اس��ت. بس��یاری اوقات، همین انتخاب اش��تباه منجر ب��ه پایان روابط 
می ش��وند و ش��اید عواقب جبران ناپذیری برای مس��یر ش��غلی داشته 
باش��ند. دراین میان، ارتباطات کاری اهمیت بیش��تری دارند و انتخاب 
روش مناس��ب، حیات��ی خواهد ب��ود. در ادامه  این مطلب به بررس��ی 
روش های ارتباطی مرس��وم و ش��رایط اس��تفاده یا عدم استفاده از هر 

یک از آنها می پردازیم.
1- ارتباط رودررو

ارتب��اط مس��تقیم و رودررو هنوز بهترین روش ارتباطی محس��وب 
می ش��ود. فراموش نکنید که س��ایر روش ها همگ��ی تالش می کنند تا 
ظاهری ش��بیه به این ارتباط ایجاد کنند. درنتیجه بهتر است در همه  

موقعیت ها، ابتدا به دنبال ارتباط رودررو باشید.
درباره  موقعیت استفاده از روش ارتباطی رودررو باید نکاتی را مدنظر 
داش��ت. به عنوان مثال با اینکه مراسم عمومی، فرصت های خوبی برای 
صحب��ت کردن با دیگران اس��ت، نمی تواند آن  را زمان مناس��بی برای 
مکالمه  رودررو با مدیر مستقیم یا هر فرد دیگر دانست. به جای چنین 
موقعیت های��ی، به دنب��ال مکالمه های مس��تقیم دونف��ره در فضاهایی 

همچون دفتر کار، کافی شاپ یا حتی پارکینگ محل کار باشید.
فرصت های کوتاه و پیش��نهاد جلسه های سریع به مدیران، می تواند 
گزین��ه جالب توجهی باش��د. البته پیش از آنکه ب��دون اطالع قبلی به 
دفتر مدیر مراجعه کنید، آش��نایی کلی از رفتارها و اصول ش��خصی او 
در ارتباط��ات پیدا کنید. درنهایت چنین جلس��ه هایی می توانند نتایج 
قابل توجهی داشته باش��ند. تنها به یاد داشته باشید که در یک جلسه  
بدون برنامه، همه چیز باید س��ریع اتفاق بیفتد و ش��اید تنها ۳۰ ثانیه 
برای ارائه  ایده  خود فرصت داش��ته باش��ید. درنتیجه باید از قبل همه  

صحبت ها و ایده ها را آماده کنید.
2- ایمیل

در دنی��ای کنونی، ارس��ال ایمیل یک��ی از پروتکل های اس��تاندارد 
ارتباطی محس��وب می ش��ود. البته برای اس��تفاده  بهین��ه از این ابزار 
الکترونیک��ی، بای��د ابتدا مهارت های خود را توس��عه دهید. نقطه  قوت 
ایمیل، قابلیت پیاده س��ازی انواع ایده ها با جزییات باال اس��ت. در یک 
ایمیل می توانید هر پیامی را با هر س��طح از جزییات شرح دهید. انواع 
موضوعات از ارائه  ایده، درخواس��ت، تشکر و حتی ارسال دستورالعمل، 

به راحتی از طریق ایمیل قابل انجام هستند.
چالش اصلی در ایمیل ها، ساختاردهی و روش نوشتن آنها است. اگر 
ایمیل شما ساختار و نظم مناسب را نداشته باشد، هیچ کس تمایلی به 

خواندن آن نش��ان نمی دهد. برای اثرگذاری بیشتر، می توانید ایمیل ها 
را به صورتی دوس��تانه تر ارس��ال کنید. به عنوان مثالی از س��اختارهای 
مفید در ایمیل ها نیز می توان به کوتاه کردن جمله ها اش��اره کرد. قرار 
نیس��ت که در ایمیل خود مقاله بنویسید، درنتیجه باید با عبارت های 

کوتاه و مفید، منظور خود را به بهترین نحو منتقل کنید.
3- پیامک

پیام های متنی امروزه به روش های مرس��ومی در دنیای کس��ب وکار 
تبدیل ش��ده اند؛ البته اس��تفاده از آنها نیاز به مهارت باالیی در کنترل 
زبان و لحن دارد. در بهترین حالت، پیامک را می توان روش��ی آسان و 
دوس��تانه برای برقراری ارتباط دانست. در انواع موقعیت ها نیز می توان 
از پیامک اس��تفاده کرد. به عنوان مثال می توانید متنی دوس��تانه و به 
نش��انه  قدردانی به دوستی ارس��ال کنید یا حتی دلیل تأخیر احتمالی 
برای جلس��ه  پیش رو را به مدیر اطالع دهی��د. چنین پیام هایی، عالئم 

سریعی هستند که مسئولیت پذیری را نشان می دهند.
عالوه بر پیام رسانی سریع، می توان از پیامک برای ارتباط با مشتریان 
نی��ز بهره ب��رد. فراموش نکنید ک��ه منظور از پیامک، اپلیکیش��ن های 
پیام رسان نیز هستند. مطالعات نشان می دهد که اکثر مشتریان ارتباط 
مناس��بی با بازاریاب های��ی برقرار می کنند ک��ه از پیامک برای ارتباط 
اس��تفاده کرده اند. به عالوه بس��یاری از آنها این نوع از ارتباط را بهتر و 
صمیمانه تر از ایمیل می دانند. حتی برخی مطالعات نش��ان می دهد که 
مشتری های پیامکی، نرخ تبدیل باالتری برای خرید محصوالت دارند.
پیام��ک با تمامی نقاط قوتی ک��ه ارائه می کند، ضعف هایی هم دارد. 
مثال ه��ای متعددی از اف��رادی وجود دارد که پیامک ه��ا را به مقاصد 
اش��تباه ارس��ال کرده اند و مس��یر زندگی ش��غلی و ش��خصی خود را 
نابود کرده اند. فرض کنید پیامکی را به اش��تباه به جای دوس��ت خود 
به مدیرتان ارس��ال کنید، آیا آینده  روش��نی را انتظار خواهید داشت؟ 
درنتیجه پیش از ارسال هر پیامک، چند بار متن و مقصد آن را بررسی 
کنید. درواقع اجازه ندهید که سریع بودن این روش، منجر به بی دقتی 

در ارتباط شود.
4- تماس تلفنی یا پیام صوتی

تماس تلفنی بس��ته به موقعیت می تواند راهگش��ا باشد. اگر ارتباط 
نزدیکی با مخاطب دارید، می توانید با او تماس تلفنی ش��خصی داشته 
باش��ید. درمقابل اگر ش��ناخت کافی نس��بت به فرد مورد نظر ندارید، 
تماس با ش��ماره  ش��خصی انتخاب جالبی نخواهد ب��ود. به عنوان مثال 
تماس با مدیر یا معاون یک شرکت برای مصاحبه  استخدامی، انتخاب 
مناس��بی نیس��ت. با افزایش اس��تفاده از اپلیکیش��ن های پیام رسان، 
پیام های صوتی هم با استقبال مناسبی روبه رو شده اند. در انتخاب این 
روش ها هم باید بادقت عمل کنید و موقعیت و آشنایی مخاطب را در 
نظر بگیرید. به عنوان مثال مدیر س��ازمان زمان کافی برای گوش دادن 
ب��ه پیام های صوتی ندارد و به احتمال زیاد برداش��ت مناس��بی هم از 

شخصیت شما نخواهد داشت.
ارتباط��ات به عنوان پایه  مهمی از جوامع ش��ناخته می ش��ود. وقتی 
ارتب��اط در می��ان اعضای گروه ها از بین برود، نمی ت��وان به آینده  آنها 
امی��دوار بود. درنهایت انتخاب مناس��ب روش ه��ای ارتباطی به حفظ 
یکپارچگی گ��روه و جامعه کمک می کند و به همی��ن ترتیب، انتخاب 

غلط می تواند روابط را وارد مراحل نگران کننده ای کند.
FASTCOMPANY/zoomit :منبع

تسـال قرار اسـت 10خرداد رویدادی در چین برگزار و احتماال در آن، قیمت سـدان مدل 3 مخصوص بازار این 
کشور را اعالم کند.

دیروز در شبکه  اجتماعی ویبو)Weibo(، تسال تصویری مرموز منتشر کرد که باعث جلب توجه همگان شد؛ 
تصویری شـامل کلماتی به زبان چینـی و تاریخ 31مه2019 )10خرداد(. طولی نکشـید که پیش بینی های زیادی 

درباره  آنچه تصویر به آن اشاره می کرد، منتشر شد.
به گزارش زومیت، امروز جزییات بیشـتری درباره  رویداد آینده تسال در 10خرداد منتشر شد. عالقه مندان به 
خودروسـاز آمریکایی در چین بازی جالب حدس زدن درباره  تسـال مدل3 را آغاز کردند. قواعد بازی ساده بود 
و طرفداران تسـال با کنار هم گذاشـتن مجموعه ای از ارقام شامل 460، 225، 5.6، 3، 2، 8، 0، 27.800 و 56000، 

می توانند قیمت نسخه  چینی تولید شده از خودرو الکتریکی مدل 3 را رمزگشایی کنند.
تسال هم اکنون نیز مدل 3 را در بازار چین می فروشد؛ هرچند تمام این خودروهای برقی هنوز از ایاالت متحده 
وارد می شـوند؛ به همین دلیل، خودروهای الکتریکی سـدان با تعرفه های وارداتی گزافی رو به رو شده اند. انتظار 
می رود تسـال مدل 3 تولیدشده در چین که به نسخه های مقرون به صرفه محدود باشد، نقش مهمی در بازار این 

کشور ایفا کند.
گزارش جدید بلومبرگ، جزییات بیشـتری درباره  موضوع شگفت آور رویداد 10خرداد ارائه می دهد. بلومبرگ 
به نقل از منبعی مطلع که نخواست نامش فاش شود، اشاره می کند قیمت تسال مدل 3 محلی بین 43 هزار و 400 
دالر تا 50 هزار و 600 دالر بدون احتسـاب یارانه  دولتی خواهد بود. منبع خبر جزییات بیشـتری درباره  اعالمیه 

رویداد آینده  تسال ارائه نکرد، اما اشاره کرد قیمت نهایی مدل 3 در بازار چین هنوز نهایی نشده است.
قیمت 43 هزار و 400 دالری تسـال مدل 3 همچنان باالتر از برخی رقبای محبوب بازار چین مانند بی وای دی 
سـانگ )BYD Song( با قیمت پایه  28 هزار دالر و ژیائوپنگ جی 3 )Xiaopeng G3( با قیمت پایه  23 هزار 
دالر قرار می گیرد. با وجود قیمت بیشـتر، نسخه  چینی تسـال مدل 3 به طور درخورتوجهی مقرون به صرفه تر از 
انواع خودروهای الکتریکی در دسـترس این کشـور خواهد بود؛ مانند قیمت نسخه استاندارد پالس RWD که 

هم اکنون از 54 هزار و 500 دالر آغاز می شود.
اعالم قیمت رسـمی تسـال مدل 3 ساخت چین در 10خرداد می تواند تأثیر درخورتوجهی بر فروش خودروساز 
برقـی آمریکایی بگذارد. از یک سـو، معرفی نسـخه ارزان تر این سـدان الکتریکی در ابتـدا می تواند به جذب 
مشـتریان بالقوه بیشـتر برای خودروهای ساخته شـده در بازار چین منجر شـود که تا پایان امسـال وارد بازار 
خواهند شـد و از سـوی دیگر، گزارش های مربوط به چین نشـان می دهد تعداد چشمگیری از سفارش ها در این 
کشور برای نسخه  دوربرد محورعقب تسال مدل 3 ثبت شده است. البته نسخه  یادشده در گیگافکتوری 3 تولید 
نخواهـد شـد. باتوجه به این موضوع، خریداران خودروهای الکتریکی تسـال که به دنبال مدل با شـعاع حرکتی 

بیشتر هستند، باید تا 10خرداد منتظر بمانند.
پیش بینی می شود گیگافکتوری 3 تا پایان ماه مه سال جاری ساخت قالب کارخانه خود را به اتمام برساند و در 
ماه ژوئن برای نصب ماشین آالت آماده شود. به دنبال آن، ارتباطات خط لوله، ایستگاه های تجهیزات، راه اندازی 
تجهیزات و اجرای آزمایش ها در صورتی که با تأخیر غیرمنتظره ای روبه رو نشـوند، از اواخر شهریور آغاز خواهد 
شد. کارخانه  گیگافکتوری 3 در چین قرار است نسخه های مقرون به صرفه از تسال مدل 3 و در ادامه شاسی بلند 

برقی مدل Y را تولید کند.
پیش تر، ایالن ماسک اعالم کرده بود تسال نگاه ویژه ای به بازار چین برای تولید خودروهای الکتریکی دارد. با 
راه اندازی گیگافکتوری تسال در چین، تولید خودروی برقی در این کشور به رکورد تازه ای می رسد که شاید در 
هیچ کشـوری به این اندازه نباشد. چین از سـال های گذشته، سیاست کاهش آلودگی و ترویج محصوالت برقی 

را در برنامه خود قرار داده است.
جای تعجب نیسـت که تسال به شدت در چین سـرمایه گذاری می کند. چین نه تنها بزرگ ترین بازار خودرو در 
جهان به شـمار می رود؛ بلکه منبع بخش بزرگی از پیشـرفت های تسال در سال های اخیر بوده است. درآمد کلی 
تسال در چین در سال 2018، حدود 1.8میلیارد دالر بود؛ درحالی که این میزان در سال 2017، بیش از 2میلیارد 
دالر اعالم شد. تسال 1.1 میلیارد دالر در سال 2016 و 319 میلیون دالر در سال 2015 از بازار چین درآمد کسب 

کرده است. 

چگونه بهترین روش را برای تماس با افراد انتخاب کنیم؟

رویداد ویژه تسال در چین چیست؟

دریچــه

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در 
دومین سمینار معرفی فناوری های ساخت افزایشی و کاربردهای آن بر به کارگیری ظرفیت ها 
و پتانس��یل های موجود در فناوری پرینت س��ه بعدی و تحول در روش های تولید قطعات 
صنعتی در کشور تاکید شد.  در این سمینار و در بخش آشنایی با فناوری پرینت سه بعدی و 
وضعیت کنونی و چشم انداز آن در کشور، مسیرهای رشد اقتصادی و توسعه و پیشرفت یک 
جامعه و تحول در روش های صنعتی با استفاده از فناوری پرینت سه بعدی مورد بررسی قرار 
گرفت.  همچنین در این سمینار حجم اقتصاد و تعداد موقعیت شغلی پیش بینی شده جهان 
در زمینه چاپ سه بعدی در ۱۰ سال آینده براساس گزارش موسسه های آینده پژوهشی مورد 
بررسی ارزیابی قرار گرفت و مقرر شد تا با توجه به اهمیت موضوع، توسعه ساخت افزایشی 

و چاپ سه بعدی در ایران به صورت جدی پیگیری شود.

پرینت سه بعدی تولید قطعات 
صنعتی در کشور را متحول می کند

شنبه
11 خرداد 1398

شماره 1322
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گارتن��ر اعالم کرد ک��ه در فصل اول ۲۰۱۹  عرضه  گوش��ی های 
هوش��مند در ب��ازار جهانی با افت ۲.۷درصدی رو ب��ه رو بوده و اپل 
نیز در این مدت نس��بت به بازه  زمانی مشابه سال قبل ۱۰ میلیون 

دستگاه کمتر فروخته است.
ب��ه گ��زارش زومی��ت ب��ه نقل از 
 ،۲۰۱۹ اول  فص��ل  در  گارتن��ر، 
آمار عرضه  گوش��ی های هوش��مند 
سامس��ونگ نس��بت به مدت مشبه 
س��ال قب��ل در ح��دود ۱۰درص��د 
کاهش یافته اس��ت، ول��ی کماکان 
غول فناوری کره ای در صدر جدول 
تولیدکنندگان گوشی های هوشمند 
از نظر آمار عرضه  دستگاه های خود 

به بازار قرار دارد. 
همان طور که در جدول آمار عرضه  
گوشی های هوشمند در بازار جهانی 

مشاهده می کنید، هوآوی در جایگاه دوم و اپل در جایگاه سوم قرار 
دارند. س��هم بازار هوآوی در فص��ل اول ۲۰۱۹ برابر با ۱۵.۷درصد 
است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. البته 

انتظ��ار می رود باتوجه به تحریم های تج��اری آمریکا علیه هوآوی، 
سهم بازار هوآوی در فصل بعدی کاهش پیدا کند. حال باید منتظر 
باش��یم و ببینیم در عم��ل آمارها چه نتایجی را نش��ان می دهند.  
باوج��ود منازعات تج��اری ایاالت 
متح��ده و چین که ممکن اس��ت 
به ضرر ه��وآوی تمام ش��ود، بنابر 
تولیدکننده   دو  اطالعات ج��دول، 
دیگ��ر گوش��ی های هوش��مند در 
چی��ن یعنی اوپ��و و ویوو جزو پنج 
شرکتی هستند که سهم بیشتری 
از عرضه  گوش��ی های هوشمند در 
بازار جهانی را ب��ه  خود اختصاص 
داده اند. باتوجه به اطالعات آماری 
هوش��مند،  گوش��ی های  عرض��ه  
ش��یائومی در بین پنج شرکت اول 
ازنظر عرضه  گوش��ی های هوشمند 
قرار نگرفته اس��ت. این ش��رکت با عرضه  ۲۷.۲ میلیون دستگاه در 
جایگاه شش��م قرار گرفته که فاصله  نزدیکی ب��ا رقبای دیگر خود 

دارد.

نخس��تین مجمع نوآوری آسیا - اقیانوسیه )اسکاپ( ۲۱ تا ۲۲ خردادماه 
س��ال جاری برگزار می ش��ود. در ای��ن مجمع علمی ش��ش پنل تخصصی 
برگزار می ش��ود که ش��رکت های دانش بنیان برای حضور در این پنل ها از 

تخفیف ۵۰درص��دی برخوردار می ش��وند. به 
گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، نخستین 
مجمع نوآوری آس��یا - اقیانوس��یه )اس��کاپ( 
۲۱ تا ۲۲ خردادماه س��ال ج��اری همزمان با 
هش��تمین نمایش��گاه بین الملل��ی ن��وآوری و 
فن��اوری )اینوتک��س ۲۰۱۹( ب��ه همت مرکز 
تعام��الت بین الملل��ي علم و فن��اوري معاونت 
علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری در س��الن 
اجالس سران کش��ورهاي اسالمي و نمایشگاه 

بین المللي تهران برگزار می شود.
در ای��ن مجم��ع، برگزاری ش��ش نشس��ت 
تخصصی با موضوعات »خط مش��ی دولت ها در 

ارتقای اس��تارت آپ ها«، »زنان، نوآوري و فناوري«، »پارک ها و مراکز رشد 
فناوری«، »س��رمایه گذاری در فناوری و نوآوري«، »نوآوري هاي برخاسته 
از بس��تر جامع��ه« و »تاثیر همکاري هاي جنوب-جنوب در ارتقاي س��طح 

عل��م، فناوري و نوآوري« با حضور چهره هاي بین المللي مطرح در دس��تور 
کار خواهد بود.

اعطاي گواهینامه ش��رکت در دوره توس��ط سازمان ملل و بازدید رایگان 
از هشتمین نمایش��گاه بین المللي نوآوري و 
فناوري)اینوتکس( از دیگر خدماتی است که 
به شرکت های دانش بنیان حاضر در پنل های 

تخصصی در نظر گرفته شده است.
کمیس��یون اقتص��ادي اجتماعي آس��یا - 
 ،)ESCAP-اقیانوسیه سازمان ملل )اسکاپ
یک��ی از نهادهای تابعه ش��ورای اقتصادی و 
 )ECOSOC( اجتماعی سازمان ملل متحد
اس��ت. این ش��ورا که یکی از پنج رکن اصلی 
س��ازمان ملل متحد به ش��مار می آید، دارای 
ماموری��ت گس��ترده در ح��وزه اجتماع��ی و 
اقتص��ادی اس��ت و از نهاده��ای تخصصی و 
منطقه ای مختلف تشکیل شده است. شوراي 
مذک��ور در هر قاره ی��ک آژانس منطقه ای دارد و ماموریت آن در آس��یا - 
اقیانوس��یه به اس��کاپ داده شده اس��ت که دفتر منطقه ای آن در بانکوک 

)تایلند( قرار دارد.

