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تازه ترین رتبه بندی شاخص صلح جهانی منتشر شد

رابطه اقتصاد و صلح
همین پنجشنبه هفته گذشته بود که یک پهپاد جاسوسی آمریکا بر فراز آب های خلیج فارس سرنگون شد و چند روز قبل از آن 
نیز دو نفتکش خارجی در دریای عمان منفجر شدند. وقوع این حوادث آن هم در فاصله تنها چند روز و گاه چند ساعت نشان می دهد 
که خاورمیانه و خلیج فارس چه روزهای ملتهب و ناآرامی را س��پری می کند. این نکته به عینه در تازه ترین گزارش ش��اخص صلح 
جهانی نیز نمود یافته و خود را نشان داده است؛ چنانچه منطقه خاورمیانه در سال 2019 همچنان به عنوان منطقه ای که از کمترین 
س��طح شاخص صلح برخوردار است، معرفی شده اس��ت. در گزارش صلح جهانی سال 2019، افغانستان و سوریه جنگ زده ترین و 
ایسلند و نیوزیلند صلح آمیزترین کشورها به شمار می روند. تحوالت این شاخص نشان می دهد که در سال 201۸ برای اولین بار در 
پنج س��ال گذش��ته صلح جویی در جهان به میزان کمی افزایش داشته و جهان به اندازه 0.09درصد صلح آمیزتر شده است. به این 
 ترتیب گرایش منفی به سوی جنگ، برای نخستین بار در پنج سال گذشته شکسته شد.   تازه ترین گزارش شاخص صلح جهانی نشان 
می دهد که وضعیت ۸۶ کشور در سال 2019 بهبود یافته و وضعیت ۷۶ کشور وخیم تر شده است. افغانستان در رتبه بندی جدید به...

بورس اصالح کرد؛ قیمت ارز و طال منفی شد

 واکنش متناقض بازارهای مالی
به سرنگونی پهپاد آمریکایی
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گزارش مرکز آمار ایران از قیمت زمین و ساختمان کلنگی در زمستان 97

متوسط قیمت خرید خانه در ایران چقدر است؟

بیم ها و امیدهای استارت آپی
چند نکته مهم برای راه اندازی کسب و کار 
10 اصل مهم در نوشتن قراردادهای تجاری

برندها چگونه ارزش گذاری می شوند؟
4نکته در  پیاده سازی بازاریابی داده محور
B2B 10 استراتژی برتر بازاریابی در حوزه
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مدیریتوکسبوکار

جف بزوس: یخ سطح ماه 
سوخت فضاپیماهای مان را 

تامین می کند

7

ممنوعیت واردات و کاهش شـدید عرضه خودروهای وارداتی 
در حالی موجب رشـد لجام گسـیخته قیمت ایـن خودروها و 

نارضایتی مشـتریان پیش خرید این خودروها شـده 
است که هنوز هم واردات این گونه خودروها نیازمند...

 واردات خودروهای هیبریدی
در انتظار صدور مجوز سران قوا

یادداشت
چرا طبقه متوسط در بحران 

گرفتار شده است؟

اجتماعی  مفهوم��ی  »بح��ران« 
اس��ت ک��ه در ابع��اد متنوع تری، 
وضعی��ت غال��ِب ای��راِن ام��روز را 
محیط  بح��ران  می دهد:  توضی��ح 
زیس��ت، بحران اقتص��ادی، بحران 
سیاست خارجی، بحران اجتماعی، 
بحران فرهنگ��ی، بحران کارآمدی 
و نظای��ر آن. در این می��ان، البته 
بیش��تر بر روی بح��ران اقتصادی 
تمرک��ز  معیش��تی  تنگناه��ای  و 
می ش��ود، اما واقعیت این است که 
دامنه این وضعیت بحران زا، تمامی 
ابعاد جامعه ایران و زندگی ایرانیان 

را درگیر کرده است.
از  ک��ه  وخیم��ی  آماره��ای 
آس��یب های اجتماعی در س��الیان 
اخیر توسط دستگاه های رسمی و 
نهادهای مدنی، گزارش و منتش��ر 
ش��ده اس��ت، مانند تخمین سرانه 
مص��رف الکل، میزان ط��اق، آمار 
اعتیاد به م��واد روانگردان صنعتی 
در میان اقش��ار تحصیلکرده، رشد 
تصاعدی بیماری های خاص مانند 
ای��دز، س��رطان و ام اس که از آن 
با عنوان »سونامی« تعبیر می شود، 
حکایت از وج��ود بحرانی عظیم و 
فراگیر در عرصه های زیرس��اختی 
و فرهنگ��ی دارند. ابعاد این بحران 
فراگیر تا بدان جا گس��ترش یافته 

از  اس��ت ک��ه گروه��ی 
3تحلیلگران اجتماعی و...
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عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجمع عجله ای در بررسی 
لوایح پالرمو و CFT ندارد، درباره احتمال بررسی لوایح پالرمو و CFT بعد از بررسی 
دستور کار فعلی، گفت امکان آن وجود دارد ولی تصمیم نهایی در این زمینه با رئیس 

و دبیر مجمع است که چه زمانی این لوایح بررسی شود.
به گزارش خبرآناین، روز جمعه بود که کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( اعام 
کرد تصمیم گرفته تعلیق »اقدامات تقابلی« علیه ایران را برای یک دوره دیگر تمدید 
کند. این چهارمین بار است که کارگروه ویژه اقدام مالی تعلیق ایران از لیست سیاه 
را تمدید کرده اما این بار خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی 
ایران ش��ده است، موضوعی که اگرچه گفته می ش��ود عمًا حالت اضطراری درباره 
پرونده ایران به وجود نمی آورد، اما از این منظر که در بیانیه نهایی FATF به طور 
مشخص از مجمع تش��خیص مصلحت نظام نام برده فضا را به سمت سیاسی شدن 
پیش می برد. عده ای معتقدند اگرچه حتی در نشست های آینده کارگروه ویژه اقدام 
مالی )FATF( هم اقدامی علیه ایران صورت نمی گیرد، اما به دلیل آسیب های ناشی 
از عدم تصویب آنها ضرورت دارد از فرصتی که در اختیار ایران گذاشته شده استفاده 
و با انجام بحث های کارشناسی پرونده دو الیحه پالرمو و CFT بسته شود؛ موضوعی 
که به نظر می رس��د چندان برای مجمع قابل اهمیت نیست چراکه خبرها همچنان 
حکایت از مسکوت ماندن لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
دارد؛ احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی با تایید این 
موضوع گفته است: اگرچه مسکوت ماندن لوایح به معنای بایگانی شدن آنها نیست، 
اما مجمع عجله ای هم در بررسی آنها ندارد. او در ادامه بررسی این لوایح را منوط به 

تغییر رفتار ترامپ دانسته است.
با وجود اینکه اعضای مجمع تاکید دارند فرصت برای بررسی این لوایح وجود دارد 
و فعا مسکوت گذاشته شده، اما طی روزهای اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری 
در جلسه هیات دولت بر آسیب های تاخیر در تصویب این لوایح تاکید کرد و گفت: 
»باید روابط بانکی را با دنیا توسعه دهیم، این روابط بدون تصویب دو الیحه ای که در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده، به راه نمی افتد و دچار مشکل می شویم. 
فردا اگر روابط بانکی ما با دنیا دچار مشکل شد، مردم نگویند دولت ناکارآمد است؛ 
دولت کارآمد است؛ چراکه به موقع لوایح را تهیه و به مجلس فرستاده و خوشبختانه 

مجلس نیز همکاری کرده و مجلس و دولت در این زمینه سرافراز هستند، اما در عین 
ح��ال مردم توقعاتی دارند که همه نهادها و بخش ها باید در این زمینه تاش کنند، 

با این حال خبری از تحرک مجمع برای بررسی لوایح مذکور به گوش نمی رسد.«
در همین راستا آیت اهلل محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام درباره آخرین وضعیت بررسی لوایح مرتبط با FATF به خبرآناین، گفت: آنچه 
مسلم است اینکه لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده، اما به دلیل اینکه 
دستورکار دیگری راجع به زمان بندی مصوباتی که باید بازه زمانی برای آنها در نظر 

گرفته شود در اولویت قرار گرفته به تعویق افتاده است.
وی با بیان اینکه دس��تور کار مرتبط با مصوباتی که باید بازه زمانی برای آنها در 
نظر گرفته شود چندین جلسه است که وقت مجمع را گرفته است، ادامه داد: آنچه 
مسلم است اینکه لوایح مرتبط با FATF از دستور خارج نشده و باالخره دیر یا زود 
در مجمع مطرح خواهد ش��د. شبس��تری درباره ضرورت رسیدگی به لوایح پالرمو و 
CFT به دلیل تاکید بیانیه اخیر FATF بر تشدید نظارت کشورهای جهان درباره 
موسسات مالی ایران ادامه داد: عجله ای برای تعیین تکلیف نیست، خارجی ها خیلی 
اجبار و الزام کردند که تصویب این لوایح عجله ای باشد و در داخل هم مساله را مطرح 
می کنند، اما با توجه به اینکه 11 سوال از سوی مجمع تشخیص به دولت ارسال شده، 
مجمع منتظر است تا پاسخ  های دولت را دریافت کرده تا در نهایت با دقت بیشتری 
روی این کنوانسیون ها تصمیم گیری کند.  وی با بیان اینکه اگر دولت به 11 سوال 
موردنظر مجمع پاس��خ دهد مجمع هم برای تعیین تکلیف لوایح اقدام خواهد کرد، 
افزود: البته از طرف خارجی ها هم الزام فوری برای تصویب نیست و ظاهرا یکی دو ماه 
فرصت وجود دارد.  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه تصمیم گیری 
در مجمع برای به تاخیر انداختن رسیدگی به لوایح مرتبط با FATF گفت: اکثریت 
اعضای مجمع به این نتیجه رسیدند که فوریتی ندارد که به بررسی لوایح مذکور ورود 
کرده و خیلی زود نظر قطعی را اعام کنیم؛ اعضای مجمع چون اینگونه تش��خیص 

دادند بنابراین دستورات دیگر جلوتر افتاد.
شبستری درباره احتمال بررسی لوایح پالرمو و CFT بعد از بررسی دستور فعلی، 
گفت: امکان آن وجود دارد ولی تصمیم نهایی در این زمینه با هیات رئیسه و رئیس 

و دبیر مجمع است که چه زمانی خواهد بود.

مجتهد شبستری: مجمع فرصت بررسی پالرمو را دارد
آخرین وضعیت لوایح جنجالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

فرصت امروز: جلس��ه ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی روز ش��نبه 
با حضور س��ران سه قوه و به ریاست حجت االس��ام و المسلمین حسن 
روحانی تشکیل و در آن مهمترین موضوعات اقتصادی کشور مورد بحث 
و بررسی قرار گرفت. سران قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
در این جلسه به ادامه بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون اصاح 
س��اختار بودجه و ارائه پیش��نهادات در این زمین��ه پرداختند. همچنین 
گزارش��ی از یارانه های پنهان در بودجه س��االنه کل کش��ور نیز به جلسه 
ارائه شد. حجت االسام و المسلمین  حسن روحانی رئیس جمهور در این 
جلسه تاکید کرد هرگونه تغییر در ساختار بودجه باید به نحوی باشد که 
تاثیر منفی و فشاری به زندگی روزمره مردم و به خصوص معیشت اقشار 
آس��یب پذیر جامعه وارد نشود. همچنین با توجه به نظرات و پیشنهادات 
اعضا، مقرر شد بررسی این موضوع در جلسه آینده شورای عالی هماهنگی 
اقتص��ادی ادامه پیدا کند. رئیس جمهور همچنین الیحه ش��فافیت را به 
بهارس��تان ارسال کرد. حجت االس��ام والمسلمین حسن روحانی، الیحه 
ش��فافیت را که در جلس��ه 2۵ اردیبهش��ت 1۳9۸ هیات وزیران با هدف 
ارتقای س��طح ش��فافیت و تحقق اقتصاد س��الم و پویا به تصویب رسید، 

برای طی تش��ریفات قانونی به مجلس ش��ورای اس��امی ارسال کرد. به 
گزارش پایگاه اطاع رسانی دفتر هیات دولت، شفاف سازی عملکرد دولت 
)به معنای عام( از جمله ش��اخص های حکمرانی مطلوب است که ارتقای 
وضعیت این ش��اخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان 
از فرآیندها و امور مربوط به س��ازوکارهای حاکمیتی فراهم می ش��ود. در 
این راس��تا و با عنایت به اینکه افزایش ش��فافیت دولت، نظارت و اعتماد 
عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی )مردم 
و دولت( برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد، رئیس جمهور الیحه 
ش��فافیت را برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال کرد. براساس این 
الیحه اطاعات، صاحیت ها، رفتارها و عملکردهای مؤّسسات مشمول در 
زمان مناسب و با کیفیت مناسب در معرض دسترسی و استفاده اشخاص 
ذی نفع یا عموم مردم یا مراجع نظارتی قرار می  گیرد. الیحه ش��فافیت در 
دو س��طح تکالیف عام و اختصاصی مهمترین حوزه  های شفافیت را مورد 
توجه قرار داده که در سه دسته »شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت  ها 
و صاحیت  ها«، »ش��فافیت فرآیندهای س��ازمانی« و »شفافیت اطاعات 

سازمانی« تقسیم بندی شده است.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست روحانی تشکیل شد
تاکید رئیس جمهور بر اصالح ساختار بودجه

مهدی معتمدی مهر
کارشناس مسائل اجتماعی



همین پنجش��نبه هفته گذش��ته بود که یک پهپاد جاسوس��ی آمریکا 
بر فراز آب های خلیج فارس س��رنگون ش��د و چند روز قبل از آن نیز دو 
نفتک��ش خارجی در دریای عمان منفجر ش��دند. وقوع این حوادث آن هم 
در فاصله تنها چند روز و گاه چند س��اعت نش��ان می دهد که خاورمیانه 
و خلیج فارس چه روزهای ملتهب و ناآرامی را س��پری می کند. این نکته 
به عینه در تازه ترین گزارش ش��اخص صلح جهانی نیز نمود یافته و خود 
را نش��ان داده اس��ت؛ چنانچه منطقه خاورمیانه در سال 2019 همچنان 
به عنوان منطقه ای که از کمترین س��طح ش��اخص صلح برخوردار است، 
معرفی شده است. در گزارش صلح جهانی سال 2019، افغانستان و سوریه 
جنگ زده ترین و ایسلند و نیوزیلند صلح آمیزترین کشورها به شمار می روند. 
تحوالت این ش��اخص نشان می دهد که در سال 201۸ برای اولین بار در 
پنج س��ال گذش��ته صلح جویی در جهان به میزان کمی افزایش داشته و 
جهان به اندازه 0.09درصد صلح آمیزتر ش��ده است. به این  ترتیب گرایش 
منفی به س��وی جنگ، برای نخس��تین بار در پنج س��ال گذشته شکسته 
ش��د.   تازه ترین گزارش ش��اخص صلح جهانی نشان می دهد که وضعیت 
۸۶ کش��ور در سال 2019 بهبود یافته و وضعیت ۷۶ کشور وخیم تر شده 
است. افغانستان در رتبه بندی جدید به جای سوریه بر صدر نشسته است 
و جنگ زده ترین کش��ور جهان به حس��اب می آید. سوریه که در سال های 
گذش��ته در صف ناامن ترین کشورها قرار داش��ت، در حال حاضر جایگاه 
دوم را دارد و پس از این دو کش��ور به  ترتیب سودان جنوبی، یمن و عراق 
ایس��تاده اند. این نخستین بار از زمان شروع انتشار »شاخص صلح جهانی« 
اس��ت که یمن در میان پنج کش��ور جنگ زده اصلی قرار گرفته است. این 
گزارش نش��ان می دهد که در سال گذش��ته وضعیت صلح در کشورهایی 
همچون سوریه، عراق و اوکراین تقریبا باثبات تر شده است، اما نمی توان آن 
را به عنوان گرایش عمومی به شمار آورد. با این همه می توان گفت که جهان 
نسبت به 10 سال گذشته بسیار ناامن تر شده است. اروپا در گزارش سال 
2019 همچنان صلح آمیزترین منطقه جهان است. ایسلند هم موقعیتی را 
که از س��ال 200۸ به عنوان صلح آمیزترین کش��ور جهان در اختیار داشته 
هنوز حفظ کرده است. نیوزیلند، اتریش، پرتغال و دانمارک نیز کشورهای 
بعدی در این زمینه هس��تند. ایران هم در تازه ترین گزارش شاخص صلح 

جهانی در بین 1۶۳ کشور جهان در رتبه 1۳9 ایستاده است.

شاخص صلح جهانی
ش��اخص صلح جهانی )Global Peace Index( توس��ط موسس��ه 
 )Institute for Economics and Peace( اقتصاد و صلح استرالیا
اندازه گیری می ش��ود. »موسسه اقتصاد و صلح« در سال 200۷ از سوی 
استیو کیللیا اس��ترالیایی بنیان نهاده شد. این موسسه که جزو 1۵ اتاق 
فکر اثرگذار جهان معرفی شده، ماموریت خود را به بررسی صلح و کمی 
کردن ارزش های اقتصادی اختصاص داده است. در واقع، این موسسه به 
واسطه توسعه شاخص های ملی و جهانی به ارزیابی هزینه های اقتصادی 
خش��ونت، سطح ریسکی که کش��ورها با آن روبه رو هستند و فهم اثرات 
مثبت صلح می پردازد. مقر اصلی این نهاد در شهر سیدنی استرالیا واقع 

شده است.
»ش��اخص جهانی صلح« از 2۳ زیرش��اخص تش��کیل  ش��ده که برای 
س��نجش س��ه حیطه کلی مورد اس��تفاده قرار می گیرد: س��طح امنیت 
اجتماعی، دامنه منازعات مستمر داخلی و بین المللی و درجه نظامیگری. 
این معیارها که در ابتدای تاس��یس »موسس��ه اقتصاد و صلح« از سوی 
گروهی از کارشناس��ان و متخصصان این حوزه انتخاب ش��ده اند، ساالنه 
م��ورد بازبین��ی قرار می گیرند. هرچه امتیاز این ش��اخص کمتر باش��د، 
میزان صلح آمیز بودن یک کشور بیشتر است. در مقابل، با افزایش امتیاز 

شاخص، وضعیت صلح در کشورها ضعیف می شود.
اما پرس��ش مهم برای مخاطبان ایرانی این اس��ت که جایگاه ایران در 
گزارش ش��اخص جهانی صلح 2019 کجاست؟ در پاسخ باید گفت ایران 
در ش��اخص صلح جهانی در بین 1۶۳ کش��ور در رتبه 1۳9 جهان قرار 
گرفته اس��ت. امتیاز ایران در س��ال 2019 برابر با 2.۵4 بوده که نسبت 
به س��ال قبل به میزان 9 پله ضعیف ش��ده و یکی از دالیل آن، تش��دید 
تحریم های یکجانبه آمریکا بیان ش��ده است. ایران در منطقه خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا هم در میان 20 کش��ور، رتبه 12 را در ش��اخص صلح 
جهانی به خود اختصاص داده که نس��بت به سال های قبل، بدترین رتبه 

بوده است.
صلح مثبت و صلح منفی

صلح به چه معناست؟ صلح را می توان به معنای حذف خشونت، جرم 
و سایر فعالیت های مخاطره آمیز در جامعه در نظر گرفت. از طرف دیگر، 
صل��ح را می توان مجموعه اقدامات مؤثر برای ایجاد گس��ترش امنیت و 
آرامش در جامعه دانست. این معیار صلح قابل اندازه گیری و رابطه آن با 

اقتصاد قابل مطالعه است. 

»مؤسس��ه صلح و اقتصاد« تعریف اول را که با رویکرد سلبی یا همان 
نفی جنگ به بررس��ی صلح می پردازد »صلح منفی« و تعریف دوم را که 
رویکرد ایجابی دارد »صلح مثبت« می نامد. از دیدگاه این مؤسسه، صلح 
مثبت به معنای نهادها و س��اختارهایی اس��ت که به ساخت یک جامعه 
صلح آمی��ز می انجامد. صلح مثبت، عاوه  ب��ر ایجاد امنیت، نتایج دیگری 
ه��م به دنبال دارد و به عنوان مثال، منج��ر به تقویت اقتصاد، تاب آوری و 
هم زیستی می شود و محیط بهینه ای برای رشد ظرفیت های انسانی ایجاد 

می کند.
از دیگر نکات گزارش سال 2019 شاخص صلح جهانی، تاثیر اقتصادی 
خشونت است که برای اولین بار از سال 2012، در این سال بهبود یافته 
و از س��ال 201۷ تا 201۸ به میزان ۳.۳درصد ضعیف ش��ده است. تأثیر 
اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی در سال 201۸، حدود 14.1 تریلیون 
دالر )برحسب برابری قدرت خرید( بوده که این رقم معادل 11.2درصد 
از کل ارزش افزوده اقتصاد جهان )تولید ناخالص داخلی جهان( و با سرانه 

1۸۵۳ دالر است.
همانطور که گفته ش��د، تأثیرات اقتصادی خش��ونت در س��ال 201۸ 
حدود ۳.۳درصد افزایش یافت. بیش��ترین بهب��ودی در کاهش منازعات 
مس��لحانه به دست آمد که هزینه اقتصادی خشونت به دلیل افت شدید 
درگیری در س��وریه، کلمبیا و اوکراین به میزان 29درصد و به رقم ۶۷2 
میلیارد دالر کاهش یافت. همچنین کاهش قابل ماحظه ای در تأثیرات 
اقتصادی تروریسم، که از سال 201۷ تا 201۸ به میزان 4۸درصد اتفاق 

افتاد، دیده شد.
خش��ونت همچنان تأثیر قابل توجهی بر عملکرد اقتصادی در سراسر 
جهان دارد. در 10 کشور با شدت خشونت باال، هزینه اقتصادی خشونت 
به طور متوسط ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی است، در مقایسه با رقم 
مش��ابه ۳.۳درصدی تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که کمتر تحت 
تاثیر خش��ونت قرار دارند. در کشورهای س��وریه، افغانستان و جمهوری 
آفریقای مرکزی، هزینه اقتصادی خشونت در سال 201۸ از باالترین رقم 
در مقایسه با سایر کشورها برخوردار بوده که به ترتیب برابر با ۶۷، 4۷ و 

42درصد تولید ناخالص داخلی آنها بوده است.
نکته جالب آنکه براساس برابری قدرت خرید، هزینه اقتصادی خشونت 
برای ایران در سال 201۸ برابر با 92 میلیارد دالر )معادل۵ درصد تولید 
ناخال��ص داخلی( ارزیابی ش��ده و تاثیر اقتصادی خش��ونت برابر با 1۷1 

میلیارد دالر برآورد شده است.

تازه ترین رتبه بندی شاخص صلح جهانی منتشر شد

رابطه اقتصاد و صلح

براس��اس بخش��نامه جدید س��ازمان امور مالیاتی، فروش سکه طا که 
توسط بانک مرکزی ضرب شده، فقط در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی 

مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شود.
به گزارش ایسنا، براساس اباغیه جدیدی که رئیس سازمان امور مالیاتی 
به ادارات کل مالیاتی درباره مالیات بر س��که های فروخته شده توسط بانک 
مرکزی صادر کرده اس��ت، فروش سکه طا که توسط بانک مرکزی ضرب 
ش��ده، فقط در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش 
افزوده می ش��ود و بعد از اولین فروش توس��ط بانک مرکزی تا اعام بعدی 

مشمول مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نخواهد بود.
در ای��ن اباغیه جدید س��ازمان امور مالیاتی که مت��ن آن در زیر می آید 
تاکید شده است که ادارات کل امور مالیاتی باید اطاعات مربوط به خرید 
س��که، تراکنش های بانکی و سایر اطاعات به دست آمده درباره مالیات بر 
سکه را پس از انقضای آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی 

قرار دهند.
براس��اس این دستورالعمل اش��خاص حقیقی برای درآمدهای حاصل از 
واگذاری سکه های مزبور مش��مول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام 
تکالیف قانونی از جمله تس��لیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر هس��تند 
)به اس��تثنای مودیانی که در راستای دستورالعمل مذکور مشمول مالیات 

مقطوع باشند(
ضمناً چنانچه هر یک از اشخاص حقیقی که کمتر از 200 سکه دریافت 
کرده و مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع سکه بوده، اما مایل به استفاده 
از تسهیات دستورالعمل موردنظر نباشد می توانند در اجرای مقررات ماده 
100 قانون مالیات های مس��تقیم اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند و 
پرونده آنها براس��اس مفاد این دس��تورالعمل مورد بررسی و رسیدگی قرار 

گیرد.
براس��اس این اباغیه همه اش��خاص حقوقی خریدار سکه فارغ از تعداد 
س��که های خریداری  شده مشمول مفاد این دستورالعمل هستند و مکلفند 
رویداد مالی مربوط به خرید و فروش سکه را نیز در اظهارنامه مالیاتی خود 

منعکس و اعمال کنند.

* اقدامات مالیاتی: براساس اباغیه منتشرشده همه اطاعات مربوط به 
خرید و فروش سکه توسط مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات در سامانه های 
مربوطه بارگذاری شده تا آثار مالیاتی فعالیت مزبور در هنگام رسیدگی به 
پرونده های مالیاتی اش��خاص حقوقی موصوف مورد بررس��ی قرار گرفته و 

مطابق مقررات ذی ربط و مفاد این دستورالعمل اقدام شود.
همچنین همه اطاعات مربوط به اش��خاص حقیق��ی که مبادرت به 
خرید س��که کرده اند، با همکاری مرکز فن��اوری اطاعات و ارتباطات و 
از س��وی معاونت مالیات های مستقیم، جهت رسیدگی به اداره کل امور 
مالیاتی مربوطه ارس��ال می شود اطاعات مربوط به تراکنش های بانکی 
مربوط به اش��خاص موضوع این دس��تورالعمل، از طریق دفتر بازرس��ی 
ویژه، مبارزه با پولش��ویی و فرار مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذی ربط 

ارسال می شود.
* اش��خاص دارای پرونده: چنانچه مودی اقدام به تس��لیم اظهارنامه 
مالیاتی و ابراز خرید و یا اعام موجودی سکه حسب مورد در موعد مقرر 
نکرده باش��د، اداره امور مالیاتی مربوط��ه، اظهارنامه مالیاتی مودی را با 
اطاعات دریافتی تطبیق داده و ضمن رسیدگی و اظهارنظر درخصوص 
میزان فروش و همچنین موجودی پایان دوره سکه وفق مقررات مربوط 

و این دستورالعمل نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند.
در م��واردی ک��ه مودی از تس��لیم اظهارنامه مالیات��ی در موعد مقرر 
خ��ودداری کرده و اس��ناد و م��دارک مثبته مبنی بر ف��روش و یا عدم 
واگذاری س��که خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسامی را ارائه 
نکند در این صورت چنانچه اس��ناد و م��دارک مثبته ای مبنی بر احراز 
قیمت فروش س��که ارائه یا واصل نش��ود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ 
خری��د از بانک مرکزی با بهای روز س��که در تاریخ تحویل از سیس��تم 

بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.
* اشخاص فاقد پرونده: ادارات کل مالیاتی باید در مواردی که مودی 
)اش��خاص حقیقی( فاقد پرون��ده مالیاتی در ارتباط ب��ا خرید و فروش 
س��که )از جمله طافروش��ی و صرافی( باش��د ابتدا نس��بت به تشکیل 
پرونده مالیاتی برای مودی اقدام کرده و س��پس نسبت به صدور احکام 

جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیات های مستقیم مودیان مزبور اعم از 
مشاغل، حقوق و تکلیفی حسب مورد مبادرت کنند.

کارگروه های رسیدگی منتخب باید پس از دعوت از مودی و درخواست 
ارائه اس��ناد و مدارک مربوط حسب مورد، طبق دفاتر و حسب مورد اسناد 
و مدارک ارائه شده توسط مودی و یا به دست آمده )از جمله تراکنش های 
بانکی( و اطاعات مأخوذه از پایگاه های س��ازمان اطاعاتی س��ازمان امور 

مالیاتی طبق بند 2-1 این دستورالعمل اقدام کنند.
* سایر موارد: مودیان مالیاتی موضوع این دستورالعمل باید جهت تسلیم 
اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات متعلق به سازمان عملیات الکترونیکی 
www.tax.gov. مودیان مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی کشور به نش��انی
ir مراجعه کنند. اداره امور مالیاتی صاحیت دار جهت حسابرس��ی مالیاتی 
اشخاص حقوقی موضوع این دستورالعمل اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده 
به پرونده مالیات عملکرد اش��خاص مذکور و برای اش��خاص حقیقی فاقد 
پرونده مالیاتی مش��اغل در ارتباط با خرید و فروش سکه اداره امور مالیاتی 
مربوط به محل استقرار بانک عامل تحویل دهنده سکه به اشخاص موصوف 

تعیین می شود.
چنانچه اشخاص این موضوع این دستورالعمل نسبت به مالیات تعیین شده 
معترض باش��ند، می توانند نس��بت به طرح ادعای خود در مراجع دادرسی 
مالیاتی اقدام و درخواس��ت رسیدگی مجدد کنند. چنانچه تمام یا بخشی 
از تراکنش های بانکی، ارتباطی با فعالیت خرید و فروش سکه نداشته باشد 
مطابق دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی واصله صادره 

توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.
فروش س��که طا که توسط بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران ضرب 
شده در مرحله عرضه توسط بانک مرکزی مشمول مالیات بر ارزش افزوده 
بوده و بنابراین بعد از اولین فروش توسط بانک مزبور تا اعام بعدی مشمول 
مالیات و ع��وارض ارزش افزوده نخواهد ب��ود. ادارات کل امور مالیاتی باید 
اطاعات واصله مربوط به خرید سکه، تراکنش های بانکی و سایر اطاعات 
به دست آمده مربوط به موضوع این دستورالعمل را پس از انقضای آخرین 

مهلت تسلیم اظهارنامه در اولویت رسیدگی قرار دهند.

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد

تنها سکه های بانک مرکزی مشمول مالیات می شوند

نگاه

پنجمین فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران
چرا FATF دوباره به ایران مهلت داد؟

گروه ویژه اقدام مال��ی )FATF(تعلیق اقدامات تقابلی خود درباره ایران 
را تا اکتبر س��ال 2019 یعنی آبان ماه 9۸ تعلیق کرد. این پنجمین فرصت 

اف ای تی اف برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی در ایران است.
نمایندگان 204 کش��ور و نه��اد بین المللی عضو FATF که در چند روز 
گذش��ته در اورالندو کالیفرنیا دور هم جمع ش��ده بودند تا طی اجاس��ی 
پن��ج روزه به بررس��ی موضوعات جاری ازجمل��ه میزان پایبن��دی ایران به 
تعهدات خود بپردازند، بار دیگر تصمیم گرفتند، ایران را از فهرست اقدامات 

مقابله ای بیرون نگه دارند.
آخرین نشس��ت گروه ویژه اقدام مالی )FATF(4 اس��فند سال گذشته 
در پاریس برگزار ش��ده بود که در پایان این نشست یک هفته ای، گروه ویژه 
اقدام مالی به مدت چهار ماه دیگر و تا تیر 9۸ به ایران مهلت داد تا قوانین 

مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کند.
طبق تاز ه ترین بیانیه اعامی کارگروه ویژه مالی، پس ازآنکه ایران در سال 
201۶ جهت رفع کمبودهای راهبردی خود در مس��یر مبارزه با پولش��ویی 
و تأمین مالی تروریس��م، تاش کرد و در همین چارچوب اقداماتی را برای 
محقق ک��ردن این تعهدات سیاس��ی خود انجام داد، ای��ن کارگروه بار دیگر 
تعلی��ق اقدام��ات تقابلی علیه ایران را تمدید کرد ت��ا فرصت دوباره ای برای 

رفع موانع باقی مانده عمل به توصیه های این نهاد مشورتی داشته باشد.
FATF در بیانیه جدیدی که منتش��ر کرده با تقدیر از تعهدات سیاس��ی 
س��طح باال و اقدام��ات ایران برای اصاح��ات قانونی در راس��تای مبارزه با 
پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، به عدم تکمیل فرآیندهای قانونی 
در تصویب کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم اشاره کرد و افزود 
FATF تنه��ا قوانین��ی را می تواند در نظر بگیرد ک��ه به طور کامل تصویب 

 شده است.
ای��ن گروه همچنین نس��بت به رون��د »برنامه اقدام« ابراز تأس��ف کرد و 
تأکید کرده اف ای تی اف از ایران انتظار دارد که در مسیر اصاح سریعاً اقدام 
کند ت��ا پرداختن به همه موارد باقی مانده را ب��ا تکمیل و اجرای اصاحات 
ضروری مربوط به قانون مبارزه با پولشویی )AML( و مقابله با تأمین مالی 

تروریسم )CFT( تضمین کند.
 گروه ویژه اقدام مالی همچنین در بیانیه خود هش��دار داده است که اگر 
ای��ران لوایح پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریس��م را تا آبان ماه امس��ال 
یعنی اکتبر 2019 تصویب نکند، این گروه سازوکار پیشرفته گزارش دهی یا 
گزارش دهی س��امان یافته تراکنش های مالی در این  ارتباط را الزامی خواهد 
کرد. عاوه بر این الزامات حسابرسی های خارجی شدیدتر را برای گروه های 
مالی در ارتباط با ش��عبه ها و زیرمجموعه هایی که در ایران مستقر هستند، 

ضروری خواهد کرد.
تصویب FATF در انتظار تصمیم مجمع تشخیص

»الیحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته«، 
الیحه الحاق ایران به کنوانس��یون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م 
ی��ا هم��ان CFT«، »الیحه اصاح قان��ون مبارزه با پولش��ویی« و 
»الیحه اصاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریس��م« چهار الیحه 
مع��روف به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF هس��تند که در طول 
یک سال گذشته مس��یر پرفرازونشیبی را طی کرده است و اکنون 
تصمیم گیری نهایی درباره آنها به مجمع تش��خیص مصلحت نظام 

رسیده است.
درحالی که قرار بود مجمع تش��خیص مصلحت نظام قبل از سال 
9۸ درب��اره این لوایح چهارگانه تصمیم گیری کند، اما 11 اس��فند 
سال گذش��ته، مصطفی میرس��لیم عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام خب��ر داد رأی گیری درباره اف ای تی اف بعد از تعطیات نوروز 
انجام و نتایج اعام خواهد شد؛ بااین حال 20 روز بعد، محمد صدر 
عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در مصاحبه ای اعام کرد که 
FATF از دس��تور کار مجمع تش��خیص مصلحت نظام خارج  شده 
اس��ت؛ خبری که برخی دیگر از اعضای مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام درباره آن اظهار بی اطاعی کردند و برخی دیگر ازجمله احمد 
توکل��ی گفتند: »لوایح پالرمو و CFT از دس��تور کار خارج نش��ده 

است اما فعًا تعجیلی برای بررسی آنها نداریم.«
پیش ازاین، توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت 
از مخالف خود با FATF گفته و تأکید کرده بود: »معتقدم وضعیت 
مردم را بدتر می کند؛ یعنی هزینه زیادی را به مردم تحمیل خواهد 
کرد؛ اگر به FATF بپیوندیم، هزینه زیادی برای ما خواهد داشت. 
ب��ه بیانیه اخیر اتحادیه اروپا توجه کنید. اینها به موش��ک که هیچ 

ربطی به FATF ندارد هم گیر می دهند.«
ب��ه اعتقاد این عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام واقعیت این 
نیس��ت که با قبول یا رد FATF تغییر مهمی در معیشت مردم و 
اقتصاد کشور رخ می دهد. مشکل ما داخلی است؛ موانع داخلی پدر 

سرمایه را درمی آورد و نابرابری را بیشتر می کند.
واکنش آمریکا به تصمیم FATF درباره ایران

وزی��ر خزانه داری آمریکا در واکنش به تصمی��م کارگروه ویژه اقدام مالی 
در رابط��ه با تمدی��د تعلیق اقدامات متقابل علیه ای��ران ضمن متهم کردن 
ایران به پولش��ویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی 
مقابله با پولش��ویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیش��تری 

مواجه خواهد شد.
ب��ه گزارش فاکس بیزینس، اس��تیون منوچین، وزی��ر خزانه داری آمریکا 
 FATF به ایران هش��دار داد که تأخیر مجدد در تطابق با اس��تانداردهای
توس��ط ایران باعث حسابرسی های بین المللی بیشتر از نهادهای مالی ایران 

و اقدامات متقابل بیشتر علیه این کشور خواهد شد.
او مدعی ش��د که FATF در صورت ناتوانی ایران در مقابله با پولش��ویی 
سیس��تماتیک و تأمین مالی تروریس��م آماده افزایش راستی آزمایی بیشتر 
بر فعالیت مؤسس��ات مالی ایرانی اس��ت و در صورتی که پیشرفت بیشتری 

حاصل نشود، اقدامات متقابل علیه ایران از سر گرفته خواهد شد.
یکی از مقامات وزارت خزانه داری آمریکا که خواس��ت نامش فاش نشود، 
گف��ت: FATF آماده اقدامات متقابل بیش��تری علیه ایران در صورت عدم 

تکمیل تعهدات تا مهلت زمانی مقرر است.
گفتنی اس��ت کارگروه ویژه اقدام مالی، سازمانی بین دولتی است که در 
سال 19۸9 میادی توسط کشورهای عضو گروه ۷ )آمریکا، انگلیس، ژاپن، 
کانادا، فرانس��ه، آلمان و ایتالیا( برای مبارزه با پولشویی تشکیل شد. امروزه 
هدف این کشور، متقاعد کردن کشورها به پایبندی به قوانین ضد پولشویی 

و حمایت مالی از تروریسم است.
FATF از س��ال 201۶ به تمدید اقدامات تقابل��ی علیه ایران رأی داد و 
نام این کش��ور را از فهرست س��یاه خود خارج کرد، با این حال ایران برای 
خارج ش��دن کام��ل از حالت تعلیقی )ک��ه اصطاحاً بیانی��ه عمومی نامیده 

می شود( باید برخی از تعهدات خود را تکمیل کند.
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فرصت امروز: تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که متوسط 
قیمت هر متر خانه کلنگی در ایران، 2میلیون و ۸00 هزار تومان و هر متر 

آپارتمان تا 2میلیون و 900هزار تومان است.
بررس��ی وضعیت قیمت مس��کن در زمستان سال گذش��ته و براساس 
آماره��ای مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که متوس��ط قیمت فروش هر 
متر زمین یا ساختمان مس��کونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی، حدود 2میلیون و ۸۶۵ هزار تومان با میانگین مس��احت 
2۶4 مترمرب��ع بوده اس��ت که نس��بت به زمس��تان س��ال 1۳9۶ برابر با 

121.9درصد و در مقایسه با پاییز ۳۶.۶درصد افزایش دارد.
همچنین متوس��ط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی به 2میلیون 
و 92۶ هزار تومان با میانگین مساحت 110 متر و متوسط عمر برای 11 
س��ال بوده اس��ت که در مقایس��ه با پاییز 1۳9۷ حدود 11.۵درصد و در 

مقایسه با زمستان 1۳9۶ تا ۵9.۸درصد افزایش دارد.
متوسط مبلغ اجاره ماهانه به اضافه ۳درصد ودیعه پرداختی برای هر متر 
مربع زیربنای مسکونی در کل کشور به 11 هزار و 10۶ تومان با میانگین 
مس��احت 9۸ مترمربع و متوس��ط عمر بنای 1۳ سال بوده است که نشان 
از رش��د 1.۸درصدی نس��بت به پاییز و 19.2درصد در مقایسه با زمستان 

سال قبل از آن است.
نبض معامالت مسکن کند شد

در همین حال، معامات مسکن در سطح کشور با کاهش ۳4درصدی در 
خردادماه 1۳9۸ رکورد بیشترین مقدار افت طی یک سال اخیر را شکست؛ 
در شهر تهران نیز قراردادهای خرید و فروش، کمترین میزان را از دی ماه 

سال گذشته تاکنون به ثبت رسانده است.
به گزارش ایس��نا، به دنبال کسادی بازار مس��کن شهر تهران به عنوان 
ش��هر پیشتاز در س��یکل های رونق و رکود، نبض کش��وری معامات نیز 
در خردادماه با حدود یک س��ال فاصله نس��بت به پایتخت کند شد. آمار 
ارائه شده از سوی مصطفی قلی خس��روی، رئیس اتحادیه مشاوران اماک 

تهران نش��ان می دهد در خردادماه 1۳9۸ بالغ ب��ر 4۸ هزار و 1۵ قرارداد 
خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل ۳4درصد کاهش نشان می دهد. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و 
۸1 قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش 11درصدی نسبت به خردادماه 

1۳9۷ است.
در شهر تهران نیز در خردادماه 1۳9۸ بالغ بر ۷1۶۸ مبایعه نامه )قرارداد 
خرید و فروش( ملک به امضا رس��یده که نسبت به زمان مشابه سال قبل 
افت ۶2درصدی را نشان می دهد. اجاره نامه ها در این مدت نیز 14 هزار و 
2۶۵ مورد بوده که از افت 2۳درصدی نسبت به خردادماه 1۳9۷ حکایت 

دارد.
روند بازار حاکی از آن اس��ت که از خردادماه س��ال گذش��ته، معامات 
مس��کن ش��هر تهران در مس��یر نزولی قرار گرفته و در دی ماه 1۳9۷ با 
۶4درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت سالیانه طی پنج سال 
قبل از آن رسید، با این حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت باال 
حرکت می کرد تا اینکه از آبان ماه 1۳9۷ با منفی 14درصد مسیر کاهشی 
به خود گرفت و در خردادماه 1۳9۸ بیشترین میزان افت را طی یک سال 

گذشته ثبت کرد.
رشد 189درصدی قیمت مسکن طی دو سال

قیمت مسکن شهر تهران با افزایش 1۸9درصدی نسبت به فروردین ماه 
دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، 
محاسبات اقتصادی این بازار براساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و 

تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
قیمت مس��کن پایتخت در اردیبهشت ماه در ش��رایطی اوج گرفت که 
تورم ماهیانه ملک در کش��ور از حدود 2درصد به 0.۶ درصد رسید و رشد 
قیمت در پایتخت را س��وال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل 
را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مس��کن ش��هر تهران در اردیبهش��ت 
م��اه مؤثر می دانند؛ کمبود ش��دید فایل های دارای قیمت مناس��ب، نبود 

چش��م انداز روش��ن در بازارهای طا، ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار 
مسکن نسبت به بازارهای یادش��ده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در 
نیمه اول اردیبهش��ت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت 
مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار 

در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واس��طه های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعام کردند که تقاضا در 
بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته بازان از بازار در نیمه دوم، فضا 
را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت ها تا 
حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور اماک، معامات به ندرت صورت 
می گیرد، اما آپارتمان هایی که با قیمت مناسب عرضه می شود در ساعات 
اولیه به فروش می رس��د. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن 
توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را 

در بازار ایجاد کرده است.
بازار مسکن نفس های آخر رشد قیمت را می کشد

در همین زمینه، مهدی روانش��ادنیا، کارشناس مسکن می گوید: از نظر 
قدرت خرید به نظر می رس��د به ش��رایطی رس��یده ایم که قابلیت افزایش 
قیمت ه��ا بیش از مقداری که تاکنون اتفاق افت��اده وجود ندارد. نمود این 
مس��اله در تعداد معامات خردادماه بود که کاهش معنا داری را شاهدیم. 
معاماتی هم که اتفاق می افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر 
وارد بازار ش��دند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی 

بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس های آخر را می کشد.
وی افزود: بعید اس��ت که اتفاق خاصی در قیمت مس��کن رخ دهد مگر 
اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران 

مسکن در سرمایه گذاری های شان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
به گفته روانش��ادنیا، از اوایل س��ال 1۳9۸ تا آخر شهریورماه این سال، 
دوره به ثبات رسیدن بازار مسکن بعد از تاطمی است که در سال 1۳9۷ 

اتفاق افتاد.
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متوسط قیمت خرید خانه در ایران چقدر است؟
یادداشت

چرا طبقه متوسط در بحران گرفتار شده است؟

»بحران« مفهومی اجتماعی است که در ابعاد متنوع تری، وضعیت غالِب ایراِن 
امروز را توضیح می دهد: بحران محیط زیست، بحران اقتصادی، بحران سیاست 
خارجی، بحران اجتماعی، بحران فرهنگی، بحران کارآمدی و نظایر آن. در این 
میان، البته بیشتر بر روی بحران اقتصادی و تنگناهای معیشتی تمرکز می شود، 
اما واقعیت این است که دامنه این وضعیت بحران زا، تمامی ابعاد جامعه ایران و 

زندگی ایرانیان را درگیر کرده است.
آماره��ای وخیم��ی که از آس��یب های اجتماعی در س��الیان اخیر توس��ط 
دستگاه های رسمی و نهادهای مدنی، گزارش و منتشر شده است، مانند تخمین 
سرانه مصرف الکل، میزان طاق، آمار اعتیاد به مواد روانگردان صنعتی در میان 
اقشار تحصیلکرده، رش��د تصاعدی بیماری های خاص مانند ایدز، سرطان و ام 
اس که از آن با عنوان »سونامی« تعبیر می شود، حکایت از وجود بحرانی عظیم 
و فراگیر در عرصه های زیرس��اختی و فرهنگی دارند. ابعاد این بحران فراگیر تا 
بدان جا گسترش یافته است که گروهی از تحلیلگران اجتماعی و سیاسی، چندی 

است خبر از وقوع ناگزیر »فروپاشی« می دهند.
بحران »فروپاش��ی طبقه متوس��ط« از جمله همین بحران هایی اس��ت که 
در س��الیان اخیر در ایران و جهان مطرح ش��ده اس��ت. به رغم پیش بینی های 
قاطعانه مارکس در اصلی دانستن و اهمیت ویژه به نقش طبقه کارگر در مسیر 
تحوالت اجتماعی، واقعیات تاریخی ثابت کرده اند که طبقه متوسط، همواره از 
موقعیت و ظرفیت بیشتری برای نقش آفرینی های راهبردی برخوردار بوده و در 
جهت گیری های هم سو با توسعه اقتصادی پایدار و تحکیم پایه های دموکراسی، 
موثرتر از سایر طبقات و حتی کارگران و کشاورزان عمل کرده است و همچنین، 
ب��ه عنوان عاملی بی بدیل در راس��تای توفیق دولت ها در دس��تیابی به اهداف 
بهبودخواهانه، نقش آفرین بوده اس��ت. در ایران هم در طول یکصد سال اخیر، 
طبقه متوسط شهری همواره از پویایی بیشتری نسبت به سایر طبقات و اقشار 
در راس��تای یافتن راه حل های بنیادین برخوردار بوده و نقش تعیین کننده تری 
در فرآیند تحوالت کیفی جامعه ایران به عهده داش��ته اس��ت. اینک اما طبقه 
متوسط، خود به بحران دچار است؛ بحرانی که در بستر روند روزافزون بیکاری، 
معضات معیشتی و افت ارزش پول ملی، ظرفیت اجتماعی، ابتکار عمل و حتی 
موجودیت این طبقه را به خطر انداخته و چنین است که طبقه متوسط، دیری 
است که خیزشی را برنمی انگیزد و در رکود و رخوت به سر می برد و حتی به زعم 
برخی جامعه شناسان و تحلیلگران اقتصادی، خود این طبقه با بحران فروپاشی 
و بلکه با تهدید نابودی، مواجه است. چه بسا از همین روست که پیشاپیش تمام 
بحران هایی که برش��مردیم، »ناامیدی« »بدبینی« و »انفعال« وجه غالب چهره 
ایران امروز را توصیف می کند، چراکه طبقه متوس��ط ایران از انگیزه و ظرفیت 

سابق در رویارویی های اجتماعی و مبارزات سیاسی باز مانده است.
بررسی های تاریخی نشان می دهند که روشنفکران و بهبودخواهان در خال 

تحوالت سیاسی معاصر ایران، عموماً برآمده از طبقه متوسط بوده اند. 
افزون بر مؤثر دانستن عوامل اقتصادی بر بحران کنونی طبقه متوسط شهری، 
می توان از جهات دیگر به این مساله توجه کرد و زمینه های سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعی را نیز بررسی کرد. تعریفی که از ماهیت هر طبقه اجتماعی مطرح 
می ش��ود، می تواند در آسیب شناسی پیرامون آن و شناخت نیازهای ضروری به 

منظور بازسازی و ارتقای جایگاه آن طبقه، مورد بهره برداری قرار گیرد.
»طبقه اجتماعی« از مفاهیم اساسی و پیچیده در جامعه شناسی است که در 
تبیین و شناخت هر جامعه ای کاربرد دارد. »جامعه شناسان، اصطاح »طبقه« 
را حداقل در دو معنای متفاوت به کار برده اند: نخس��ت، مقوله ای س��اده که به 
افرادی با منابع درآمدی مش��ابه، میزان درآمد همسان و شیوه زندگی همگون 
اطاق می شود و دوم، یک واژه پیچیده اجتماعی – روانی که برای طبقه بندی 
افرادی به کار می رود که عاوه بر قرار گرفتن در سلسله مراتب اجتماعی مشابه، 
نگرش اقتصادی – اجتماعی و سیاس��ی مشترک دارند.« دو الگوی متفاوت در 
تبیین و تقسیم بندی طبقات اجتماعی از سوی جامعه شناسان و اقتصاددانان به 
کار گرفته شده است که یکی به میزان درآمد و برخورداری های مالی و اقتصادی 
نظ��ر دارد و دیگری، »آگاهی« را عامل تعیین کننده و معرف طبقات اجتماعی 
قلمداد می کند. صرف نظر از تفاوت های دو دیدگاه یادش��ده و بی آنکه بخواهیم 
داوری قطعی پیرامون هر یک از این دو نگرش ارائه دهیم، نباید فراموش کرد که 
حتی مارکس هم در تعریف خود از مفهوم »طبقه« به عنصر »آگاهی طبقاتی« 
یا ش��اخصی مانند »مهارت« بی اعتنا نبوده اس��ت و اصوالً وجه تمایز درونی و 
بیرونی طبقه کارگر را مرتبط با آگاهی های فردی و طبقاتی این طبقه می داند.