دانش بنیان ها با تخفیف 50درصدی در پنل های مجمع نوآوری آسیا - اقیانوسیه شرکت می کنندگارتنر از افت 2.7درصدی عرضه گوشی های هوشمند در بازارهای جهانی خبر داد

ای��ن روزها بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا درگیر مس��ائل مربوط به 
خشکس��الی و کم آبی هستند و برای برون رفت از این مشکل، دست به 
دامن فناوری های مختلف برای کمک به بارندگی بیش��تر و دس��تیابی 
ب��ه مناب��ع آبی جدید ش��ده اند. در ای��ن می��ان تکنولوژی هایی مانند 
شیرین س��ازی و انواع تصفیه آب نیز م��ورد توجه قرار گرفته اند که در 

بسیاری از کشورها استفاده می شوند.
برخی از تحقیقات محققان در دنیا در قالب اس��تارت آپ ارائه ش��ده 
و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری اس��امی برخی از آنها را 

منتشر کرده است.
این اس��تارت آپ ها در حوزه تأمین آب با روش های جایگزین فعالیت 

کرده اند.
سیستم شست و شوی لباس با دی اکسیدکربن مایع

یکی از این محصوالت در حوزه جایگزین کردن آب برای تأمین نیاز، 
»سیستم شست و شوی لباس با استفاده از دی اکسیدکربن مایع« بوده 

که یک شرکت آمریکایی موفق به طراحی و ساخت آن شده است.
این شرکت سیستمی جهت شست و شوی حجم باالی لباس و انواع 
منس��وجات ارائه کرده است که به جای آب، در آن از دی اکسیدکربن 
مایع استفاده می شود. صنایع نساجی دومین صنعت بزرگ آلوده کننده 
آب در دنیا محس��وب می ش��وند و فاضالب خروجی آنها از آنجا که به 
مواد ش��یمیایی مختلف آلوده شده اس��ت، چالش های بسیاری را برای 

دفع و استفاده مجدد ایجاد می کند.
این شرکت سیستمی متش��کل از اجزای سخت افزاری، نرم افزاری و 
مواد ش��یمیایی ارائه کرده است که بدون نیاز به آب عملیات شست و 

شو را بر روی انواع پارچه به صورت مؤثر انجام می دهد.
بخش س��خت افزاری از چهار سبد شست و ش��و برای انواع مختلف 
منس��وجات تشکیل شده اس��ت که به صورت یک حلقه بسته طراحی 
ش��ده و با کمک سیستم فیلتر کردن مس��تمر، دی اکسید کربن مایع 

موجود پس از تصفیه مجدد برای شست و شو استفاده می شود.
همچنین ش��رکت یک نرم افزار برای تنظیم تعداد دفعات شس��ت و 
ش��وی مواد ش��یمیایی مربوط به هر پارچه طراحی و ارائه کرده است. 
از جمله کاربردهای این محصول می توان به شس��ت و ش��وی یونیفرم 
کارگ��ران، یونیفرم لباس های نظامی و آتش نش��انی و صنایع نس��اجی 

اشاره کرد.
ش��رکت ها و س��ازمان های با حجم باالی شس��ت و ش��وی لباس و 
کارخانجات نس��اجی می توانند از این سیس��تم به عنوان جایگزین آب 

استفاده کنند.
سیستم جذب و بازیابی رطوبت هوا برای ایجاد گلخانه ها

یک ش��رکت هلندی نیز دس��تگاهی مقرون ب��ه صرفه برای جذب و 
بازیابی رطوبت آب موجود در هوا برای تأمین نیاز به آب طراحی کرده 

که در مناطق محروم بیشتر می توان از آن بهره برد.
هرچند سیس��تم های بازیابی رطوبت متع��ددی در بازار وجود دارد، 
اما بیش��تر آنها هزینه اولیه و یا نگهداری باالیی دارند یا در محیط های 
محدودی می توان آنها را استفاده کرد. اما سیستم ارائه شده توسط این 
ش��رکت می تواند در محیط های مختلف حتی با میزان رطوبت حدود 

۵گرم / کیلوگرم نیز فعالیت خود را انجام دهد.
همچنی��ن این سیس��تم ب��رای بازیابی ۱۰۰۰ لیت��ر آب تنها به ۵۰ 
کیل��ووات انرژی الکتریکی و ۹۰۰ هزار کالری انرژی گرمایی نیاز دارد 
که این انرژی نیز می تواند از منابع مختلف مانند زباله س��وز، سوخت و 

یا انرژی خورشیدی تأمین شود.

ای��ن سیس��تم ب��رای ایج��اد گلخانه های خودکف��ا از نظ��ر آب و یا 
مکان های کمتر توسعه یافته شهری و روستایی با دسترسی محدود به 
آب آش��امیدنی کاربرد دارد. همچنین از این سیستم برای بیابان زدایی 

و در مناطق محروم می توان بهره برد.
بهسازی رطوبت هوا برای تولید آب شرب

ی��ک ش��رکت خارجی دس��تگاهی جهت جذب و بهس��ازی رطوبت 
موج��ود در هوا برای مصارف روزمره خانگی ارائه کرده اس��ت. فرآیند 
تأمی��ن آب از رطوب��ت در این دس��تگاه از طریق ج��ذب هوا با کمک 
هواکش های موجود در دستگاه آغاز می شود. در گام بعدی این رطوبت 
هوا توسط دستگاه جذب شده و هوای خشک از دستگاه خارج می شود.

با فشرده سازی و تقطیر رطوبت هوای جذب شده، آب مقطر به دست 
می آید. س��پس این آب وارد محفظه ای می شود که مواد معدنی مورد 
نیاز انسان به آن افزوده می شود و در نهایت آب قابل شرب حاوی مواد 
معدن��ی در اختی��ار مصرف کننده قرار می گیرد. این دس��تگاه در حال 

انجام تست های نهایی قبل از عرضه تجاری به بازار است.
سایبان خورشیدی با قابلیت جمع آوری و تصفیه آب باران

یک ش��رکت هندی، سایبان هایی چندمنظوره با قابلیت تولید انرژی 
الکتریکی و جمع  آوری و تصفیه آب باران ارائه کرده است.

این س��ایبان ها در عین حال که نقش ابتدایی خود به عنوان سایبان 
را انج��ام می دهند، از طریق صفح��ات فتوولتائیک موجود بر روی آنها 
انرژی نور خورش��ید را جذب می کنند و برای استفاده به عنوان انرژی 

الکتریکی آن را در باطری های خود ذخیره می کنند.
همچنین به دلیل نوع ساخت، در هنگام بارندگی آب باران در مرکز 
آن جمع می شود، این آب از طریق لوله موجود در میله مرکزی سایبان 
به سمت زمین حرکت کرده و در مسیر خود از داخل فیلترهای موجود 
در میله سایبان عبور می کند و تا حد استاندارد آب قابل شرب تصفیه 

می شود.
این سیس��تم همچنین قابلیت اتصال به مخ��ازن آب یا دیگر منابع 
ب��رای تصفیه آب آنها را نیز داراس��ت. این س��ایبان قابلیت هایی مانند 
تبدی��ل ب��ه جایگاه های س��وخت خودروهای الکتریکی و اس��تفاده به 
عنوان س��ایبان پارکینگ ها و پارک ها و همچنین ایجاد محل های کار 
در فضای آزاد با دسترس��ی مناس��ب به آب و برق و روشنایی را فراهم 

می کند که
گروه مخاطب این سیستم حوزه شهری است.

سیستم جذب و بازیابی رطوبت هوای خانگی برای تولید آب 
آشامیدنی

یک ش��رکت آمریکایی دستگاهی با هدف تبدیل رطوبت موجود در 
ه��وا به آب قابل آش��امیدن و حاوی مواد معدنی ارائه کرده اس��ت که 

انرژی مورد نیاز خود را از انرژی خورشیدی تأمین می کند.
در این سیستم هوا از طریق دریچه های دستگاه به داخل آن کشیده 
می شود و پس از جذب رطوبت آن هوای خشک از سمت دیگر دستگاه 
خارج می ش��ود. سپس رطوبت جذب ش��ده طی فرآیند تقطیر به آب 
مقطر تبدیل می ش��ود و با عبور این آب از محفظه دارای مواد معدنی، 
آب دارای امالح مورد نیاز بدن و مناس��ب برای نوش��یدن از دس��تگاه 

خارج می شود.
این دس��تگاه در یک روز آفتابی می تواند تا ۲۰ بطری آب آشامیدنی 
به ازای هر مجموعه اس��تاندارد دستگاه )ش��امل دو پنل خورشیدی( 
تولید کند. این دس��تگاه عمر مفیدی بیش از ۱۰ س��ال دارد و هر پنج 

سال نیز تنها نیاز به تعویض فیلترها و محفظه مواد معدنی دارد.

تسـال قرار اسـت 10خرداد رویدادی در چین برگزار و احتماال در آن، قیمت سـدان مدل 3 مخصوص بازار این 
کشور را اعالم کند.

دیروز در شبکه  اجتماعی ویبو)Weibo(، تسال تصویری مرموز منتشر کرد که باعث جلب توجه همگان شد؛ 
تصویری شـامل کلماتی به زبان چینـی و تاریخ 31مه2019 )10خرداد(. طولی نکشـید که پیش بینی های زیادی 

درباره  آنچه تصویر به آن اشاره می کرد، منتشر شد.
به گزارش زومیت، امروز جزییات بیشـتری درباره  رویداد آینده تسال در 10خرداد منتشر شد. عالقه مندان به 
خودروسـاز آمریکایی در چین بازی جالب حدس زدن درباره  تسـال مدل3 را آغاز کردند. قواعد بازی ساده بود 
و طرفداران تسـال با کنار هم گذاشـتن مجموعه ای از ارقام شامل 460، 225، 5.6، 3، 2، 8، 0، 27.800 و 56000، 

می توانند قیمت نسخه  چینی تولید شده از خودرو الکتریکی مدل 3 را رمزگشایی کنند.
تسال هم اکنون نیز مدل 3 را در بازار چین می فروشد؛ هرچند تمام این خودروهای برقی هنوز از ایاالت متحده 
وارد می شـوند؛ به همین دلیل، خودروهای الکتریکی سـدان با تعرفه های وارداتی گزافی رو به رو شده اند. انتظار 
می رود تسـال مدل 3 تولیدشده در چین که به نسخه های مقرون به صرفه محدود باشد، نقش مهمی در بازار این 

کشور ایفا کند.
گزارش جدید بلومبرگ، جزییات بیشـتری درباره  موضوع شگفت آور رویداد 10خرداد ارائه می دهد. بلومبرگ 
به نقل از منبعی مطلع که نخواست نامش فاش شود، اشاره می کند قیمت تسال مدل 3 محلی بین 43 هزار و 400 
دالر تا 50 هزار و 600 دالر بدون احتسـاب یارانه  دولتی خواهد بود. منبع خبر جزییات بیشـتری درباره  اعالمیه 

رویداد آینده  تسال ارائه نکرد، اما اشاره کرد قیمت نهایی مدل 3 در بازار چین هنوز نهایی نشده است.
قیمت 43 هزار و 400 دالری تسـال مدل 3 همچنان باالتر از برخی رقبای محبوب بازار چین مانند بی وای دی 
سـانگ )BYD Song( با قیمت پایه  28 هزار دالر و ژیائوپنگ جی 3 )Xiaopeng G3( با قیمت پایه  23 هزار 
دالر قرار می گیرد. با وجود قیمت بیشـتر، نسخه  چینی تسـال مدل 3 به طور درخورتوجهی مقرون به صرفه تر از 
انواع خودروهای الکتریکی در دسـترس این کشـور خواهد بود؛ مانند قیمت نسخه استاندارد پالس RWD که 

هم اکنون از 54 هزار و 500 دالر آغاز می شود.
اعالم قیمت رسـمی تسـال مدل 3 ساخت چین در 10خرداد می تواند تأثیر درخورتوجهی بر فروش خودروساز 
برقـی آمریکایی بگذارد. از یک سـو، معرفی نسـخه ارزان تر این سـدان الکتریکی در ابتـدا می تواند به جذب 
مشـتریان بالقوه بیشـتر برای خودروهای ساخته شـده در بازار چین منجر شـود که تا پایان امسـال وارد بازار 
خواهند شـد و از سـوی دیگر، گزارش های مربوط به چین نشـان می دهد تعداد چشمگیری از سفارش ها در این 
کشور برای نسخه  دوربرد محورعقب تسال مدل 3 ثبت شده است. البته نسخه  یادشده در گیگافکتوری 3 تولید 
نخواهـد شـد. باتوجه به این موضوع، خریداران خودروهای الکتریکی تسـال که به دنبال مدل با شـعاع حرکتی 

بیشتر هستند، باید تا 10خرداد منتظر بمانند.
پیش بینی می شود گیگافکتوری 3 تا پایان ماه مه سال جاری ساخت قالب کارخانه خود را به اتمام برساند و در 
ماه ژوئن برای نصب ماشین آالت آماده شود. به دنبال آن، ارتباطات خط لوله، ایستگاه های تجهیزات، راه اندازی 
تجهیزات و اجرای آزمایش ها در صورتی که با تأخیر غیرمنتظره ای روبه رو نشـوند، از اواخر شهریور آغاز خواهد 
شد. کارخانه  گیگافکتوری 3 در چین قرار است نسخه های مقرون به صرفه از تسال مدل 3 و در ادامه شاسی بلند 

برقی مدل Y را تولید کند.
پیش تر، ایالن ماسک اعالم کرده بود تسال نگاه ویژه ای به بازار چین برای تولید خودروهای الکتریکی دارد. با 
راه اندازی گیگافکتوری تسال در چین، تولید خودروی برقی در این کشور به رکورد تازه ای می رسد که شاید در 
هیچ کشـوری به این اندازه نباشد. چین از سـال های گذشته، سیاست کاهش آلودگی و ترویج محصوالت برقی 

را در برنامه خود قرار داده است.
جای تعجب نیسـت که تسال به شدت در چین سـرمایه گذاری می کند. چین نه تنها بزرگ ترین بازار خودرو در 
جهان به شـمار می رود؛ بلکه منبع بخش بزرگی از پیشـرفت های تسال در سال های اخیر بوده است. درآمد کلی 
تسال در چین در سال 2018، حدود 1.8میلیارد دالر بود؛ درحالی که این میزان در سال 2017، بیش از 2میلیارد 
دالر اعالم شد. تسال 1.1 میلیارد دالر در سال 2016 و 319 میلیون دالر در سال 2015 از بازار چین درآمد کسب 

کرده است. 

فعالیت استارت آپ ها برای رفع مشکالت مدیریت آب

رویداد ویژه تسال در چین چیست؟

یادداشـت

رئیس دانش��گاه بیرجند با اش��اره به لزوم افزایش توانایی های عملیاتی دانش��جویان 
و مس��تعدان برتر، ایج��اد مراک��ز نوآوری و ش��تابدهی را اقدامی ضروری ب��رای ارتقای 
مهارت های دانشجویان دانست. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، اولین 
جلس��ه ش��ورای راهبردی مرکز نوآوری و شتابدهی دانش��گاه بیرجند با حضور رئیس 
دانش��گاه بیرجند، سرپرست بنیاد نخبگان خراس��ان جنوبی، رئیس پارک علم وفناوری 

خراسان جنوبی در محل مرکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه بیرجند برگزار شد.
در این نشس��ت، احمد خامس��ان، رئیس دانش��گاه بیرجند با اش��اره به لزوم افزایش 
توانمندی های دانشجویان و مس��تعدان برتر، ایجاد مراکز نوآوری و شتابدهی را اقدامی 
ضروری برای ارتقای مهارت های دانشجویان دانست و گفت: دانشگاه تالش دارد با تمام 

ظرفیت  و داشته های خود از این مرکز برای پیشبرد اهداف تعیین شده حمایت کند.

مراکز شتابدهی، زمینه ساز توسعه 
کارآفرینی نخبگانی است



یکی از اولین مباحثی که در پیش��برد اهداف هر اس��تارت آپی مطرح 
می ش��ود، برندینگ و جایگاه سازی اس��ت. این روزها با گسترش کسب 
و کاره��ای آنالین موضوع دیجیتال برندینگ بس��یار داغ اس��ت و قصد 
داری��م با یکی از متخصصین این حوزه، آقای آیدین داریان گفت وگویی 

داشته باشیم:
 استراتژی برند و دیجیتال برندینگ

• ممنون می ش��م کمی از سابقه کاری خودتون برای دوستان توضیح 
بدید:

من ح��دود هش��ت س��ال س��ابقه کار در حوزه های تولی��د، فروش، 
بازاریاب��ی، برندین��گ و در حال حاضر هم دیجیت��ال برندینگ دارم. از 
س��ال ۹۴ یک چرخش بزرگ از مهندس��ی مکانیک به رش��ته کسب و 
کار داش��تم که خ��ودم معتقدم نقطه عطِف زندگی کاری و ش��خصی ام 
بود. در حین تحصیل وارد یک مجموعه  ای ش��دم به نام چارتکس و در 
آنجا مش��غول کارهای مارکتینگ ش��دم و بعِد اینکه از خودم ش��ناخت 
پیدا کردم، متوجه ش��دم که زندگِی کاری ام به این ش��اخه گره خورده 
اس��ت. مطالع��ات و تحقیقات خودم رو در زمینه برندینگ از س��ال ۹۵ 
ش��روع کردم. همان زمان ها دوره  DBA برندینگ دکتر اله وردنیک رو 
ش��رکت کردم تا مدرک مش��اوره برندینگ رو از بانیک گرفتم. تا امروز 
چند پروژه صفر تا صد را راهبری کردم و در حال حاضر استراتژیس��ت 
برنِد یک اس��تارت آپ در ح��وزه خدمات برقی به نام برقیار هس��تم که 

چالش برانگیزترین پوزیشِن کاری من هم بوده است.
اگر ب��ه طور خالصه بخواهم بگویم به جز مش��اوره برند چه س��وابق 
دیگری داش��تم؛ مدرس برندس��ازی برای کسب و کارها و استارت آپ ها 
در اکث��ر دانش��گاه های تهران البته به جز بهش��تی )خن��ده(، برگزاری 
کارگاه های برند ش��خصی و همچنین مشاوره  راهکارهای مفید به کسب 
و کاره��ا برای خلق ی��ک جایگاه خوب ذهنی و احساس��ی و همچنین 
رهبر یک تیم ترجمه هم هس��تم که نتیجه این تیِم یک س��اله، کتابی 
خواهد بود به نام »برندس��ازی ناب« یا Lean Branding  که فروش 
 Lean  و موفقیت ه��ای زیادی در آمریکا-اروپا داش��ته و در ادامه  کتاب
Startup  اس��ت و در آن مدلی کم هزینه برای برندسازی استارت پ ها 
آمده اس��ت و یک کتاب عالی برای پرس��ونال برندینگ که به همراهی 
یکی از همدانش��گاهی های قدیمی ش��روع به ترجم��ه آن کردیم، اما به 
خاطر مش��غله های ش��خصی خودم، هنوز موفق به اتمام آن نشدم. این 
کتاب »مسیر ش��ناخت« یا The Road to Recognition نام دارد 

که نویسندگاِن آن دو دیجیتال مارکتر حرفه ای و باتجربه هستند.
 بهترین پروژه ای که داشتید کدام پروژه بود و چرا؟

همانط��ور که عرض ک��ردم از نگاِه خودم بهترین پوزیش��ن برای من، 
استراتژیس��ت برند اس��ت که هنوز تولدش در جهاِن مدرن به ۱۰ سال 
نرس��یده و همچنی��ن این جای��گاه ش��غلی در س��ازمان های ایرانی که 
می خواهند س��هم ذهنی زیادی را کس��ب کنند، آنچنان تعریف ش��ده 

نیست. 
• استراتژیست برند در سازمان دقیقا چه کاری انجام می دهد؟

یک استراتژیس��ت برند ک��ه تجربه خوبی در مارکتینگ داش��ته و با 
مفاهیم برند آشناس��ت باید جایگاه برند »Positioning« را توس��عه 
 ده��د، تحلیل های تحقیقات بازار را هدایت کند و عناصر و لحن برند را 
مش��خص  کند. یک استراتژیس��ت برند راه هایی پیدا می کند تا رشد در 
فرآیند برندسازِی یک محصول یا خدمت را محقق کند. همچنین او باید 

یک ط��رح بازاریابی از طریق تجزیه و تحلیل داده ها و روند های موجود 
در بازار را پیدا کند.