»اصطاح طبقه متوسط در معنای عمومی به بخشی از جامعه اطاق می شود 
ک��ه از نظر وضعیت اقتصادی و درآمد، در میانه ه��رم اجتماعی قرار می گیرد، 
جایگاهی که گرایش های اجتماعی و حتی فرهنگی خاص خود را نیز به همراه 
دارد.« زمانی که از »طبقه متوسط« حرف می زنیم، داریم مجموعه ای از هنجارها، 
س��اختار نظام ارزشی و بنیان های فرهنگی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار 
می دهیم. ارزش های بنیادین طبقه متوسط، آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت 
قانون و حاکمیت ملت در چارچوب تئوریک س��اختار سیاسی »دولت – ملت« 

است و نظام حقوقی مبتنی بر »حقوق و روابط شهروندی« شامل می شود.
از س��وی دیگر، حقوق ش��هروندی بدون ارائه فهمی دقیق از مفهوم »شهر« 
میس��ر نیس��ت. »ش��هر« صرفاً یک صورت بندی جمعیتی مبالغه آمیز و بزرگ 
ش��ده از »روستا« قلمداد نمی شود. »ش��هر« مبین رابطه مدنی و نظام قانونی 
میان شهروندان است. منشأ شکل گیری طبقه متوسط شهری، پذیرش فراگیر 
»شهروندی« و ارتقای شاخص های مدنیت و رشد و بالیدن جامعه مدنی است. 
در غیاب این نظام ارزش��ی، هم شهر تخریب می شود و هم زیرساخت های الزم 
برای تقویت و ادامه حیات طبقه متوسط شهری پدید نمی آید و این طبقه، روز 
به روز نحیف تر ش��ده، نارس��اتر عمل می کند. در تحلیل بحران امروزین طبقه 
متوسط ایران، نباید با تمرکز صرف بر نیازهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی 
که حاصل فاصله هزینه های زندگی و منابع درآمدی است، بسنده کرد. عوامل 
اجتماعی و فرهنگی و سیاس��ی را نیز باید مورد توج��ه قرار داد. این واقعیت را 
نباید از نظر دور داشت که زمانی که طبقه متوسط تضعیف می شود، این ریزش 
به سود و تقویت طبقه کارگر نمی انجامد؛ بخش قابل ماحظه ای از اقشار بیرون 
آمده از طبقه متوس��ط، به خیِل توده وارِ فرودستان و فقرا و بیکاران می پیوندند 
و نه به صفوِف متش��کِل کارگران. صرف نظر از آنکه با انقاب موافق باش��یم یا 
مخالف، نمی توان انکار کرد که تضعیف طبقه متوسط به رشد بی ثباتی و افزایش 
احتمال وقوع فروپاش��ی اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی منجر می شود و نه به 
انقابات عظیم دموکراتیک و عدالت خواهانه. این بحران فزاینده، داللت بر تنزل 
شاخص های زیست دموکراتیک و شیوع بحران حاکمیت قانون دارد. »ناامیدی« 
شایع در طبقه متوسط که به انفعال و حتی فرصت طلبی های رایج در سایر اقشار 
اجتماعی منجر شده است، ناش��ی از سنگ اندازی های مستمر و تقابل خواهانه 
با جنبش دموکراس��ی خواهی ایران، تداوم فض��ای امنیتی، عدم رعایت حقوق 
ش��هروندی و تن ندادن به مطالبات دموکراتیک و آزادی های بنیادین است. از 
همین روس��ت که باور داریم: برای ملت ایران در شرایط کنونی، آزادی حتی از 
نان شب هم واجب تر است.                                             منبع: آینده نگر
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پس از س��رنگونی پهپاد جاسوس��ی آمریکا از س��وی ایران بر فراز آب های 
خلی��ج فارس و با وجود پیام آمریکایی ها ب��ه ایرالین های جهان درباره ناامن 
بودن آسمان ایران، اما عبور پروازهای خارجی از آسمان ایران کاهش نیافت.

ای��ن نکته را رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ای��ران اعام کرد و گفت: محدودک��ردن پروازهای برخی ایرالین های 

خارجی بر فراز آسمان ایران منجر به کاهش پروازهای عبوری نشده است.
سیاوش امیر مکری در گفت و گو با ایرنا، افزود: با وجود پیام آمریکایی ها به 
ایرالین های جهان مبنی بر ناامن بودن فضای ایران، شاهد تغییرات منفی در 

فضای هوایی ایران نبوده ایم.
او توضیح داد: بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی توسط ایران، اداره هوانوردی 
فدرال ایاالت متحده آمریکا طی پیامی به ایرالین هایی که از فضای ایران عبور 
می کنند هشدار داد که از نظر آمریکا آسمان ایران فضای امن و مناسبی برای 

پروازهای عبوری نیست چون احتمال تعرض وجود دارد.
مکری اضافه کرد: اما گزارش شرکت فرودگاه ها از میزان پروازهای عبوری 
در روز پنجش��نبه و مقایس��ه آن با روز جمعه حاکی از این اس��ت که هیچ 
تغیی��ری در آم��ار پروازهای عبوری اتفاق نیفتاده اس��ت و ما تا این س��اعت 

گزارشی درخصوص کاهش پروازهای عبوری نداشتیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
درخص��وص آم��ار مربوط به پروازهای عبوری در روز جمعه و مقایس��ه آن با 
روز پنجشنبه نیز گفت: براساس آمار روز جمعه نیز شاهد تغییری در میزان 

پروازهای عبوری از آسمان کشور نیستیم.
امیر مکری اضافه کرد: البته به طور کلی آمار پروازهای عبوری نس��بت به 
س��ال قبل کاهش داشته است که در پی امن ش��دن فضای کشورهایی مثل 
عراق و اوکراین است؛ ایرالین ها در جهان معموالً به دو دلیل اقتصادی بودن 

و امنیت مس��یر، مسیرهای عبوری را انتخاب می کنند. هر مسیری که کوتاه 
باش��د و س��رویس های هوانوردی ایمن تری ارائه دهد مورد انتخاب ایرالین ها 

قرار می گیرد.
به گفته مکری کاهش پروازهای عبوری به نس��بت س��ال گذشته به دلیل 
ناامن بودن مس��یرهای هوایی ایران نیس��ت بلکه اقتصادی بودن مس��یرهای 
جایگزین و جذابیت این مس��یرها ایرالین های خارجی را از آسمان ایران دور 

کرده است.
روز جمعه و پس از آنکه ش��ماری از ش��رکت های هواپیمایی جهان، پرواز 
ب��ر فراز خلیج ف��ارس و دریای عمان را ممنوع اعام کردن��د علی عابدزاده از 
امن ب��ودن فضای ایران برای عبور پروازهای عب��وری خبر داد و گفت: حریم 
هوایی ایران هم در حوزه خلیج فارس و هم در داخل کشور امن است و همه 

شرکت های خارجی به پروازهای خود در حوزه هوایی ایران ادامه می دهند.

مدل مطلوب برای اداره اقتصاد کشور در شرایط جنگ اقتصادی چیست؟ آلبرت 
بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران به این پرسش چنین پاسخ می دهد: برای 
س��اختن مدل بهینه اقتصادی مفروضاتی الزم است و تا این مفروضات به درستی 

شناخته نشود، شاید صحبت از مدل بهینه، بحث بیهوده ای باشد.
او در گفت وگ��و با پایگاه خبری اتاق ایران، درباره این مفروضات می گوید: قبل 
از هر چیزی باید میزان درآمد نفتی و ارزی کشور مشخص باشد، اگر اتکای ما به 
آمارهایی باشد که بانک مرکزی، وزارت نفت و سازمان برنامه وبودجه ارائه می دهد، 
باید گفت همه این آمارهای مثبت بودجه نش��ان از وضعیت مطلوب درآمد ارزی 
دارد. یعنی اگر فرض بر این باش��د که ذخیره ارزی کشور کافی است، ارز منتقل 
می ش��ود و صادرات نفت انجام می شود، مدل اقتصادی متفاوت از زمانی است که 
این گزینه ها نقض ش��ود، اما آنچه مشخص اس��ت این است که جنگ اقتصادی 

به زودی تمام نخواهد شد و توافقی در افق آینده محتمل نیست.
بغزی��ان می گوید: نکته بعدی در تدوین مدل مطلوب اقتصادی که با ش��رایط 
روز اقتصاد کش��ور همخوان باشد، تعیین نرخ ارز است. هنوز مشخص نیست که 
دولت می خواهد چه سیاستی را در حوزه ارز در پیش بگیرد. آیا دولت می خواهد 
درباره این مس��ئله ارش��ادی عمل کند؛ نرخ نیمایی، نرخ آزاد یا نرخ صرافی کدام 

مبن��ا خواهد ب��ود؟ باید فعاالن اقتصادی درباره این وضعیت اطاع کافی داش��ته 
باش��ند؛ باید ثبات کافی در این حوزه برقرار ش��ود تا اینکه دالالن از نوسان بازار 

ارز بهره نگیرند.
به گفته بغزیان اصاح ساختار بانکی از اصول دیگری است که در تدوین مدل 
اقتص��ادی باید انجام ش��ود. باید در ترکیب هیات مدیره  بانک ها بازنگری ش��ود؛ 
اینکه بانک ها چه میزان معوقات دارند و این معوقات به چه کس��انی در قبال چه 
س��ندهایی داده  شده است؟ اما شرایط حاضر نش��ان می دهد که هنوز بانک ها از 

بدهکاران بزرگ معوقات خود را به دالیل متعدد دریافت نکرده اند.
او تصری��ح می کند: اصل چهارم بازنگری پای��ه مالیاتی، نرخ مالیاتی و معافیت 

مالیاتی است تا درنهایت به عدالت مالیاتی بینجامد.
او اص��ل پنجم را در عملکرد قوه قضائیه جس��ت وجو می کند تا در نتیجه این 
عملکرد، اختاس  و فس��اد اقتصادی زمینه و بس��تر بروز نداش��ته باشد. برخورد 
عدالت محور قوه قضائیه باعث می شود فضای مالی و مالیاتی به سمت عدالت رفته 

و کسی جرأت نکند خاف آن رفتار کند.
اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره وضعیت سازمان برنامه  و بودجه می گوید: 
باید نحوه هزینه کرد ذخایر ارزی اولویت بندی شود؛ البته این همیشه شعار سازمان 

بوده ولی نتیجه آن را ندیده ایم. س��ازمان برنامه  و بودجه خوب کار کرده ولی کار 
خوبی نکرده اس��ت. باید ارز به مواردی تخصیص داده ش��ود که درنهایت منافع 

اقتصادی داشته باشد.
او ادامه می دهد: در بحث صنایعی مثل خودرو باید استراتژی مشخصی داشته 
باشیم تا این صنایع را از وضعیت کاهش ظرفیت تولید نجات داد، اما اگر مسئله 
رانت و س��ودجویی باش��د در آن صورت تحقیق و تفحص به چه درد می خورد؟ 
آیا تولید کم ش��ده یا تولید را کم کرده اند و درنتیجه اختاف بازار و نرخ مصوب 
به جی��ب چه گروهی می رود؟ به گفته بغزیان، وقت��ی از کاهش واردات صحبت 
می شود باید به نیاز متقاضیان آنها توجه شود؛ باید این مطالبات با کیفیت مناسب 
در بازار داخلی تأمین ش��ود وگرنه معلوم اس��ت که واردات انجام خواهد شد. باید 
تولیدکننده ها از بازار نیازسنجی دقیقی انجام دهند. متأسفانه ما نه نیازسنجی در 
داخل داریم و نه شناخت دقیقی از بازارهای منطقه داریم که بتوانیم کاالی خود 

را به آنجا صادر کنیم.
او معتقد اس��ت: اگر اوضاع اقتصادی کشور به طور شفاف توصیف نشود، سخن 
گفتن از مدل مطلوب معنادار نیست. در کنار شفافیت باید سازمان های نظارتی و 

نهاد قضایی، امنیت را برقرار کنند.

به دنبال سرنگونی پهپاد آمریکایی

عبور پروازهای خارجی از آسمان ایران کاهش نیافت

قبل از تدوین مدل مطلوب، باید به ابهامات اقتصادی پاسخ داد

بهترین مدل برای اداره اقتصاد ایران در شرایط جنگ اقتصادی

یکشنبه
2 تیر 1398
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راهکار غلبه بر سودجویی بانک ها چیست؟

بانک ها در صورت داش��تن حق انتخاب تنها منافع خود را تامین می کنند و 
اکنون زمان آن رس��یده که منافع عمومی به منافع ش��خصی و گروهی ترجیح 
داده شود .اقتصاد علمی پیچیده است که بحث آن تنها در چارچوب سیستم ها 
عملی است. سیستم اقتصادی به معنای اجزای تشکیل دهنده نظامی است که 
اکنون به عنوان بازار شناخته می شوند، مانند بازار پول، کاال و ارز. به این اعتبار 
ه��ر بازاری که وجود دارد در ج��ای خود باید تعادل را بین بخش های مختلف 
برقرار کند تا سیستم بتواند با ثبات به کار خویش ادامه دهد. چنانچه تعادل در 
هر بخش از بین برود، نوسان به بازارهای دیگر نیز رسوخ می کند و عما سیستم 

به کلی مختل خواهد شد.
بررس��ی عملکرد بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی پولی در کش��ور  نشان 
می دهد این بخش نس��بت به دیگر بخش ها عملکرد بهتری را داش��ته، ولی به 
دلیل عدم هماهنگی میان ارکان مختلف رویه مثبت بانک مرکزی خود را نشان 
نمی دهد. هنگامی که سیاس��ت ارکان مختلف با یکدیگر همپوشانی ندارند به 
اصطاح دولت جزیره ای اداره می شود، عما راهکار چندانی برای رفع مشکات 
وجود نخواهد داش��ت جز آنک��ه در اولین گام خواهان وف��اق جمعی در میان 

بخش ها باشیم.
ایران در تحریم قرار دارد و این س��بب می شود انتظارات اتخاذ سیاست های 
متناسب با این شرایط باشد. به بیان دیگر مثا از بانک مرکزی انتظار می رود تمام 
مراحل تولید تا هزینه و پس انداز نقدینگی را به دقت مدیریت کند، ولی چنین 
نمی شود. این سیاست در ایران سال ها تجربه شده و حتی تا پایان دولت محمد 
خاتمی هم ادامه یافت یعنی بانک ها موظف به رعایت سقف تسهیات دهی به 
بخش ها بودند و بانک ها حق نداشتند براساس منافع خود اعتبارات را تخصیص 
دهند. در این سیاس��ت نیاز بخش ها بررسی می شد ولی آن را کنار گذاشتند و 
به بانک ها اختیار تعیین تکلیف دادند که نتیجه آن را امروز می بینیم واحدهای 
متعدد مس��کونی خالی و گسترش واردات محصول این بود که بانک ها ترجیح 
دادند به جای تولید به واردات و مسکن که سوددهی بیشتری داشتند تسهیات 

دهند و عما اشتغال و تولید کشور زیان دیدند.
به نظر می رسد در این شرایط بانک مرکزی باید دوباره به سیاستی بازگردد 
که در گذشته وجود داشت، چراکه با ادامه روند فعلی احتماال تعادل به بازارها 
باز نخواهد گشت. جهت دهی و تکلیف کردن به بانک ها اجازه می دهد تا به شکل 

کان هر بخش براساس نیاز و نقشی که دارد حمایت شود.
از سوی دیگر با وجود اینکه در شش سال گذشته عمل نقدینگی چند برابر 
شده، شنیده می شود بنگاه های کوچک و متوسط و بانک ها از کمبود نقدینگی 
صحبت می کنند. دلیل این مس��اله به قفل بودن بخش زیادی از نقدینگی باز 
می گردد یعنی برج سازی با تسهیات برج ساخته اما چون قیمت ها را مطلوب 
نمی داند و منتظر افزایش دوباره است، حاضر به تسویه با بانک نیست و تنها سود 
وام خود را می دهد. در مقابل گفته می شود که سال گذشته4۷۵ هزار میلیارد 
تومان تس��هیات دهی صورت گرفته که البته ۸0درصد آن مربوط به یک دهه 

اخیر است که گیرندگان ترجیح می دهند تسویه حساب نکنند.
این مهم ثابت ش��ده که در ش��رایط تورمی بهتر است بستانکار بود و با پول 
بیشتر به فعالیت پرداخت و نرخ باالی تورم در ایران نیز سبب شده تا بسیاری از 

پرداخت و تسویه حساب خودداری کنند.
به هر روی تکلیف کردن تسهیات دهی به بانک ها ضرورتی خدشه ناپذیر است 
و عما تن دادن به انتخاب بانک ها بحران نوسانی را تشدید می کند. مادامی که 
سیاست اعتباری تصحیح نشود، تولید رونق نمی گیرد و در سال حمایت از تولید 
باید حمایت واقعی از این بخش صورت گیرد. بانک ها در صورت داش��تن حق 
انتخاب تنها منافع خود را تامین می کنند و اکنون زمان آن رس��یده که منافع 
عمومی به منافع ش��خصی و گروهی ترجیح داده شود وگرنه جامعه خشمگین 

ایران می تواند دست به کارهایی بزند که اکنون انتظارش را دولتمردان ندارند.

معاون بانک  پاسارگاد در مراسم ساخت مدارس در مناطق 
سیل زده خوزستان:

خوزستان در منظومه شمسی ایران، خورشید است
بانک  پاسارگاد در راستای برنامه اساسی و بنیادین خود در سال جاری برای 
کمک به هم میهنان سیل زده و جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی، عملیات 

ساخت سه مدرسه دیگر را در استان خوزستان آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک کلنگ ساخت سه مدرسه 
در روس��تاهای مالک اش��تر، زبید دبات و خش��ه سلمان س��ردال را در استان 
خوزستان و با حضور فاضل عبیات معاون عمرانی استانداری خوزستان، مدیرکل 
آموزش و پرورش اس��تان، فرماندار، بخشدار منطقه و مسئوالن محلی بر زمین 
زد. بانک  پاسارگاد در مجموع 1۵ مدرسه در مناطق سیل زده استان خوزستان، 
جهت بهره مندی دانش آموزان در این مناطق خواهد س��اخت. پیش از این نیز 
س��اخت 1۶ مدرس��ه، در مجموع ۵0 کاس درس، در مناطق سیل زده استان 
لرستان آغاز ش��ده  بود. براساس این خبر، معاون عمرانی استانداری خوزستان 
ضمن قدردانی از بانک  پاسارگاد به دلیل توجه ویژه به مسئولیت های  اجتماعی و 
تحقق بخشیدن به وعده های داده شده با حمایت از هم وطنان مان در حادثه سیل، 
این اقدامات را بسیار ارزشمند و ستودنی خواند و اظهار داشت: اراده ملی برای 

رفع مشکات، ستودنی است.
اس��ماعیل دوستی عضو هیأت عامل و معاون بانک  پاس��ارگاد نیز با اشاره به 
تاش این بانک برای عمل به رسالت های اجتماعی عنوان کرد: بانک  پاسارگاد 
در راس��تای عمل به فرامین مق��ام  معظم رهبری مبنی ب��ر توجه به امر مهم 
مدرسه سازی، مهم ترین برنامه  خود را برای کمک به مناطق سیل زده، مشارکت 
در س��اخت مدرسه تعیین کرده  است. وی با اش��اره به جایگاه ارزشمند استان 

خوزستان، این استان را به عنوان خورشیدی در منظومه شمسی ایران خواند.
دوستی با اش��اره به اقدامات، پروژه ها و طرح های این بانک در راستای رونق 
تولید و اش��تغال زایی در کش��ور، یکی از اهداف اصلی گروه مالی پاس��ارگاد را 

اشتغال زایی عنوان کرد.
گفتنی است بانک  پاسارگاد پس از وقوع حادثه دلخراش سیل، با تشکیل ستاد 
پشتیبانی جهت برنامه ریزی بهتر برای حمایت از هم میهنان سیل زده، کمک های 
خود را به این مناطق آغاز کرد. در همین راستا مقرر شد که در سال جاری، کل 
بودجه  تبلیغاتی بانک، صرف مشارکت در بازسازی و ساخت مدارس تخریب شده 
در مناطق سیل زده شود. عاوه بر مشارکت در ساخت مدارس، اختصاص حداقل 
یک روز حقوق سرمایه  انسانی به این امر خطیر، اهدای نقدی مبلغ 10 میلیارد 
ریال، ارس��ال 900 قلم انواع لوازم خانگی شامل 400 دستگاه تلویزیون  و ۵00 
دس��تگاه اجاق گاز برای توزیع در اس��تان گلستان، ارسال 2۵0 هزار بطری آب 
و 1۳۵0 تخته پتو و ... بخشی از کمک های بانک  پاسارگاد به مناطق سیل زده 
اس��ت. بانک  پاسارگاد تا رفع کامل مش��کات و بازگشت هم وطنان به زندگی 

عادی، با استمرار حمایت های خود، در میان آنان خواهد بود.

یادداشت

هدف قرارگفتن پهپاد جاسوسی آمریکا از سوی پدافند هوایی جمهوری 
اس��امی ایران در بامداد پنجشنبه گذش��ته، آنطور که بازارهای جهانی را 
تح��ت تأثیر قرار داد، به تغییرات قیمتی در بازارهای داخلی منجر نش��د. 
البته بخشی از بی اعتنایی قیمت در بازارهای داخلی به این اتفاق، دستاورد 
اجرای سفت وس��خت قوانین بانک مرکزی در بازار ارز است که باعث شده 
ضمن حذف کامل سوداگران از این بازار، نبض قیمتی ارز و به تبع آن بازار 

طا در دست متولی بازار پول قرار بگیرد.
س��رنگونی پهپاد جاسوس��ی آمریکا در اولین س��اعات به جهش قیمت 
جهانی نفت منجر ش��د و به تداوم روند صعودی قیمت جهانی طا دامن 
زد اما در داخل کشور، به واسطه تعطیل و نیمه تعطیل بودن اغلب بازارها تا 

صبح شنبه، واکنش های عمده بازارها از نیمروز مشخص شد.
بازار ارز در روز پنجش��نبه و در شرایطی که هنوز جوانب دقیق ماجرای 
سرنگونی پهپاد آمریکایی مشخص نبود، وارد روند صعودی قیمت شده بود، 
اما در اولین جلس��ه معاماتی پس از مشخص ش��دن جوانب سقوط پهپاد 
آمریکایی، قیمت ارز دوباره وارد روند نزولی شد. در معامات روز شنبه بازار 
ارز، قیم��ت فروش هر دالر آمریکا در صرافی بانکی 1۳ هزار و 100 تومان 

و در شبکه صرافی 1۳ هزار و 2۸0 تومان ثبت شد.
همچنی��ن قیمت فروش هر یورو در معام��ات این روز، 1۵ هزار تومان 
در صرافی بانکی و 1۵ هزار و 2۶0 در ش��بکه صرافی ثبت شد که هرچند 
نسبت به قیمت های روز پنجشنبه اختاف فاحشی ندارد اما واکنشی نیز 

نسبت به ماجرای سرنگونی پهپاد در این بازار دیده نشده است.
در شرایطی که بازار ارز به نوعی در بی اعتنایی به ماجرای پهپاد آمریکایی 
به س��ر می برد، روند قیمتی در بازار طا و مس��کوکات طا نیز در حالت 

خنثی و حتی منفی ادامه پیدا کرد.
در جری��ان معامات بازار طا، هر گرم ط��ای 1۸ عیار با 0.2۵ درصد 
کاهش به 4۳۵ هزار تومان معامله رسید و قیمت انواع سکه نیز با کاهش 
هزار تا 2۸ هزار تومانی مواجه ش��د. در این بازار قیمت هر سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید با 2۸ هزار تومان کاهش نس��بت به روز پنجش��نبه، 4 
میلی��ون و ۶۷9 هزار تومان قیمت خورد و کمترین افت قیمت نیز معادل 

هزار تومان به سکه تعلق گرفت.
افت 1015 واحدی شاخص بورس

در بازار سرمایه نیز هرچند گمان می رفت رفتارهای هیجانی سهامداران 
در س��ایه افزایش ریسک های سیاس��ی این بازار به افت قابل توجه قیمت 
س��هام و رقم شاخص کل بورس تهران منجر شود، اما بازار شرایط بهتری 
را تجرب��ه ک��رد و درنهایت با اف��ت 101۵ واحدی ش��اخص کل )معادل 

04۳درصد( به کار خود پایان داد.
در این جلس��ه معاماتی، رقم شاخص کل بورس تهران روی رقم 2۳۳ 
هزار و ۸۶4 واحد ایستاد. تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند تغییرات قوانین 
بازار سرمایه که اخیراً از سوی سازمان بورس در حال اجراست، باعث شده 
روند صعودی شاخص کل متوقف شود و از یکی دو هفته پیش این بازار به 

دوره اصاح زمانی و قیمتی قدم بگذارد.
به گزارش ایسنا، در نخستین روز هفته شاخص کل بازده نقدی و قیمتی 
ب��ورس اوراق بهادار تهران 101۵ واحد کاهش یافت و به رقم 2۳۳ هزار و 
۸۶4 رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با کاهش 9۳۷ واحدی در تراز 

۵۵ هزار و ۳24 نشست.
ش��اخص ب��ازار اول و بازار دوم هر کدام به ترتی��ب ۳۳۷ و ۳۸۸۷ واحد 

کاهش یافت؛ شاخص آزاد شناور نیز با 1۳۶4 واحد افت رقم 2۶۳ هزار و 
4۳2 را تجربه کرد.

صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، گروه مپنا، ایران خودرو و پتروشیمی 
مبی��ن هر کدام به ترتی��ب 202، 10۵، 92 و ۸۸ واحد تأثیر کاهنده روی 
ش��اخص های بازار سهام داش��تند و در طرف مقابل پاالیش نفت اصفهان، 
شرکت ارتباطات سیار و پتروشیمی خارک سعی کردند شاخص های بازار 
را تثبیت کنند. هر یک از نمادهای یادش��ده 11۳، 10۶ و ۶9 واحد تأثیر 

افزایشی روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.
در گروه خودرو و ساخت قطعات شاهد حجم معامله بیش از ۸۳ میلیون 
سهم و اوراق مالی بودیم که ارزش آن به حدود 1۵9 میلیارد تومان رسید. 

در این گروه تمام سهم ها غیر از یک سهم با کاهش قیمت روبه رو شدند.
حجم معامات محصوالت شیمیایی به 221 میلیون سهم و اوراق مالی 
رسید و ارزش معامات رقم 10۶ میلیارد تومان را تجربه کرد. در این گروه 

سهم ها عمدتاً کمتر از ۳درصد نوسان به باال و پایین داشتند.
ارزش معامات بورس تهران نس��بت به روزهای گذش��ته کاهش یافت، 
به طوری که 2.۷میلیارد س��هم و اوراق مالی به ارزش حدود 9۶۵ میلیارد 
تومان مورد دادوستد قرار گرفت. همچنین تعداد معامات این بازار به عدد 

212 هزار و ۳41 رسید.
آیفکس نیز که در روزهای گذشته برای اولین بار توانسته بود تراز ۳000 
واحدی را پش��ت سر بگذارد، روز شنبه با حدود 12 هزار واحد کاهش در 
تراز 29۶۶ واحدی نشس��ت. ارزش معام��ات فرابورس ایران به عدد ۶۵1 
میلیارد تومان رس��ید و حجم معامات آن عدد 1.۳میلیارد سهم و اوراق 

مالی را تجربه کرد.

بورس اصالح کرد؛ قیمت ارز و طال منفی شد

واکنش متناقض بازارهای مالی به سرنگونی پهپاد آمریکایی

با افزایش کارمزد خدمات الکترونیک بانک ها، اصاح نظام کارمزدی توسط بانک 
مرکزی کلید خورده است.

به گزارش ایس��نا، هفته گذشته برخی بانک ها نسبت به اطاع رسانی پیامکی به 
مشتریان خود مبنی بر هزینه 12 هزار تومانی ارسال پیامک تراکنش های بانکی به 
آنها در صورت تمایل اقدام کردند و این در حالی است که پیش از این هزینه ارسال 

پیامک به مشتریان 10 هزار تومان برای هر سال بود.
اما پس از این موضوع، پیگیری ها از این ماجرا به این نتیجه رس��ید که عاوه بر 
افزایش هزینه ارس��ال پیامک به مشتریان، هزینه سایر خدمات الکترونیک بانک ها 
نی��ز به زودی افزایش خواهد یافت و گفته می ش��ود این تصمیمات در پی جلس��ه 
مسئوالن بانک مرکزی با مدیران بانکی اتخاذ شده، اما منتظر تأیید رئیس کل بانک 

مرکزی است.
با این حال با توجه به اطاع رسانی بانک ها به مشتریان خود برای افزایش هزینه 
ارسال پیامک، به نظر می رسد که بانک مرکزی با افزایش کارمزد خدمات الکترونیک 

بانک ها موافقت کرده است.
موضوع افزایش کارمزدها مدتی اس��ت که از سوی مدیران بانکی مطرح می شود 
و این افزایش کارمزد در ش��رایطی است که بانک ها هزینه های زیادی را برای ارائه 
خدمات به مشتریان متحمل می شوند و براساس قانون می توانند حداکثر به میزان 

هزینه تمام شده خدمات، از مشتریان خود کارمزد دریافت کنند.
با این وجود بارها مدیران بانکی اعام کرده اند که بانک ها به نس��بت هزینه هایی 
ک��ه برای این خدمات می کنند، کارمزد از مردم نمی گیرند و این موضوع بانک ها را 

با چالش مواجه کرده است.
در این راس��تا، محمدرضا حس��ین زاده، مدیرعامل بانک ملی ایران با اش��اره به 
پرداخت یارانه پنهان بانک ها به مردم، گفت: بانک ها در حال حاضر در ازای خدماتی 
که به مشتریان می دهند، کارمزدی دریافت نمی کنند و حتی قیمت تمام شده آن را 
نیز نمی توانند از مشتری بگیرند و این در حالی است که هر تراکنشی که ما به مردم 

ارائه می دهیم، حدود 200 تا 400 تومان برای ما هزینه دارد.
حس��ین زاده با بیان اینکه از سال گذشته با تصویب بانک مرکزی برای بخشی از 
این خدمات می توانیم 2۵ تومان کارمزد بگیریم، تصریح کرد: به این ترتیب، بانک ها 
به مردم برای خدمات بانکی یارانه می دهند و حال تصور کنید که روزی ۷0 میلیون 
تراکنش در بانک ملی انجام می شود که نیاز به تجهیزات، امکانات، نیروی انسانی و 
فناوری دارد و از سوی دیگر شبانه روز نیز مورد آماج حمات سایبری از بیرون مرز 

واقع می شویم و باید امنیت آن را افزایش دهیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ما یاران��ه زیادی به مردم می دهیم، اما باید 
در مس��یری که دنیا حرکت می کند، حرکت کنیم، یعنی خدماتی که بانک ها ارائه 

می دهند، باید کارمزدمحور باشد. اگر اجازه دهند که بانک ها کارمزدمحور کار کنند 
و هزینه های خود را دربیاورند، قطعاً بانک ها می توانند سود تسهیات شان را حداقل 
ب��رای تولیدکننده کاهش دهند، اما اکنون این اتفاق نمی افتد، چراکه دخل و خرج 

بانک ها با هم نمی خواند.
گفتنی است بانک ها در چند سال اخیر با مشکات فراوانی روبه رو بوده اند و نظام 
بانکی کشور نیازمند اصاح جدی است که این کار از سال گذشته در بانک مرکزی 
آغاز ش��ده و اقداماتی از جمله اصاح قانون چک، نظارت جدی بر نرخ سود سپرده 
بانکی، ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای مس��لح و … در جهت اصاح ناترازی 

بانک ها انجام شده است.
از س��وی دیگر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نی��ز تاکید ویژه ای بر فروش اموال 

مازاد بانک ها دارند که می تواند بخشی از مشکات مالی بانک ها را بهبود بخشد.
ب��ا وجود تمام این تغییرات، اصاح نظام کارمزدی نیز یکی از موضوعاتی اس��ت 
که باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد، اما با توجه به شرایط ویژه اقتصادی، 

تصمیم گیران این امر، اندکی با مایمت نسبت به این اصاح اقدام می کنند.
در عی��ن حال به نظر می رس��د که این تغییرات دیر ی��ا زود اتفاق خواهد افتاد و 
ممکن اس��ت با بهبود وضعیت بانک ها، قدرت تس��هیات دهی و کاهش نرخ سود 

تسهیات نیز اتفاق بیفتد که می تواند به روند تولید کشور کمک کند.

در دو سال گذشته حدود ۶۷00 میلیارد تومان از منابع ارزی صندوق 
توسعه ملی برای توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری، 

سرمایه گذاری شده است.
به گزارش ایس��نا، در س��ال 1۳9۶ قانون حمایت از توس��عه و ایجاد 
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی مصوب و طبق آن به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی اجازه داده شد تا با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال 
پایدار در مناطق روس��تایی و عشایری یک میلیارد و ۵00 میلیون دالر 
از منابع صندوق را به صورت قرض الحس��نه در چند بانک سپرده گذاری 
کن��د ت��ا از منابع برای صرف اعطای تس��هیات به اش��خاص حقیقی و 
حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد اش��تغال در روستاها و شهرهای زیر 
10 هزار نفر جمعیت که در مناطق مرزی و عشایری قرار دارند استفاده 

شود. بر این اساس در دو سال گذشته تأمین منابع صندوق برای اجرای 
قانون حمایت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق روستایی و 
عشایری در دستور کار قرار گرفت و صندوق موظف شد به میزان سهم 
تعیین شده توسط س��ازمان برنامه و بودجه نسبت به انعقاد قراردادهای 

سپرده گذاری ریالی با بانک ها اقدام کند.
این در حالی اس��ت که آخرین گزارش عملکرد صندوق توس��عه ملی 
نش��ان می دهد که در سال گذش��ته 11 فقره قرارداد عاملیت با مبلغی 
ح��دود ۵.190 میلیارد توم��ان در اجرای این قانون ب��ا بانک ها منعقد 

شده است.
بنابر این گزارش مبلغ قرارداد عاملیت بانک ها در راستای اجرای قانون 
حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در سال 1۳9۶، 1.۵00 میلیارد 
تومان بوده که در مجموع دو س��ال گذشته مبالغ سرمایه گذاری شده از 

صندوق توس��عه ملی برای اجرای این قانون را به حدود ۶.۶90 میلیارد 
تومان می رس��اند. تس��هیات مربوط به قانون حمایت از توسعه و ایجاد 
اش��تغال پایدار از منابع صندوق توس��عه ملی به طرح ه��ای غیردولتی 
در حوزه کش��اورزی، منابع طبیعی، مع��ادن کوچک، فناوری اطاعات، 
گردشگری، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و 
خدمات در مناطق روس��تایی و عشایری و همچنین برای تأمین سرمایه 
در گ��ردش واحدهای تولیدی مس��تقر در نواحی صنعتی روس��تایی و 

شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت اختصاص پیدا می کند.
صندوق توس��عه مل��ی در اوایل دهه 1۳90 به منظور ذخیره س��االنه 
بخش��ی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده های آن برای 
نس��ل های آینده و به کارگیری آن به منظور توس��عه بخش های مختلف 

ایجاد شده است.

کاهش نرخ سود تسهیالت با افزایش کارمزد بانکی

اصالح نظام کارمزد بانکی کلید خورد

سهم بیکاران از ذخایر ارزی چقدر است؟
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حیدر مستخدمین حسینی
معاون اسبق بانک مرکزی

یکشنبه
2 تیر 1398

شماره 1336



 رونمایی از ابزارهای مالی جدید
در هاله ای از ابهام

به رغم اینکه قرار بود وارانت و فروش اس��تقراضی تا پایان سال 1۳9۷ به 
بازار س��رمایه بیاید این اتفاق رخ نداده و حتی گفته ش��ده که کمیته فقهی 
سازمان بورس فروش استقراضی را مشروع نمی داند و قرار است ابزاری با نام 
فروش تعهدی جایگزین فروش اس��تقراضی شود، اما با توجه به صحبت های 
متناقضی که در این مورد بیان ش��ده مشخص نیس��ت که آیا این ابزارهای 

مالی در این روزها به بازار سرمایه ایران خواهد آمد یا خیر؟
به گزارش ایسنا، چندی پیش اعام شد که قرار است فروش استقراضی و 
وارانت به عنوان دو ابزار مالی جدید به بازار س��رمایه بیاید و شاپور محمدی 
رئیس س��ازمان بورس در ای��ن مورد در آذرماه س��ال 1۳9۷ گفت که »در 
برنامه های س��ازمان بورس مش��خص شده که تا پایان س��ال 1۳9۷ فروش 
اس��تقراضی هم وارد بازار سرمایه ش��ود که اگر این اتفاق بیفتد وارانت هم 

وارد بازار می شود و ابزارهای کاسیک کامل می شود.«
فروش استقراضی و وارانت به بازار سرمایه ایران می آید؟

در روزهای بعد در مصاحبه های مختلف، خبر از این آمد که کمیته فقهی 
سازمان بورس فروش استقراضی و وارانت را تأیید کرده و قرار است به زودی 
این ابزارهای مالی وارد بازار س��رمایه ش��ود و علت تأخیر در راه  اندازی این 
ابزارهای مالی مشکات زیرس��اختی مطرح شد. بعد از این موضوع و تاکید 
رئیس س��ازمان بورس مبنی بر اینکه ب��دون مصوبه کمیته فقهی، ابزاری را 
عملیات��ی نمی کند در مصاحبه های متعدد و از قول مدیران بورس و مدیران 
سازمان بورس از جمله شخص رئیس سازمان بورس اعام شد که ابزارهای 
فروش اس��تقراضی و وارانت از کمیته فقهی س��ازمان بورس تأیید گرفتند، 
به طوری که ش��اپور محمدی در روزهای پایانی س��ال 1۳9۷ در پاس��خ به 
پرس��ش ایسنا مبنی بر اینکه فروش استقراضی و وارانت چه زمانی رونمایی 
می شود گفت که »درباره وارانت مصوبه کمیته فقهی را اخذ کرده ایم و برای 
راه اندازی فروش استقراضی هم در مراحل پایانی عملیاتی شدن آن هستیم 
و قطعاً ظرف س��ه ماه ابتدایی س��ال 1۳9۸ از این اب��زار رونمایی می کنیم 
دس��تورالعمل این ابزارها نوش��ته شده و موضوعات زیرس��اختی آن فراهم 
شده اس��ت.« اما چند روز پیش در یازدهمین دوره اجاس بین المللی بازار 
سرمایه اسامی در حالی که حدود سه ماه از ابتدای سال 1۳9۸ می گذشت 
رئیس سازمان بورس از احتمال اجرایی شدن فروش تعهدی در بازار سرمایه 

صحبت کرد و زمان دقیقی برای اجرایی شدن این ابزار مالی بیان نکرد.
فروش استقراضی مشروع نیست فروش تعهدی جایگزینش شد!

در حاش��یه همان اجاس ایس��نا با رئیس س��ازمان ب��ورس گفت وگویی 
کرد و از ش��اپور محمدی پرس��ید که فروش اس��تقراضی چه زمانی در بازار 
س��رمایه رونمایی می ش��ود رئیس س��ازمان بورس در این م��ورد گفت که 
»فروش تعهدی« به جای فروش استقراضی طراحی شده که سازمان بورس 
اجرایی ش��دن آن را دنبال خواهد ک��رد و محمدی تاکید کرد مصوبه کمیته 

فقهی را هم گرفته ایم و امسال آن را عملیاتی می کنیم.
اما در حاش��یه همان مراس��م ایس��نا این موضوع را از غامرضا مصباحی 
مقدم –رئیس کمیته فقهی س��ازمان بورس- پیگیری کرد و پرس��ید که آیا 
فروش اس��تقراضی را کمیته فقهی تأیید کرده است یا خیر. مصباحی مقدم 
در این مورد اظهار داش��ت: فروش استقراضی مشروع نیست برای همین ما 
یک راهکار جایگزین را که عنوان اس��تقراض بر آن صدق نمی کند استفاده 

کردیم.
مصباحی مقدم در پاس��خ به اینکه آیا کمیته فقهی وارانت را تأیید کرده، 

گفت: وارانت مشروع است و اشکالی ندارد.
پس از این ایس��نا ای��ن موضوع را از علی صحرایی - مدیرعامل ش��رکت 
بورس - پیگیری کرد، وی در پاس��خ به اینکه ش��نیده شده قرار است که به 
جای فروش اس��تقراضی، فروش تعهدی در بازار بیاید آیا مشخص است که 
چه زمانی این ابزار عملیاتی می شود؟ گفت: دستورالعمل آن عملیاتی شده و 
زیرساخت های فنی آن در حال انجام است. این موضوع دو حوزه دارد، یکی 
شرکت مدیریت فناوری و یکی هم شرکت هایOMS . این دو باید آمادگی 
داشته باشند. شرکت های OMS باید زبان مشترک با مدیریت فناوری پیدا 

کنند و اگر زیرساخت فنی آماده شود ما آماده هستیم.
ما درباره وارانت صحبت نکردیم

وی در پاس��خ به اینکه وارانت چه زمانی عملیاتی می ش��ود؟ گفت: »برای 
واران��ت فعًا کاری نکرده ای��م« صحرایی در واکنش به این پرس��ش که در 
انتهای سال 1۳9۷ اعام کرده بودید که وارانت هم جزو ابزارهایی است که 

به بازار می آید، گفت »خیر ما چنین چیزی جایی نگفتیم.«
به رغم اینکه مش��خص اس��ت که مدیران بازار س��رمایه قصد دارند که با 
تنوع سازی ابزارهای مالی عمق بازار را افزایش دهند صحبت های متناقض و 
وعده هایی که اجرایی نمی ش��ود نشان از عدم هماهنگی منسجم ارکان بازار 
س��رمایه با یکدیگر دارد. با این حس��اب مشخص نیست که آیا این ابزارهای 

مالی در این روزها به بازار سرمایه ایران خواهد آمد یا خیر.

اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتحادیه دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه حضور بهم رسانند. احتراما بدینوسیله از جنابعالی 

دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه که در روز سه شنبه مورخ 1۳9۸/04/2۵ برگزار می شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: 1-گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال 1۳9۷

2- گزارش در مورد صورت های مالی سال 1۳9۷
۳- گزارش پیش بینی بودجه سال جاری

4- گزارش بازرس اتحادیه
۵- تصویب گزارش هیات مدیره، ترازنامه و گزارش مالی سال 1۳9۷

۶- پیشنهاد افزایش حق عضویت سالیانه به میزیان %20
۷- تعیین میزان ورودیه اعضای جدید

۸- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
9- تصمیم گیری در مورد تعدادی از اعضا که تاکنون حق عضویت خود را پرداخت ننموده اند.

10- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس
زمان: روز سه شنبه مورخ 2۵-04-9۸ راس ساعت 1۵:۳0

مکان: سالن اجتماعات طبقه دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران                                                         هیات مدیره اتحادیه

نماگربازارسهام

شاخص بورس تهران در فصل بهار رشد ۳1.۵درصدی را تجربه کرد. در 
۵۶ روز معاماتی، دماسنج بازار سهام به صورت میانگین روزی بیش از هزار 
واحد رشد را به ثبت رساند. این در حالی بود که بازارهای ارز و سکه رشد 
بسیار اندکی را در مقایسه با بورس به ثبت رساندند. به عبارت ساده تر، سه 
ماه نخس��ت سال 9۸ با برتری بازار س��هام نسبت به سایر بازارها به پایان 
رس��ید و ش��اخص بورس در ۵۶ روز معاماتی فصل بهار به طور میانگین 

روزی بیش از هزار واحد رشد را به دست آورد.
در همین خصوص، مهدی کباری، کارش��ناس بازار س��رمایه در گفت و 
گو با ایرنا، به روند معامات بازار س��رمایه در فصل بهار اشاره کرد و گفت: 
بیش��ترین ارزش معامات در س��ه ماه نخست س��ال را صنایع شیمیایی، 

پتروشیمی، بانک و خودرو کسب کردند.
او به افزایش حجم معامات در س��ه ماه نخست سال جاری تاکید کرد 
و گفت: سرمایه های زیادی در این مدت به خصوص خردادماه وارد بورس 
ش��د به همین دلیل این بازار رشد مناسب و فراتر از انتظار سرمایه گذاران 

را به دست آورد.
کباری ادامه داد: گزارش های پایان س��ال مالی ش��رکت ها نشانگر رشد 
مثبت س��ایر گروه ه��ای حاضر در بازار بود که یکی از دالیل آن ناش��ی از 

افزایش نرخ ارز است.
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت: س��رمایه گذاران در سال 9۷ 
گم��ان می کردند که گزارش س��ه م��اه پایانی ش��رکت ها چندان مطلوب 
نخواهد بود، اما بازار به دلیل افزایش قیمت ارز نه تنها سود مناسبی را برای 
سرمایه گذاران با خود به همراه داشت بلکه به طور حتم گزارش سه ماهه 

ماه نخست سال جاری هم مثبت است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: ارزش معامات بازار سرمایه هر سال در 

بهار به دلیل نزدیک بودن فصل مجامع افزایش پیدا می کند.

وی رکود در بازارهای موازی را عاملی بر رش��د بازار سهام مطرح کرد و 
افزود: نقدش��وندگی باال و افزایش آمار معامات روزانه عامل جذابی برای 

سرمایه گذاری در بورس نسبت به بازارهای موازی بود.
کباری با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در مقابل بازار ارز و مسکن از قابلیت 
رش��د برخوردار اس��ت، گفت: نباید از این نکته غافل ماند که بازار خودرو 
رش��د مضاعفی را از لحاظ قیمتی تجربه کرد که تاکنون شاهد تأثیر رشد 
این گروه بر بازار خودرو نبوده ایم بنابراین باید منتظر تأثیر این موضوع در 

بازار سرمایه باشیم.
این کارش��ناس بازار سرمایه با تاکید بر بحث شفاف سازی مالی ناشران 
گفت: عملکرد ناشران نسبت به گذشته بسیار بهتر شده که این موضوع به 
دلیل عملکرد مطلوب سازمان بورس در این قسمت بود که ناشران را ملزم 

به شفاف سازی کرده است.
وی با اش��اره به اینکه نمادها دیگر به مدت طوالنی بسته نخواهند بود، 
اظهار داشت: این مسائل در کنار یکدیگر در رشد شاخص بورس و عملکرد 

مناسب بازار سرمایه در سه ماه نخست سال جاری تأثیرگذار بود.
کب��اری ادامه داد: بازار س��رمایه در خردادماه به دلیل وجود اخبار مهم، 

انتظارات مثبتی را برای رشد شاخص بورس فراهم کرد.
کباری با بیان اینکه نخس��تین اتفاق سفر نخس��ت وزیر ژاپن به تهران 
بود که پیام های مهمی را با خود به همراه داش��ت، افزود: این موضوع یک 
خوش بینی سیاسی را در بازار فراهم و زمینه ایجاد صف خرید طوالنی در 
بازار را فراهم کرد که به مراتب رشد سودآوری شرکت های حاضر در بازار 

سرمایه را با خود به همراه داشت.
این کارشناس بازار س��رمایه به تأثیر مطرح شدن بحث تجدید ارزیابی 
دارایی بر بازار س��رمایه اش��اره و بیان کرد: نتیجه موضوع تجدید ارزیابی 
دارای��ی در خردادماه به دلیل تصمیم نهایی مجلس و ش��ورای نگهبان در 

هاله ای از ابهام قرار داش��ت، درس��ت اس��ت که موضوع تجدید ارزیابی بر 
سودآوری شرکت ها تأثیری ندارد، اما به طور حتم صورت مالی شرکت ها را 

تغییر می دهد و شرکت های زیان ده را از ماده 141 خارج می کند.
وی اظهار داش��ت: با توجه به اینکه شرکت ها می توانند از طریق تجدید 
ارزیابی بر دارایی ها اقدام به افزایش س��رمایه کنند بنابراین بازار س��رمایه 

نسبت به این سهام اقبال پیدا کرد.
کباری با اشاره به اینکه نرخ تسعیر ارز از دیگر مباحثی بود که به شدت 
بر سهام گروه بانکی ها تأثیر گذاشت، گفت: در این زمینه نرخ های متفاوتی 
مطرح و در انتها قیمت ۷هزار و ۵00 تومان تعیین شد، در این راستا قیمت 
سهام بانک پاسارگاد و بانک ملت با رشد همراه شدند و بانک صادرات هم از 

این طریق قادر به کاهش ۷0 درصدی زیان سهام خود بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه رش��د گروه بانکی ها در 
خردادماه ناش��ی از نرخ تس��عیر ارز بود، اظهار داشت: بانک ملت به دلیل 
اینکه از ارز بیش��تری نسبت به س��ایر بانک ها برخوردار بود رشد باالتری 

را تجربه کرد.
وی اف��زود: در اواخر خردادماه به دلیل موضع رس��می مقامات رس��می 
کشور و مقام معظم رهبری درخصوص پیام ترامپ بازار سرمایه تا حدودی 

محتاطانه عمل کرد و معامات آن در هاله ای از ابهام قرار گرفت.
کباری با بیان اینکه س��امانه ریسکی که س��ازمان بورس در نظر گرفت 
باعث ش��د تا س��هامداران نتوانند به خوبی وارد عمل شوند، گفت: نتیجه 
چنین اقدامی از س��وی سازمان بورس سبب کاهش سرعت معامات بازار 
و ممانعت از حرکت جدی بازار ش��د که ای��ن موضوع اثر منفی خود را بر 
کل بازار گذاش��ت که امیدواریم سازمان بورس برای خروج روند معامات 
از وضع کنونی تدابیری را برای قانون جدید اعمال ش��ده در بازار س��رمایه 

اتخاذ کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به افزایش ریسک های سیاسی 
در کشور س��رمایه گذاران در تیرماه بیشتر به سمت شرکت هایی که سود 
بیشتری را تقسیم می کنند خواهند رفت و توجه بیشتری را به آنها خواهند 

کرد.
وی به اتفاق سیاس��ی روز پنجش��نبه و تأثیر آن بر بازار سرمایه اشاره و 
تاکی��د کرد: ق��درت توان نظامی و دفاعی باالی ایران باعث عقب نش��ینی 
آمریکایی ها نسبت به این اتفاق شد که این اقدام آمریکا کار بسیار منطقی 

و کارشناسانه ای بود.
کباری با بیان اینکه این موضوع بیشتر از پیامدهای منفی، تأثیر مثبت را 
برای بازار به همراه داشت، گفت: بازار تا حدودی امروز صبح هیجان منفی 
داش��ت اما به سرعت صف فروش جمع شد و روند معقولی را در معامات 

در پیش گرفت.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار امروز آنطور که باید منفی 
نبود و انتظار روند نزولی بازار را که در این مواقع می توان از بازار س��رمایه 
سایر کش��ورهای دنیا داشت برای بازار سرمایه ایران رخ نداد، گفت: دلیل 
این موضوع عقب نشینی آمریکا و قبول مذاکره بدون پیش شرط بوده است.

وی در پای��ان اظهار داش��ت: اکنون نگرانی خاصی برای ب��ازار از لحاظ 
سیاسی وجود ندارد و در روزهای آتی شاهد رشد بازار خواهیم بود.

بورس تهران در 3 ماه نخست امسال به طور میانگین روزی بیش از هزار واحد رشد کرد

فصل سبز معامالت بورس در بهار
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کمتر از 20درصد واحدهای صنفی به تولید 
اشتغال دارند

رئیس اتاق اصناف ایران با اش��اره به ل��زوم تقویت ارتباط صنایع بزرگ و 
اصن��اف تولیدکننده و آموزش کافی و تامی��ن مالی این واحدها، از رونمایی 
برنامه رونق تولید اصن��اف خبر داد و گفت که کمتر از 20درصد واحدهای 

صنفی در کارهای تولیدی اشتغال دارند.
به گزارش ایس��نا، روز شنبه مراسم روز ملی اصناف با حضور نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اسامی، وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت(، رئیس اتاق 
اصناف ایران و رئیس فراکسیون اصناف و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسامی در محل س��الن همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار 
شد. در این نشست سعید ممبینی -رئیس اتاق اصناف ایران - اظهار داشت: 
علی رغم اینکه ش��کل گیری فعالی��ت تولیدی در اصن��اف ارزان تر از صنایع 
بزرگ اس��ت، به دلیل مش��کاتی که در زمینه برقراری ارتباط بین صنوف 
تولیدی و صنایع باالدس��تی وجود دارد، کمتر از 20درصد واحدهای صنفی 

در کارهای تولیدی اشتغال دارند.
وی ب��ا اش��اره به نامگذاری س��ال جاری با عنوان س��ال رون��ق تولید، از 
آسیب شناس��ی، ارائه راه��کار و تدوین برنامه رونق تولی��د اصناف خبر داد 
که به گفته وی این برنامه در مراس��م روز اصناف با حضور مسئوالن و وزیر 

صمت رونمایی می شود.
ممبینی با اش��اره به حض��ور ۶۶0 هزار واحد صنفی تولیدی در کش��ور، 
تصری��ح کرد: واحدهای صنفی تولیدی محصوالت م��ورد نیاز صنایع بزرگ 
را تولی��د می کنند، اما به دلی��ل فقدان ارتباط بین اصناف تولیدی و صنایع، 
فقدان آموزش کافی و مشکاتی که در زمینه تأمین مالی واحدهای صنفی 
وجود دارد، در برنامه رونق تولید اصناف به این مسائل پرداخته شده است.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با اش��اره به ضرورت بازنگری در مسائل 
مربوط به بخش اصناف، اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر ۳ میلیون واحد 
صنفی در کش��ور فعال اس��ت که نسبت به جمعیت کش��ور با هیچ منطقی 
س��ازگار نیس��ت و بیانگر حضور تعداد زیادی صنف در شرایط رکود و رشد 

منفی اقتصادی است.