• استراتژیست برند در سازمان در کدام بخش فعالیت می کند و بیشتر 
از وظایف او بگویید؟

یک استراتژیس��ت برند اغلب تحت نظر مدیر برند یا تیم بازاریابی کار 
می کند که خالصه فعالیت او این اس��ت ک��ه از یکپارچگی و موثربودن 
پی��ام برند اطمینان حاصل  کند. او چه آقا باش��د چ��ه خانم، باید بتواند 
ب��رای پیش بین��ی روندهای آین��ده و موفقیت یک محص��ول یا خدمت 
از قب��ل فکر کند. استراتژیس��ت برند بیش از فعالیت روی رس��انه های 
اجتماعی و اینستاگرام است. یک استراتژیست باید روی جزییات دقیق 
و روی جنبه های مختلف متمرکز باش��د که این موقعیت شغلی بیش از 
»Reputation Management« اس��ت. در کاِر او عناص��ری چون 
SEO، توس��عه وب، طراحی گرافیک و البته رس��انه های اجتماعی هم 

وجود دارد.« 
• پس دقیقاً کار استراتژیست برند شبیه به مدیر دیجیتال مارکتینگ 

است؟
دقیقاً این دو پوزیش��ن از دو دنیای متفاوت هستند، چراکه مدیر برند 
به دو چیز توجه ویژه  ای دارد، یکی پیامی اس��ت که از برند به مخاطب 
می رس��د و دیگری جزییات نهفته در دل این پیام. یک نکته مهم دیگر، 
استراتژیس��ت برن��د فقط روی مس��ائل دیجیتال مان��ور نمی دهد بلکه 
تبلیغ��ات و مدل های آفالین مثل بیلبورد، تبلیغات چاپی، س��مپلینگ 
و حت��ی مذاکرات بین س��ازمانی هم دخیل هس��تند. ب��رای بیان بهتر 
استراتژیس��ت برند با هر نقط��ه تماس چه دیجیتال چ��ه آفالین که با 
مخاطب بیرونی در تماس است و پیامی از برند مخابره می کند، سروکار 

دارد.
• ممنون می شم روش های تدوین اس��تراتژی دیجیتال مارکتینگ را 

شرح دهید.
برای تدوین اس��تراتژی های برند، بهتری��ن )از نظر خودم( الگویی که 
می شود در سازمان ها پیاده س��ازی کرد، »داستان برند« است. داستانی 
که مخاطب از برند به یاد می آورد و تمام اس��تراتژی ها و پیام های برند 
از دِل این داس��تان استخراج می شود. داستان برند تکنیکی است شامل 
جایگاه س��ازی برند، شخصیت برند، پرس��ونا، نحوه قیمت گذاری، وعده 
برن��د، نمادهای برند و محصول یا خدمت��ی که برند عرضه می کند. بعد 
از خلق داس��تان به تدوین استراتژی )آنالین و آفالین( می پردازیم و از 

اینجا به بعد وارد فانِل مارکتینگ و مدل های بازاریابی می شویم. 
• چه درآمد سالیانه ای برای یک استراتژیست برند وجود دارد؟

یک استراتژیست برند با پنج سال سابقه کار در شهر نیویورک آمریکا )با 
مهارت ه��ای برندینگ، آنالیز بازار و تبلیغات( مبلغی حدود ۶۰ هزار تا ۸۰ 
هزار دالر در سال دریافت می کند یعنی با ارزش ریالی امروز، چیزی بالغ بر 
۸۴۰ میلیون تا یک میلیارد و نیم تومان می شود. همچنین ارزیابی همین 
سایت )pay scale( برای ارزش بازار یک استراتژیست برند برای یک فرد 
تازه کار ۳۰  هزار دالر اس��ت، اما اینجا ایران است و ارزش یک مدیر بسیار 
پایین تر از این صحبت هاس��ت. یک استراتژیست برند همسطح مدیر برند 
ماهانه از مینیمم ۵میلیون تومان تا ۲۰میلیون تومان بنا به ش��اخص هایی 
چون اندازه س��ازمان، آنالین یا آفالین ب��ودن برند، صنعتی که برند در آن 
وجود دارد، س��ال هایی که از تولد برند گذشته و از همه مهمتر ارزش برند، 

درآمد این موقعیت شغلی متغیر است. 
• چه منابعی برای مطالعه در این زمینه به صورت تخصصی پیش��نهاد 

می کنید؟
کتاب ها و مقاالت زیادی در این حوزه وجود دارند که با اضافه ش��دن 

فضای دیجیتال، گس��تره اس��تراتژی های برند بسیار بس��یار زیادتر هم 
ش��ده اس��ت. یکی از توصیه های جدی به عزیزانی که مایل هستند این 
راه را ش��روع کنند دارم، به جز مطالعاتی که می توانند داش��ته باش��ند، 
کس��ب تجربه در سازمان های کوچک و بزرگ است، چرا که تئوری ها با 
اینکه بسیار زیبا و دلنشین هستند اما آنچنان در کار عملی و کاربردی 
نخواهن��د بود. به قولی موها را در آس��یاب نمی توان س��فید کرد. با این 
تفاصی��ل کتابی ک��ه می خواهم معرفی کنم، به امید خدا در س��ال ۹۷ 
منتشر خواهد شد به نام »برندسازی ناب« که تکنیک های کاماًل عملی 
به دوس��تداران برندینگ می دهد و این منبع را توصیه دارم هم بخوانند 
و هیچ گاه در کتابخانه ش��ان هم قرار ندهند چراکه این کتابی اس��ت که 

همیشه باید روی میز کار قرار داشته باشد. 
• کدام پروژه و ش��رکت ایران��ی به عنوان الگ��و در این بخش معرفی 

می کنید؟
هس��تند برندهای ایرانی که در مدیریت استراتژی های برندشان روی 
طناب قدم برمی دارند و در بس��یاری از پیام هایی که می خواهند مخابره 
کنند، ب��ا احتیاط عمل می کنن��د. اینها را می ت��وان از کلمات کلیدی، 
لندینگ پیج ها، ش��بکه های اجتماعی و …. فهمید. این برندها س��عی 
می کنن��د جایگاه��ی که برند در ذه��ن مخاطب نشس��ته را با هر چیز 
متناقض��ی تخریب نکنند، اما در ای��ران مدیریت یکپارچه  برند هنوز که 
هنوز است به خوبی اتفاق نیفتاده و جای تجربه و کار بیشتری نیاز دارد. 

• چه توصیه ای برای برندهای ایرانی دارید؟
یکی از توصیه های مهم برای تک تک کس��ب و کارها این اس��ت که 
برای تبلیغات با اینفلوئنس��رها و بالگرهای شبکه های مختلف اجتماعی 
حتما یک گایدالین تهیه کنند و حتی االمکان در زمان تولید محتوا آنجا 
حضور داش��ته باش��ند که پیام برند از این گایدالین خارج نشود، چراکه 
تولید محتوا توس��ط بالگر ممکن است روزی چندبار رخ دهد و برای او 
این کار تکرار مکررات باش��د، اما با حضور استراتژیست برند می توان از 
برند حراست کرد، مخصوصاً در حین کار با بالگرهای طنز که هر حرفی 

دل شان بخواهد در پست های شان می زنند.
 • پیش بینی شما از رشد برندهای ایرانی در سال ۹۸ چیست؟

م��ن پیش بینی ب��رای رش��د برندها را در رش��د برندهای ش��خصی 
وابس��ته ب��ه کمپانی ه��ا می دان��م و از ترندهای موجود در کش��ورهای 
توس��عه یافته، این روند کاماًل مش��خص هست که در کش��ور ایران هم 
یکی از اس��تراتژی های رشد برندها محسوب می شود. شما اگر یک برند 
ایرانی را مشاهده و تحلیل کنید، متوجه می شوید که برندهای شخصی 
)که کارمندان خودش هس��تند( را توسعه می دهد تا در بلندمدت برند 
قوی تری بسازد، این موضوع را در بسیاری از برندهای جهانی می توانید 
مشاهده کنید، مثل باشگاه های فوتبالی که برندش را برنِد بازیکنان تیم 
ساخته و توس��عه می دهند. نتیجه ای که از این روند می گیرم این است 
که برندسازی داخلی برای منابع انسانی نقش بسزایی در رشد برندهای 
ایرانی خواهد داشت و هر برندی این پروسه را شروع کرده باشد، جایگاه 

قوی تری در اجتماع می سازد.
یکی دیگر از پیش بینی های رش��دی که برای برندها دارم، استفاده از 
ابزار کوبرندینگ یا همبستگی چند کمپانی با هم جهت برند شدن هست 
که این پروس��ه هم چند وقتی است در اش��ل های کوچک به راه افتاده 
مثل کارهای وفادارسازی  که در تخفیف های برندهایی چون دیجی کاال، 
الوپیک، فیلیمو و… برای خرید از هر یک به مخاطب به عنوان هدیه یا 
تش��ویق داده می شود. البته این استراتژی جای صحبت های بیشتر دارد 

که زمان محدود این اجازه را به ما نمی دهد.
blogad :منبع

برندسازی موفق در گرو انتخابی دشوار
دوراهی اولویت استراتژی برند یا استراتژی 

کسب و کار

تا همین چند س��ال پیش پاس��خ من به پرس��ش پیرامون نحوه 
ارتباط میان اس��تراتژی کس��ب و کار و اس��تراتژی برند مبتنی بر 
اولویت اس��تراتژی کس��ب و کار ب��ود. دلیل اصل��ی آن نیز ماهیت 
بلندمدت اس��تراتژی کسب و کار در راس��تای اجرای برخی اعمال 
با هدف دس��تیابی به اهدافی مش��خص بود. به طور معمول کسب 
درآمد در مرکز اهداف اس��تراتژی کس��ب و کار قرار دارد. به بیانی 
ساده، استراتژی کسب و کار یک بازی مدیریتی در راستای افزایش 
بهره وری و سودآوری شرکت ها قلمداد می شود. در این بازی جذاب 
تعریف اهداف اصلی و تالش برای ش��ناخت مخاطب هدف اهمیت 
باالی��ی دارد. نکت��ه مهم در طراحی اس��تراتژی کس��ب و کار لزوم 
همکاری مدیران تمام بخش هاس��ت. به این ترتیب تهیه استراتژی 
کس��ب و کار بدون توجه به تمام جزییات ش��رکت مان امکان ناپذیر 

است. 
در طول سال های اخیر من در عقیده ام پیرامون اولویت استراتژی 
کس��ب و کار بر استراتژی برند بازنگری کرده ام. اکنون اعتقاد اصلی 
من اولویت استراتژی برند بر استراتژی کسب و کار است. دلیل اصلی 
چنین تغییر عقیده ای در تجربه عینی ام نهفته است. چند سال اخیر 
همه اهالی کسب و کار ش��اهد فروپاشی و شکست استارت آپ ها و 
از همه مهم تر شرکت های دارای سابقه طوالنی بوده ایم. نکته جالب 
درخصوص این شکس��ت ها بهره مندی تمام ش��رکت های مذکور از 
اس��تراتژی کسب و کار تقریبا منس��جم بود، بنابراین علت شکست 
را باید در جایی دیگر جس��ت. به این ترتیب دلیل اصلی شکس��ت 
آنها در بی توجهی شان به نیازهای واقعی مشتریان و ادراک مخاطب 

هدف از وضعیت برندشان بود. 
ب��ه بیانی دیگ��ر، هر کس��ب و کاری باید توانایی بررس��ی دقیق 
وضعی��ت مش��تریان و هماهنگی با نیازهای آنها را داش��ته باش��د. 
نتیجه چنین امری دس��تیابی به یک ایده برندسازی خواهد بود. به 
این ترتیب هویت برند ما براس��اس نیازهای اصلی مش��تریان شکل 
می گیرد. برنده��ای بزرگ معموال توانایی باالی��ی در زمینه چنین 
گون��ه ای از برندس��ازی دارند. ب��ه همین دلیل نیز س��طح باالیی از 
اعتماد و پذیرش مش��تریان را تجربه می کنند. مزیت های استراتژی 
برند ش��امل کس��ب اعتبار، مرجعیت در کس��ب و کارمان و تبدیل 
مش��تریان عادی به طرفدارهای سفت و سخت برندمان است. بدون 
تردی��د هر برندی در فعالیت های خود به چنین اهدافی توجه دارد. 
با این حال بس��یاری از آنها نسبت به ناتوانی یک استراتژی کسب و 
کار در پاسخگویی به چنین نیازهایی بی توجه اند. فقط درک درست 
از گس��تره توانایی و ناتوانی اس��تراتژی کس��ب و کار و تفاوت آن با 

استراتژی برند ما را به سوی مسیر درست هدایت خواهد کرد. 
ویژگی هایی نظیر اعتبار، جذب مش��تریان وفادار، افزایش ش��مار 
طرفداران، محبوبیت و رابطه عمیق با مش��تریان معنای واقعی برند 
در دنیای مدرن اس��ت. اکنون یک برن��د زیرمجموعه صرف یک یا 
چند شرکت شریک محسوب نمی ش��ود. چنین برداشتی از مفهوم 
برن��د بس��یار قدیمی به نظر می رس��د. به همین دلیل م��ا نیازمند 
بازاندیش��ی درباره برداش��ت مان از برند هس��تیم. بدون تردید نوع 
تلقی ما از مفهوم برند بر روی فرآیند برندس��ازی مان نیز تاثیر دارد. 
وقت��ی ویژگی نظیر اعتب��ار و تالش برای ایج��اد رابطه ای عمیق با 
مش��تریان را در نظر داشته باشیم، فرآیند برندسازی را زیرمجموعه 
استراتژی کسب و کار طبقه بندی نخواهیم کرد. دلیل تاکید من بر 
روی اس��تقالل فرآیند برندسازی در ارتباط با اهمیت آن در دوران 
کنونی و نزد مش��تریان است. اگر یک کسب و کار فرآیند توسعه و 
تحقیق پیرامون برندس��ازی مدرن با اتکا بر اس��تراتژی برند معتبر 
را پیش ببرد، ش��انس موفقیتش در دنیای کس��ب و کار به ش��دت 
افزایش می یابد. کلید موفقی��ت برندها در این میان توانایی انطباق 
با تغییرات حوزه کسب و کار است. یکی از اشتباه های جبران ناپذیر 
برنده��ا در عصر کنونی ت��الش برای موفقیت با اتکا به اس��تراتژی 
کس��ب و کار اس��ت. البته منظور من نادرستی اس��تراتژی کسب و 
کار و ع��دم نیاز به آن نیس��ت. موضع اصلی من اولویت اس��تراتژی 
برند اس��ت. به این ترتیب استراتژی کسب و کار براساس آن شکل 

خواهد گرفت. 
گام نخست در راستای تدوین استراتژی برند تالش برای شناخت 
درس��ت از مش��تریان هدف است. به راستی مش��تریان واقعی برند 
ما چه کس��انی هس��تند؟ نیازهای عمیق آنها چیست؟ چگونه باید 
از احتمال کاس��تی در تجربه خرید مش��تریان از برندمان اطمینان 
حاصل کنیم؟ ناتوانی یک برند در پاس��خگویی به پرسش های فوق 
موجب گرایش مشتریان به سوی برندهای جایگزین خواهد شد. به 
این ترتیب کار ما برای بازیابی مشتریان از دست رفته بسیار سخت 
می ش��ود. فقط زمانی که ما درک درستی از تجربه مشتریان داشته 
باشیم، امکان استفاده از ترکیبی از ابزارهای در دسترس برای جلب 

رضایت آنها و طراحی استراتژی برند تاثیرگذار خواهد بود. 
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استراتژی های مدرن بازاریابی نیازمند اعمال تالش و زحمت بسیار زیادی از 
سوی برندهاست. چنین الگوهایی از بازاریابی شامل فرآیندهای پیچیده ای از 
قبیل سازمان های مختلف مروبط به سایت، بهینه سازی موتورهای جست وجو، 
تولید محتوای جذاب و مدیریت کارآمد شبکه های اجتماعی است. وقتی پای 
کار ب��ا چند فرآیند به صورت همزمان در میان باش��د، افزایش میزان دقت و 

برنامه ریزی دقیق مورد نیاز خواهد بود. 
امروزه اینترنت نفوذ و تاثیر بسیار زیادی بر روی زندگی مردم دارد. تقریبا 
زندگی هیچ کدام از ما بدون اینترنت قابل تصور نیس��ت. اکنون بس��یاری از 
م��ردم از اینترنت به عنوان منبع اصلی درآمدش��ان اس��تفاده می کنند. نکته 
مهم در این میان فرآیند دس��تیابی به درآمد از طریق اینترنت است. به طور 
معمول درآمدزایی از اینترنت نیازمند کار گروهی و همکاری با دیگران است. 
صرف نظر از کیفیت محتوا، سایت  و اکانت برندها در شبکه  اجتماعی نیازمند 
کمک های حرفه ای از س��وی سایر ابزارها نیز هس��ت. یکی از راهکارها برای 
افزایش درآم��د برندها در دنی��ای آنالین تح��ت عنوان»بازاریابی رابطه ای« 

شناخته می شود. 
بازاریابی رابطه ای به برندها امکان درآمدزایی از طریق توسعه محصوالت و 
خدمات دیگران را می دهد. ب��دون تردید برای ادامه بحث ما نیازمند تعریف 
مفه��وم بازاریابی رابطه ای هس��تیم. این الگوی از بازاریاب��ی از طریق معرفی 
محص��والت و خدمات ش��رکت به برخی از بازدیدکنندگان س��ایت و تعیین 
پاداش برای معرفی ش��ان از س��وی آنها اطالق می شود. هدف اصلی در شیوه 
بازاریابی رابطه ای استفاده از قدرت تاثیرگذاری افراد به عنوان شخصیت های 
حقیقی است. این امر به خاطر میزان باالتر باورپذیری تبلیغات از سوی مردم 
ع��ادی روی می ده��د. در حقیقت، امروزه تبلیغات برنده��ا بیش از هر زمان 
دیگری مورد ش��ک و تردید مردم قرار دارد. درس��ت به همین خاطر امروزه 
بسیاری از مردم معموال یک یا چند شرکت را به عنوان برندهای محبوب شان 
ب��ه دیگران معرفی می کنند. البته در این می��ان نباید نقش عوامل غیرپولی 
)کیفیت محصوالت، رابطه عمیق و خدمات جانبی مطلوب( را نادیده گرفت. 
فرض اولیه ما میزان مطلوب بازدیدکنندگان سایت رسمی برند شماست. با 
این پیش فرض اجازه دهید به برخی از شیوه های کمک بازاریابی رابطه ای به 

افزایش فروش و درآمد برندتان بپردازیم. 
1. صرفه اقتصادی

بسیاری از تکنیک ها و اس��تراتژی های کالن بازاریابی هزینه های زیادی را 
طلب می کند. بدون تردید خرج هوشمندانه بودجه برندمان در راستای ایجاد 
جل��وه ای حرفه ای از خود اهمیت بس��یار دارد. به این ترتیب پرداخت هزینه 
تبلیغاتی برای نمایش هرچه بیشتر محتوای برندمان در شبکه های اجتماعی، 
افزایش رتبه س��ایت مان در موتورهای جس��ت وجو و طراحی قالبی زیبا برای 

سایت رسمی مان خرج زیادی روی دست برندمان خواهد گذاشت. 
بازاریاب��ی رابطه ای یکی از کم هزینه ترین الگوهای بازاریابی برای افزودن به 
برنامه شرکت مان است. به این ترتیب به چای پرداخت هزینه برای تبلیغات، 
میزان ثمربخش��ی بودجه برندمان افزایش خواهد یاف��ت. در این الگو هزینه 
بازاریابی فقط پس از ساماندهی فروش از سوی افراد پرداخت می شود. به این 
ترتیب خبری از خرج بودجه بدون بازگشت سرمایه گذاری نخواهد بود. وقتی 
میزان پرداختی برندمان به افراد بسته به میزان فروش شان باشد، انگیزه آنها 

برای تالش بیشتر در راستای جذب مشتری افزایش می یابد. نکته جالب اینکه 
استفاده از نرم افزارهای مدیریت کمپین های بازاریابی وابسته به کاهش هرچه 
بیشتر هزینه های ما کمک می کند. این سیستم با مدیریت خودکار هزینه ها 
از پرداختی های اضافی جلوگیری خواهد کرد. یکی از نرم افزارهای مناسب در 
این راستا iAffiliate Managment نام دارد. خبر خوش اینکه استفاده از 
ابزار فوق برای یک ماه رایگان است. همچنین در ادامه تخفیف های فصلی نیز 

در استفاده از سرویس شان ارائه خواهد شد. 
2. افزایش اعتماد به نفس مشتریان

یکی از ویژگی های بازارهای مدرن افزایش قدرت انتخاب و سطح دسترسی 
مشتریان به محصوالت و خدمات مختلف است. وقتی برندهای زیادی در بازار 
حضور داش��ته باشند، قدرت انتخاب مش��تریان به شدت افزایش می یابد. در 
نتیجه دیگر بحث بر سر کیفیت محصوالت نیست. بلکه باید اعتماد مشتریان 
را جل��ب کنیم. ای��ن امر از طریق ایجاد رابطه ای پای��دار و عمیق با آنها روی 
می دهد. تا همین چند دهه قبل مشتریان برای خرید به سراغ فروشگاه های 
ب��زرگ می رفتند. آنها هیچ گونه پیش زمینه ای از برند مورد عالقه ش��ان برای 
خرید نداشتند، با این حال اکنون همه چیز فرق کرده است. هیچ فردی بدون 
توجه به گزارش های مختلف اینترنتی در مورد بازارهای مختلف و محصوالت 
برت��ر آن اقدام ب��ه خرید نمی کند. به عنوان مثال��ی عینی به وضعیت بخش 
نظرات مشتریان در فروشگاه آنالین آمازون نگاه کنید. تالش اغلب برندها ارائه 
توضیحاتی دقیق و افزایش کیفیت محصوالت ش��ان با هدف دریافت نظرات 
بهتر در آمازون است. دلیل این امر نیز کامال واضح است. نظرات منفی کاربران 
موجب کاهش انگیزه خرید مش��تریان می شود. در حقیقت امروزه بسیاری از 
مش��تریان از آمازون نه به عنوان فروش��گاه آنالین، بلکه منبعی معتبر برای 

بررسی کیفیت محصوالت استفاده می کنند. 
در میان انبوه فروشگاه های بزرگ، نباید نقش انکارناپذیر وبالگ ها را نیز از 
نظر دور داشت. به عنوان مثال، مشتریان در صورت مشاهده توصیه محصولی 
از سوی وبالگ های معتبر احساس بهتری نسبت به خرید آن خواهند داشت. 
نکت��ه مهم در این می��ان دریافت توصیه خرید یک محصول از س��وی افراد 
معتمد اس��ت. به همین دلیل امروزه میزان تاثیرگذاری تبلیغات س��لبریتی 
محور به ش��دت کاهش یافته اس��ت، چراک��ه مردم دیگر اعتم��اد زیادی به 
سلبریتی ها ندارند. در عوض افراد تاثیرگذار به عنوان کارشناس های حرفه ای 

در زمینه های تخصصی اعتماد بیشتری را به خود جلب کرده اند. 
وبالگ نویس ها به عنوان یکی از مرجع های معتبر برای بسیاری از مشتریان 
سراس��ر دنیا وقت زیادی را صرف تهیه مطلب و بهبود رابطه اش با مخاطب ها 
می کنند. به همین دلیل میزان اس��تقبال جهانی از گزارش های این وبالگ ها 
بسیار زیاد است. اگر شما نیز به دنبال توسعه کسب و کارتان هستید، ایجاد 
رابطه ای صمیمی با مش��تریان را در نظر داش��ته باشید. بسیاری از برندهای 
بزرگ برای توس��عه کمپین ها و فرآیندهای فروش ش��ان به همکاری مبتنی 
بر الگوی بازاریابی رابط��ه ای با وبالگ نویس های بزرگ روی می آورند. به این 
ترتی��ب وبالگ نویس ها در ازای میزان فروش محصوالت برند مورد نظر مبلغ 
مش��خصی را دریافت می کنند. دلیل اصلی سوددهی چنین شیوه ای اعتماد 
بس��یار زیاد کاربران به برخی از وبالگ ها و انتخاب دش��وار برندها از س��وی 
وبالگ نویس هاس��ت. این امر در راس��تای حفظ اعتبار و مرجعیت هر وبالگ 
روی می ده��د. در حقیقت آنها ب��ه خوبی از ناتوانی در بازاریابی اعتماد دوباره 
مخاطب شان آگاهی دارند. همکاری تبلیغاتی از طریق الگوی بازاریابی رابطه ای 

با وبالگ نویس ها یکی از سودمندترین شیوه های فروش محسوب می شود. 

3. دامنه گسترده مشتریان
دسترس��ی و همکاری با اف��راد دارای توانایی در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف برندمان اقدامی هوش��مندانه محس��وب می ش��ود. به عنوان 
مث��ال، اگر ش��ما در زمینه فروش محصوالت مربوط به ن��وزاد فعالیت دارید، 
به دنبال سایت های ویژه والدین و وبالگ های مربوط به افراد تاثیرگذاری در 
زمینه بچه داری باش��ید. همکاری با افراد مشهور و مورد اعتماد در این زمینه  
جای��گاه برند ما را بهبود خواه��د داد. در حقیقت همکاری با افراد و برندهای 
ش��خصی معتبر به افزایش اعتبار ما نیز کمک می کند. بدون تردید خواسته 
هر برندی امکان دس��تیابی به دامنه هرچه وس��یع تری از مخاطب های هدف 
اس��ت. متاسفانه همکاری با وبالگ های تخصصی محدودیت های خاص خود 
را در زمینه دس��تیابی به مشتریان هدف دارد. راهکار پیشنهادی من در این 
میان استفاده از الگوی بازاریابی رابطه ای است. در این الگو پس از جلب نظر 
برخی از والدین )در مورد مثال فروش محصوالت ویژه نوزاد( اقدام به همکاری 
تجاری با آنها کنید. بر این اس��اس در ازای فروش هر تعداد محصول از سوی 
آنها میزان مشخصی سود به آنها دهید. نکته مهم در این میان پرداخت هزینه 
فقط در ازای میزان فروش همکاران مان اس��ت. مزیت اصلی الگوی بازاریابی 

رابطه ای نیز دقیقا همین پرداخت هزینه فقط پس از فروش نهایی است. 
به عنوان یک برند برای پیش��برد اهداف مان در زمین��ه بازاریابی رابطه ای 
باید به دنبال افراد تاثیرگذار )نه به معنای تخصصی کلمه( باشیم. منظور من 
از افراد تاثیرگذار مش��تریان دارای انگیزه کافی برای اقدام در راستای فروش 
محصوالت مان است. اجازه دهید بازهم به مثال محصوالت ویژه نوزاد برگردیم. 
در این مورد برند ما نباید فقط بر روی والدین تمرکز کند. بدون تردید گروه 
مادر و پدر بزرگ ها و سایر بستگان نزدیک نوزاد نیز در دامنه مشتریان هدف 
ما قرار می گیرند. جلب نظر این دسته از افراد بستگی به موفقیت ما در زمینه 

پیاده سازی الگوی بازاریابی رابطه ای دارد. 
همکاری با دیگران در راستای بهبود وضعیت برندمان شرایط جالبی دارد. 
در م��ورد تولید ل��وازم نوزاد امکان همکاری حتی با کارش��ناس های طراحی 
داخلی خانه ها نیز وجود دارد. به این ترتیب آنها در صورت دریافت پیشنهاد 
برای طراحی اتاق کودک امکان معرفی برند ما را نیز خواهند داشت. در ازای 
این نوع معرفی امکان معرفی مش��ابه کارهای طراح مورد نظر از س��وی ما یا 
پرداخت میزان مشخصی دستمزد وجود دارد. بازهم تاکید می کنم، پرداختی 
برند ما فقط براس��اس میزان فروش همکارهای مان صورت می گیرد، بنابراین 

خبری از پرداخت پیش از فروش نهایی نخواهد بود. 
جمع بندی

بدون ش��ک اطمینان از اعتبار و ش��هرت مطلوب کسب و کارمان نیازمند 
تالش های بس��یار زیادی است. اگر ما تبلیغات مناس��بی در راستای معرفی 
محصوالت م��ان به مش��تریان نکنیم، س��ایت اصلی برندم��ان توجه چندانی 
جلب نخواهد کرد. این به معنای حضور س��ایت مان در رتبه های بسیار پایین 
موتورهای جس��ت وجو اس��ت. نکته مهم در این میان عدم تمایل بسیاری از 
کاربران به بررس��ی صفحات بعدی نتایج جس��ت وجو در گوگل است. به این 

ترتیب شاید حتی یک رتبه بدتر نیز موجب ناکامی برندمان شود. 
به عقیده بسیاری از صاحبان کسب و کارها موفقیت در بازاریابی و فروش 
نیازمند شیوه های مختلفی اس��ت. به همین دلیل معموال بازاریابی رابطه ای 
در کنار ش��یوه های سنتی تبلیغات و بهینه سازی موتورهای جست وجو مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
noobpreneur :منبع

بررسی آخرین روش های بازاریابی موفق اینستاگرامی)1(
10 تکنیک بازاریابی واقعا تاثیرگذار در 

اینستاگرام
ترجمه: علی آل علی: با یک میلیارد کاربر فعال در ماه هیچ تردیدی در مورد جایگاه 
باالی اینستاگرام در میان شبکه های اجتماعی بزرگ وجود ندارد. این حجم از کاربران 
موجب جلب توجه شمار وسیعی از برندها و بازاریاب ها شده است. آنها به اینستاگرام به 
چش��م یک پلتفرم استثنایی برای دسترسی به مخاطب هدف شان می نگرند. باتوجه به 
این نکته سهم ۱۵درصدی اینستاگرام از درآمد تبلیغاتی فیس بوک جای تعجب ندارد. 
البته براس��اس پیش بینی ها این سهم تا سال ۲۰۲۰ به ۷۰درصد خواهد رسید.  اگرچه 
اینستاگرام یک فرصت عالی برای برندها و بازاریاب ها به حساب می آید، با این حال توجه 
همگانی به آن موجب هجوم تعداد بسیار زیادی از برندها و بازاریاب های مختلف می شود. 
به این ترتیب س��طح رقابت تجاری در اینس��تاگرام به بیشترین حدش می رسد. بدون 
تردید تالش برای برجسته س��ازی برندمان در میان رقبای پرتعداد کار دش��واری است. 
درس��ت به همین خاطر ما نیازمند تکنیک ه��ای کاربردی در زمینه جلب نظر کاربران 
این پلتفرم هستیم. هدف اصلی مقاله کنونی بررسی ۱۰ تکنیک بازاریابی واقعا تاثیرگذار 

در اینستاگرام است. 
1. انتخاب یک جلوه و وفاداری به آن

همانطور که به احتمال زیاد می دانید، اینستاگرام حول محور زیبایی شناسی توسعه 
یافته اس��ت. در میان انواع مدل های زیبایی شناسی، الگوی دیداری اش در کانون توجه 
توس��عه دهندگان این پلتفرم ق��رار دارد. به همین خاطر دس��تیابی به مخاطب باال در 
اینس��تاگرام نیازمند خلق جلوه بصری جذاب برای برندمان است. متاسفانه بسیاری از 
برنده��ا بدون توجه به ارتباط میان جلوه های بصری ش��ان اقدام ب��ه پیروی از الگوهای 
متعدد در زمان واحد می کنند. یک برند موفق باید در اس��تفاده از س��بک و نوع رنگ ها 
برای محتوای اینستاگرامی خود ثابت قدم باشد.  نکته مهم درباره توجه به الگوی دیداری 
پایدار رقم تولید روزانه محتوا در اینس��تاگرام اس��ت. بر این اساس کاربران روزانه ۱۰۰ 
میلیون فیلم و عکس منتشر می کنند. بدون تردید برند ما نیازمند افزودن عنصری خاص 
به محتوای خود به منظور ایجاد تمایز اس��ت. برندهای موفق همیشه محتوایی با قالب 
کلی یکسان تولید می کنند. به این ترتیب مخاطب به سرعت محتوای برند موردنظر را 
در میان شمار انبوهی از محتواها در بخش جست وجو )Explore( پیدا خواهد کرد.  به 
عنوان مثالی موفق در زمینه وفاداری به قالب کلی محتوای بصری به نحوه فعالیت برند 
جو مالونه توجه کنید. این برند تصویر عمومی اش را همراه با طبیعت توصیف می کند. 
به این ترتیب در ش��بکه های اجتماعی نیز همیشه عنصری از طبیع در کنار پست های 

آنها حاضر است. 
2. نگارش کپشن های مرتبط با مخاطب هدف

یکی از بهترین راهکارها در جهت ماندن در ذهن مخاطب ایجاد پیوندی میان محتوای 
بازاریابی مان و زندگی روزمره آنهاست. به این ترتیب تا مدت ها نام برندمان در ذهن آنها 
خواهد ماند. اهمیت نگارش کپشن های کاربردی و دارای پیوند با مخاطب هدف برندها 
همین نکته اس��ت. وقتی از محتوای بازاریابی صحبت می کنیم، به ویژه در ش��بکه های 
اجتماعی، کپشن بخش جدایی ناپذیر آن محسوب می شود. یک کپشن مطلوب مخاطب 
ه��دف را به برندمان پیوند می ده��د. این امر موجب افزایش عالقه مخاطب به پیگیری 
کمپین ما خواهد شد.  گام نخست در زمینه نگارش کپشن و برقراری ارتباط با مخاطب 
هدف تحت عنوان »شناخت مخاطب« مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله هر برند 
باید مخاطب های هدف خود را شناسایی کند. امروزه اغلب برندها دارای بیش از یک نوع 
مخاطب هدف هستند. به این ترتیب باید محتوای خود را با سلیقه هر گروه از مخاطب ها 
هماهنگ کنند. چنین امری به برندها چند صدای مختلف می بخشد. نکته مهم در این 
میان تالش برای رفع هرگونه تضاد میان صداهای مختلف برندمان اس��ت. در غیر این 
صورت از جلوه حرفه  ای آن کاسته خواهد شد.  نمونه مطلوب در زمینه نگارش کپشن 
مربوط به برند بوچیز لندن است. این فست فود مشهور کپشن های محتوای اینستاگرامی 
خود را در کوتاه ترین شکل ممکن طراحی می کند. هنر اصلی آنها در ایجاد ارتباط قوی 
میان مشتریان و برندشان از طریق کپشن های کوتاه است. به این ترتیب دیگر حوصله 

کاربران نیز از مطالعه کپشن های طوالنی سر نخواهد رفت. 
3. بارگذاری بیش از اندازه پست ممنوع

اگر ش��ما قصد برجسته سازی کس��ب و کارتان در میان موج خروشان اینستاگرام را 
دارید، باید از بارگذاری بیش از اندازه پست دوری کنید. بی شک بارگذاری بیش از اندازه 
پست موجب رنجش خاطر کاربران می شود. نتیجه این امر نارضایتی و حتی بی توجهی 
به فعالیت برندمان در اینستاگرام خواهد بود.  نکته مهم در اینجا اطمینان از بارگذاری 
مداوم، نه بیش از اندازه، مطلب به منظور حضور در فهرست اخبار حوزه کسب و کارمان 
است. نتیجه چنین بحثی ضرورت طراحی یک برنامه زمانی دقیق برای بارگذاری مطلب 
در اینس��تاگرام است.  باتوجه به مطالعه موسس��ه CoSchedule Analysis، حالت 
ایده آل بارگذاری یک یا حداکثر دو پست در روز است. بهترین زمان های بارگذاری پست 
نیز بین ۸ تا ۹ صبح و حوالی ساعت ۲ بعد از نیمه شب خواهد بود.  نکته مهم در این 
میان عدم کاربرد توصیه های مطلوب برای یک برند نزد سایر برندهاست. به این ترتیب 
هر برندی باید اندکی شخصی س��ازی توصیه های مربوط به زمان بارگذاری پست را در 

دستور کار قرار دهد. 
4. استفاده از استوری برای محتوای در لحظه

اس��توری با اختالفی معنادار پرطرفدارترین بخش اینس��تاگرام به حس��اب می آید. 
اکنون کاربران اینستاگرام به طور میانگین ۵۰۰ میلیون استوری در طول روز بارگذاری 
می کنند. از نقطه نظر بازاریابی چنین اس��تقبالی از بخش اس��توری به معنای فرصتی 
طالیی برای برندها خواهد بود. برندها به منظور برجسته س��ازی هرچه بیشتر محتوای 
خود باید از بخش اس��توری اس��تفاده مناسب کنند. در غیر این صورت مسیر موفقیت 
کمپین های شان بسیار دشوار خواهد شد.  نکته جالب در مورد استوری حذف آن پس از 
۲۴ ساعت است. به این ترتیب ما نیازمند ویرایش سنگین محتوای استوری مان نیستیم. 
بخش استوری معموال برای بیان اخبار و اطالعات در لحظه کاربرد دارد. به عنوان مثال، 
نمایش آخرین اخبار در مورد همایش برندمان فقط از طریق بخش اس��توری جذابیت 
خاص خود را خواهد داشت. همچنین نمایش پشت صحنه کسب و کار از طریق استوری 

هیجان باالیی را به مخاطب هدف منتقل می کند. 
5. تولید محتوای کاربردی

بدون تردید ما با هدف توسعه برندمان در اینستاگرام حضور داریم. با این حال جلب 
نظر کاربران این پلتفرم بدون تمرکز بر روی حوزه تخصصی مان امکان ناپذیر خواهد بود. 
انتظار کاربران از یک برند فعال در زمینه تولید لوازم ورزش��ی تولید محتوای کاربردی 
و جذاب در همان حوزه اس��ت، بنابراین ورود به حوزه های دیگر یک اشتباه استراتژیک 

محسوب می شود. 
یکی از بهترین راهکارها برای جلب نظر مخاطب هدف تولید محتوای کاربردی است. 
ب��ه این ترتیب برندمان ب��ه طور خودکار ترقی قابل مالحظ��ه ای را تجربه خواهد کرد. 
گام نخست در این زمینه بیان نحوه تاثیرگذاری محصول مان بر روی زندگی مشتریان 
است. به هر حال کلید موفقیت برندها تولید محصول با هدف رفع مشکالت مشتریان 
اس��ت. اشاره به مش��کل مخاطب هدف و تالش برای رفع آن اهمیت حیاتی دارد.  برند 
م��زارع  کالیفیا یکی از نمونه های موفق در زمین��ه نمایش کاربرد محصوالتش بر روی 
زندگی مش��تریان است. آنها در زمینه تولید نوشیدنی های طبیعی شهرت باالیی دارند. 
در اینستاگرام نیز بخش قابل توجهی از پست های آنها را معرفی نوشیدنی های تازه شان 
تشکیل می دهد. در کنار معرفی نوشیدنی های طبیعی، معموال به خاصیت های درمانی و 

پزشکی آنها نیز اشاره کلی می شود. 
ادامه دارد...
influencermarketinghub :منبع

ایستگاهبازاریابی بهبود تاثیرگذاری سایت برندمان با الگوی تازه ای از بازاریابی

هر آنچه در مورد بازاریابی رابطه ای باید بدانیم
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3 راهکار برتر برای تقویت روحیه کارمندان
موفقیت کاری بیشتر با تقویت روحیه اعضای 

شرکت

یک��ی از پایه ای ترین چالش های مدیریت و رهبری ش��رکت ها تقویت 
روحیه کارمندان است. با پیشرفت صنایع گوناگون و موج تخصصی سازی 
رقاب��ت برای جلب نظر نیروی کار ماهر بیش از هر زمانی ش��ده اس��ت. 
همچنین برای افزایش س��ود ش��رکت مان تالش صرف برای اس��تخدام 
کارمندان بیش��تر بی فایده است. تمرکز اصلی برندها باید بر روی تقویت 

انگیزه و بهبود عملکرد نیروی کارشان باشد. 
یکی از راهکارهای کاربردی به جای استخدام نیروی کار بیشتر تالش 
برای افزایش سطح وابستگی و تعامل کارمندان با شرکت مان است. بدون 
تردید چنین هدفی به س��ادگی قابل دستیابی نیست، چراکه بسیاری از 
کارمندان هیچ عالقه و تعلق خاطری به محل کارش��ان ندارند. در ایاالت 
متحده )بزرگترین اقتصاد جهان( س��طح عالق��ه و تعلق خاطر کارمندان 
به ش��رکت ها بسیار پایین اس��ت. دلیل اصلی آن هم سطح پایین تعامل 
عاطفی و احساس��ی میان کارمندان و برندهاست. همه ما تجربه فعالیت 
ع��ذاب آور در محیط کار را داریم. از چش��م انداز فعل��ی چنین تجربه ای 

حاصل ناتوانی شرکت ها در تعامل سازنده با کارمندان شان است. 
نظرس��نجی س��ال ۲۰۱۸ موسس��ه گالوپ بیانگر نکات امیدبخش��ی 
در زمین��ه می��زان عالقه و تعام��ل کارمندان با برندهای محل کارش��ان 
اس��ت. نکته جال��ب اینکه در چنی��ن نظرخواهی بزرگ )بی��ش از  هزار 
شرکت کننده( و امیدوارکننده ای ۶۶درصد از کارمندان اعالم بی عالقگی 
و ناتوانی در تعامل س��ازنده با ش��رکت ها را کرده اند. به این ترتیب هنوز 
هم راه درازی پیش روی برندها به منظور دستیابی به کارمندان باانگیزه 
و عالقه مند به خود وجود دارد. در این مسیر بیشترین مسئولیت متوجه 
مدیران شرکت هاست. آنها به عنوان تصمیم گیرنده نهایی باید برنامه های 

بهتری برای مدیریت کارمندان شان داشته باشند. 
تا اینجا بیش��تر ب��ه خبرهای بد و ناامیدکنن��ده پرداختیم. با این حال 
دنیای کس��ب و کار حاوی نکات امیدبخش نیز هس��ت. ام��روزه توانایی 
و ابزارهای ش��رکت ها در راس��تای ایج��اد انگیزه و رابط��ه ای مطلوب با 
کارمندان ش��ان بسیار بیشتر از گذشته است. براساس مطالعه ای از سوی 
موسسه هاروارد بیزینس ریویو به سرپرسی اِما سپاال )نایت رئیس دانشگاه 
یل و اس��تاد دانشکده کس��ب و کار در زمینه هوش مصنوعی( شرکت ها 
فق��ط باید س��ه کارویژه مهم را انجام دهند. به ای��ن ترتیب میزان تعامل 
و رضای��ت کارمندان افزایش چش��مگیری خواهد یافت. وقتی کارمندانی 
دارای تعامل و راضی داش��ته باشیم، معنای ضمنی آن تقویت انگیزه شان 
نیز هست. در ادامه به بررسی هر کدام از این راهکارها خواهیم پرداخت. 