دستورالعمل تولید بدون کارخانه به زودی 
نهایی می شود

مع��اون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت دس��تورالعمل 
تولید بدون کارخانه پس از جمع بندی نهایی، اباغ می شود.

به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی 
در جمع انجمن های صنعت آسانس��ور و پله برقی گفت: برخی صنایع مثل 
صنعت آسانس��ور، دارای واحد تولیدی مرس��وم نیستند، لذا برای حمایت از 
این صنایع، نیازمند دستورالعملی برای این نوع صنایع به عنوان تولید بدون 

کارخانه هستیم تا مشکات حقوقی و اجرایی آنها مرتفع شود.
وی افزود: با توجه به رکود در س��اخت و س��از، این صنعت باید به سمت 
صادرات خصوصاً به کش��ورهای همسایه برود که شرط موفقیت آن، ارتقای 
س��طح اس��تاندارد اس��ت. زرندی تصریح کرد: یکی از مهمترین موضوعات 
وزارتخانه در س��ال جاری، تعمیق س��اخت داخل و توسعه صادرات خصوصاً 
به کش��ورهای همس��ایه اس��ت. وی گفت: قطعاتی که امکان واردات ندارند 
باید شناس��ایی شده و امکان ساخت داخل آن بررسی شود و ما از انجمن ها 

می خواهیم در این زمینه اقدام کنند.

شناسنامه دار کردن حمل گندم عاملی برای کاهش قاچاق
 بیش از 3.5 میلیون تن گندم از گندمکاران 

خریداری شد
وزیر جهاد کشاورزی گفت سازوکاری اندیشیده شد تا هر نوع حمل ونقل 
گندم در کش��ور مستندسازی و شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق 
را به ش��دت کاهش داده است.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل 
از صدا و سیما، محمود حجتی،  پس از دیدار با علی عسکری، رئیس رسانه 
مل��ی درخصوص نرخ خری��د تضمینی گندم گفت: نرخ گندم امس��ال هزار 
و ۷00 توم��ان تعیین ش��د و تاکن��ون ۳.۵ میلیون تن گندم از کش��اورزان 

خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی درب��اره احتم��ال قاچاق معکوس گندم با توجه ب��ه افزایش نرخ ارز و 
گرانتر بودن قیمت گندم در کش��ورهای همس��ایه نس��بت به قیمت خرید 
تضمین��ی در داخل کش��ور اف��زود: از آنجا که احتمال می رف��ت با توجه به 
افزایش نرخ ارز امس��ال ش��اهد قاچاق معکوس باش��یم، بنابراین سازوکاری 
اندیش��یده ش��د تا هر نوع حم��ل و نقل گندم در کش��ور مستندس��ازی و 

شناسنامه دار شود و این اقدام بحث قاچاق را به شدت کاهش داده است.
حجت��ی با تاکید بر اینکه هم اکنون هرگونه حمل ونقل گندم در مبادی و 
مسیرها کنترل می شود، گفت: محموله های گندم در مسیر کنترل می شود و 
باید مبدأ و مقصد آن مشخص باشد و اگر باری خاف قانون و مقررات حمل 
ش��ود با آن برخورد خواهد ش��د. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمادگی 
موجود در بین دس��تگاه ها اعم از گمرکات، نیروی انتظامی و دس��تگاه های 
نظارتی و همکاری خوب بین بخشی احتمال قاچاق معکوس گندم را بسیار 
پایی��ن آورده اس��ت، گفت: البته ممکن اس��ت به ص��ورت پراکنده مواردی 
مشاهده شود، اما به صورت سازمان یافته امکان قاچاق معکوس گندم وجود 
ندارد. این مقام مس��ئول ادامه داد: رسانه ملی در کنار دستگاه های اجرایی 
به ویژه جهاد کشاورزی می تواند کمک های زیادی به خصوص و در آموزش 

و ترویج داشته باشد و در این جلسه راهکارهای این مسئله بررسی شد.
وی با بیان اینکه اگر با آموزش و ترویج بهره وری را افزایش دهیم، می توان 
تولید ملی در کشاورزی را دو برابر کرد، گفت: اگر تولید ملی به ازای همین 
آب و خاکی که داریم به طور متوسط به میزان نصف تولیدکنندگان نمونه و 
برتر کشور افزایش یابد، تولید ملی ما در دو برابر می شود و این ثروت بسیار 

بزرگی است که با افزایش بهره وری و آموزش و ترویج حاصل خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه رسانه ملی آمادگی کامل خود را برای 
انجام کارهای مش��ترک در زمینه تولید و عرضه خدمات اعام کرده اس��ت، 
اف��زود: یکی دیگر از زمینه هایی که رس��انه ملی می توان��د به ما کمک کند 
معرفی ظرفیت های مغفول مانده در کشور است که افکار عمومی و اهل فن 

چندان با آن آشنا نیستند.
حجت��ی تولید گیاهان داروی��ی و تولید ماهی در قف��س را نمونه هایی از 
ظرفیت های مغفول مانده کش��ور ذکر کرد و اف��زود: با توجه به تنوع اقلیمی 
و بازار مناس��ب تولید گیاهان دارویی و همچنین وجود س��واحل مناسب به 
وی��ژه در مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته جنوب کش��ور اگر بتوان این 
ظرفیت ها را به جامعه معرفی کرد تاثیر بس��یاری در ایجاد اش��تغال و تولید 

خواهد داشت.

اخبـــار

معاون وزیر صمت و دبیر س��تاد تنظی��م بازار در واکنش به ماجرای 
حذف شدن یا نش��دن تخصیص ارز 4200 تومانی به کاالهای اساسی 
گفت در حال حاضر ش��رایط همان ش��رایط قبل است و اگر قرار باشد 

اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطاع رسانی می شود.
به گزارش تس��نیم، عباس قب��ادی، معاون وزیر صمت در حاش��یه 
مراس��م روز ملی اصناف در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه با توجه 
به تصمیم گیری س��ران س��ه قوه در رابطه با حذف ی��ا ماندگاری دالر 
4200 تومانی، آیا س��تاد تنظی��م بازار گزارش خاص��ی در این رابطه 
تهیه کرده اس��ت، اظهار داش��ت: ما به صورت روزانه گزارش قیمت ها 
و وضعی��ت بازار را به مقامات ارش��د نظام اعام می کنیم و البته اثرات 
تغییرات ارز 4200 تومانی به س��ایر ارزها را به مقامات مسئول کشور 

تهیه کرده ایم.
دبیر س��تاد تنظیم بازار در پاس��خ به سوال تس��نیم که آیا کاالهای 
اساسی با قیمت ارز 4200تومانی به سفره مردم می رسد یا خیر گفت: 
برخی کارشناس��ان معتقدند که برخی کاالهای اساس��ی با قیمت ارز 
دولتی به دس��ت مردم نمی رس��د و بر همین اساس موضوع حذف ارز 
4200 تومانی را مطرح می کنند ولی ما معتقدیم برخی کاالها از جمله 

شکر، برنج و نهاده ها با همان قیمت دولتی در بازار عرضه می شود.
وی در پاس��خ به اینکه ح��ذف ارز 4200 تومانی برای چه کاالهایی 
محتمل اس��ت، افزود: در حال حاضر ش��رایط همان شرایط قبل است 

و اگر قرار باشد اتفاق خاصی رخ دهد، حتماً اطاع رسانی می شود.
معاون وزیر صمت درباره اینکه ارز 4200 تومانی حذف می ش��ود یا 

خیر، گفت: ما فعًا اعتقاد داریم که نباید تغییرات خاصی رخ دهد. ما 
گزارش خود را به سران سه قوه دادیم.

وی خاطرنش��ان کرد: البته ما فقط گزارش��ات کارشناسی را تهیه و 
خدمت مقامات می دهیم، آنها تصمیم می گیرند.

قب��ادی درباره افزایش ن��رخ لبنیات نیز گفت: اگ��ر لبنیات باالتر از 
قیمت مصوب دولت و س��تاد تنظیم بازار عرضه ش��ود، تخلف است و 

حتماً برخورد می کنیم.
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا عوارض صادراتی جدیدی 
در دست تصویب است یا خیر گفت: حداقل در هفته جاری قرار نیست 
ع��وارض صادراتی جدیدی اباغ ش��ود و اگر قرار باش��د در این حوزه 

اتفاقی رخ دهد، حتماً اطاع  رسانی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت و معدن :

تا اطالع ثانوی ارز 4200 تومانی حذف نمی شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت در ماه های آتی سال 9۸، بالغ بر یکصدهزار 
میلی��ارد تومان پروژه در بخش معدن افتتاح می ش��ود و ای��ن رقم به ۳00 هزار 

میلیارد تومان در سه سال آینده خواهد رسید.
به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در همایش روز ملی اصناف با اشاره به اشتغال 
۶ میلیون نفر در حوزه اصناف کش��ور گفت: س��ال گذشته برای ایجاد 2۵0 هزار 
ش��غل جدید در حوزه اصناف برنامه ریزی کردی��م که بحمداهلل این هدف گذاری 
کاما محقق ش��د و سال گذشته 12درصد رشد در صدور پروانه صنفی را تجربه 

کردیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت توجه به صادرات به کشورهای 

همسایه گفت: خوشبختانه به دنبال اولویت گذاری صادرات به کشورهای همسایه 
در حوزه معدن اتفاقات خوبی رخ داده و علی رغم پتانسیل های موجود سیاه نمایی 
صورت می گیرد به طوری که در ماه های آتی سال 9۸، بالغ بر یکصدهزار میلیارد 
تومان پروژه در این حوزه افتتاح می ش��ود و این رقم به ۳00 هزار میلیارد تومان 

در سه سال آینده خواهد رسید.
رحمانی در بخش دیگری از س��خنانش با تاکید بر رصد روزانه قیمت کاالهای 
مصرفی و موردنیاز مردم گفت: سازمان حمایت به صورت روزانه قیمت 100 قلم 
کاال را رصد می کند ولی من ش��خصا نظارت های خ��ودم را در این بخش اعمال 
می کنم. مثا در حوزه ش��کر، معاونینم را برای بررس��ی قیمت آن در بازار روانه 

بازار کردیم و متوجه ش��دیم که متاسفانه مشکاتی در قیمت آن وجود دارد که 
خوش��بختانه با هماهنگی وزارت جهاد و افزایش عرضه ش��اهد کاهش قیمت آن 

در بازار بودیم.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت بهره برداری درس��ت از کسب و کارهای نوین 
گفت: در حال حاضر دس��تور داده ام که دفتر ویژه تحت عنوان کس��ب های نوین 
در وزارتخانه ایجاد ش��ود تا با رصد شرایط فناوری و تکنولوژی در کشور بتوانیم 
از پتانس��یل های ورود تکنولوژی به حوزه بازار اس��تفاده کنی��م و خدایی ناکرده 
روزی نیای��د که غافلگیر ش��ویم ک��ه ببینیم بعضی از کس��ب و کارهای ما رو به 

انقراض گذاشته اند.

معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت استان قزوین اعام 
کرد در حال حاضر میانگین قیمت سیب زمینی در بازار ۸000 تومان است که 
پیش بینی می شود قیمت آن در هفته جاری به ۵000 تا ۶000 تومان برسد.
علی اکب��ر کبیری، معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت 
اس��تان قزوین در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار داشت: با توجه به صادرات 
سیب زمینی شاهد افزایش قیمت آن بودیم که با محدودیت صادرات و دریافت 
سیب زمینی های سایر استان ها ش��اهد کاهش قیمت در هفته جاری خواهیم 

بود.
وی ادام��ه داد: در حال حاضر میانگین قیمت س��یب زمینی در بازار ۸000 
تومان اس��ت که پیش بینی می ش��ود قیمت آن در هفته ج��اری به ۵000 تا 

۶000 تومان برسد.

کبی��ری درخصوص ش��کر عنوان کرد: با پیگیری های انجام ش��ده س��همیه 
قابل توجهی ش��کر به میزان ۸000 تُن به اس��تان تخصی��ص پیدا کرد که در 
حال جذب آن هستیم؛ در استان ۸000 تُن شکر برای اصناف، صنایع غذایی 

و نوشیدنی و 2000 تُن نیز برای مصارف خانگی اختصاص پیدا کرده است.
وی عنوان کرد: ش��کر مصارف خانوار در کلیه مراکز و فروشگاه های بزرگ و 
زنجیره ای توزیع  ش��ده است و عاوه بر آن نیز با اتحادیه خواروبار و بنکداران 
هماهنگ��ی الزم برای توزیع ش��کر در بین اعضا صورت گرفته اس��ت تا برای 

عرضه در دسترس مردم قرار گیرد.
معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت استان قزوین بیان 
کرد: قیمت هر کیلوگرم ش��کر فله برای مصرف کننده ۳400 تومان اس��ت و 

فروش با قیمت بیشتر از این رقم تخلف محسوب می شود.

مردم کمتر مرغ می خرند
وی خاطرنشان کرد: مرغ به اندازه کافی تولید شده است و کمبودی در این 
خص��وص وجود ندارد؛ با کاه��ش قیمت مرغ به کمتر از 11 هزار تومان خرید 

آن کاهش پیدا کرده است و مرغداری ها با کاهش فروش مواجه شده اند.
کاهش 1۵ هزار تومانی قیمت گوشت قرمز

کبیری با اش��اره به اینک��ه طی یک ماه اخیر قیمت گوش��ت قرمز 1۵هزار 
تومان کاهش پیدا کرده است، اضافه کرد: با افزایش بارندگی ها در سال جاری 
و افزای��ش علوفه، می��زان دام نیز افزایش پیدا کرد و همین امر موجب کاهش 
قیمت گوش��ت قرمز شده اس��ت، عاوه بر آن نیز واردات گوشت با ارز نیمایی 
به اندازه کافی بوده اس��ت و مردم خریدهای خود را مدیریت شده انجام داده و 

از خریدهای اضافی خودداری کردند.

افتتاح 100هزار میلیارد تومان پروژه در بخش معدن تا پایان سال

پیش بینی کاهش قیمت سیب زمینی طی روزهای آینده

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

بیش از 100 شکایت مردم به مجلس درباره 
قیمت خودرو

سخنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس شورای اسامی از وصول 
بیش از 100 ش��کایت مردمی درباره قیمت خودرو خبر داد و گفت 

این گزارش ها در این کمیسیون بررسی می شود.
ولی داداش��ی، س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 مجلس ش��ورای 
اس��امی در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به وضعیت بازار خودرو، 
گفت: با توجه به مشکاتی که در حوزه بازار خودرو، از نظر قیمت، 
کیفی��ت و نیز زمان تحویل به مش��تریان طی ماه ه��ای اخیر ایجاد 
ش��ده، شکایات متعدد مردمی به کمیسیون اصل 90 مجلس واصل 
ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه بیش از 100 شکایت از سوی مردم 
به کمیس��یون اصل 90 درباره قیمت خودرو به کمیسیون اصل 90 
مجلس واصل شده است، اظهار داشت: اغلب افرادی که این شکایات 
را مطرح کرده اند، نس��بت به قیمت خودرو و نیز نداش��تن تناس��ب 
قیمت با کیفیت گایه مند بوده اند که این ش��کایات در کمیس��یون 
مورد بررس��ی قرار می گیرد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 
تصریح کرد: طبق گزارش ها و شکایات مردمی که به این کمیسیون 
رس��یده، ش��رکت های خودروس��ازی در عمل به تعهدات شان برای 
تحویل محصول به مشتریان، ُخلف وعده کرده اند که دالیل آن باید 
مشخص ش��ود. داداشی با بیان اینکه دولت باید نظارت بیشتری بر 
روند قیمت گذاری خودروها داش��ته باش��د، گفت: شرایط به گونه ای 
اس��ت که گویا دولت جس��ارت الزم برای کاهش دست واسطه ها و 

دالالن از بازار خودرو را ندارد.
س��خنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در پایان خاطرنشان کرد: 
شکایات مردمی درباره وضعیت قیمت خودرو در دستور کار جلسات 
این کمیسیون قرار دارد و گزارش نهایی آن به زودی تهیه می شود.

بازار خودرو کنترل شدنی نیست
 مالکان تصمیم می گیرند!

امیرحس��ن کاکای��ی با اب��راز خوش��نودی از عدم اج��رای طرح 
قیمت گذاری کمتر از حاش��یه بازار توس��ط خودروسازان گفت »در 
بهمن ماه ارکان نظام از جمله مجلس و دولت قرار گذاش��تند طرح 
۵درصد در حاش��یه ب��ازار را اجرایی کنند، ولی عما پیاده س��ازی 
نش��د و مدت هاس��ت قیمت گذاری تحت نظارت س��ازمان حمایت 

مصر ف کننده صورت می گیرد.«
وی ب��ا بیان اینکه قیمت ه��ای بازار با قیمت فروش خودروس��از 
متف��اوت اس��ت، اف��زود: »در بازار عم��ا نظارتی نداری��م و قادر به 
نظارت نیز نیس��تیم، چراکه مالکیت خصوصی درباره قیمت تصمیم 
می گیرد.« کاکایی در مصاحبه با »رویداد« عرضه را س��طحی مهم 
در تعیین قیمت دانس��ت و افزود: »مدتی اس��ت که با چالش تولید 
خودرو رو به رو هس��تیم، لذا قیمت خودروسازی ها را تحت کنترل 

گرفته  اند ولی قیمت بازار همچنان نوسان دارد.«
وی با اش��اره به زیان دی��دن ایران خودرو و س��ایپا گفت: »آنچه 
در بازار شاهد هس��تیم، تاثیرات همین موضوع است. خودروسازان 
ضعی��ف ش��ده اند و بالغ بر 1۳ هزار میلی��ارد و ۵00 میلیون تومان 
زیان دو خودروساز اعام شده که روز به روز بر تنش ها می افزاید.«

کاکایی خاطرنش��ان کرد: »تا زمانی که مشکل تولید حل و فصل 
نش��ود، این مش��کل وجود دارد. از طرفی مسئوالن بیش از صنعت، 
به بازار توجه کرده اند که نتیجه آن نیز همین نوسانات بوده است.«

دولت باید کمبود سرمایه در گردش 
قطعه سازان را تامین کند

عض��و کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای اس��امی 
اع��ام می کن��د که تخصیص مناب��ع مالی حاص��ل از فروش نقدی 
خودروسازان، فروش سرمایه هایی مانند زمین و ساختمان و دریافت 
وام از جمل��ه راهکارهایی ب��رای پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از 

جانب خودروسازان است.
ن��ادر قاضی پور در گفت وگو با خبر خودرو درخصوص راهکارهای 
الزم ب��رای پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از خودروس��ازان اظهار 
داش��ت: برای پرداخت مطالبات قطعه س��ازان چند راه وجود دارد؛ 
خودروس��ازان گاهی اوقات فروش نقدی و ثبت نام هایی برای فروش 
خ��ودرو دارند و باید منابع مالی به دس��ت آم��ده از این بخش را به 

مطالبات قطعه سازان تخصیص دهند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس��امی افزود: راه حل 
دوم ای��ن اس��ت که س��رمایه گذاری های دیگر خودروس��ازان مانند 
زمین، بانک و س��اختمان هایی که دارند به فروش رسد و در جهت 
پرداخت مطالبات قطعه س��ازان مورد اس��تفاده قرار گیرد. همچنین 
خودروس��ازان مطالباتی دارند که باید مطالبات خود را دریافت و در 

جهت پرداخت مطالبات قطعه سازان از آن استفاده کنند.
وی اف��زود: راه حل دیگر ب��رای پرداخت مطالبات قطعه س��ازان 
ای��ن اس��ت ک��ه خودروس��ازان وام بگیرن��د. در پای��ان س��ال 9۷ 
خودروس��ازان 4 ه��زار میلیارد توم��ان وام دریاف��ت کردند که به 
مطالبات قطعه س��ازان تخصیص یافت. بهتر است خودروسازان پس 
از سررس��ید و تس��ویه این وام، وام دیگری به عنوان خوش حساب 
دریاف��ت کنند و به قطعه س��ازان تخصیص دهند. عضو کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی گفت: بهتر اس��ت دولت 
را در تم��ام کارها درگیر نکنیم، چراکه در این مورد، خودروس��ازان 
می توانند با ش��یوه های گفته شده، مطالبات قطعه سازان را بپردازند. 
قاضی پور گفت: پیش از ن��وروز 9۸، پرداخت 4 هزار میلیارد تومان 
تسهیات به نام خودروسازان و به کام قطعه سازان از نتایج جلسات 
کمیس��یون صنای��ع بود، اکنون نی��ز باید این کار انجام ش��ود و راه 
حل های گفته ش��ده برای پرداخت مطالبات قطعه س��ازان، بهترین 
راه حل هس��تند. نماینده مردم ارومی��ه گفت: دولت باید وارد عمل 
ش��ود و م��واد اولیه را با قیم��ت دولتی، مس��تقیما از کارخانجات و 
بدون واس��طه دالل در اختیار قطعه س��از قرار دهد تا مساله کمبود 
س��رمایه در گردش قطعه سازان پوشش داده شود و بهتر است با ال 
س��ی به قطعه سازان ورق داده شود که این مسائل کمک شایانی به 
قطعه س��ازان در جهت کاهش قیمت تمام ش��ده قطعات و در نتیجه 

کاهش قیمت خودرو خواهد بود.

ممنوعیت واردات و کاهش شدید عرضه خودروهای وارداتی در حالی موجب رشد 
لجام گس��یخته قیمت این خودروها و نارضایتی مشتریان پیش خرید این خودروها 
ش��ده است که هنوز هم واردات این گونه خودروها نیازمند تأمین ارز و صدور مجوز 

واردات توسط سران سه قوه است.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«،  این در حالی اس��ت که علی رغم صدور 
مج��دد مجوز ترخیص بی��ش از 1۳ هزار خودروی خارجی دپو ش��ده در گمرکات 
کش��ور توس��ط هیأت وزیران هنوز هم ترخیص این خودروها به دلیل ناهماهنگی 
دس��تگاه های اجرایی از شتاب الزم برخوردار نیس��ت گرچه ترخیص حداقلی این 
خودروها از گمرکات کش��ور نیز تأثیر نس��بی بر افت قیمت خودروهای خارجی در 
بازار داش��ته اس��ت. از س��وی دیگر مصوبه چندی پیش نمایندگان مجلس شورای 
اس��امی در چارچوب طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر صدور مجوز واردات 
خودروه��ای هیبریدی با تعرفه صفر در نوبت تایید نهایی ش��ورای نگهبان اس��ت، 
بااین وجود حتی تصویب نهایی واردات خودروهای هیبریدی در شورای نگهبان نیز 
با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی برمبنای مصوبه سران قوا، نیازمند 

صدور مجوز واردات این خودروها توس��ط ش��ورای هماهنگی سران سه قوه است. 
در گفت وگو با کوروش مرشدس��لوک، رئیس انجم��ن واردکنندگان خودرو آخرین 
وضعیت ترخیص خودروها دپوشده در گمرکات کشور و تأثیر مصوبه مجلس برای 

واردات خودروهای هیبریدی بر بازار خودرو را مطرح کردیم که می خوانید.
   با تمدید مصوبه هیأت وزیران برای ترخیص خودروهای دپوش��ده در گمرکات 

کشور تاکنون چه تعداد خودرو ترخیص شده است؟
خودروهای دپوشده در گمرکات کشور با مصوبه مجدد هیأت دولت در حال ترخیص 
است، آمار ترخیص این خودروها هر ساعت تغییر می کند و همه واردکنندگان در حال 
ترخیص این خودروها از گمرک هستند. تاکنون مانعی برای ترخیص این خودروها از 
گمرک ایجاد نشده است، اما گمرک آمار دقیق ترخیص این خودروها را دارد که مدام 
در حال تغییر است. حدود 12 تا 1۳ هزار خودرو در گمرکات کشور دپو شده بود که 
تاکنون حدود 2هزار دستگاه از این خودروها از گمرکات ترخیص شده، اما هنوز اغلب 
این خودروها در گمرکات باقی مانده و با توجه به اینکه اخیراً دولت واردات این خودروها 

را تمدید کرده، واردکنندگان در حال ترخیص این خودروها هستند.

  مشکل اصلی طوالنی شدن ترخیص این خودروها از گمرکات کشور چه بوده است؟
مش��کل اصلی ناهماهنگی بین دس��تگاه های دولتی ذی ربط برای ترخیص این 
خودروها بوده اس��ت. در چارچوب سیس��تم جامع گمرکات کش��ور، هم زمان چند 
دس��تگاه مختلف ب��ر واردات خودرو نظارت دارند و بای��د این فرآیند برای ترخیص 
خودروها طی می ش��د، اما متأس��فانه عدم هماهنگی این دستگاه ها موجب شده تا 
برخی تیک تایید ترخیص این خودروها را نزده یا سازمان های موازی تیک یکدیگر 
برای ترخیص ای��ن خودروها را نبینند به همین دلیل مدت زمان پیش بینی ش��ده 
برای ترخیص این خودروها به اتمام رسید و تنها در هفته آخر مدت زمان باقیمانده 
قبلی برای ترخیص این خودروها، مش��کل ارتباطی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در س��امانه جامع گمرکی حل ش��د اما در مدت زمان کم باقیمانده امکان ترخیص 
این تعداد خودرو وجود نداش��ت و به همین دلیل انجمن واردکنندگان درخواست 
تمدید مهلت ترخیص این خودروها به هیأت وزیران را ارائه کرد که درنهایت دولت 
با تمدید دوماهه این مهلت، مدت زمان جدید ترخیص این خودروها از گمرکات را 

1۶ تیرماه امسال اعام کرد.