1. روحیه بخشی به کارمندان
یکی از چالش های اصلی تمامی ش��رکت ها در ارتباط با کارمندان شان 
آنچه »اعتبار احساس��ی« نامیده می ش��ود، اس��ت. این امر به ویژه برای 
استارت آپ ها بسیار مهم است. به طور معمول سطح دستمزد پیشنهادی 
اس��تارت آپ ها به کارمندان کمتر از ش��رکت های بزرگ است. به همین 
دلی��ل باید به دنبال راهکاری ب��رای جلب نظر کارمندان به ادامه فعالیت 
باش��ند. در این میان »استراتژی استارت آپ گرس��نه« کاربرد دارد. این 
اس��تراتژی بر روی افزودن کارمندان به گش��ت و گذارهای استارت آپ ها 
در دنیای کس��ب و کار اش��اره می کند. به این ترتیب کارمندان س��طح 
تعام��ل و تعلق خاطر بیش��تری را تجربه خواهند ک��رد. در نتیجه میزان 
وابستگی شان به شرکت افزایش می یابد. به عنوان مثال، ایجاد روحیه در 
کارمندان به منظور تغیی��ر رویه ای خاص در مقیاس ملی یا جهانی ایده 

مناسبی خواهد بود. 
اِما س��پاال تاکید بس��یار زی��ادی ب��ر روی رابطه عاطف��ی کارمندان با 
ش��رکت ها دارد: »مطالعات مراکز پژوهش��ی بیانگر میزان تمرکز، تعهد و 
روحیه بیش��تر افراد دارای هدف در زندگی یا شغل شان است. همچنین 
هدفمندی رابطه ای مس��تقیم با کیفیت خالقی��ت ما دارد. به این ترتیب 
مدیران کسب و کار باید به طور مداوم تاثیر مثبت فعالیت کارمندان شان 

بر روی زندگی مردم را یادآور شوند.«
یکی از بهترین راهکارها برای تقویت روحیه کارمندان بیان مس��تقیم 
تاثیر فعالیت ش��رکت بر روی زندگی مش��تریان اس��ت. ای��ن امر روحیه 

دسته جمعی کارمندان را خوب خواهد کرد. 
2. رابطه صمیمانه با کارمندان

در ط��ول دوران فعالیت��م ب��ه عنوان کارمند همیش��ه از ش��یوه رفتار 
نامناس��ب مدیران با کارمندان ش��ان تعجب می کردم. بسیاری از مدیران 
از کارمندان خود به عنوان دوس��ت یا مش��اور استفاده نمی کنند. این امر 
در جای خود چندان بد نیس��ت. با این حال رفتار نامناس��ب با آنها وجه 

توهین آمیز به خود خواهد گرفت. 
اِما س��پاال براس��اس مطالعه رسمی مرکز کس��ب و کار بریتانیا بر روی 
رابط��ه وف��اداری کارمندان و نح��وه رفتار مدیران به نکته جالبی اش��اره 
می کند: »هرچه رابطه میان مدیران و کارمندان صمیمانه تر باشد، میزان 

وفاداری و بازدهی کلی کارمندان افزایش می یابد.« 
مهربانی و دوستی با کارمندان شاید کار چندان دشواری نباشد. نمونه 
مطل��وب در این زمینه رئیس برند تویوتاس��ت. وی در س��خنرانی اش در 
دانشگاه بابسون به شیوه ای ساده برای شروع رابطه صیمیمی با کارمندان 
اش��اره می کند: »رابطه تان را با طرح یک پرسش س��اده شروع کنید. به 

عنوان مثال اینکه وضعیت کاری و زندگی شخصی تان چگونه است.« 
3. مراقبت از خود و کارمندان مان

شرایط رفاهی کارمندان در طول چند سال اخیر تغییر کرده است. در 
دسامبر گذش��ته آرون آین، مدیرعامل برند Lowell، در اقدامی رسمی 
به کارمندانش اهمیت خانواده و اولویت آن بر کار را یادآور ش��د. به این 
ترتیب در ش��رکت Lowell هرگونه مرخصی یا همراهی با کارمندان در 

راستای رسیدگی به مشکالت خانوادگی صورت می گیرد. 
نتیج��ه اقدام آرون آین برای دیگر کس��ب و کاره��ا توجه به وضعیت 
مطلوب جس��مانی و عاطفی کارمندان اس��ت. در غیر این صورت میزان 
کیفیت عملکرد آنها در طول زمان کاهش شدیدی خواهد یافت. به گفته 
اِما س��پاال: »توقف کار در ط��ول روز، اندکی تفریح ی��ا نرمش به بازیابی 
مج��دد روحیه نی��روی کار کمک می کند. همچنین مرزبندی مش��خص 
می��ان خانه و مح��ل کار از نظر روانی کارمندان را آس��وده خاطر خواهد 

کرد.«
عمل به س��ه توصیه فوق از نظر من چندان دش��وار نیس��ت. اگر شما 
هنوز عمل به این توصیه ها را ش��روع نکرده اید، از همین االن باید دست 

به کار شوید. 
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قرارگیری در مسیر رشد یکی از آرزوهای هر کارآفرین و بنیان گذار کسب وکار 
اس��ت که در ص��ورت آماده نبودن برای آن، عواق��ب نگران کننده ای در انتظارش 

خواهد بود.
هر کارآفرین یا مدیر کسب وکاری در رؤیاهایش روزی را می بیند که شرکتش 
به رش��د کافی رسیده باشد و درآمد مناس��ب برای استقالل مالی را تأمین کند؛ 
روزی ک��ه س��فارش خدمات یا محصوالت با روالی مناس��ب افزای��ش می یابد و 
مشتریان متعددی با ش��رکت ارتباط دارند. قطعا رسیدن به چنین مرحله ای در 
ذهن تمامی بنیان گذاران وجود دارد و آنها تالش می کنند تا با رس��یدن به آن، 

کمی از استرس های روزمره رهایی یابند.
رس��یدن به رش��د و جریان درآمدی مناس��ب را می توان هدف هر بنیان گذار 
استارت آپ دانست. آنها کسب وکار مدنظر خود را راه اندازی می کنند تا به امنیت 
مالی برس��ند و روی زندگ��ی افراد مرتبط با آن تأثیر بگذارند. قطعا رس��یدن به 
چنین هدفی آس��ان نیس��ت و نیازمند ازخودگذشتگی هایی خواهد بود که شاید 

در تصور افراد نگنجد.
کارآفرینان با اختصاص منابع کاف��ی زمانی و پولی و برنامه ریزی های صحیح، 
می توانند به اهداف مذکور دس��ت پیدا کنند. اختصاص منابع با هدف س��اختن 
بنی��ادی محکم برای کس��ب وکار، می تواند در کنار برنامه ه��ای دقیق بازاریابی و 
فروش، ش��ما را وارد مسیر رشد کند. البته پیش از واردشدن به چنین مسیری، 
باید آمادگی آن را داشته باشید تا به عنوان مثال، پس از افزایش شدید مشتریان، 

توانایی خدمت رسانی به همه  آنها را داشته باشید.
آماده سازی سیستم

رشد همان طور که هدف بس��یاری از کسب وکارها محسوب می شود، می تواند 
شروعی بر سقوط آنها نیز باشد. کارآفرینان برای جلوگیری از سقوط باید پیش از 
واردشدن به مسیر، زیرساخت و سیستم مناسب برای مدیریت آن را تأمین کنند. 

به عنوان مثال، پس از قرارگیری در مس��یر رشد، سفارش های مشتریان افزایش 
می یابد و شما باید پیش ازآن، برای اجرای سفارش ها و تأمین نیازها آماده باشید.
داس��تان های متعددی از کسب وکارهایی وجود دارند که با روش های گوناگون 
جذب سرمایه یا بازاریابی حرفه ای، به سرعت وارد مسیر رشد شده اند. بسیاری از 
آنها آمادگی چنین حجمی از پیشرفت را نداشته اند و درنتیجه، در مسیر شکست 
قرار گرفتند. درواقع با چنین روندی، رش��د س��ریع به عنوان قله  آخر کسب وکار 

عمل می کند و از آنجا، سقوط به نابودی شروع می شود.
زمان مناس��ب برای راه اندازی سیس��تم و زیرس��اخت، پیش از ورود به مسیر 
رش��د است. به بیان دیگر، باید کسب وکار خود را برای هدف نهایی و نه آنچه اآلن 
هس��تید، آماده کنید. اگر پیش از شروع مس��یر رشد، پیش نیازهای فنی و حتی 
فرهنگی را برایش آماده کنید، هجوم مشتریان و سفارش های جدید ضربه ای به 
کسب وکار نخواهد زد. در آن حالت، برای همه  سفارش های جدید راهکاری دارید 

و مدیریت آنها دشوار نخواهد بود.
استراتژی تفکر روبه جلو

امکان��ات دنیای امروز به بنیان گذاران قدرت می دهد سیس��تم ها را با هزینه و 
درگیری بسیار کمتر راه اندازی کنند. اینترنت و فناوری های مرتبط و نرم افزارهای 
گوناگون، امکان راه اندازی سیس��تم هایی را به م��ا می دهند که توانایی مدیریت 
رش��د را دارند. به عالوه، همکاری با ش��رکت ها و س��ازمان های دیگر نیز آسان تر 

شده و می توان در کنار دیگران، سیستم های بهینه تری برای رشد آماده کرد.
به عنوان نمونه ای از همکاری های اس��تراتژیک تصور کنید که آژانس بازاریابی 
دیجیتال دارید. ش��ما استراتژی های بازاریابی در دنیای مدرن و روش های آن را 
به مش��تریان آموزش و به س��ازمان های بزرگ نیز مشاوره می دهید. فرض کنید 
یکی از مش��تریان به راه اندازی راهکارهای شما تمایل پیدا می کند، اما ابزارهای 
الزم برای اجرای آن را ندارد. درنتیجه، مشتری از آژانس شما درخواست می کند 

تا راه اندازی استراتژی را نیز خودتان انجام دهید.
در سفارش باال، فرض کنید امکان راه اندازی زیرساخت های بازاریابی دیجیتال 
برای مش��تری را ندارید. در چنین موقعیتی، از قبل با یکی از ش��رکت های فعال 
در راه اندازی همکاری و مراوده کرده اید و اجرا را به آنها محول می کنید. شرکت 
مذک��ور به عن��وان پیمان��کار دوم پروژه وارد عمل می ش��ود و م��واردی همچون 
وب س��ایت و تبلیغات را با هدف بازاریابی دیجیتال فراهم می کند. درنهایت، شما 

دستاورد آنها را به عنوان محصول شرکت خود به مشتری تحویل می دهید.
در س��ناریو پیمانکار یا ش��ریک دوم می توان همه طرفی��ن حاضر در پروژه را 
برنده دانس��ت و چنین رویکردی را می توان در انواع کس��ب وکارها به کار گرفت. 
درواقع، با برنامه ریزی این چنینی شما پیش از رشد، سیستم مورد نیاز را به صورت 
همکاری با دیگر ش��رکت ها ب��رای آن فراهم خواهید ک��رد. به بیان دیگر، طوری 

برنامه ریزی می کنید که آینده را به عنوان هدف در سر داشته باشید.
دراختیارداشتن سیس��تم، یعنی بخش های موردنیاز برای مدیریت سفارش ها 
را در ساختار شرکت راه اندازی و تیم فنی را حتی به صورت دورکار تشکیل داده 
باش��ید و ساختارهای الزم برای تولید محصول )حتی به صورت مشارکتی( را نیز 
آماده کرده باشید. درنهایت، عناصر فروش و بازاریابی باید دقیقا برنامه ریزی شده 
باشند و منابع مالی نیز برای فراهم کردن نیازهای بیشتر در آینده ذخیره شوند.

درنهایت، فراموش نکنید رش��د می تواند هدفی در میانه مسیر رشد کسب وکار 
باش��د و نباید آن را به چش��م هدفی نهایی ببینید، چراکه ممکن اس��ت به نقطه  
اوج آخر ش��ما تبدیل شود. آماده سازی زیرساخت و سیستم ها را برای رشد بهتر 
و از آن مهم تر، نیاز احتمالی به تغییر سیستم ها در زمان رشد را در نظر بگیرید. 
با آمادگی این چنینی، می توان امیدوار بود رش��د فروش و درآمد به موفقیت های 

آتی منجر شود.
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با وجود اینکه قادر به دیدن فرهنگ س��ازمان تان نیستید، فرهنگ سازمان تان 
یک پدیده واقعی و ملموس تلقی می شود و ممکن است زمانی شما به آن توجه 
کنید که با مشکلی مواجه شده باشد. باید از ابتدا شروع کسب وکارتان به فرهنگ 
س��ازمانی توجه داشته باشید و آن را در راس��تای اهداف کسب و کارتان پرورش 
دهید. فرهنگ سازمانی ضعیف نه تنها بر حفظ کارکنان شما تاثیر می گذارد بلکه 
ش��هرت و خط مشی س��ازمان ش��ما را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت، 
مطالعات حاکی از آن اس��ت ک��ه جابه جایی کارکنان به دلیل فرهنگ س��ازمانی 

ضعیف، ۲۳.۶ میلیارد پوند در سال هزینه دارد.
هنگامی که تعداد کارکنان تان محدود باشد، شکل گیری فرهنگ سازمانی تان 
راحت ت��ر خواه��د بود و وقت��ی به تعداد آنها اضافه ش��ود، ش��کل گیری فرهنگ 
س��خت تر می شود. حفظ و نگهداری فرهنگ سازمانی که آگاهانه یا بدون آگاهی 

خلق کردید کار ساده ای نیست.
این موضوع حتی زمانی که شرکت شما در مرحله رشد است، اهمیت بیشتری 
پی��دا می کند. ب��ه کس��ب و کار »اوبر« نگاه کنی��د، زمانی که خ��ود را در میان 
جنجال ه��ای تبعیض آمیز و چندین دعاوی حقوقی یافت، در صدد تغییر فرهنگ 
سازمانی خود برآمد و اعالم کرد، هدف ما »انجام کار درست« نه تنها با تمرکز بر 

رشد، بلکه با تمرکز بر شفافیت و مشارکت است!
به عنوان رهبر کس��ب و کار در مورد فرهنگ س��ازمانی به سه نکته توجه داشته 

باشید:
1.فرهنگ سازمانی در مراحل اولیه کسب وکارتان شکل  می گیرد:

ش��ما در موقعیتی منحصر به فرد هستید و اکنون می توانید فرهنگ حاکم بر 
کس��ب و کارتان را تحت تاثیر قرار دهید. زمانی که یک شرکت در مراحل اولیه 
راه اندازی خود قرار دارد، فرهنگی که ایجاد می ش��ود پایه و اس��اس عملکرد آن 
خواهد بود. این فرآیند احتماال به طور طبیعی و بدون اینکه متوجه آن شوید، رخ 

می دهد و به تالش زیادی نیاز ندارد.
درحالی که در ش��رکت هایی که دارای رش��د قابل توجهی هستند ممکن ست 
زمان و منابعی را برای صرف س��رمایه گذاری در فرهنگ خود اختصاص دهند و 
طرح هایی را برای مدیریت فرهنگ س��ازمانی در حال رش��د خود داشته باشند. 
برای کارمندان مهم است که نقش متغیر رهبران کسب و کار چگونه روی فرهنگ 

سازمانی اثرگذار است.
2.ارزش ها و اهداف تان را واضح بیان کنید:

همان طور که ش��رکت رش��د می کن��د، باید ت��الش هماهنگ ت��ری در مورد 
ارزش های تعریفی که در آن فعالیت می کنید، وجود داشته باشد.

ش��ما ممکن اس��ت در انتخاب اهداف و فرهنگ سازمانی تان گیج بشوید، باید 
بدانید ش��ما تنها درگیر با این موضوع نیس��تید. به عنوان قدم اول، توجه داشته 
باش��ید که چگونه تمام جنبه های کس��ب و کار خ��ود را در قالب یک ماموریت 

معنی دار تعریف کنید.
آیا قالب هایی در قلب سازمان شما قرار دارند که واقعا کارکنان شما را درگیر 

کنند؟ این هسته ارزش های شماست که سبب درگیری کارمندان تان می شود.

برای ایجاد فرهنگ س��ازمانی مناس��ب، رهبران کس��ب و کارها باید نسبت به 
خواس��ته کارمندان خود آگاهی داش��ته باش��ند. بنیان گذاران کس��ب و کار باید 
مستندس��ازی کنن��د و با همه اعضای جدید ش��رکت به اش��تراک بگذارند. این 
فعالی��ت نه تنها مش��خص می کند که محیط با چه تغییراتی مواجه اس��ت و چه 
انتظاراتی از کارمندان دارید بلکه یک یادآوری ارزشمند است برای ارائه خدمات 

بیشتر به کارمندان را فراهم می کند.
3.به عنوان رهبر تیم اعتماد کارمندان تان را جلب کنید:

موضوع فرهنگ س��ازمانی  ب��ا رهبری گره خورده اس��ت. البت��ه، اگر رهبران 
کس��ب و کار بخواهند به فرهنگ س��ازمانی خود توجه داش��ته باشند، بدون شک 
آنها باید ارزش هایی را برای خود در نظر داشته  باشند. زمانی که کسب و کار خود 
را راه  اندازی می کنید، ممکن اس��ت شما چندین نقش مختلف را در سازمان تان 
برعهده داش��ته باشید. این بدان معنا نیس��ت که تالش های شما برای خلق یک 

فرهنگ سازمانی مناسب از بین برود.
مطالعات نشان می دهد که ۵۰درصد کارکنان به دلیل عدم شفافیت در فرهنگ 
س��ازمانی، به رهبران کس��ب و کار خود اعتماد ندارند. برای کاهش این مشکل، 

وضوح و شفافیت داشته باشید.
 ب��رای کارکنان تان زمان بگذارید و س��عی کنید در دس��ترس آنها باش��ید و 
اطالعات مهم را به موقع به آنها ارائه دهید، با این فعالیت ها اعتماد کارمندان تان 
به ش��ما افزایش می یابد. شاید این مسائل برای ش��ما جزئی و کوچک باشد، اما 

برای کارمندان شما اهمیت بسیار زیادی دارد.
entrepreneur/modirinfo  :منبع

فرهنگ سازمانی، عاملی برای حفظ و نگهداری کارمندان

پیش از شروع مسیر رشد، کسب وکارتان را برایش آماده کنید

مترجم: ملیکا نصیر
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

به قلم: پیتر کوهن موسس شرکت پیتر. اس کوهان و همکاران
  ترجمه: علی آل علی    
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مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان:
دانش آموزان نقش بسزایی در مدیریت مصرف انرژی در خانواده را دارند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : دانش آموزان در 
بهینه سازی فرهنگ صحیح مصرف انرژی در خانواده ، نقش بسزایی دارند

 رحمت قره خانی در دیدار با مدیران مدارس گرگان افزود: دانش آموزان نقش مهم و بسزایی در مدیریت کردن مصرف انرژی در خانواده 
را دارند تا از خاموشی های ناخواسته ناشی از کمبود انرژی جلوگیری کند. قره خانی با اذعان به اینکه اهمیت منابع انرژی باید به دانش 
آموزان به عنوان آینده سازان کشور تبیین و تشریح شود ، اضافه کرد :  مدارس با دار بودن ظرفیت باالی ایده و خالقیت در ترویج مصرف 
بهینه به خصوص از طریق معلمان و شیوه های غیرمستقیم اثرگذار هستند.مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان از 

معلمان و فرهنگیان خواست تا پیش از پایان سال تحصیلی ، نکات الزم برای بهینه سازی مصرف را به دانش آموزان منعکس نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی همدان در تکاپوی میزبانی از مسابقات قرآن وزارت بهداشت
همدان- خبرنگار فرصت امروز: معاون فرهنگی دانشـگاه علوم پزشـکی همدان با بیان اینکه این دانشگاه میزبان 
مسابقات کشوری قرآن و عترت وزارت کشور است گفت:بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت 

در 6 بخش آوایی، معارف قرآنی، پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری و 24 رشته برگزار می شود.
دکتر س��یما س��ادات الری با بیان اینکه این دانشگاه میزبان مسابقات کش��وری قرآن و عترت وزارت کشور است گفت:بیست و 
چهارمین جش��نواره قرآن و عترت وزارت بهداش��ت در ۶ بخش آوایی، معارف قرآنی، پژوهشی، فناوری، ادبی و هنری و ۲۴ رشته 
برگزار می شود.وی با بیان اینکه این مسابقات در سه مرحله دانشگاهی، منطقه ای و کشوری برگزار می شود ادامه داد: مرحله کتبی 
بیس��ت و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با ش��رکت ۹۸۰ نفر از دانشجویان، اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی همدان با رشد ۳۰ درصدی شرکت کنندگان برگزار شد.الری با اشاره به اینکه برگزاری مسابقات در چهار مرحله معارفی، 
آوایی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه به پایان رسیده است گفت: آثار شرکت کنندگان در مسابقه در بخش های پژوهشی و فناوری 
جهت ارزیابی به تهران منتقل شده است که خرداد ماه نتایج به صورت قطعی اعالم می شود. وی با اشاره به اینکه مرحله کشوری 
این دور از مسابقات شهریور ماه سال جاری در استان همدان برگزار  شود ابراز کرد: طی برنامه ریزی های صورت گرفته کالس های 
آموزشی خوبی با حضور اساتید مجرب در رشته های مختلف قرآنی در راستای توانمند سازی دانشجویان برای حضور در مسابقات 
انجام گرفته است.این مقام مسئول با اشاره به اینکه ظرفیت خوبی در دانشگاه علوم پزشکی و استان در حوزه قرآن وجود دارد بیان 
کرد: طبق ارزیابی های صورت گرفته، این دانشگاه با برخورداری از امکانات و فضای کافی و خوب، خود داوطلب میزبانی این دور از 
مسابقات شد. وی عنوان کرد: عالوه بر جشنواره قرآنی، در راستای ترغیب و تشویق هرچه بیشتر دانشجویان به قرآن، طرح حفظ 
یک جز در حال برگزاری است که به کسانی که بتوانند حافظ یک جز شوند هدیه نقدی به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان اهدا می شود. 

معاون آبفاشهری مازندران: 
در ماه های فصل گرم سال 20درصد به نرخ آب مصارف باالتر از25 متر 

مکعب افزوده می شود
ساری – دهقان : معاون خدمات مشترکین و درآمد آب وفاضالب شهری مازندران گفت: 
بر اساس قانون در ماه های خرداد، تیر ، مرداد و شهریور 20 درصد به نرخ آب مصرفی باالتر 

از 25 متر مکعب برای مصارف خانگی و غیرخانگی، افزوده می شود.
 مهندس مهدی لطفی با اشاره به بارندگی در ماه های گذشته اظهار داشت: با توجه به اینکه نعمت باران 
تا حدودی زمینهای خش��ک و بخشی از س��فره های آب زیر زمینی را سیراب نمود ولی همچنان ایران با 
کمبود آب مواجه است لذا با آغاز فصل گرما و برای جلوگیری از افت فشار آب، مدیریت مصرف و پرهیز از 
مصارف غیر ضروری برای مشترکین ضروری است.وی، افزود: درحال حاضر ۶۱۹ هزار و ۶۱۶ مشترک و یک میلیون و ۹۶ هزار و ۳۰۵  
آحاد در این استان از خدمات  این شرکت بهره مند هستند.معاون خدمات مشترکین آبفا شهری مازندران ادامه داد: ۵۲۳۵۲۷ مشترک 
در بخش خانگی، ۸۶۳ مشترک در بخش صنعتی و۶۴۴۹۸ مشترک در بخش تجاری و ۳۰۷۲۸ مشترک در سایر بخشها، تحت پوشش 
این شرکت قرار دارند.مهندس لطفی، تعداد انشعاب آب نصب شده در سال گذشته را ۱۵ هزار و ۱۴۶ فقره و فاضالب را ۳هزار و ۳۷۶ فقره  
دانست و تصریح کرد:  در این مدت ۶۴ هزار و ۷۳۸ کنتور خراب شناسایی و نسبت به تعویض ۱۶ هزار و ۶۹۴ کنتور اقدام شد.وی،  در 
بخش دیگری از سخنانش، پرداخت آب بها توسط مشترکین را در ارایه خدمات مطلوب به هم استانی های عزیز موثر دانست و گفت: به 
منظور کاهش اتالف وقت و سهولت در پرداخت شیوه های مختلفی برای پرداخت قبض آب مشترکین پیش بینی شد.مهندس لطفی در 
پایان، با بیان اینکه تعرفه آب خانگی بر اساس جدول طبقات مصرف از نرخ ۱۶۲۴ ریال آغاز  وبه صورت پلکانی حساب می شود، تصریح 

کرد: آب آزاد نیز برای ساخت و ساز ۷۱۶۰۹ ریال و برای مازاد مصرف ۳۷۴۵۰ ریال محاسبه می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی در سفر به گیالن اعالم کرد :
آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل- رودبار

رشت- مهناز نوبری :  معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز عملیات اجرایی آزادراه منجیل- رودبار خبر داد و گفت: 
با توجه به اهمیت این آزادراه در کریدور شـمال- جنوب و نقش موثر آن در حذف گلوگاه ترافیکی آزادراه قزوین- 

رشت با اتمام تجهیز کارگاه و رفع مشکالت معارضان عملیات اجرایی این پروژه آغاز شد.
دکتر خیراله خادمی با تاکید بر اهمیت این آزادراه در حذف گلوگاه  ترافیکی آزادراه قزوین- رش��ت گفت: کریدور ش��مال- جنوب به 
طول ۱۳۴۰ کیلومتر از انزلی تا بندر امام خمینی امتداد می یابد که از بندر انزلی تا تهران به طول ۳۷۰ کیلومتر شبکه آزادراهی موجود 
است و حلقه مفقوده این مسیر بخش منجیل- رودبار در آزادراه قزوین- رشت است.وی افزود:  با احداث و تکمیل بخش های باقیمانده 
در کریدور شمال- جنوب به ویژه حد فاصل منجیل تا رودبار بهره برداری از ظرفیت کامل بندر امام در شمال خلیج فارس فراهم می شود.

خادمی  با اشاره به انعقاد قرارداد اجرای ۸.۲ کیلومتر باقی مانده از آزادراه قزوین- رشت در سال گذشته افزود: ۲۸۵ میلیارد تومان رقم 
اولیه قرارداد است و با توجه به تعدیل و مدت زمان دو ساله ی اجرا هزینه تمام شده این پرژه ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.خادمی 
افزود : در طراحی این آزادراه از بین نرفتن کسب و کار مردم رودبار را یکی از فاکتورهای مهم معرفی و اعالم کرد: یکی از دغدغه های 
مردم رودبار به عنوان قطب تولید زیتون در کشور در خصوص احداث این آزادراه از بین رفتن رونق کسب و کار بود. و به همین دلیل این 
آزادراه طوری طراحی شد تا  مسیر رفت از داخل باند آزادراه و مسیر برگشت از مسیر فعلی شهر رودبار عبور کند تا گلوگاه ترافیکی رفع 

شود و آسیبی به کسب و کار هموطنان در رودبار وارد نشود. 

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی خبر داد:
خسارت 830 میلیارد ریالی سیالب اخیر به راهداری استان مرکزی

اراک- مینـو رسـتمی: مدیرکل راهـداری و حمل و نقـل جادهای اسـتان مرکزی گفت: 
بارش ها و سیالب اخیر 830  میلیارد ریال به راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 

خسارت وارد کرد. 
علی زندی فر ، در خصوص آسیب های وارد شده به راه های استان مرکزی پس از سیل بیان کرد: بیشترین میزان 
خسارت وارد شده به راه های آسفالته و ابنیه فنی مربوط به شهرستان تفرش معادل ۱۶۴ میلیارد ریال در رتبه اول 
است و ساوه با ۱۵۶ میلیارد ریال در جایگاه دوم شهرستان های آسیب دیده قرار دارد. وی افزود: در بحث آسیب به 
راه های شوسه بیشترین خسارت با ۴۰ کیلومتر به راههای شوسه شهرستان تفرش وارد شده و پس از آن شهرستان زرندیه با ۳۰ کیلومتر بیشترین 
آسیب را متحمل شده است. زندی فر رقم خسارت وارد شده به راه های آسفالته و شوسه استان مرکزی را در مجموع ۶۱۰  میلیارد  ریال دانست 
و در خصوص دیگر خسارات وارد شده گفت: چهار مورد تخریب کامل ابنیه  راهداری در شهرستان های زرندیه، ساوه و دلیجان و شهر غرق آباد 
رخ داد که مجموع خسارت ریالی آن همراه با جمع خسارات وارده به کل ابنیه استان برابر با ۲۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است. وی اضافه کرد: 
در همه شهرستان های استان به ابنیه های راهداری خسارت وارد شده است به طوری که ۱۰ مورد خسارت ابنیه در خنداب، ۳ مورد خسارت در 
زرندیه، ۶۵ مورد خسارت در خمین، ۱۲ مورد خسارت در تفرش، ۶ مورد در غرق آباد، ۲۵ مورد در محالت، ۴۴ مورد در شازند، ۷ مورد در ساوه، ۶ 
مورد در آشتیان، ۱۰ مورد در کمیجان، ۳ مورد در اراک و یک مورد خسارت در فراهان برجای مانده است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی خسارت وارد شده به ۱۹۲ ابنیه مذکور را ۲۲۰ میلیارد ریال بیان کرد و گفت: در سیل اخیر نیز ۴ دستگاه خودروی سبک، ۳۸ 
دستگاه خودروی نیمه سنگین و ۲۰ دستگاه خودروی سنگین دچار آسیب شده است که ۱۷ میلیارد ریال خسارت بر جای مانده است. وی افزود: 
در کنار آسیب به راه ها، ابنیه ها و ماشین آالت، ساختمان های راهداری در شهرستان تفرش، خمین و غرق آباد نیز دچار خسارت شدند که برآورد 

خسارت صورت گرفته برابر با یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است 

رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری خبر داد:
احداث باند دوچرخه سوار 

ساری – دهقان : احمد گوران با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت احداث 
باند دوچرخه سوار در بافت مرکزی شهر گفت: مطالعات کارشناسی این پروژه انجام شده و 

با همکاری سرمایه گذار احداث باند دوچرخه سوار در دستور کار قرار گرفت
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری س��اری ، احمد گوران 
رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری مرکز استان در گفت و گویی با اشاره به 
برنامه ریزی و مطالعات صورت گرفته در جهت س��المت ش��هر ؛ سالمت شهروندان و روان سازی ترافیک 
اظهار داشت: احداث باند دوچرخه سوار در راستای توجه به مطالبات شهروندی در بافت مرکزی شهر در دستور کار قرار گرفته است.وی 
افزود: طبق مطالعات انجام شده ، این باند در خیابان های قارن ،انقالب ، فرهنگ ، بلوار پاسداران ، بلوار امام رضا و بلوار فرح آباد راه اندازی 
خواهد شد.گوران به جذب سرمایه گذار در این پروژه اشاره کرده و ادامه داد: در این زمینه سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل 
شهرداری آماده همکاری با سرمایه گذاران است.این مسئول گفت: در این پروژه ایستگاه های کرایه دوچرخه در نقاط مختلف و برای رفاه 
حال شهروندان نیز پیش بینی شده است.رییس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری ساری به ۴۰وجود  پارکینگ 
در سطح شهر اشاره کرده و اظهار داشت:در راستای اجرای عدالت اجتماعی برای شهروندان، در خیابان های مرکزی شهر پارکبان ها در 

حال فعالیت هستند و همشهریان نیز همکاری الزم را با آنان دارند.

اخبار

قـم- خبرنـگار فرصـت امـروز: اسـتاندارقم با اشـاره به 
موقعیـت اسـتراتژیک منطقه ویژه اقتصادی سـلفچگان، به 
لـزوم پیگیری اتصال این منطقه ویژه اقتصادی به خطوط راه 

آهن تاکید کرد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اس��تاندار قم دکتر بهرام سرمس��ت 
اس��تاندار قم در هش��تمین جلسه ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید 
اس��تان که در سالن جلسات منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برگزار 
شد، لزوم انجام تکالیف قانونی دستگاهها را متذکر شد و اظهار کرد: 
در سال رونق تولید تمام دستگاه های اقتصادی و متولی تولید باید 
به وظایف خود به نحو احس��ن عمل کنند تا شاهد تحول در عرصه 
تولید و ش��کوفایی اقتصادی باشیم.اس��تاندار قم با اش��اره به برنامه 
بازدید از واحد های تولیدی پیش از جلس��ه، افزود: این بازدید های 
مس��ئوالن از واحد های مش��کل دار باید مستمر باشد و تا تدبیر راه 
حل رفع موانع آن پیگیری شود.سرمس��ت ظرفیت های قابل توجه 

منطق��ه ویژه اقتصادی س��لفچگان در مباحث تولیدی و اش��تغال را 
مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: قوانین مصوب مختص به مناطق 
ویژه اقتصادی باید بطور کامل اجرایی ش��وند و نباید تصویب قوانین 
ثانوی��ه خلل و مانعی در مس��یر رونق اقتص��ادی و حمایت از تولید 
و س��رمایه گذاری در این مناطق باش��د.وی به موقعیت استراتژیک 
منطقه ویژه اقتصادی س��لفچگان در قلب ایران اش��اره و تاکید کرد: 

اتصال این منطقه ویژه اقتصادی به خطوط راه آهن جهت پیش��برد 
اهداف و رونق تولید و نیز توس��عه اش��تغال باید به صورت جدی در 
س��طح ملی پیگیری شود.مقام عالی دولت در استان همچنین ادامه 
داد: برگزاری همایش فرصت های س��رمایه گذاری و رونق تولید در 
اس��تان قم، فرصت مناسبی جهت تحقق ش��عار سال بوده و منطقه 
ویژه س��لفچگان باید در این برنامه نقش مهمی ایفا نماید.اس��تاندار 
قم در خاتمه با بیان اینکه اولویت اس��تان در منطقه ویژه اقتصادی 
س��فچگان حفظ و تثبیت اش��تغال و در ادامه توس��عه ظرفیت های 
تولیدی است، خاطر نشان کرد: برنامه ریزی الزم برای بهره برداری 
از چن��د واحد عمده صنعتی و کلنگ زنی از واحدهای جدید در این 
منطقه تا هفته دولت صورت گیرد.الزم به ذکر اس��ت در ابتدای این 
برنامه استاندار قم از واحدهای تولیدی گال پرتی، سروش دیزل مبنا 
و دنا چسب مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان بازدید نمود 

و از نزدیک در جریان مشکالت این واحدهای تولیدی قرار گرفت.

ارومیه – رونق: در راسـتای آبرسـانی به شـهر مرگنلر از 
مخزن آب شـرب شهر شـوط با همت مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان آذربایجان غربی، تفاهم نامه ای بین شرکت 
آب و فاضالب اسـتان آذربایجان غربی و سازمان منطقه آزاد 

تجاری و صنعتی ماکو مبادله گردید.
طب��ق مفاد ای��ن تفاهم نامه، س��ازمان منطق��ه آزاد تجاری و 
صنعتی ماکو متعهد گردید مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال طی دو سال 
جهت اجرای عملیات پروژه فوق در وجه ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان واریز نماید . پیگی��ری مابقی اعتبارات پ��روژه از مبادی 
ذیرب��ط و برگزاری مناقصه های خرید مصال��ح و لوله و اتصاالت 

و اج��را به عهده ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان غربی 
خواه��د بود.اجرایی ش��دن مفاد این تفاهم نام��ه منوط به انجام 

تأمین اعتبار از طریق منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و انعقاد 
قرارداد جداگانه ای است که بعد از انجام سایر تعهدات تفاهم نامه 
توس��ط شرکت آب و فاضالب انجام خواهد پذیرفت. طبق برآورد 
کارشناسان ش��رکت هزینه اجرای فاز اول این طرح بالغ بر ۲۱۰ 
میلیارد ریال میباش��د که پس از تخصیص اعتبارات الزم طی ۲ 
س��ال آتی اجرایی خواهد ش��د.مدیرعامل منطقه آزاد ماکو ،آقای 
دکتر س��لیمانی و مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان 
غرب��ی، آق��ای مهندس اکبری ، طی اظهارات��ی این طرح را برای 
اهالی ش��هر مرگنلر مایه خیر و برکت و در جهت خدمتگزاری به 

مردم منطقه ارزیابی نمودند.

کرج- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت شهرک 
هـای صنعتی البرز اعالم کـرد: با حمایـت و پیگیری های 
اسـتاندار و نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسـالمی، 
واحد های صنعتی دانش بنیان استان می توانند از معافیت 
15 سـاله مالیاتی و دریافت تسـهیالت با سـود تک رقمی 

بهره مند شوند.
محمد امین فرشی اظهار داش��ت: همچنین واحدهای صنعتی 
که قابلی��ت تولید محصوالت دانش بنی��ان را ندارند می توانند با 
تجدید منابع مالی از طریق بانک ها ، تکمیل طرح های صنعتی یا 
سرمایه در گردش از تسهیالت الزم برخوردار شوند .وی در بخش 
دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت های زیست محیطی 
و محدودیت اراضی مل��ی و منابع طبیعی افزود: به همین منظور 
نیاز اس��ت تا بخش اعظم��ی از صنایع در ش��هرک های صنعتی 

اس��تان مستقر شوند.فرش��ی گفت: در زمان حاضر، ۱۲ شهرک و 
ناحیه صنعتی در حال بهره برداری در س��طح اس��تان البرزداریم 
که با توجه به محدودیت و کمبود زمین صنعتی در استان، آماده 
سازی زیرساخت ها برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک ها 
و نواحی صنعتی یکی از الزامات توس��عه صنعتی اس��ت.وی ادامه 

داد: با ه��دف اجرای برنامه های حمای��ت از تولید ملی، از زمانی 
که سرمایه گذار و صنعتگر به شرکت شهرک های صنعتی استان 
البرزمراجعه می کند تا زمان ش��روع تولی��د و آغاز بهره برداری و 
نیز در شرایط بحران، همراه و هم پای تولیدکننده هستیم .فرشی 
افزود: امس��ال ۷۰۰ میلیارد ری��ال اعتبار از مح��ل منابع داخلی 
این ش��رکت برای توسعه زیر ساخت های ش��هرک های صنعتی 
دراس��تان پیش بینی شده اس��ت.وی در بخش دیگری از سخنان 
خود به احصاء واحدهای صنعتی در اس��تان اشاره کرد و گفت: با 
هدف رونق تولید، به صورت مرتب نشست هایی برگزار تا با احصاء 
مشکالت واحدهای صنعتی و رفع موانع تولید، شاهد رونق فعالیت 
بیش از پیش واحدهای صنعتی و به تبع آن افزایش اش��تغال در 
اس��تان باشیم.بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی در 

استان البرز مشغول به فعالیت هستند.