واردات خودروهای هیبریدی در انتظار صدور مجوز سران قوا

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران چندین روز پیش از حذف طرح 
»زوج و فرد« و اعمال تغییرات جدید در طرح حمل و نقل شهری، تحت عنوان 

طرح »کنترل آلودگی هوا« از ابتدای تابستان خبر داد.
 ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خ��ودرو«، گاهی با دس��تمال روی پاک 
ماشین را می پوشانند. گاه با اسپری و گاهی هم با مقوا؛ هر کدام از ما کم وبیش 
این تصاویر را در سطح شهر و در خیابان ها و کوچه ها دیده ایم؛ اینکه رانندگانی 
که می خواهند وارد طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد شوند، پاک ماشین شان را 

می پوشانند که در دام دوربین های پلیس نیفتند.
اما ماجرای طرح ترافیک چیس��ت و چگونه در تهران ایجاد ش��د؟ سال های 
گس��ترش شهرنش��ینی به معنای امروز در ایران که از اوایل دهه 40 شمس��ی 
آغاز ش��د، در کنار ه��زاران پدیده نوین، ترافیک نیز به زیس��ت جمعی ایرانیان 
افزوده ش��د. حاال باید قبول کنیم که بخش قابل توجهی از وقت مان در ترافیک 
می گذرد و روزی دو س��ه ساعت در ترافیک بودن و در انتظار ایستادن، تقریباً 
10درصد از کل روز را ش��امل می شود که اگر در عدد امید به زندگی یا همان 
ط��ول عمر ضرب ش��ود، رق��م قابل توجهی از زم��ان و زندگی م��ان را به خود 

اختصاص می دهد.
در ادام��ه و با افزایش جمعیت تهران در دهه ۵0 طرح ترافیک با هدف رفع 
تراکم تردد وس��ایل نقلیه، در کانش��هر تهران با همه کاستی هایش اجرا شد، 
اما این روزها این مسئله به یکی از چالش برانگیزترین موضوع در حوزه شهری 
تبدیل ش��ده اس��ت. چندین ماه از تغییر مدیریت شهری و آغاز به کار شهردار 

جدی��د تهران می گذرد و حاال معاون ش��هردار ته��ران در حالی از اجرای طرح 
جدی��د ترافیک��ی از ابتدای تیرم��اه خبر داده که این طرح م��ورد انتقاد برخی 
از مس��ئوالن این حوزه و کارشناس��ان حوزه ش��هری قرار گرفته است، چراکه 

معتقدند زیرساخت های الزم برای اجرای آن، هنوز فراهم نشده است.
برگردیم به دهه ۸0. در همان روزها در راس��تای طرح ترافیک، در دهه ۸0 
ط��رح زوج و فرد ه��م کلید خورد. طرح زوج و فرد از س��ال 1۳۸4 در مناطق 
مرکزی و پرتردد تهران با هدف کنترل ترافیک اجرایی شد. با اعمال این طرح 
شاهد افزایش استفاده خودروها و موتورسیکلت در سطح شهر، به وجود آمدن 
ش��غل های کاذب موتورس��یکلت محور همچون مسافرکش��ی، افزایش تخلفات 
توسط رانندگان به منظور تردد در محدوده طرح و افزایش آلودگی هوا بودیم. 
ش��اید بتوان گفت که در 14 س��ال گذشته تعداد ماش��ین ها در تهران دو برابر 

شده و در حال حاضر جمعیت شهروندان نیز رو به افزایش است.
در این میان معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران چندین روز پیش از 
حذف طرح »زوج و فرد« و اعمال تغییرات جدید در طرح حمل و نقل شهری، 

تحت عنوان طرح »کنترل آلودگی هوا« از ابتدای تابستان خبر داد.
طرح »کنترل آلودگی هوا« جایگزین طرح »زوج و فرد«

طبق اعام رس��می معاون حمل و نقل ترافیکی ش��هرداری تهران از دیروز 
امس��ال طرح »کنترل آلودگی هوا« جایگزین طرح زوج و فرد ش��د. محس��ن 
پورس��یدآقایی درخصوص مح��دوده طرح های ترافیکی گف��ت: طرح ترافیک 
همچون س��ال گذش��ته از سمت ش��مال به خیابان مطهری، از سمت شرق به 

خیابان ش��ریعتی و 1۷ شهریور، از س��مت جنوب به خیابان شوش و از سمت 
غرب به خیابان کارگر محدود می شود. محدوده کنترل آلودگی هوا )طرح زوج 
و فرد جدید( از شمال به اتوبان همت، از شرق به اتوبان امام علی، از جنوب به 

اتوبان بعثت و از غرب به اتوبان های نواب و چمران منتهی می شود.
تهرانی ها 20 روز شهرستانی ها 15روز

پورس��یدآقایی اعام کرد: طرح جدید از ابتدای فصل تابستان )تیر ماه 9۸( 
اجرایی می شود و در هر سه ماه )یک فصل( خودروهای دارای پاک تهران 20 
روز و پاک های غیرتهران 1۵ روز مجاز هستند تا به صورت رایگان در محدوده 
ط��رح آلودگ��ی هوا )طرح زوج و فرد جدید( ورود پی��دا کنند. در طرح جدید، 
دیگر زوج و فرد بودن خودروها در تعیین روزهای مجاز اهمیتی ندارد و ماک 
تنها تعداد روزهای ورود به طرح است. او تاکید کرد: مبلغ طرح کنترل آلودگی 
هوا، نصف عوارض طرح ترافیک تعیین ش��ده است و تمام ساکنان شهر تهران 

و افرادی که به تهران تردد دارند، باید در سایت »تهران من« ثبت نام کنند.
تخفیف 50درصدی ساکنان طرح

مع��اون حمل و نقل ترافیک ش��هرداری تهران در ادام��ه گفت: زمان اجرای 
طرح کنترل آلودگی هوا از س��اعت ۶:۳0 تا 19 در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
در روزهای پنجش��نبه، جمعه و ایام تعطیل طرح ترافیک اجرا نخواهد شد، اما 
طرح جدید آلودگی هوا در روزهای پنجش��نبه اعمال خواهد شد؛ در واقع روز 
پنجش��نبه هم جزو س��همیه 20 روزه در هر فصل محس��وب می شود و دارنده 

خودرو پس از 20 روز مشمول پرداخت عوارض خواهد شد.

 عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از نظارت جدی س��ازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات بر فروش اینترنتی خودرو خبر داد.

حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم، از نظارت جدی دیوان محاسبات و سازمان 
بازرس��ی بر نحوه فروش اینترنتی خودرو خبر داد و گفت: در چند روز گذش��ته 
مباحثی درباره اینکه خودروسازان به صورت صوری برخی خودروها را در سایت 
ف��روش خود ق��رار می دهند و افراد عادی نمی توانند ای��ن خودروها را خریداری 

کنند مطرح شده بود که این موضوع نادرست است.

نماینده مجلس: خودروسازان به بهانه های واهی خودرو انبار می کنند
وی ادام��ه داد: موضوع مطرح ش��ده را از طریق دس��تگاه های نظارتی پیگیری 
کردیم که طی گزارشی که سازمان بازرسی به مجلس ارائه کرد اعام شد آنها بر 

نحوه فروش اینترنتی خودروها نظارت دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: ظاهراً قضیه این است که تقاضا 
به ش��دت زیاد است و  در زمان کوتاهی س��قفی که برای فروش تعیین شده به 
پایان می رسد. آماری که مرکز فنی خودروسازان اخیراً  در بحث فروش اینترنتی 
خودرو ارائه کرده  نش��ان می دهد رکورد کلیک بر ثانیه برای خرید یک محصول 

اینترنتی در جهان شکس��ته شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
اضافه کرد: ممکن اس��ت ایراد به نحوه فروش وجود داش��ته باش��د، اما مدرکی 
درباره اینکه در این قضیه تخلف و یا سو ءاستفاده ای انجام شده باشد وجود ندارد.
رئیس کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولید ملی مجلس با بی��ان اینکه عرضه و 
تقاضا در بازار خودرو برهم خورده اس��ت، اظهار داش��ت: به دلیل اینکه نقدینگی 
که در دس��ت مردم اس��ت نقدینگی سرگردان است به س��مت تولید سوق داده 
نمی ش��ود این س��رمایه هر از چندگاهی به س��مت یک ب��ازار حرکت می کند و 

تاطماتی را ایجاد می کند.

خداحافظی تهرانی ها با طرح زوج و فرد

   نظارت سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به نحوه فروش اینترنتی خودرو
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هفت محصول استراتژیک حوزه بهداشت و سامت با حضور سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش در س��الن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران رونمایی 

ش��د. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در مراسم رونمایی از این هفت 
محصول فناورانه بیان کرد: امروز شاهد رونمایی 
بخش کوچک��ی از همکاری های معاونت علمی 
و وزارت بهداش��ت هس��تیم که ب��ا نمایش این 
محصوالت ارائه ش��د. معاونت علمی به صورت 
جدی در حوزه بهداش��ت، تجهیزات بهداش��تی 
و دارو مش��غول فعالیت اس��ت. ب��ه گونه ای که 
سال گذش��ته بیش��ترین اعتبارات را به توسعه 
فناوری ه��ای این حوزه تعل��ق دادیم. همچنین 
رقم قابل توجهی با بس��تن ق��رارداد برای تولید 
محصوالت داروی��ی و داروهای جدید در حوزه 

بیوتکنولوژی و شیمیایی اختصاص یافت.
س��تاری ادامه داد: شرکت های دانش بنیان که بسیاری از آنها نوپا هستند 
ب��ا فعالیت خود آین��ده این حوزه را تضمین می کنند ت��ا با ورود محصوالت 

فناوران��ه آنها ب��ه جامعه زندگی تک تک افراد بهب��ود و ارتقا یابد. همچنین 
اش��تغال زایی که به واسطه فعالیت این ش��رکت ها ایجاد می شود قابل توجه 

است.
براس��اس این گزارش، دس��تگاه رادیولوژی 
دیجیتال، دس��تگاه اتوکاو س��ریع رومیزی، 
دس��تگاه المپ ن��وری مرئی میکروب کش��ی، 
دس��تگاه فش��ار هوای��ی مثبت 2 س��طح بای 
پپ، پست تولید هیدروکس��ی آپاتید کربناته 
نانو س��اختار، ماده اولیه دارویی سیتاگلیپتین 
و هلیوم مایع محصوالتی هس��تند که در این 

مراسم رونمایی شدند.
ب��ا تولید این محصوالت ت��اش محققان و 
فناوران ایرانی به بار نشست و  این محصوالت 
ایران س��اخت در حوزه بهداش��ت  پیش��رفته 
س��امت پس از تولید وارد بازار ش��ده اند. این 
هف��ت محصول ش��امل هلیوم مایع دس��تگاه 
MRI، پنل روش��نایی و ضدعفونی کننده ایمن برای انس��ان، اکسیژن س��از 
بای پپ، رادیولوژی دیجیتال، نانوهیدروکس��ی آپاتیت کربناته نانو ساختار، 

دستگاه اتوکاو FLASH22 و ماده موثره داروی سیتاگلیپتین است.

مع��اون علمی و فناوری با تاکید ب��ر لزوم همراهی و همدلی همه بخش های 
جامع��ه در حمایت از جوانان خاق و نوآور و تاثیر آن بر اقتصاد دانش بنیان از 

رشد روزافزون ارزآوری شرکت های دانش بنیان خبر داد.
ب��ه گزارش پای��گاه اطاع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمه��وری در دومین بخش س��فر به 
استان آذربایجان ش��رقی، در »نشست شورای 
توس��عه اقتص��اد دانش بنیان« ش��رکت کرد و 
پای صحبت های فعاالن دانش��گاهی و فناوران 

شرکت های دانش بنیان نشست.
س��تاری ب��ا تأکید ب��ر اینکه معن��ای واقعی 
توس��عه با ش��ناخت اس��تان از اهمیت نیروی 
انسانی و س��رمایه گذاری بخش خصوصی روی 
خاقی��ت و نوآوری فرزندان ج��وان و خاقش 
تجلی می یابد، اظهار داشت: روسای دانشگاه ها، 
مسئوالن استانی، س��رمایه گذاران و مسئوالنی 

که آگاه ش��ده اند با همدلی خود و با ات��کا بر ظرفیت های خارق العاده ای که در 
این استان وجود دارد، می توانند آینده ای درخشان بسازند.

تأثیر بخش خصوصی و دانشگاه در فرهنگ نوآوری

س��تاری، با بیان اینکه توسعه و رونق گرفتن ش��رکت ها، نیازمند یک محیط 
اس��ت و محدود به مس��ائل مالی نیس��ت، تأکید کرد: بای��د محیط الزم وجود 
داش��ته باش��د تا بازار این شرکت ها هم ایجاد ش��ود. ما باید از فرهنگ نوآوری 
ریشه دار استان آذربایجان شرقی، برای رونق 
اقتصاد دانش بنیان به نحو احسن بهره برداری 
کنیم. پایه های فکری و فرهنگی این موضوع 
کام��ا آماده اس��ت و باید بتوانی��م نهال های 
کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپی را 
بر زیس��ت بومی مس��اعد که با همدلی فراهم 

می شود، هرس کنیم.
مع��اون علم��ی و فن��اوری، ب��ر حمایت از 
توسعه ش��تابدهنده ها، شرکت های مستقر در 
پ��ارک علم و فناوری و مرکز رش��د، در قالب 
اعطای تس��هیات از طریق صندوق پژوهش 
و فن��اوری تاکید ک��رد وگفت: ش��کل گیری 
صن��دوق پژوه��ش و فناوری اس��تان یکی از 
پایه های جدی رونق زیس��ت بوم دانش بنیان اس��ت و معاون��ت آمادگی دارد با 
حمایت مش��ترک از صندوق پژوهش و فناوری اس��تانی، ای��ن حمایت ها را در 

اختیار کسب و کارهای فناورانه استان بگذارد.

حوزه سالمت را با تجاری سازی ایده های نوآور متحول کنید7محصول استراتژیک و فناورانه در حوزه بهداشت و سالمت رونمایی شد

فیس ب��وک باالخ��ره از پلتفرم ارز مجازی خ��ود به نام لیب��را رونمایی کرد. 
برخ��اف برخی گمانه زنی ه��ا، این پلتفرم از ارزهای دیجیت��ال موجود در بازار 

پشتیبانی نمی کند بلکه میزبان ارز اختصاصی فیس بوک خواهد بود.
فیس بوک در حال حاضر مشغول تکمیل پروژه لیبرا است و انتظار می رود تا 
پایان سال جاری این کار را به اتمام برساند. فیس بوک اتحادیه  غیرانتفاعی لیبرا 
را به همراه 2۷بنیان گذار دیگر که در سراس��ر دنیا حضور دارند، تأسیس کرده 
است. در فهرس��ت هم بنیان گذارها، نام ش��رکت های غیرانتفاعی، مؤسسه های 
ارتباطی، ش��رکت های تکنولوژیک و غول های اقتصادی بزرگ دیده می شود. از 
مهم ترین اعضای این اتحادیه می توان ودافون، مس��ترکارت، ویزا، ای بی، پی پل، 
استریپ،  اس��پاتیفای، اوبر و لیفت را نام برد. ساختمان مرکزی این اتحادیه در 

ژنو سوییس قرار دارد.
باوج��ود اینکه زمان زیادی از انتش��ار خبر رونمایی از ای��ن محصول جانبی 
فیس ب��وک نمی گذرد، واکنش های زیادی به آن صورت گرفته اند. قبل از اینکه 
بدانی��م چط��ور باید به چنین حرکت انقابی واکنش نش��ان دهی��م نیاز داریم 
درب��اره این ارز دیجیتال جدید بیش��تر بدانیم؛ اینکه چه کس��انی در تولد آن 
نق��ش دارند، چطور آن را مدیریت خواهند کرد و از همه مهم تر این سیس��تم 

چطور کار می کند. 
لیب��را یک ارز دیجیتال باک چین اس��ت و باوجود اینک��ه در ظاهر مکانیزم 
مدیریتی شبیه به ارزهای مش��هوری مثل بیت کوین دارد، احتماال یک انقاب 

بزرگ در این عرصه خواهد بود.
ارز دیجیتال لیبرا چطور کار خواهد کرد؟

در ح��ال حاض��ر کارکرد کلی این ارز را می شناس��یم؛ لیب��را بگیرید و بدون 
هزینه های معاماتی بزرگ یا اینکه نام تان وس��ط باش��د آن را خرج کنید و هر 
زمان که خواس��تید، آن  را به پول نقد تبدیل کنید. این درواقع پایه و اس��اس 
اغلب ارزهای دیجیتال و همان چیزی است که بیشتر مشتری ها الزم می بینند 
بدانند .فیس بوک اما با انتشار 100 صفحه سند، جزییات جالبی درباره  این ارز 

در اختیار قرار داده است.
اتحادیه   لیبرا؛ الیگارشی جدید رمزنگاری

فیس بوک به خوبی می داند مردم برای اس��تفاده از رمزهای دیجیتال به این 
ش��رکت اعتماد ندارند و درنتیجه می خواهد ای��ن اعتماد را برگرداند. به همین 
دلیل اس��ت که این غول شبکه های اجتماعی، س��ایر مؤسس های لیبرا را وارد 
بازی کرده است. این شرکت های غیرانتفاعی بین المللی قرار است به باک چین 
اعتبار بدهند و آن را مدیریت کنند. دیوید مارکوس معاون قائم مقام فیس بوک 

در این باره می گوید:
اگر ما لیبرا را کنترل کنیم، آدم های کمی در دنیا پیدا می شوند که بخواهند 

آن را تصاحب کنند.
فیس ب��وک اب��راز امیدواری ک��رده تا قبل از عرضه رس��می ای��ن ارز تعداد 

شرکت های مؤسس آن به 100 برسد.
دولت لیبرا؛ چه کسی رای می دهد؟

ش��رکت هایی که تمایل دارند به این اتحادیه ملحق شوند باید نصف یک رک 
س��رور جای خالی و حداقل 100 مگابایت س��رعت اتصال به اینترنت داش��ته 
باش��ند. این شرکت ها همچنین باید سایتی داش��ته باشند که 24 ساعته فعال 
باش��د و به صورت فیزیکی محافظت شود. کسب و کارهایی که می خواهند وارد 
این اتحادیه شوند یا باید یک میلیارد دالر گردش مالی داشته باشند یا در سال 

20 میلیون مشتری جذب کنند.
ارزه��ای دیجیتالی که می خواهند عضو این اتحادیه باش��ند باید حداقل یک 
میلیارد دالر اعتبار داش��ته باشند. کس��ب و کارهای باک چین برای حضور در 

این اتحادیه باید حداقل یک سال سابقه فعالیت داشته باشند.

واحد شمارش لیبرا؛ یک سکه  پایدار
اتحادیه لیبرا برای ش��مارش واحد این ارز دیجیتال، از نماد س��ه خط افقی 

موج دار در کنار هم استفاده می کند.
نماد ارز لیبرا

انتظار م��ی رود ارزش مالی لیبرا برای مدتی طوالنی در وضعیت کاما پایدار 
بمان��د. ارزش لیبرا برای ازبین بردن ارزهای پای��دار بین المللی مثل دالر، پوند، 
یورو، فرانک س��وییس و ین به یک مجموعه از سپرده های بانکی و اوراق قرضه 
دولت��ی متصل می ش��ود. اتحادیه  لیبرا می تواند در ص��ورت لزوم و برای جبران 
نوس��ان های عمده  ارزش هر یک از ارزه��ای معتبر بین المللی، ارزش این ارز را 

متعادل نگه دارد.
بالک چین لیبرا؛ ساخته شده برای سرعت

هر نقل و انتقال با لیبرا در بس��تر باک چین لیبرا انجام می ش��ود. این پایگاه 
داده  تأیی��د اعتبارس��نجی به عن��وان یک مرک��ز آناین طراحی ش��ده و در هر 
ثانی��ه هزار تراکنش انجام می دهد. این عدد در مقایس��ه با تعداد تراکنش های 

بیت کوین )۷ تراکنش در ثانیه( عددی سرسام آور به شمار می رود.
در این مکانیزم، بعد از ارس��ال یک درخواس��ت معامله و به کمک سیس��تم 
Byzantine Fault Tolerance برای تأیید ممکن بود یک معامله به تأیید 
فقط دو ناظر از سه ناظر همیشگی معامله ها نیاز است. این مسئله سرعت انجام 

تراکنش ها را در لیبرا به شکل قابل توجهی باال می برد.
زبان برنامه نویسی MOVE؛ بازوی قدرتمند لیبرا

لیب��را باک چین متن باز اس��ت و الیس��نس Apache 2.0 دارد. این زبان 
برنامه نویس��ی برای راحت ش��دن نوشتن باک چین طراحی ش��د. نام این زبان 
MOVE )حرکت کردن( انتخاب شده چون قرار است سکه های لیبرا را از یک 
حس��اب به حساب دیگر حرکت دهد و هرگز اجازه ندهد آن اعتبارهای مجازی 

به صورت تصادفی خدشه دار شوند.
امنیت؛ حداقل فیس بوک تضمین می دهد

مارک زاکربرگ، بنیان گذار و مدیر فیس بوک چند س��اعت بعد از انتشار خبر 
رونمایی از لیبرا در پستی مفصل روی فیس بوکش تاش کرد بخشی از فلسفه  

این ارز را تشریح کند. او در این پست نوشت:
این ارز به کمک همکاران فیس بوک تأمین امنیت می شود؛ همکارانی که در 
ارائ��ه  این محصول به ما کم��ک کردند. این یکی از مهم ترین بخش های پلتفرم 

جدید ماست.
می دانیم که فیس بوک اطاعات شخصی مشتری های لیبرا را منتشر نخواهد 
کرد، اما ممکن اس��ت از آنها بخواهد خودشان این کار را انجام دهند. داده های 
اطاعاتی بستر باک چین لیبرا فقط در موارد خاص و به روش ناشناس، آن هم 
برای تحقیق درباره کاهبرداران احتمالی یا به درخواست نمایندگان قانون، به 

اشتراک گذاشته خواهد شد.
یک کاربر برای اس��تفاده از لیبرا یا واردش��دن در سیس��تم کالیبرا نیازی به 

حساب کاربری فیس بوک یا پیام رسان واتس اپ ندارد.
اگر هک شدید، گیر کاهبردار افتادید یا به هر دلیلی دسترسی به حساب تان 
در کالیبرا را از دست دادید،  پشتیبان همیشگی آماده گفت وگوی متنی با شما 
اس��ت. در این گفت وگوها هم هویت مش��تری مخفی خواهد ماند. این روند تا 

زمانی که نیاز به هویت واقعی مشتری نباشد، حفظ خواهد شد.
هنوز درباره الزام های امنیتی س��ایر هم مؤس��س  های حاضر در اتحادیه لیبرا 
گزارش��ی منتشر نشده اس��ت. این اتحادیه اعام کرده س��ود، سرمایه  گذاری و 
الزام های همه  طرفین برابر اس��ت، اما هنوز مش��خص نیست شرکت های دیگر 

حاضر در این اتحادیه واقعا چه کمکی به باال رفتن امنیت آن خواهند کرد.
TECHCRUNCH/zoomit :منبع

هر آنچه درباره لیبرا، ارز دیجیتال فیس بوک باید بدانید

دریچــه

در دومین رویداد ایده آزاد اسباب بازی، 12 ایده به انتخاب داوران و به عنوان اولویت 
تولید معرفی شدند و جایزه خود را دریافت کردند.

به گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوان��ان، آیدین مهدی زاده دبیر رویداد ایده آزاد با تش��ریح روند برگزاری این رویداد 
گف��ت: فرآیند ایده آزاد )همان طور که از نامش پیداس��ت(، آزاد اس��ت که هم می تواند 

مثبت باشد و هم منفی؛ بستگی دارد که از چه زاویه ای به آن نگاه کنیم.
او توضیح داد: اگرچه در س��ال 1۳94 و با کمک دانش��گاه امیرکبیر رویداد ایده آزاد 
برگزار شد )که البته فرآیندهای آن بیشتر دانشگاهی بود و ادامه پیدا نکرد( این به واقع 

دومین دوره آن محسوب می شود.

تجلیل از ایده های برتر ایرانی در 
رویداد ایده آزاد اسباب بازی

یکشنبه
2 تیر 1398

شماره 1336
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عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس گفت 
ارائ��ه تولید و خدمات در ش��رکت های دانش بنیان باید متناس��ب ب��ا نیازها و 
اولویت های کشور باشد. محمدجواد جمالی نوبندگانی در گفت و گو با خبرنگار 

علم��ی ایرن��ا، افزود: ارائ��ه تولی��د و خدمات در 
شرکت های دانش بنیان باید همگام با اولویت ها و 
ضرورت های کشور باشد، یعنی باید یک مطالعه و 
بررسی کارشناسی صورت گیرد تا ببینیم در چه 
حوزه هایی به تولید و خدمات بیش��تری احتیاج 
داریم و چقدر این تحرکات می تواند برای کش��ور 
ارزآوری داش��ته باشد، وقتی مدیران ما نقشه راه 
داشته باشند، بیش��تر می توانند به اقتصاد کشور 
کمک کنند. وی با اش��اره به نقش ش��رکت های 
دانش بنیان در اقتصاد کشور، گفت: در سال های 
اخیر، سیستم تجارت در دنیا تغییر کرده و نگاه ها 
تا حد زیادی به س��مت شرکت های دانش بنیان، 
اس��تارت آپ ها و تج��ارت الکترونیک س��وق پیدا 

کرده اس��ت و از قرار معلوم تا چندی دیگر باید منتظر کمرنگ ش��دن بیش از 
پیش و حتی از بین رفتن سیستم های تجارت سنتی باشیم.