اهواز- شبنم قجاوند: روز قدس، روز خیزش مسلمانان دنیا 
در حمایت از مردم مظلوم فلس��طین و ی��ادگار ماندگار حضرت 
ام��ام خمینی )ره( بنیان گذار کبیر جمهوری اس��المی ایران در 
راس��تای زنده نگه داشتن روحیه ظلم ستیزی در مقابل استکبار 
و اس��تبداد اس��ت، روز قدس روز خروش ملت های اس��المی بر 
علیه هر گونه تجاوز و اش��غالگری است.نام گذاری آخرین جمعه 
م��اه مبارک رمض��ان به نام روز ق��دس یادگار و نش��انه تدبیر و 
دوراندیشی حکیمانه امام راحل)ره( برای حمایت از ملت مظلوم 
فلسطین و بیانگر اعتقاد و پایبندی رهبر معظم و مردم ایران به 
اندیش��ه وحدت و انسجام اس��المی مقابل زورگویان و یکه تازان 

عرصه جهانی اس��ت تا برای همیش��ه مس��ئله فلسطین در یاد و 
خاطره مسلمانان عالم زنده بماند.با توجه به شرایط کنونی مردم 

مظل��وم و بی پناه فلس��طین و نزدیک ب��ودن روز جهانی قدس 
از کارکنان ش��ریف و تالشگر ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
دعوت می نمایم همچون گذش��ته همگام و همراه با مردم عزیز 
ایران با ش��رکت پر ش��ور در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس، 
ضم��ن ابراز هم��دردی با مردم مظلوم و س��تمدیده فلس��طین، 
یکبار دیگ��ر با آرمان های حضرت امام راحل )ره( و مقام معظم 
رهبری”مدظل��ه العال��ی” تجدی��د میثاق نماییم و ب��ا این عمل 
خداپس��ندانه، ش��وکت و افتخاری برای این روزهای پر از اقتدار 
کش��ور فراهم نموده و با تس��ری آن به جهانیان، مقدمات آزادی 

همه مسلمین را فراهم آوریم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: اولین جلسـه کارگروه 
طرح صیانت از منابع آب در سال جاری با حضور معاون امور 
اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری کل استان 
هرمزگان ، مدیران دسـتگاه های ذیربط در حوزه آب و آبفا ، 
کشـاورزی، محیط زیست در شرکت آب منطقه ای هرمزگان 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان ، قائم 
مقام مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان ؛ در خصوص این 
ط��رح گفت : در طرح صیانت از منابع آب ۵ اولویت راهبردی وجود 
دارد ش��امل حفاظت انتظامی و قضایی از منابع آب س��طحی و زیر 
زمینی ، مدیریت و بهینه س��ازی مصرف آب در بخش کش��اورزی، 
صنعتی ، آموزش، اطالع رسانی و فرهنگ سازی ، بازچرخانی منابع 
آب ، امور هماهنگی پش��تیبانی و نظارت که نقش��ه راه اجرای طرح 
را مش��خص می کند.حسن ساالری با اشاره به اولویت راهبردی اول 
طرح بیان کرد : با توجه به سیالبهای اخیر در سطح کشور که منجر 

به بروز خس��ارت زیادی به مردم ش��د ، این نشست با محوریت رفع 
تصرف از رودخانه ها تش��کیل شده است.س��االری ضمن برشمردن 
مفاد قانون درباره رودخانه ها اظهار داش��ت : براساس تبصره ۳ ماده 
۲ قان��ون توزی��ع عادالنه آب مصوب ۱۳۶۱، ایجاد ه��ر نوع اعیان و 
حف��اری و دخ��ل و تصرف در بس��تر رودخانه ها و انه��ار طبیعی و 
کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین 
در حری��م قانونی س��واحل دریاها و دریاچه ها اع��م از طبیعی و یا 

مخزنی ممنوع اس��ت.وی اضافه ک��رد : و در صورتی که اعیانی های 
موج��ود در بس��تر و حریم انه��ار، رودخانه ها ، کاناله��ای عمومی ، 
مس��یلها، مرداب و برکه های طبیعی مزاحم تش��خیص داده ش��ود 
ب��ه متصرف اعالم می ش��ود تا ظرف مدت معین��ی در تخلیه و قلع 
اعیانی اقدام کند و در صورت اس��تنکاف، با اجازه و نظارت دادستان 
یا نماینده او اقدام به تخلیه یا قلع خواهد ش��د. قائم مقام مدیرعامل 
ش��رکت آب منطقه ای هرمزگان تصرفات بستر و حریم رودخانه را 
کشت و زرع غیر مجاز در حریم و بستر رودخانه ، ساخت و ساز غیر 
مجاز در حریم و بستر ، برداشتهای غیر مجاز شن و ماسه عنوان کرد 
و بیان داشت : تصرف بستر و حریم رودخانه ها پیامدهای زیادی به 
همراه دارد از جمله افزایش خطرات ناشی از سیل ، به خطر افتادن 
پایداری س��ازه ها و تاسیسات آبی مسیر ، عدم تغذیه طبیعی سفره 
های آب زیرزمینی و معکوس عمل کردن رودخانه ، عدم دسترسی 
به رودخان��ه جهت حفظ و نگهداری ، افزای��ش هزینه های اجرایی 

پروژه های تقاطعی رودخانه که از مهمترین آنها می باشند.

استاندار قم دستور داد :
پیگیری ویژه اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به خطوط راه آهن

شرکت آب وفاضالب شهری استان آذربایجان غربی:

امضای تفاهم نامه آبرسانی به شهر مرگنلر

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی البرز:
صنایع دانش بنیان البرز از معافیت مالیاتی 15 ساله بهره مند می شوند

پیام مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بمناسبت روز جهانی قدس

برگزاری اولین جلسه کارگروه طرح صیانت از منابع آب در شرکت آب منطقه ای هرمزگان

اصفهـان- قاسـم اسـد: روابـط عمومـی وزارت نیرو 
همزمـان بـا روز ارتباطـات و روابط عمومـی طرحی را با 
عنوان شـهروند خبرنگار برای جلب مشـارکت مردم در 
اطالع رسـانی موضوعات مرتبط با صنعـت آب و برق در 

کشور آغاز کرده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، بدین منظور 
از تمام��ي عالقه مندان دع��وت به عمل مي آید تا با ارس��ال اخبار، 
تصاوی��ر و فیلم هاي حوزه صنعت آب و برق در زمینه هاي: مدیریت 
مص��رف،  حوادث، خدمات رس��اني، کیفی��ت آب، وضعیت فاضالب، 
خدمات برق رس��اني و ... استان، شهر و محله خود شهروند خبرنگار 
وزارت نیرو باشید.آثار منتخب در سایت، کانال و صفحات اجتماعي 

وزارت نیرو در صورت وجود مش��خصات با نام ارسال کننده باز نشر 
داده می ش��ود و تمامي آثار در جشنواره نیرو رسانه که در سال ۹۸ 
برگزار مي ش��ود ش��رکت داده خواهند ش��د و به آثار برتر جوایزی 

اه��دا خواهد ش��د.همچنین ش��هروند-خبرنگارانی ک��ه ۲۰ مطلب 
ارس��الی آن ها در خروجی های مربوطه منتش��ر شود کارت شهروند 
خبرنگار افتخ��اری وزارت نیرو را دریاف��ت خواهند کرد.مخاطبین 
مي توانن��د آثار خود را ب��ه آدرس http://pr.moe.gov.irو یا از 
طریق پیام رس��ان به آدرسnirooreporter@ ارسال کنند. در 
صورت ارس��ال از طریق آدرس سایت حجم فایل نمی بایست بیشتر 
از ۱۵ مگابایت باش��د و در صورت ارس��ال از طریق پیام رس��ان نیز 
#ش��هروند_خبرنگار بایستی در ابتدای کپش��ن درج شود.گفتنی 
است: تصاویر ارسالي داراي زیرنویس باشد و در هنگام فیلم برداري 
زم��ان و مکان و توضیحات موضوع به صورت گفتاري ضبط ش��ود. 

همچنین در زمان ضبط فیلم گوشي در حالت افقي باشد.

گـرگان- خبرنگار فرصـت امروز: مدیرعامل شـرکت توزیع 
نیروی برق گلستان گفت : قبوض کاغذی مشترکین برق از 29 

مردادماه سالجاری حذف و از طریق پیامک ارسال خواهد شد.
علی اکبر نصیری گفت : طی بخشنامه های ابالغی از سوی شرکت 
توانیر ، کلیه قبوض کاغذی مشترکین برق در راستای کاهش هزینه 

حذف خواهد ش��د.وی افزود :شماره تلفن اکثر مشترکین در اختیار 
توزیع برق گلستان قرار دارد و از مشترکینی که شماره تلفن همراه 
آنها ثبت نشده  و یا جهت بروز رسانی اطالعات خود درخواست می 
ش��ود در اس��رع وقت نسبت به ثبت ش��ماره تلفن همراه خود اقدام 
نمایند.نصیری ادامه داد : روش��هایی که مشترکین می توانند شماره 

تلفن همراه خود را ثبت کنند بشرح ذیل است :۱-مراجعه به صفحه 
اول س��ایت شرکت برق گلستان۲ -ارسال عدد ۲ به سامانه پیامکی 
 ICT ۲۰۰۰۰۱۵۲۱۳-مراجع��ه به دفاتر پیش��خوان دول��ت یا دفاتر
روس��تایی۴-اعالم ش��ماره تلفن همراه به مامورین برق در محل۵-

مراجعه به ادارات برق  در شهرستانها

آغاز به کار طرح »شهروند خبرنگار« در وزارت نیرو

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

حذف قبوض کاغذی مشترکین برق از 29 مرداد ماه سالجاری

شنبه
11 خرداد 1398

شماره 1322
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صنایع  دس��تی از یک  سو بر اقتصاد کش��ور تاثیرگذار است و می  تواند 
موجب رش��د صادرات غیرنفتی کش��ور ش��ود و زمینه اشتغال را فراهم 
کند و از س��وی دیگر بستری است برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در 

داخل و خارج کشور.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، دهم ژوئن برابر با 
بیس��تم خرداد به عنوان روز جهانی صنایع دستی نامگذاری شده است. 
بهمن نامور مطلق، معاون س��ابق صنایع دستی و هنرهای سنتی، سال 
گذش��ته به مناس��بت چنین روزی گفته بود: »جای��گاه حقیقی صنایع 
دس��تی ایران در س��طح بین المللی بس��یار بیش از وضعیت امروزی آن 
اس��ت. به عب��ارت دیگر صنایع دس��تی ایران تا جایگاه بایس��ته جهانی 
فاصل��ه زیادی دارد؛ البته اقداماتی درخ��ور این حوزه نیز صورت گرفته 
و زمینه هایی کم و بیش فراهم ش��ده است، بنابراین در وضعیت کنونی 
هنوز میان استعدادهای بالقوه و وضعیت بالفعل صنایع دستی در عرصه 

بین المللی شکاف قابل توجهی وجود دارد.«
 هنری مورد اقبال عموم

صنایع دستی در کشور ما از آن دست حوزه هایی است که پس از گذر 
س��ال ها و قرن ها همچنان پتانسیل رشد دارد. در سال های اخیر شاهد 
بوده ایم که بس��یاری از جوانان از رش��ته های پزشکی و مهندسی فاصله 
گرفته و سراغ رشته های هنری از جمله صنایع دستی رفته اند. از طرف 
دیگر بسیاری از افراد به »چیدمان خانه ایرانی« روی آورده اند و ترجیح 
می دهند در دکور خانه ش��ان از صنایع دس��تی ایرانی و بومی استفاده و 
فضایی س��نتی ایجاد کنند. این قبیل تغییرات نش��ان می دهد ایران از 
ظرفیت های هنری و بومی باالیی برخوردار است و خواهان بسیار دارد و 
محصوالت برآمده از این صنعت همچنان مورد اقبال عموم مردم است.
صنایع  دس��تی از یک  سو بر اقتصاد کش��ور تاثیرگذار است و می  تواند 
موجب رش��د صادرات غیرنفتی کش��ور ش��ود و زمینه اشتغال را فراهم 
کند و از س��وی دیگر بستری است برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در 

داخل و خارج کشور.
با این تفاس��یر واضح اس��ت که چرا بای��د نگاه جام��ع و برنامه ریزی 
منسجمی برای تولید و معرفی محصوالت این حوزه داشت. سال هاست 
در مناس��بت های مختل��ف از جمله روز جهانی صنایع دس��تی، هنگام 
برپایی نمایشگاه ها و در همایش های مربوط به صنایع دستی، از اهمیت 
این حوزه گفته می ش��ود و جمله هایی رد و بدل می شود مبنی بر اینکه 
در برنامه ریزی  ه��ای کالن کش��ور باید به صنایع دس��تی توجه ویژه ای 
داش��ت اما فعاالن این حوزه معتقدند در عمل آن اتفاقی که باید، هنوز 

به وقوع نپیوسته است.
در ای��ن اوضاع و اح��وال اما همه به حرف زدن بس��نده نکرده اند؛ در 
چند س��ال اخیر تعدادی از جوانان متخصص در رشته فناوری اطالعات 
- برنامه نویس��ی وب، برنامه نویس��ی اندروید، ه��وش مصنوعی، تجارت 
الکترونیک و... - و کارشناس��ان بازاریابی و عالقه مند به صنایع دس��تی 
کمر همت بستند و استارت آپ هایی در این زمینه راه انداختند. در ادامه 

می خواهیم هدف این استارت آپ ها، نحوه فعالیت شان و چالش هایی که 
بر سر راه شان است، به طور مختصر بررسی کنیم. 

استارت آپ ها واسطه ها را حذف می کنند
نظ��ام توزیع در کش��ور ما ب��ا معضالت متعددی روبه رو اس��ت و این 
مش��کالت تنها مرب��وط به حوزه صنایع دس��تی نیس��ت. توزیع کاال و 
خدم��ات از جمله بخش ه��ای مهم در اقتصاد کشورهاس��ت که از یک 
طرف کاال ه��ا و خدمات را در اختیار مصرف کنن��دگان و از طرف دیگر 
اطالعات و نقدینگی را به بخش های تولیدی )داخل یا خارج از کش��ور( 
ارائ��ه می دهد. به طوری که بخش توزی��ع کاال و خدمات را می توان به 
عنوان موتور رش��د بخش های تولیدی اقتص��اد در نظر گرفت، اما نظام 
توزیع کاال و خدمات در کش��ور های کمتر توس��عه یافته و به خصوص در 
ایران به شکلی است که نه تنها توزیع کاال ها و خدمات با کمترین هزینه 
و زمان صورت نمی گیرد، بلکه این نظام تمایل زیادی برای اس��تفاده از 
ابزار و روش های نوین توزیع کاال و خدمات ندارد، بنابراین انگیزه تولید 

را هم کاهش می دهد.
در ح��وزه صنایع دس��تی یک��ی از مهم ترین مش��کالت هنرمندان - 
به خصوص هنرمندان روستایی که دسترسی به بازار هدف ندارند - ورود 
واس��طه ها به بازار فروش اس��ت و از آنجایی که روستاییان برای تامین 
معاش خانواده مجبور به فروش محصول با نازل ترین قیمت می ش��وند، 
س��ود اصلی به دس��ت واس��طه ها می افتد. قاعدتا اگر بازارهای هدف به 
مراکز تولید وصل شوند، بخش مهمی از سود در قسمت تولید و فرآوری 
قرار می گیرد و دس��ت واس��طه ها از بازار کوتاه می ش��ود. هدف از غرفه 
دادن به تولیدکننده ها در شهرهای بزرگ و برگزاری نمایشگاه نیز دقیقا 
همین اس��ت، اما س��وال این اس��ت که آیا همه زنان و دختران روس��تا 
برای ش��رکت در این نمایشگاه ها از سوی خانواده حمایت می شوند؟ آیا 
همه ش��ان از پس همان اندک  هزینه حضور چند روزه ش��ان در شهری 
دیگ��ر برمی آین��د؟ و از طرفی، چق��در احتم��ال دارد در آن بازه زمانی 
مش��خص و کوتاه برخی مصرف کنندگان واقعی بتوانند در محل حضور 
پیدا کنند؟ در واقع هر فعالیت تجاری که وابسته به حضور فیزیکی افراد 

است، در سودآوری نیز با محدودیت هایی مواجه می شود.
هرچند این نکته را هم باید در نظر گرفت که رسالت این نمایشگاه ها 
تنه��ا فروش محصوالت نیس��ت، در واقع برگزاری آنه��ا کمک می کند 
تولیدکنن��دگان رش��ته های مختل��ف صنایع دس��تی با یکدیگر آش��نا 
ش��وند، بازار هدف را بشناس��ند و اسپانس��ر جذب کنند. با همه اینها، 
محدودیت ه��ای موجود در این ن��وع از بازاریابی برخی از متخصصان را 
به فکر انداخت راهی بیابند تا واس��طه های توزیع را حذف کنند، س��ود 
واقع��ی را ب��ه تولیدکننده برس��انند و محصوالت را ب��ا قیمت واقعی به 
دس��ت مصرف کنن��ده بدهند و از طرفی محدودیت زم��ان و مکان را از 
س��ر راه بردارند. حاصل کار راه اندازی اپلیکیشن هایی است که کاربران 
ش��امل »تولیدکننده« و »مصرف کننده« در آن پروفایل شخصی شان را 

می سازند و می توانند به طور مستقیم با هم در ارتباط باشند.

دسترسی آسان مطابق با ذوق خریدار
جدا از حذف واس��طه این اس��تارت آپ ها دو سود قابل توجه دیگر نیز 

دارند.
ی��ک؛ از بین رفتن مح��دوده و مرزبندی جغرافیایی و بزرگ ش��دن 
بازار: فرض کنیم ش��ما عالقه مند به صنایع دستی اصفهان هستید و به 
دالیلی نمی توانید به این اس��تان س��فر کنید، این اپلیکیشن ها به شما 
کمک می کنند محصول دلخواه تان را از سراس��ر ایران با کمترین قیمت 
خریداری کنید. از طرف دیگر، اگر ش��ما تولیدکننده صنایع دس��تی در 
روستایی کوچک و دورافتاده هستید و همین باعث شده نتوانید به بازار 
ه��دف نزدیک ش��وید، با قرار دادن محصوالت تان در این اپلیکیش��ن ها 
می توانید خری��داران را بیابید. در واقع هم تولیدکننده و هم خریدار به 

بازار بزرگ تری دسترسی دارند.
دو؛ فراهم شدن امکان بررسی سلیقه و ذائقه مشتری و تولید براساس 
آن: وقت��ی ب��ازار بزرگ می ش��ود، بالطبع تعداد خری��داران هم افزایش 
می یابد. در نتیجه به طور دقیق تری می توان س��لیقه مشتری را بررسی 
ک��رد و با توجه ب��ه ذائقه او محصوالت را طراح��ی و تولید کرد. آگاهی 
از س��لیقه مشتری و سفارشی سازی هم به سود تولیدکننده است و هم 

خریدار.
ج��دا از م��واردی که گفته ش��د، برخی از این اپلیکیش��ن ها به تولید 
محت��وای تالیفی و تصویری و ویدئویی در حوزه »چیدمان خانه ایرانی« 
نیز پرداخته اند. در واقع ش��ما هنگام خریداری یک محصول، در صورت 
تمایل می توانید در زمینه نحوه اس��تفاده از آن راهنمایی دریافت کنید؛ 
ب��ه عن��وان مثال اینکه محصول خریداری ش��ده در کن��ار چه رنگ ها و 
محص��والت دیگری و در چه فضایی بیش��تر نم��ا دارد، نحوه مراقبت از 
آن به چه صورت اس��ت و چطور می ش��ود به بیشتر شدن طول عمر آن 

کمک کرد و.... 
عالوه بر این، برخی از آنها فضایی را فراهم کرده اند تا عالقه مندان به 
حوزه صنایع دس��تی بتوانند به صورت مجازی در رشته مورد نظر خود 
آموز ش های اولیه را دریافت کنند و در صورت تمایل برای ش��رکت در 

کالس های حضوری در شهر خود راهنمایی می شوند.
آشنایی با استارت آپ های حوزه صنایع دستی

اگ��ر همین ح��اال عب��ارت »اپلیکیش��ن های خرید و ف��روش صنایع 
دستی« را گوگل کنید، با لیستی از آنها مواجه خواهید شد و اگر کمی 
دیگ��ر به جس��ت وجوی تان ادامه دهید، متوجه خواهید ش��د که اغلب 
این وب س��ایت ها و اپلیکیش��ن ها در باره زمانی نزدیک به هم راه اندازی 
ش��ده اند و روزبه روز هم به تعدادشان اضافه می شود؛ به این و ب سایت ها 
و اپلیکیش��ن ها، صفحات اینس��تاگرامی را هم اضاف��ه کنید که در حال 
معرفی و فروش محصوالت صنایع دس��تی هستند و بخش قابل توجهی 
از ب��ازار ف��روش را به خود اختص��اص داده اند. با این ح��ال بنیانگذاران 
این اس��تارت  آپ ها اغلب از افزایش رقبا خشنودند، چرا که معتقدند هر 
کس��ی به این حوزه وارد شود، به بزرگ شدن بازار کمک می کند. البته 

برخی از افراد که سود کوتاه مدت را به سود بلندمدت ترجیح می دهند، 
چالش های��ی را در عرضه خدمات برای س��ایرین به وج��ود می آورند و 
دی��د مصرف کننده و خری��دار را به خری��د اینترنتی خ��راب می کنند. 
ب��ه عنوان مثال وقتی ش��ما کاالیی را س��فارش می دهی��د و در نهایت 
کاالی��ی را دریافت می کنید که هیچ ش��باهتی به تصویر ثبت ش��ده اش 
در فروش��گاه آنالین ندارد یا مثال وقتی محصوالت با قیمت کارشناسی 
نشده عرضه ش��وند، قطعا در نگاه تان به خرید اینترنتی تاثیرگذار است 
و موارد این چنینی می تواند س��بب بدبینی مخاطبان به فروش��گاه های 
آنالین ش��ود اما در نگاه کالن این مس��ائل هم جزوی از روند حرکت به 
سوی افزایش کسب وکارهای نوین است و به نظر می رسد فضای رقابتی 
ایجادشده به نفع همه باشد؛  هم تولیدکننده، هم خریدار و هم صاحبان 

کسب وکارهای اینترنتی.
چالش هایی که بر سر راه هست

استارت آپ ها فارغ از اینکه در چه حوزه ای فعالیت می کنند، در ایران 
با مشکالت متعددی دس��ت به گریبان هستند. بستر اینترنت در ایران 
ب��ا معضالت مختلفی از جمله س��رعت محدود، حجم��ی بودن، پهنای 
باند و... روبه رو اس��ت و همین موارد در حوزه فروش آنالین مش��کالتی 
به وجود می آورد که اغلب برای همه اس��تارت آپ ها مش��ترک است. از 
آنجا که زیرس��اخت های الزم ب��رای چنین فعالیت هایی فراهم نش��ده، 
اس��تارت آپ های فروش آنالین در حوزه پرداخت، حمل و نقل و ارس��ال 

داخلی، ارسال و پرداخت های بین  المللی به مشکل برمی خورند.
ج��دا از این معضل مش��ترک، در ح��وزه صنایع دس��تی باید به این 
نکته نیز توجه داش��ت که خطر تکراری ش��دن بسیار محتمل و نزدیک 
اس��ت! اگر استارت آپ های صنایع دستی تنها خود را محدود به خرید و 
ف��روش محصوالت کنند، چیزی نمی گذرد که آنها هم تبدیل به دالالن 
اینترنت��ی این ح��وزه می ش��وند. فعالیت ها و خدم��ات جانبی همچون 
دوره های آموزش��ی مجازی، کمک به حذف واسطه در تهیه مواد اولیه، 
ق��رار دادن ایده های خالقانه در اختیار تولیدکننده و... می تواند به بقای 
آنها کمک کند. یکی دیگر از چالش های پیش رو، عدم حمایت کافی از 
سوی دولت اس��ت. هرچند برخی از این استارت آپ ها ترجیح می دهند 
فاصله شان را با دولت حفظ کنند، چون معتقدند سیستم دولتی نه تنها 
کمکی نمی کند، بلکه گاهی چوب الی چرخ شان می گذارد و وقتی برای 
دریافت کمک س��راغ ارگان های دولتی می روند، با مجوزها و آزمون ها و 
شرایطی روبه رو می شوند که عمال کار متوقف می شود و سرعت روند آن 

به طرز محسوسی کاهش می یابد.
حال که تمامی مس��ئولین امر به مش��کالت مربوط ب��ه حوزه صنایع 
دس��تی واقفند و بارها درباره آن حرف زده اند و دنبال راهی برای حذف 
دالالن و واس��طه گری بوده اند، خوب اس��ت حاال که راه حل پیدا شده، 
از جوانان متخصصی که در کس��ب وکار اینترنت��ی مربوط به این حوزه 
فعالند، حمایت کنند تا نابس��امانی ها و ش��رایط س��خت باعث نشود در 

میانه راه متوقف شوند.

فعالیتی که نفع همگان را در نظر دارد

همه چیز درباره استارت آپ های حوزه صنایع دستی
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برندسازی با چاشنی حساسیت
چرا عنصر حساسیت ویژگی اصلی برندهای قدرتمند است؟

در حالی که دنیای کس��ب و کار با س��رعت بسیار باالیی در حال حرکت و تغییر است، برندها باید نسبت به پایداری 
انتظارات اصلی مردم از سرویس های ش��ان آگاهی داش��ته باشند. تجربه مش��تریان از برند ما همیشه براساس نیازهای 
انسانی ش��ان ش��کل می گیرد. این به معنای ضرورت توجه به تعامل انس��انی و صمیمانه برندها با مشتریان شان است. 
یکی از نیازهای اصلی انسان ها در برخورد با برندها »حساسیت« است. در اینجا حساسیت به معنای آگاهی از نیازها و 
احساس��ات مش��تریان مدنظر است. در دنیایی که اعمال برندها بسیار کمتر از حرف ها و وعده های بلندشان است، هیچ 

چیز به اندازه رفتار شان بر روی مشتریان تاثیر نخواهد گذاشت. 
با توجه به آنچه در س��طر قبل گفته ش��د، اجازه دهید به عنوان مثالی مناس��ب نگاه کوتاهی به صنعت حمل و نقل 

هوایی داشته باشیم. 
در سفر اخیرم به اروپا همراه با همکارانم به مسئله جالبی برخورد کردیم. شرکت هواپیمایی مذکور در زمینه نحوه 
خوش آمدگویی به مسافرها اندکی عجیب عمل می کرد. وقتی مسافر وارد هواپیما می شود، ابتدا با خدمه مواجه خواهد 
ش��د. تا اینجا هیچ مش��کلی وجود ندارد، با این حال پس از بستن کمربند ایمنی سیستم صوتی درونی هواپیما پیامی 
آماده را پخش می کند: »به فرودگاه بین المللی آتالنتا هاردسفیلد- جکسون، شلوغ ترین فرودگاه جهان، خوش آمدید.« 
پس از پخش این جمله عجیب صحبت کاپیتان هواپیما پخش می شود. در این صحبت کوتاه وی به تعجب ما افزود: 
»در دنیا دو نوع کشور وجود دارد. آنهایی که از سیستم معیار استفاده می کنند و آنهایی که بر روی ماه فرود می آیند.« 
شنیدن چنین جمالتی در آستانه پرواز با هواپیما عجیب به نظر می رسد. به عنوان یک مسافر اندکی نگرانی را احساس 
کردم. خنده پر از استرس سایر مسافرها نیز احساس من را تشدید کرد. برخی از مسافرها نیز به طور واضح از شرایط 

ناراضی بودند. به عنوان مثال مسافر آلمانی کنار من کامال عصبانی به نظر می رسید. 
بدون تردید این شروع عجیب و غریب سفر هوایی نگرانی مسافران را بدل به عصبانیت مطلق و ترک هواپیما نکرد. 
با این حال همیش��ه ماجرا به خوبی و خوش��ی پایان نمی پذیرد. در سال ۲۰۱۷ به خاطر رفتاری مشابه از سوی پرسنل 
هواپیمایی در آمریکا تمام مس��افران با حالت عصبی اقدام به ترک هواپیما کردند. آنچه در مورد پرواز دلتای ما کامال 
مشهود است، ضربه جبران ناپذیر کاپیتان هواپیما به شهرت و اعتبار برند فرودگاه است. بی شک هدف اصلی وی نوعی 
شوخی جالب برای شروع کار بود. با این حال صحبت وی نگرانی خاصی را به مسافرها منتقل کرد. چالش پیش رو با 
اطالع از مدت زمان ۹ ساعته سفر ما جدی تر می شود. در طول این مدت من همان نگرانی اولیه را در مسافرها و خودم 

احساس کردم. به راستی چرا یک برند باید چنین سطحی از نگرانی بی مورد را ایجاد کند؟ 
مواجه��ه ب��ا عملکرد عجیب خدمه هواپیمای مذکور م��ن را به فکر فرو برد. در نتیج��ه تصمیم به پیگیری وضعیت 
بازاریابی آن خط هوایی گرفتم. در این میان توضیحات مدیر بازاریابی آن فرودگاه جالب بود: »هدف اصلی کمپین ما 
رفع فاصله میان خدمه و مسافرهاست. به طور معمول ما مسافرهای خارجی زیادی داریم. چرا بعد مسافت جغرافیایی 

باید میان ما و مسافران خارجی فاصله ایجاد کند؟«
متاسفانه نماد اصلی فرآیند بازاریابی فرودگاه مذکور )کاپیتان هواپیما( به خوبی پیام بازاریابی آنها را درک نکرد. به 

همین دلیل کار را با یک شوخی عجیب و غریب پیگیری کرد. 
بحث فوق در مورد رابطه برندها با مشتریان شان به هنگام بررسی وضعیت برندهای بین المللی بسیار چالش برانگیز تر 
می شود. در حقیقت حوزه مسئولیت برندهای محلی و ملی در مقایسه با برندهای جهانی بسیار محدود است. به همین 
دلی��ل چالش ه��ا راحت تر امکان حل و فصل دارند. ب��ه عنوان یک برند جهانی نحوه رابطه ما با هر کدام از مش��تریان 
مس��ئله ای مهم تلقی می ش��ود. مردم در تمام دنیا احساس��ات تقریبا یکس��انی دارند. در حوزه کسب و کار نیز اشتباه  
اجتناب ناپذیر اس��ت. با این حال مشکل اصلی تالش وس��یع برندهای جهانی در راستای جلب نظر و رضایت مشتریان 
از طریق ارائه خدمات باکیفیت، خلق کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی، تولید ویدئوهای هیجان انگیز و تالش گس��ترده 
برای ش��ناخت ویژگی های هر گروه از مش��تریان است. شاید عجیب به نظر برسد، به هر حال موارد فوق مزیت های هر 
برندی محس��وب می ش��ود. با این حال ایراد اصلی در خطاهای نابخشودنی جزئی است. به این ترتیب تمام تالش های 
عظی��م برندها بدون هرگونه نتیجه ای پایان می پذیرد. تالش برای جبران خطاهای بازاریابی و کاری به دلیل وقوع یک 

اشتباه بسیار ساده و پیش پا افتاده فشارهای زیادی را برای یک برند به همراه دارد. 
بدون شک کلمات دارای وزن بسیار زیادی هستند. این امر به معنای تاثیرگذاری باالی آنها بر روی مشتریان است. 
نکته مهم نحوه بیان یک جمله، فرد بیان کننده و ش��رایط بیان پیام مورد نظر اس��ت. به این ترتیب انتخاب نامناس��ب 
فرد یا زمان بیان جمله تمام زحمات ما را بر باد خواهد داد. درست مانند اتفاقی که برای فرودگاه سفر اخیرم رخ داد. 
جمالت ما توان ایجاد فضایی نامناس��ب و احس��اس ترس در میان مسافرهای یک هواپیمای چند میلیون دالری را هم 

دارد، بنابراین باید به جمالت، نوع بیان و افراد بیانگر آنها توجه ویژه ای داشته باشیم. 
امروزه بس��یاری از برندها به خوبی از قوانین مربوط به احترام به کارمندان و لزوم پیش��گیری از سوءاستفاده جنسی 
از کارمندان آگاهی دارند. به نظر من عالوه بر موارد فوق، برندها باید »تمرین حساس��یت برند« را نیز در دس��تور کار 
قرار دهند. کارمندان یک شرکت به خاطر حمل کیف دارای لوگو شرکت یا استفاده از یونیفورم شرکت دلیل محکمی 
برای آگاهی کامل از اهداف بازاریابی و پیام اصلی ما ندارند. به این ترتیب باید تمرین های ویژه ای را برای آنها در نظر 
گرفت. در غیر این صورت کارمندان ش��رکت مان مانند کاپیتان هواپیما س��فرم با اش��تباه خود موجب رنجش چندین 
مس��افر خواهند ش��د. وقتی مشتری ما به کارمندان شرکت نگاه می کند، باید احساس اطمینان داشته باشد. این امر به 
خوبی حساس��یت برند ما در انتخاب کارمندان و آموزش درست ش��ان را نشان می دهد. به عنوان مثال، اگر خلبان سفر 

من به خوبی آموزش دیده بود، هرگز جمالت عجیب خود را به زبان نمی آورد. 
بدون تردید در تالش برای جلب اعتماد مش��تریان گونه های مختلف »طنز انتقادی« جایی ندارد. عملکرد کاپیتان 
هواپیما دقیقا نوعی طنز انتقادی و س��یاه بود. به همین خاطر نیز موجب نگرانی مس��افرها ش��د. خواسته مشتریان از 
برندها واضح اس��ت. آنها جمالت امیدبخش، مثبت و شادی آور را می خواهند. البته واقعیت چنین جمالتی نیز اهمیت 
دارد. رابطه ما با مشتریان نباید براساس دروغ یا هر چیز مشابهی شکل گیرد. اگر کارمندان ما پیش از طرح هر جمله 
اضافی به پرس��ش ذیل فکر کنند، بس��یاری از مشکالت بازاریابی و برندس��ازی پیش نخواهد آمد: »آیا جمله من مورد 
تایید مدیرعامل خواهد بود؟« این امر اش��اره به هماهنگی فهم کارمندان از ارزش های یک برند با واقعیت آن ارزش ها 

و پیام دارد. 
وقتی احساسات بخش وسیعی از تصمیم گیری پیرامون خرید محصوالت را شکل می دهد، هدف اصلی برندها کامال 
مش��خص خواهد بود. اعتبار ما نزد مش��تریان باید براساس نحوه رفتار احساس��ی و انسانی مان شکل گیرد. در غیر این 
صورت اهداف ما با شکس��ت مواجه خواهد ش��د. برندس��ازی در دنیای کنونی بس��تگی به موفقیت مان در زمینه جلب 
اعتماد مش��تریان دارد. این امر از طریق حساس��یت برندمان بر روی انتقال پیام اصلی و ارزش های خود صورت خواهد 
گرفت. نکته مهم درک کامال صریح و مستقیم مشتریان از میزان حساسیت برندهاست. به این ترتیب حساسیت برندها 

یکی از معیارهای داوری مشتریان خواهد بود. 
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در مطالب پیش��ین به ۶۰ راهکار مدیریت زم��ان برای افزایش 
بهره وری در کار اشاره کردیم و حال به ادامه آنها می پردازیم.

۶۱-لبخند بزنید  اگرچه برخی از راهکارهای معرفی شده 
به صورت مس��تقیم ب��ر روی مدیریت زم��ان تاثیر نخواهد 
داش��ت، با این حال به بهبود ش��رایط برای این امر کمک 
خواهد کرد. از جمله این موارد لبخندزدن است که شما را 
به همکاری دوست داش��تنی تبدیل کرده و سالمتی شما را 

افزایش خواهد داد. 
62-حیوان خانگی خود را به محل کار بیاورید 

ای��ن امر ک��ه تمام روز را نگ��ران وضعیت حی��وان خانگی خود 
باش��ید، بدون ش��ک تمرکز ش��ما را کاهش خواهد داد. به همین 
خاطر در صورتی که امکانات مهیا است، بهتر است تا آنها را همراه 
خود به محل کار آورده و ش��اهد معجزه حضور آنها بر روی میزان 

انرژی و کاهش شدید استرس خود باشید. 
63-از نشستن های طوالنی خودداری کنید 

نشس��تن برای م��دت طوالنی نی��ز از دیگر مواردی اس��ت که 
س��المت شما را با تهدیدی جدی مواجه خواهد ساخت. به همین 
خاطر می توانید از راهکارهایی نظیر پیاده روی و برگزاری جلسات 

ایستاده، استفاده کنید. 
64-برنامه  های مناسبی داشته باشید 

برای ه��ر یک از اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود، ش��ما نیاز 
به برنامه ریزی دقیق خواهید داش��ت. همچنین این امر باید شامل 
برنام��ه روزانه، هفتگی، ماهانه و حتی س��االنه باش��د. در آخر نیز 
فراموش نکنید که برنامه های شما باید مورد بازبینی قرار گرفته و 

در صورت نیاز به مواردی جدیدتر جایگزین شود. 
65-پنج دقیقه پس از انجام هر فعالیت را به ارزیابی 

آن اختصاص دهید 
این امر که اقدامات خود را درس��ت پ��س از پایان پذیرفتن رها 
سازید، بدون شک اقدامی اشتباه خواهد بود. درواقع شما به زمانی 
نیاز خواهید داش��ت ت��ا با ارزیابی اقدام صورت گرفته، نس��بت به 

کسب نتایج موردنظر خود اطمینان حاصل کنید.
66-ذهنیت رشد داشته باشید 

کارول دوک، اس��تاد روانشناسی دانشگاه استنفورد طی تحقیقات 
خود به این نتیجه رس��یده اس��ت که نخس��تین گام تغییر و کسب 
موفقیت، تغییر باورهای ذهنی است. به همین خاطر نیز برای بهبود 
وضعیت خود در ابتدا الزم اس��ت تا ذهنیت ف��ردی برنده را در خود 
ایجاد کنید. تحت این ش��رایط می توانید شاهد ورژن کامال متفاوتی 

از خود باشید که عملکرد به مراتب درخشان تری را خواهد داشت. 
67-یک روز در ماه را به انجام کارهای عقب افتاده 

اختصاص دهید 
تنها کافی است تا کارهای عقب افتاده خود را در جایی یادداشت 
ک��رده و در صورتی که موفق نش��ده اید تا تمام��ی آنها را به پایان 
برس��انید، در آخرین روز ماه، وقت خود را به انجام آنها اختصاص 

دهید. درواقع برنامه ریزی ش��ما بای��د دارای یک روز خالی در ماه 
برای چنین اموری باشد. 

68-تمامی آن چیزی که به خاطر آن شکرگزار 
هستید را یادآوری کنید 

این امر باعث خواهد ش��د تا ب��ه حس خوبی در رابطه با زندگی 
خود دست پیدا کرده و از افکار منفی دور بمانید. به همین خاطر 
در پایان روز الزم اس��ت تا این موارد را یادآوری کرده و به آرامش 

و انگیزه ای بیشتری دست پیدا کنید. 
69-به موفقیت های کوچک نیز توجه نشان دهید 

در راس��تای حفظ روحیه ش��ما به موفقیت های��ی نیاز خواهید 
داشت که کامال در دسترس باشند. به همین خاطر نیز الزم است 
ت��ا در برنامه خود نس��بت به این موارد نی��ز توجه کافی را از خود 
نشان دهید. در این زمینه حتی یک تغییر مثبت که با تشویق شما 

همراه باشد، خود می تواند مفید واقع شود. 
70-مهارت نه گفتن را فرا گیرید 

اگرچه در ظاهر نه گفتن امری کامال س��اده به نظر می رس��د، با 
این حال واقعیت این است که این اقدام در برخی از شرایط کامال 
سخت اس��ت. به همین خاطر نیز الزم است تا نحوه درست انجام 
آن را یاد بگیرید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا پاسخ منفی 
ش��ما پیامدهای بدی را به همراه نداش��ته باشد. بدون شک با این 

مهارت قادر به پایبندی به برنامه زمانی خود خواهید بود. 
ادامه دارد ...
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