نماینده مردم فس��ا در مجلس افزود: ش��رکت های دانش بنیان از این جهت 

اهمی��ت دارند که می توان با هزینه کم، خدمات ارائه داد و ایده ها را به مرحله 
تولید رس��اند، یکی از مزیت های ش��رکت های دانش بنیان این است که بیشتر 
افرادی را که به کار می گیرند جوانان تحصیلکرده هس��تند و این برای کشور ما 
که این ظرفیت بالقوه را دارد، یک نعمت است.
وی بیان کرد: کش��ور در موض��وع راه اندازی 
ش��رکت های دانش بنیان، در اول راه هستیم و 
هنوز خیلی کار داریم تا به دستاوردهای بزرگی 
برس��یم، اما جهش و پیشرفتی که در این چند 

سال صورت گرفته قابل ماحظه بوده است.
وی با اش��اره به تأس��یس صندوق نوآوری و 
شکوفایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان 
و عملک��رد ای��ن صن��دوق، گف��ت: اگ��ر ق��رار 
باش��د کاری در ایران انجام ش��ود و س��پس از 
دس��تاوردهای آن به نفع کشور استفاده کنیم، 
این کار نیازمند س��رمایه گذاری است، صندوق 
نوآوری و شکوفایی چند سالی است در حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان تأس��یس ش��ده و اگر حمایت ها، منطقی و عادالنه 
باشد خیلی زود می توانیم چند برابر آن سرمایه گذاری که برای این کار صورت 

گرفته، سود کنیم و دستاورد داشته باشیم.

2۵ س��ال بعد از س��نتز نانوذرات زیس��ت تخریب پذیر، محققان این 
 Selecta( پروژه با راه اندازی ش��رکتی به نام شرکت سلکتا بایوساینس
Biosciences( این فناوری را تجاری سازی کرده و از آن برای کنترل 

پاسخ سیس��تم ایمنی بدن در اثر ورود دارو 
اس��تفاده کردند. فاز دوم آزمون بالینی این 

فناوری در حال انجام است.
به گزارش س��تاد توس��عه فن��اوری نانو، 
بی��ش از 100 داروی تأییدش��ده در آمریکا 
وجود دارد که مش��کل اثرات جانبی آنها بر 
روی بس��ته بندی های آنها درج ش��ده  است، 
تعداد بی ش��ماری دارو نیز هیچ گاه به قفسه 
داروخانه ها نمی رس��ند ک��ه دلیل آن، وجود 
تأثیر روی پاسخ سیس��تم ایمنی بدن است 
که موجب کاهش اثربخشی و محدودیت در 

کاربرد آنها می شود.
برای مثال، بیشتر داروهای ژن درمانی از 

ویروس برای ورود به سلول های بدن و تغییر DNA استفاده می کنند 
که این ویروس ها سیستم ایمنی بدن را فعال می کنند.

شرکت س��لکتا بایوس��اینس )Selecta Biosciences( برای حل 

این مشکل س��امانه های مبتنی بر نانوذرات موسوم به ImmTOR را 
ابداع کرده اس��ت که می تواند پاسخ سیستم ایمنی بدن را کنترل کند. 
این ش��رکت فناوری ImmTOR را با چند داروی زیس��تی که پاسخ 
ناخواس��ته در بدن ایجاد می کند، ترکیب 
کرده و موفق به افزایش اثربخشی و ایمنی 

این داروها شده اند.
دیوید کخ از بنیان گذاران شرکت سلکتا 
می گوی��د: »هر زمان ش��ما ب��ا یک داروی 
بس��یار اثربخش مواجه شوید می بینید که 
روی سیس��تم ایمنی بدن تأثیر می گذارد 
که این موضوع مانعی برای تجاری س��ازی 
دارو می ش��ود. سیس��تم ایمن��ی بدن در 
توسعه دارو مانعی بس��یار بزرگ محسوب 
می ش��ود، اما با این پلتفرم جدید می توان 
سیس��تم ایمنی ب��دن را کنترل کرد و این 
اولین باری اس��ت که چنی��ن فناوری ارائه 

شده  است.«
این ش��رکت در حال حاضر وارد فاز دوم آزمون بالینی ش��ده و قصد 

دارد از این فناوری برای درمان بیماری التهاب استفاده کند.

از چاپ مقاله تا تاسیس استارت آپ برای تجاری سازی نانوداروتولید شرکت های دانش بنیان باید همگام با ضرورت های کشور باشد

»مش��کل ریش��ه ای ارز متعارف، اعتمادی است که برای کار کردن نیاز 
دارد، یک بانک مرکزی مورد اعتماد باید وجود داشته باشد که از ارزش ارز 
نکاهد.« این جمله ای بود که »ساتوشی ناکاموتو« خالق بیت کوین در اولین 
رونمایی رسمی از سیستم رمزارز خود گفته بود. »اعتماد« اما مختص به 
ارز متعارف نیست و برای ارزهای مجازی هم از همان ابتدای تولدشان به 
گونه ای دیگر مطرح بوده، اما آیا فیس بوک با پیشینه و شرایط خاص اش 

می تواند در راه اندازی رمزارز متمرکز لیبرا اعتماد عمومی را جلب کند؟
لیبرا چیست؟

لیبرا ارز مجازی فیس بوک است که توسط یک اتحادیه مدیریت می شود. 
وجود اتحادیه به این معنا است که این ارز مجازی برخاف بیت  کوین، یک 
ارز متمرکز به حس��اب می آید و به همین دلیل انتظار می رود از نوسانات 
شدید در امان باشد. در حال حاضر اتحادیه، 2۸ عضو از جمله مسترکارت، 
پی پال، ویزا، Ebay، اسپاتیفای، اوبر، لیف، ودافون و البته خود فیس بوک 
دارد، اما در آینده قرار اس��ت تعداد اعضا به 100 برس��د. از اهداف گروه، 
تأمین پش��توانه رمزارز لیبرا از طریق دارایی های واقعی است. هدف اصلی 
لیبرا هم ارائه سرویس مالی از طریق پلتفرم های متنوع فیس بوک و البته 

کیف پول دیجیتال کالیبرا است.
از دید فنی این ارز دیجیتال ش��باهت های فراوانی با بیت کوین و اتریوم 
دارد: همان خصوصیات ناش��ناس ماندن و همان پشتیبانی از قراردادهای 
هوشمند و اپلیکیشن های مس��تقل. از نظر تئوری هم گستردگی بیشتر 
و س��رعت باالت��ری دارد. موفقیت لیبرا اما می تواند ب��ه معنای پایانی بر 
رمزارز غیرمتمرکز باش��د، چراکه سرگذشت تقریباً تمامی رمزارزها با واژه 

تمرکززدایی گره خورده است.
چرا نمی توان لیبرا را مستقل دانست؟

لیب��را بر تمرکززدای��ی تأکید می کند اما همچن��ان در اصل یک پروژه 
فیس بوک به حس��اب می آی��د، چراک��ه کارمندان فیس بوک سیس��تم 
باک چین آن را طراحی کرده و از تعدادی شرکا برای مدیریت آن دعوت 
کرده اند. عاوه بر این کیف پول، پلتفرم رمزارز فیس بوک با اپلیکیشن های 
این شبکه اجتماعی از جمله مسنجر و واتس اپ ادغام می شود. تمامی اینها 
به این معناست که محصوالت فیس بوک اولین راه برای تجربه لیبرا توسط 

مردم خواهد بود و به عبارتی جدایی لیبرا از فیس بوک انکارناپذیر است.
اما هر فردی که از لیبرا استفاده می کند باید با مسائل دیگری هم کنار 
بیاید. رسوایی کمبریج آنالیتیکا نشان داد که چگونه در گذشته فیس بوک 
می توانسته در سوء استفاده از اطاعات کاربران سهیم باشد. از آنجایی که 
اساساً استفاده از رمزارز لیبرا به معنای اعتماد به فیس بوک است با استفاده 

از آن ناچارید به فیس بوک اعتماد داشته باشید.
لیبرا با اینکه از بس��یاری جهات مشابه بیت کوین است، اما تفاوت  هایی 
اساس��ی دارد. برخاف بیت کوین که امکان ارزکاوی آن برای همه وجود 
دارد، تنها شرکت های عضو در اتحادیه اجازه به دست آوردن آن را دارند. 
ای��ن موضوع یک امتیاز ض��روری برای ثبات لیبرا اس��ت و همچنین ارز 
دیجیتال فیس بوک را از مش��کات تأخیر در معامله که بیت کوین درگیر 
آنهاس��ت رها می کند، اما از سوی دیگر اتحادیه لیبرا را بدل به یک بانک 
مرکزی می کند که می تواند به طور فعال مدیریت ارز برای حفظ ثبات را 

به دست بگیرید.
ای��ن موض��وع به عنوان یک کس��ب و کار باک چی��ن منطقی به نظر 
می رس��د. در واقع ش��ما نیاز به یک باک چین دارید که بتوانید با تکیه 
بر آن تراکنش ها را به س��رعت انجام دهی��د و پس از خرید هم قیمت ها 

کاهش نیابد.
مشکل لیبرا چیست؟

با وجود تمامی این مزایا اما در مورد اعتماد به این سیستم سوالی مطرح 
می ش��ود. تصور کنید که اگر به پش��توانه ارز کشور اعتماد نکنید چطور 
می توانید به کار ت های اعتباری صادرش��ده از سوی بانک ها اعتماد داشته 
باشید؟ همین موضوع در مورد فیس بوک هم صدق می کند. به عبارتی اگر 
به فیس بوک و سیستم مدیریت لیبرا اعتماد نداشته باشید پس نمی توانید 

از این ارز دیجیتال هم با خیال راحت استفاده کنید.
البته لیبرا در آینده قرار است تعداد اعضای خود را افزایش دهد و بعد از 
پنج سال و زمانی که احتماالً مشکات مرتبط با مقیاس پذیری اش حل شد 
از حالت دسترسی محدود اعضای اتحادیه درآید، اما مشکل اینجا است که 
تاکنون هیچ فناوری باک چینی نبوده که از حالت دسترسی با اجازه های 
محدود به حالت بدون نیاز به اجازه خاص تغییر کند. این موضوع ممکن 
است نیاز به هموارکردن مسیر از موانع سیاسی متعددی داشته باشد. یکی 
از این موانع احتماالً شرکت های حاضر در اتحادیه خواهند بود که تمایل 

دارند همچنان موقعیت ممتاز خود در این سیستم را حفظ کنند.
بدترین و بهترین سرنوشت لیبرا به کجا ختم می شود؟

در بهترین حالت در این دوره پنج س��اله مش��کات حل خواهد شد و 
لیبرا گذار از حالت محدود اولیه به دسترس��ی عمومی تر را طی می کند، 
اما در حالت بدبینانه ممکن است این گونه تصور شود که یک باک چین 
با مدیریت متمرکز قابل اعتم��اد نخواهد بود. در این صورت احتماالً تیم 
لیبرا وعده می دهد که این مشکات موقتی است و برای حل آن در آینده 
تاش خواهند کرد. در این شرایط احتماالً عده ای که نگرانی هایی در مورد 
فیس ب��وک دارند )تقریباً همه( لیبرا را به عن��وان یک تهدید بالقوه برای 

سیستم مالی در نظر می گیرند.
همین حاال هم انتقادها در مورد لیبرا کم نیست و نهادهای قانون گذاری 
متعددی خواهان توقف ارز دیجیتال فیس بوک یا ارائه توضیحات بیش��تر 
در مورد این پلتفرم شده اند. برخی منتقدان هم دیدهای متفاوتی به این 
موضوع دارند. »مت استولر«، از موسسه اوپن مارکت، لیبرا را یک صندوق 
بین المللی پول خصوصی توصیف می کند که توسط تعدادی عاقه مند به 

تکنولوژی اداره می  شود.
»سوزان فولر« که در زمینه مبارزه با تهدید آزار جنسی مرتبط با اوبر و 
برخی شرکت های سیلیکون ولی فعال است موضوع را با لحن کنایه آمیزی 
از دید فیس بوک این گونه تشریح می کند: »ما یکی از بزرگترین پلتفرم هایی 
هستیم که در آن آسیب رساندن، ایجاد بیماری و اطاعات غلط در مورد 
پایان زندگی پخش می ش��ود؛ حاال ی��ک ارز جهانی ]برای تان[ داریم!«. از 
سوی دیگر قانون گذاران اروپا هم در تاش برای کنترل ارز جدید هستند و 
آن را به عنوان تهدیدی برای حق حاکمیت ملی کشورها قلمداد می کنند.

سخن پایانی
چندین شرکت در کنترل رمزارز فیس بوک دخیل هستند، اما نمی توان 
نق��ش فیس بوک در طراحی چنین سیس��تمی را نادیده گرفت. اگر برای 
دسته بندی و مدیریت خبرها به فیس بوک اعتماد ندارید پس نمی توانید به 

سیستم مالی که این شرکت می سازد اعتماد کنید.
مهم ت��ر از همه اینکه لیبرا بیش از اینکه مش��ابه ب��ا ارزهای دیجیتال 
غیرمتمرکز دیگر در تاش برای فاصله گرفتن از ارزهای بدون پش��توانه 

باشد می کوشد قدرت بیشتری را برای فیس بوک فراهم کند.
ورود به کس��ب و کار بانک مرکزی می تواند برای شرکت ها یک فرصت 
عالی باشد. گواه این موضوع هم افزایش ارزش سهام بسیاری از شرکت ها 
در زم��ان معرفی ارز دیجیتال فیس بوک بود، اما هیج��ان زده بودن افراد 

عادی برای رمزارز لیبرا هنوز توجیه منطقی ندارد.
digiato :منبع

جف بزوس، موسس شرکت های بزرگی چون آمازون و بلواوریجین روز 
چهارشنبه جزییات بیشتری را در رابطه با طرح های شرکت فضایی خود 
برای سفر به ماه ارائه کرد و توضیح داد که بلواوریجین چطور می خواهد 

سوخت مورد نیازش را از سطح ماه تامین کند.
به گـزارش دیجیاتو، بـزوس که در اجالس فضایی جـان اف کندی در 
بوستون ماساچوست حضور پیدا کرده بود در صحبت هایش چنین گفت:
حـاال مـا چیزهایی در مورد مـاه می دانیم اما در طـول دوره آپولو این 

اطالعات را نداشتیم.
امـا یکـی از درس های مهمی که بـه گفته بزوس بشـر از دوران آپولو 
آموخته اسـت وجود مخازن عظیـم یخ در اعمـاق دهانه های برخوردی 

است.
بـزوس صحبت هایـش را اینطور ادامه داد: مـا می توانیم آن یخ را 
جمع آوری کنیم و از آن برای تهیه هیدروژن و اکسیژن که در واقع 

همان سوخت راکت هستند استفاده کنیم.
بلواوریجین هم اکنون مشغول توسـعه فرودگر بلو مون است 
کـه بزوس ماه گذشـته آن را رونمایی کرد. بـه گفته این مدیر 
که در باشگاه سـه نفره پولدارهای دنیا با ثروت خالص بیشتر 
-BE از 100 میلیـارد دالر قـرار دارد بلو مون از یک موتور
7  بهـره می گیرد که از اکسـیژن و هیدروژن به عنوان 

منابع سوختی خود استفاده می کند.

ما از آن جهت این سوخت را انتخاب کردیم که می دانستیم، می توانیم 
باالخـره مواد تشـکیل دهنده آن را از یخ موجود روی سـطح ماه تامین 
کنیـم و مجددا سـوخت فضاپیماهای خود را بسـازیم. بلو مون به قدری 
بزرگ اسـت که می تواند چندین نفر انسان را به همراه محموله های شان 
به سـطح ماه رسـانده و برگرداند. بزوس پیشـتر گفته بـود که بلو مون 

متناسب با برنامه ناسا برای بازگشت آمریکا به ماه تا سال 2024 است.
بلواوریجین در سـالیان گذشته روی چندین سیستم فضایی کار کرده 
است و عالوه بر بلو مون پروژه ساخت راکت دیگری را هم برای توریسم 
فضایی در دست دارد که نیو شپارد خوانده می شود. این شرکت همزمان 
پروژه ساخت یک راکت عظیم الجثه به نام نیو گلن را نیز پیش می برد که 
قرار است ماهواره ها و دیگر فضاپیماها را به مقاصد فرازمینی شان ببرد.

بـزوس همه سـاله بالغ بر یـک میلیـارد دالر در شـرکت بلواوریجین 
سـرمایه گذاری می کنـد کـه این مبلغ نیـز از محل فروش سـهامش در 

آمازون تامین می شود.

آیا می توان به رمزارز لیبرا اعتماد کرد؟

جف بزوس: یخ سطح ماه 
سوخت فضاپیماهای مان 

یادداشـترا تامین می کند

با وجود همه  مش��کاتی که برای بازار آیفون در چین رخ داده اس��ت، تعداد کاربران 
محصوالت این شرکت برای پنجمین ماه متوالی رشد را تجربه کرد.

به گزارش زومیت، اپل در س��ال گذش��ته با بحران های جدی فروش در چین مواجه 
ب��ود. جنگ تجاری میان آمریکا و چین نی��ز محدودیت های جدی برای کوپرتینویی ها 
ایجاد کرد. به نظر می رس��د امس��ال روند بهتری برای اپل در جریان باشد، چون آنها در 

پنج ماه متوالی افزایش فروش و استفاده از آیفون را در کشور شرقی تجربه کرده اند.
کیت��ی هوبرتی، تحلیلگر مورگان اس��تنلی آمارهایی از افزای��ش کاربران فعال آیفون 
در چی��ن ارائه داد که وضعیت آینده  ش��رکت آمریکایی را در این منطقه امیدوارکننده 

نشان می دهد. 

تعداد کاربران فعال آیفون در چین 
برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت



ارزش گذاری برند یکی از فرآیندهای مهم این روزهای دنیای کسب وکار محسوب 
می شود؛ فرآیندی که استانداردهای مشخص دارد و نتایج آن در عملکرد سازمان ها 

تأثیرگذار است.
ارزش گ��ذاری برند )Brand Valuation( در تعریف س��اده به فرآیند تخمین 
ارزش مالی یک برند گفته می ش��ود. در چنین فرآیندی مانند ارزش گذاری کاال یا 
خدمات، فاکتورهای تش��کیل دهنده   برند بررس��ی می شوند تا نزدیک ترین تخمین 
مالی برای آن به دست بیاید. استاندارد ISO 10۶۶۸ برای فرآیندهای ارزش گذاری 
برندها پیش��نهاد می ش��ود که جزییات همه  روندها را برای تخمین بهترین ارزش 

ارائه می کند.
اس��تاندارد ارزش گذاری برند ش��ش پیش نیاز را برای اجرای فرآیند ارزش گذاری 

مطرح می کند:
• شفافیت

• اعتبار
• قابلیت اعتماد

• کفایت
• بی طرفی

• پارامترهای مالی، رفتاری و قانونی
سازمان هایی که قصد ارزش گذاری برند خود یا دیگر برندها را دارند، باید جزییات 
اس��تاندارد باال را رعایت کنند تا تخمین به دست آمده، برای کاربردهای متنوع مالی 

و اقتصادی معتبر باشد.
تعاریف اولیه

برندهای امروزی به فرآیندهای بازاریابی یا سوددهی شرکت ها محدود نمی شوند، 
بلکه جزئی از زندگی همه  ما ش��ده اند. اقتصاد دنیای امروز و آگاهی هرچه بیش��تر 
مش��تریان، برندها را به عناصری حیاتی در دنیای تجارت تبدیل کرده اس��ت. خود 
اصط��اح برند ب��ه فاکتورهای متعددی ازجمل��ه نام، عبارت ها، عائم، نش��انه ها و 

لوگوهایی مرتبط می شود که نشان دهنده  کاالها، خدمات و شرکت ها هستند.
ارزش برند اصطاحی اس��ت که عمر زیادی ندارد و با وجود اهمیت باال، تعاریف 
متعددی برای آن ارائه می شود. البته اکثر تعاریف در کلیت موضوع با هم اشتراک 
دارند، اما تفاوت هایی هم در جزییات آنها دیده می شود. برای آشنایی کلی با تعاریف، 

ابتدا بهتر است عملکرد برندها را درک کنیم.
برندها س��ه عملک��رد ویژه دارند. مس��یردهی، اطمین��ان و درگی��ری به عنوان 
عملکردهای اصلی هر برند ش��ناخته می شوند. مس��یردهی را می توان زمانی نامید 
که برند، مش��تریان را از میان انواع گزینه های موجود در بازار به سمت خود جذب 
می کند. اطمینان، ارتباط مشتری ها با خصوصیات ذاتی و برتری های کیفی محصول 
یا خدمات تضمین می کند. ارتباط نیز در همان لحظه  خرید برقرار می شود. درگیری 
را نیز می توان تصویرس��ازی انحصاری یا هویتی نامید که موجب ش��ناخت هرچه 

بیشتر برند از سوی مشتریان می شود.
ارزش برند در برابر ارزش ویژه  برند

در منابع انگلیس��ی دو اصطاح برای ارزش برندها مطرح می شود که در فارسی 
معن��ای نزدیک ب��ه هم دارند. اصط��اح Brand Value به معن��ای ارزش برند و 
Brand Equity به معنای ارزش ویژه  برند مطرح می ش��وند که تفاوت هایی کلی 
با یکدیگر دارند. در تعریف ساده، ارزش برند به معنای مقدار پولی است که فرد دیگر 
برای خرید آن برند حاضر به پرداختش باش��د. فرآیند ارزش گذاری نیز به محاسبه  
همین قیمت و مقدار پول گفته می ش��ود. درمقاب��ل، ارزش ویژه  برند قرار دارد که 

بیشتر از دیدگاه سمت مشتری به برند نگاه می کند.
در سال 1991، کارشناسان دنیای کسب وکار سریواستاوا و شاکر توضیحی برای 
ارزش وی��ژه   برند ارائه کردند. از نگاه آنه��ا ارزش ویژه  برند ترکیبی از قدرت برند و 
ارزش برند خواهد بود. به بیان دیگر ارزش ویژه  برند حوزه  گس��ترده تری را پوش��ش 

می دهد.
دیوید آکر تعریفی واضح از ارزش ویژه  برند دارد. او ارزش ویژه  برند را مجموعه ای 
از دارایی ه��ا و بدهی ها می داند که با ترکیب ش��کل های گوناگ��ون از وضوح برند و 
وابستگی ها تا وفاداری مشتریان تشکیل می شود. اشکال گفته شده می توانند اثرات 
منفی یا مثبت روی محاسبات داشته باشند و ترکیب آنها، ارزش ویژه  برند را تخمین 
می زند. ارزش ویژه  برند را می توان زیرساختی کلیدی در مدیریت کسب وکار دانست 

که نه تنها در مفاهیم بازاریابی بلکه در استراتژی کسب وکار هم تأثیر دارد.
مفهوم ارزش ویژه  برند در دهه  19۸0 شهرت یافت. در آن زمان ارزش ویژه  برند 
به توسعه  تفکری کمک کرد که برندها را دارایی های قابل توجهی برای کسب وکارها 
می دانست. طبق آن ایده، هر برند می تواند در طوالنی مدت روی کارایی کسب وکار 
مرتبط تأثیر بگذارد. همین تعریف، ش��یوه های بازاریابی و انواع وظایف و شغل های 

مرتبط با آن و همچنین تأثیرش روی استراتژی کسب وکار را دگرگون کرد.
ب��رای درک بهتر تف��اوت میان ارزش برن��د و ارزش ویژه  برند ب��ه مثالی عینی 
می پردازیم. در سال 1994،  برند Quaker، برند Snapple را به قیمت ۷/1 میلیارد 
دالر خریداری کرد. قدرت اصلی توزیع برند کواکر در آن زمان به س��وپرمارکت ها و 
داروخانه ها محدود می ش��د. درمقابل برند اسنپل بیش از نیمی از فروش خود را از 
فروشگاه های کوچک تر و پمپ  بنزین ها کسب می کرد. درواقع کواکر می خواست با 

خرید برند جدید،  ضعف فروش و توزیع در فروشگاه های کوچک تر را جبران کند.

کواکر نتوانست هزینه های خرید برند جدید را با افزایش فروش جبران کند. آنها 
باید در حوزه  های قدرت خود و همچنین حوزه های جدید فروش را افزایش می دادند 
تا هزینه های خرید اسنپل جبران شود. درنهایت شرکت کواکر مجبور شد پس از سه 

سال، اسنپل را به قیمت ۳00 میلیون دالر بفروشد.
داس��تان باال نش��ان می دهد که ارزش برند )Brand Value( اسنپل در مدت 
س��ه سالی که در اختیار کواکر بود،  افت ش��دیدی را تجربه کرد. درمقابل، اتفاقات 
پیش آم��ده تأثی��ری روی ارزش ویژه  برند )Brand Equity( اس��نپل نداش��ت. 
درواق��ع حتی ارزش وی��ژه  برند آنها حتی به خاطر افزایش تبلیغات توس��ط کواکر، 
ثابت ماند یا حتی افزایش هم پیدا کرد. در داس��تان مذکور به این نتیجه می رسیم 
که قیمت خرید یک برند یا حتی افزایش و کاهش قیمت کاالهای آن هیچ تأثیری 
بر جابه جایی ارزش ویژه  برند ندارد. درمقابل متوجه می شویم که ارزش باالی برند 

به معنای ارزش ویژه  باال نیست. به عنوان مثال اپل اکنون در باالترین جایگاه ارزش 
برند در میان برندهای جهانی قرار دارد، اما از لحاظ ارزش ویژه  برند، کوکاکوال عموما 

در رتبه  اول قرار می گیرد.
تعریف و هدف ارزیابی برند

برند به تنهایی عنصری پیچیده محسوب می شود. به بیان  دیگر نمی توان به راحتی و 
با ابزارهای ساده، برند را مانند دیگر عناصر کسب وکار همچون سوددهی اندازه گیری 
ک��رد. پیش از ارزیابی هر برند، ابتدا باید عنصر مورد ارزیابی و تحلیل را مش��خص 
کنیم. درواقع باید بدانیم که از میان نش��ان تجاری، برند یا کس��ب و کار برند شده، 
کدام یک را اندازه گیری می کنیم. سپس باید هدف ارزیابی را نیز مشخص کنیم. با 
پاس��خ به سؤال های مذکور )کدام برند و با چه هدفی( می توانیم ابزار مناسب برای 

ارزیابی برند را پیدا کنیم.
فرآیند ارزیابی برند اهمیت باالیی در ساختارهای کسب وکاری دارد. در قدم اول 
خود برند و شرکت مالک آن با ارزیابی می توانند بهبودهایی را در فرآیندهای خود 
ایج��اد کنند. به عاوه با ارزیابی برند  می توان محاس��به  دقیق تری هم از ارزش بازار 
فعالیت به دست آورد. در کنار همه  موارد، ارزش یک برند در فرآیندهایی همچون 
خرید و ادغام نیز اهمی��ت باالیی پیدا می کند. درنهایت می توان ارزش گذاری برند 

را می توان فرآیندی تکنیکال دانست که در بخش های زیر کاربردی خواهد بود:
• گزارش های مالی

• گزارش ها و برنامه ریزی های مالیاتی
• فرآیندهای حقوقی و قضایی

• اوراق قرضه
• صدور مجوز

• خرید و ادغام
• اهداف ارتباطی با سرمایه گذارها

• ارزش گذاری تجاری
• معماری برند

• مدیریت پورتفولیو
• استراتژی بازار

• تخصیص بودجه
روش های سنتی

تحقیقات پیش��ین در حوزه  ارزش گ��ذاری برند در دو حوزه محدود می ش��دند. 
ح��وزه  اول به اندازه گیری بازاریابی ارزش ویژه   برند و حوزه  دوم به تبدیل برندها به 
مفاهیم مالی اختصاص داشت. حوزه  اول یعنی اندازه گیری با اهداف بازاریابی توسط 
متخصصان متعددی مورد مطالعه قرار گرفت و Keller بیش از همه از آن استفاده 

می کرد. از میان مهم ترین مطالعات و مقاله ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• اندازه گیری قدرت برند

• ارزیابی توسعه برند
• تخمین ارزش ویژه  برند

• ارزیابی ارزش ویژه برند در بازارهای محلی و جهانی
فرآیند بررسی برندها به صورت مفاهیم مالی و اقتصادی زمانی ظهور پیدا کرد که 
برندها در محاسبات مالی شرکت ها ظاهر شدند. چنین رویکردی در دهه  1990 به 
اوج خود رسید و منجر به چالش هایی در حوزه های حسابداری و مالی شد. درواقع 
ماهیت برندها مانع از آن می ش��د که ارزش آینده و تأثیرگذاری آنها روی مفاهیم 

مالی بررسی شود.
تالینگتون در مقاله  سال 1999 خود تفاوت میان مفاهیمی همچون حسن نیت 
برند و دارایی های نامشهود برندها را شرح داد. مطالعات آتی به تأثیر انتظار مشتریان 
از کیفی��ت یک برن��د روی ارزش آن پرداختند که البته جزئ��ی از ارزش ویژه  برند 
بود. برخی از مطالعات نیز به ارتباط ارزش س��هامداران و ارزش مالی برندهای یک 

کسب وکار اختصاص داشتند.
روش های ارزش گذاری برند

امروزه روش های ارزش گذاری برندها به مفاهیم باال محدود نمی ش��وند. سازمان 
استاندارد بین المللی ISO سندی تحت عنوان ISO 10۶۶۸ منتشر کرد که فرآیند 
ارزش گذاری را منظم می کند و نتایج به دس��ت آمده براس��اس آن، به هم نزدیک تر 
ش��ده اند. استاندارد مذکور با نام انگلیسی Monetary Brand Valuation در 
س��ال 2010 تصویب شد. امروزه شرکت های بزرگی که در حوزه  ارزش گذاری برند 
شناخته ش��ده هستند، از این اس��تاندارد پیروی می کنند. از میان مشهورترین آنها 
می توان به Interbrand، Finance World و Brand Equity Ten اش��اره 
کرد. اس��تاندارد ایزو 10۶۶۸ را می توان یک اس��تاندارد مت��ا خواند که اصول اولیه  
مورد نیاز برای ارزیابی برند را در کنار نوع فعالیت های موردنیاز ش��رح می دهد. این 
استاندارد خاصه ای از بهترین روش های موجود محسوب می شود که برای ارزیابی 
بهتر برندها نیاز خواهد بود. البته در استاندارد مذکور، اشاره ای به جزییات روش ها 

و مراحل ارزیابی برند نمی شود.
براساس استاندارد ایزو 10۶۶۸، هر برند برای ارزیابی بهتر باید تحت سه مرحله 
تحلی��ل قرار بگیرد: تحلی��ل قانونی، تحلیل رفتاری و تحلی��ل مالی. همان طور که 
می دانیم برند یک مفهوم ذهنی )Subjective( محسوب می شود و اندازه گیری آن 
دش��واری های زیادی دارد. استاندارد مذکور و مراحل سه گانه  آن، تاش می کنند تا 

برند را به مفهومی عینی )Objective( تبدیل کنند.
تحلیل های قانونی 

تحلیل قانونی روش��ی اس��ت که خط مرزی میان نش��ان های تجاری، برندها و 
دارایی های نامش��هود می کش��د که در ماهیت برند نقش دارند. س��پس هر یک از 
آنها را به عنوان ماهیت های مس��تقل معرفی می کند. در مرحله  اول تحلیل قانونی 
ارزیابی برند دارایی های نامشهود و حقوق مالکیت معنوی در تعریف برند موردنظر را 
مشخص می کند. سپس محافظت های قانونی عرضه شده به برند شناسایی می شوند. 
در این مرحله باید همه حقوق قانونی برند مشخص شود. به عاوه مالک قانونی هر 
حق قانونی و پارامترهای حقوقی متأثر بر رشد یا سقوط برند هم باید مشخص شوند.

تحلیل های رفتاری
تحلیل های مبتنی بر رفتار عموما به درک مفهوم و ارائه  نظریه پیرامون رفتارهای 
ذی نفع ه��ا مرتبط می ش��ود. تحلیل ه��ا باید به ص��ورت اختصاص��ی در حوزه های 

جغرافیایی، محصول و دسته بندی های مشتریان انجام شوند.
برای پیاده س��ازی هرچه بهتر روش تحلیل های رفتاری، باید دانش کافی از ابعاد 
بازار و روندهای آن داش��ته باش��یم. به ع��اوه باید تأثیر برن��د در تصمیم به خرید 
مشتریان را ارزیابی کنیم. همچنین تمایل همه  گروه های ذی نفع به سمت برند هم 
اهمیت دارد. درنهایت مزایای مالی که برند مذکور روی کسب وکار اصلی می گذارد 
هم باید تحلیل ش��وند. در این فرآیند، ارزیاب باید چرایی انتخاب یک برند توس��ط 
خریدار از میان برندهای رقیب را تحلیل کند. به عاوه باید مفهوم قدرت برند بررسی 

شود که شامل سهم فروش آتی، درآمد و ریسک های مرتبط با برند می شود.
تحلیل های مالی

تحلیل مال��ی را می توان پرکاربردترین روش ارزش گذاری برند نامید که از چهار 
رویکرد اس��تفاده می کند. هزینه، ب��ازار، درآمد و رویکرد فرمولی، چهار روش اصلی 
تحلیل مالی هس��تند. روش پنجمی به عنوان شرایط ویژه هم وجود دارد که برخی 
اوقات توسط ارزیا ب های برند استفاده می شود. این روش ادعا می کند که در برخی 
مواقع ارزش گذاری برند مرتبط با شرایطی می شود که لزوما با ارزیابی های داخلی و 

خارجی قابل توضیح نیستند.
ارزش گذاری برند برمبنای هزینه ها

روش ارزش گذاری برند براس��اس هزینه بیشتر توسط دو دانشمند بزرگ دنیای 
کسب وکار یعنی Aaker و Keller استفاده می شود. آنها در تحلیل های این چنینی، 
هزینه  مورد نیاز برای ساخت یا جایگزینی برند موردنظر را بررسی می کنند. رویکرد 

هزینه ای خود به چهار دسته تقسیم می شود:
روش هزینه  مجموع یا تاریخچه  هزینه

در این روش همه  هزینه های قبل��ی بازاریابی به عنوان ارزش برند در نظر گرفته 
می شود. به بیان دیگر تاریخچه   هزینه  ساخت برند به عنوان ارزش برند در نظر گرفته 
می ش��ود. چنین رویکردی عموما برای اندازه گی��ری ارزش برندهای رقیب در زمان 
ساخت برند جدید استفاده می شود. در آن زمان ها امکان اندازه گیری رویکرد بازار و 

مزایای برند به صورت دقیق وجود ندارد.
از نقاط ضعف مدل هزینه  مجموع می توان به این نکته اش��اره کرد که تشخیص 
دقی��ق هزینه های بازاریابی و مجزا ک��ردن آن از هزینه های تولید و فروش آنچنان 
آس��ان نخواهد بود. به عاوه محاس��به همه  هزینه های تاریخی یک برند هم ممکن 
نیس��ت. روش مذکور، سرمایه گذاری های طوالنی مدت بدون پول همچون کنترل 
کیفیت، تخصص ویژه  کسب وکار، مش��ارکت نیروی انسانی و هزینه هایی همچون 
به روزرس��انی را ه��م در نظر نمی گیرد درحالی که همه  موارد گفته ش��ده می توانند 

تأثیری عمیق روی ارزش برند داشته باشند.
هزینه  س��اخت برند ش��اید کمترین تأثیر را در ارزش کنونی آن داش��ته باش��د. 
به هرح��ال روش هزینه های تاریخی بازدهی باالیی ندارد و حتی محاس��به  آن نیز 
تقریبا غیرممکن است. راهکارهای جایگزینی برای روش هزینه های تاریخی مطرح 
 Reily شده اند که عموما همان کمبودها را یدک می کشند. با این حال روشی توسط
و Schweihs معرفی شد که شاید کاربردی باشد. آنها پیشنهاد می دهند که هزینه  
راه اندازی برند را براساس تورم ساالنه تنظیم کنیم تا هزینه  به دست آمده، به ارزش 

امروزی نزدیک  تر شود.
روش هزینه  جایگزینی

روش جایگزینی فرض می کند که شرکتی بخواهد برند کنونی را با برندی مشابه 
و با کارایی برابر، جایگزین کند و هزینه ها و سرمایه گذاری های مورد نیاز برای چنین 

جایگزینی، به عنوان ارزش برند مطرح می شوند.
روش جایگزین��ی با راحتی بیش��تری انجام می ش��ود، اما موفقی��ت برند کنونی 
تأسیس ش��ده را در محاس��بات لحاظ نمی کند. برندی که ب��رای اولین بار وارد یک 
بازار می شود، قطعا برترین های نسبت به رقبای بعدی دارد. برند اول همیشه رقابت 
کمتری را تجربه می کند. حال اگر بخواهیم همین برند را با برندی جدید جایگزین 
کنیم، شانس موفقیت کمتری خواهیم داشت. درنتیجه احتماال در محاسبه  هزینه ها 

نیز دقیق نخواهیم بود.
مدل تبدیل

کارشناس��ان در اس��تفاده از مدل تبدیل، مقدار آگاهی مورد نیاز برای رس��اندن 
برندی به س��طح کنونی فروش را محاس��به می کنند. آکر از کارشناسانی است که 
توضیحات کاملی پیرامون این نوع از روش ارزیابی براساس هزینه ها دارد. خروجی 
مدل تبدیل برای دو هدف مورد اس��تفاده قرار می گیرد. در قدم اول با اس��تفاده از 
این روش می توان هزینه  جذب مشتری جدید را محاسبه کرد و سپس، هزینه های 

جایگزینی ارزش ویژه  برند محاسبه می شوند.
ضع��ف اصلی مدل تبدی��ل در تفاوت الگوهای خرید یک محصول برند ش��ده و 
محصولی تازه خود را نش��ان می دهد. به عاوه نرخ تبدیل بین آگاهی و خرید برای 
محصوالت برند نش��ده بسیار بیش��تر از محصولی با برند شناخته شده خواهد بود. 

درنهایت آگاهی را نیز نمی توان فاکتوری حیاتی برای فروش در نظر گرفت.
مدل ترجیح مشتری

آکر اعتقاد دارد ارزش یک برند را می توان با مشاهده  افزایش آگاهی و مقایسه آن 
با افزایش سهم بازار، محاسبه کرد. البته او مشکل این روش را هم بیان می کند. در 
چنین روش��ی مشخص نیست که چه مقدار از افزایش سهم بازار به خاطر آگاهی و 
چه مقدار به خاطر عوامل دیگر بوده است. درنتیجه نمی توان خط رابط مشخصی بین 

آگاهی و سهم بازار یک برند ترسیم کرد.
روش خلق مجدد به عنوان جایگزینی برای مدل ترجیح مش��تری بیان می ش��ود 
که شباهت زیادی هم به روش جایگزینی دارد. البته در روش خلق مجدد، به جای 
محاس��به  هزینه های جایگزینی، هزینه های درگیر در ساخت مجدد برند محاسبه 
می ش��وند. از تفاوت ه��ای دیگ��ر دو روش مذکور می توان به محاس��به  دارایی های 
نامشهود اش��اره کرد. در روش جایگزینی، ارزش محاسبه شده دارایی های نامشهود 

قدیمی را در نظر نمی گیرد.
روش ارزش باقی مان��ده، از دیگر روش هایی اس��ت که به عن��وان جایگزینی برای 
ترجیح مشتری بیان می شود. در این روش، ارزش برند با تفریق هزینه های انباشته  

برند از درآمد انباشته  حاصل از برند محاسبه می شود.
ادامه دارد ...
zomit :منبع

4نکته در  پیاده سازی بازاریابی داده محور
باوجود رونق گرفتن کار بس��یاری از س��رویس ها و کسب وکارها در حوزه 
مارکتین��گ، هنوز فعاالن این ح��وزه راهکارهایی س��نتی و رویکردهایی را 
دنبال می کند که همگون با رشد تکنولوژیک در سایر حوزه ها نیست. چه بسا 
گاهی در یک تیم بزرگ بازاریابی، رویکردها نه تنها مدرن نیس��ت بلکه اصا 
راهکاری را دنبال نمی کند و تیم اصوال براس��اس احس��اس و درک شهودی 

سازمان را حرکت می دهد.
اثب��ات بارز این حرف را می توان از زبان خود مجریان مارکتینگ ش��نید: 
طبق نظرس��نجی مجموعه Insight Reports، ب��ا اینکه افزون بر نیمی 
از فع��االن مارکتین��گ عمیقا ب��اور دارند ک��ه بازاریابی داده محور نقش��ی 
کلی��دی برای موفقی��ت در بازاره��ای فوق رقابتی ام��روز دارد اما همچنان 
دق��ت کنید! همچنان: »۸۷درص��د آنها معتقدند که داده و نقش آن یکی از 

بی استفاده ترین منابع سازمان شان است.«
پس می بینید که صرفا در مورد ایران حرف نمی نزنیم و این مس��اله شاید 
اصلی ترین علت افول توانایی شرکت ها در جذب کاربر و خریدار را در طول 

عمرشان نشان می دهد.
آنط��ور که در نوش��تار پیش��ین در م��ورد بازاریاب��ی داده مح��ور گفتیم: 
داده مح��وری یک انتخاب و آپش��ن برای دپارتمان مارکتینگ نیس��ت بلکه 
یک امر بدیهی اس��ت. پس زمانی که در م��ورد بازاریابی داده محور صحبت 

می شود، حرکت به سمت آن را یک اقدام حیاتی بدانید.
حاال که این صحبت ها مطرح ش��د می توانیم ب��ه بحث اصلی امروز یعنی 

چند نکته مهم برای پیاده کردن داده محوری در کسب وکار بپردازیم. 
1. ساخت تیم

اولی��ن قدم برای انجام یک کار تخصصی، رجوع به متخصص اس��ت. اگر 
مدی��ر یک مجموعه هس��تید یا حتی ی��ک مجری مارکتینگ هس��تید که 
مس��ئولیت پیاده س��ازی اس��تراتژی داده محور را به عه��ده دارد باید در نظر 
بگیری��د ک��ه همه اطاعات جهان در دس��ت تان نیس��ت و حت��ی در حوزه 
تخصصی خودتان هم زیرشاخه هایی وجود دارد که شاید شما به اندازه  کافی 
به آن اش��راف ندارید. پس به این مساله باید ورای استخدام یک کارآموز یا 
یک کارش��ناس عموم��ی مارکتینگ نگاه کنیم، چرا که م��ا به دیدگاه، نظر 
کارشناسی و یک برنامه ریزی نیاز داریم نه صرفا شخصی که بتواند یکسری 

کار های روزمره را انجام دهد.
ساخت تیم را یک پروسه در نظر بگیرید نه یک پله. به عبارت ساده تر، 
س��ریع نروید یکسری موقعیت ش��غلی ثبت کنید. پس مشاوره بگیرید. 
افراد کارکش��ته این حوزه به ش��ما خواهند گفت به چه شخصیت هایی 
نیاز دارید. ش��اید شرکت شما به جای کارش��ناس یا دانشمند علم داده ، 
نیاز به کسی دارد که هک -رشد می داند. هر شرکت مثل هر فردی یک 
گروه  خونی متفاوت دارد که شما با گرفتن مشاوره های خوب می توانید 
گروه  خونی کس��ب وکار خود را بشناسید و س��پس افراد متناسب با آن 

را پیدا کنید.
اگ��ر این پروس��ه به درس��تی انجام ش��ود، ش��ما در نهایت به مس��یری 
چند -دپارتمانه خواهید رس��ید. یک مسیر ش��امل متخصصینی که بتوانند، 
 Validation and( را بیابن��د، آنه��ا را اعتبارس��نجی )Data( داده ه��ا
verification( و سپس معانی )Information( و استراتژی هایی عملی 

از آن استخراج کنند که راهگشای آینده کسب وکار شود.
 2. اتوماسیون و یکپارچگی

در ی��ک مجموعه بزرگ، کاربران اعمال بس��یاری انجام می دهند. از عضو 
ش��دن در خبرنامه ایمیلی تا انصراف در آخرین لحظه در هنگام خرید؛ همه 
اینه��ا می تواند برای مارکترها پازل هایی ب��رای پر کردن یک تابلوی کلی از 
وضعیت شرکت باشد. در اینجا اما دو مساله پیدا می شود؛ یکی استخراج این 

اطاعات و دیگر بحث یکپارچگی این اطاعات در کنار هم.
اتوماسیون س��ازی فعالیت ها از سیستم های ارس��ال خبرنامه تا قراردادن 
Attribution در سیس��تم های ترکینگ موبایلی همه اینها فعالیت هایی 
هس��تند که می توانند داده های بیش��تری را به ش��کل دقیق تری استخراج 
کنن��د. یکپارچگی داده ها اما وصل کردن نقاط تاقی این داده ها با یکدیگر 
اس��ت که در کاهش رس��یدن به درک نادرست از داده ها نقشی حیاتی ایفا 
می کند و باید جزئی از برنامه ش��ما برای پیاده س��ازی استراتژی داده محور 

باشند.
 3. بِین-دپارتمانی عمل کنید

ب��رای حفظ کیفیت اجرای فرآیندی که ایجاد کرده اید، س��اخت یک تیم 
چند-دپارتمانه یک بخش ماجرا است. بخش دیگر اطمینان حاصل  کردن از 
نحوه به اشتراک گذاری اطاعات در درون مجموعه است، چراکه برخورداری 
از داده های متمرکز برای موفقیت در اجرای سیاست های داده محوری حیاتی 
است و این موضوع کار چندان آسانی به شمار نمی رود. دلیل این مساله نحوه 
اس��تفاده تیم ها از داده ها اس��ت. هر دپارتمانی به ش��کلی متفاوت از فضای 
کاری خود داده اس��تخراج و از آن اس��تفاده می کند. گاهی نحوه استفاده از 
این اطاعات می تواند با یکدیگر در تضاد باش��د. این مس��اله به خودی خود 
نشان دهنده میزان جزییات و تخصص به کار گرفته شده در تیم ها )به صورت 
مجزا(  است، اما به عنوان یک مارکتر یا حتی مدیر باید مطمئن شوید، داده 
به درستی به اشتراک گذاشته شده و همگام با سیاست  های کان مجموعه 

از آنها بهره گیری می شود.
 4. به کار دیگران کار داشته باشید!

در زندگ��ی فردی ش��اید توجه نکردن به کار و زندگی ش��خصی دیگران 
کار درس��تی قلمداد ش��ود، اما از جایگاه یک کسب وکار و خصوصا در بحث 
بازاریابی می تواند یک اش��تباه بزرگ باشد. به عنوان یک مدیر، یک مارکتر 
و یا هر عضو دیگر یک برند، همیش��ه توجه کردن به رقبا می تواند آموزنده 
باش��د. اینکه رقبای تان از چه تاکتیکی استفاده می کنند، از کجا می آموزند، 
چگونه پیروز می ش��وند و چگونه شکس��ت می خورند، به سمت چه جریانی 
می رون��د و از چه جریاناتی دوری می کنند، از جمله چیزهایی اس��ت که نه 
فق��ط مدیران بلکه مارکتره��ای یک مجموعه بای��د از آن به صورت لحظه 

لحظه باخبر باشند.
 داده محوری، رویکردی است برای زنده ماندن

ما در رویکردهای نوین مدیریت کس��ب وکار عادت کرده ایم که همیش��ه 
ایده را ارج بنهیم و بی آنکه اثرات یک تاکتیک را دقیق و تخصصی بدانیم آن 
را عمل کنیم. این رویکرد البته علت روانی قابل فهمی دارد؛ متفاوت بودن، 
گاهی توجه بیش��تری را نس��بت به »درس��ت بودن« به خود جلب می کند 
)کمپین تبلیغاتی 201۶ ترامپ را در نظر بگیرید(. در نتیجه بس��یاری تا به 

ایده متفاوتی می رسند می خواهند آن را عملی کنند.
ب��ا این حال وقتی می خواهید به س��مت داده مح��وری حرکت کنید باید 
بپذیری��د که اعداد گاهی بهتری��ن ایده های تان را نف��ی خواهند کرد و این 
مساله در ابتدا شاید توی ذوق بزند، اما در طوالنی مدت می تواند کسب وکار 
را از هزینه های بی مورد و ش��اید حتی سقوط نجات دهد و این ارزشی است 

که توجه  به داده ها )یا همان واقعیت(  به شما می بخشد.
blogad :منبع
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اکنون ما در نیمه س��ال 2019 هس��تیم و کسب و کارها راهکارهای بسیار 
زیادی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل اطاعات موردنیازش��ان دارند. با 
 B2B توجه به این امکانات دیگر نباید جایی برای تولید کمپین های بازاریابی
)الگوی بازاریابی مبتنی بر یک کسب و کار با کسب و کارهای دیگر( با کیفیت 

پایین باشد. 
عرصه B2B برای بازاریاب های حوزه دیجیتال چالش های بسیار بیشتری در 
مقایسه با دیگران دارد. امروزه کسب و کارهای B2B بیش از هر زمان دیگری 
دس��تخوش تغییر و تحوالت سریع و ناپایداری های مختلف هستند. به همین 
دلیل بازاریابی برای چنین کسب و کارهایی بدل به چالشی دشوار شده است. 
سرمایه گذاری وسیع چنین کس��ب و کارها و شرکت هایی بر روی استفاده از 
تکنولوژی های جدید و الگوهای پیشرفته بازاریابی و برندسازی با همین شیوه 

قابل تبیین است. 
امروزه بازاریاب ها فقط با ارائه نوآوری های نتیجه بخش توانایی اثبات شان به 
برنده��ا را دارند. در غیر این صورت به س��رعت از دامنه انتخاب برندها حذف 
می شوند. متاسفانه امروزه اغلب برندها به دلیل فشارهای حوزه کسب و کار به 
س��وی استراتژی های کوتاه مدت رفته اند. مزیت این نوع جهت گیری دستیابی 
سریع به موفقیت های مختلف است، با این حال در صورت بی توجهی مداوم به 

برنامه های بلندمدت موفقیت های برندها چندان پایدار نخواهد بود. 
اگر کس��ب و کار B2B ش��ما نیز از ضعف بازاریابی ی��ا ناکارآمدی آن رنج 
می برد، در این مقاله برترین استراتژی های موجود را مورد بررسی قرار خواهیم 

داد. 
1. بازاریابی خارج از کشور

الگوی بازاریابی خارج از کش��ور براس��اس ایده ت��اش برای یافتن مخاطب 
بیش��تر در مقیاس وس��یع جهانی س��امان می یابد. این ش��یوه ش��امل تمام 
فرآیندهای تبلیغات، تولید محتوا در شبکه های اجتماعی و برقراری ارتباط با 
مشتریان بالقوه است. انقاد اصلی این الگو به دامنه فعالیت محدود بازاریاب های 

سنتی است. 
بازاریابی خارج از کش��ور در تاش برای جلب مش��ارکت دامنه وس��یعی از 
افراد است. به این ترتیب تاثیرگذاری کمپین بازاریابی را افزایش خواهد یافت. 
استفاده از وباگ های جانبی برای تولید محتوا و انتشار محتوای تبلیغاتی در 
ش��بکه های اجتماعی از مشهورترین بخش های این الگوی بازاریابی به حساب 
می آی��د. نکته مهم درخصوص الگوی بازاریابی خارج از کش��ور روند آهس��ته 
تاثیرگ��ذاری آن و دش��واری های ارزیابی نتیجه نهایی اس��ت. به همین دلیل 

استفاده از آن به طور کامل ساده و بی دردسر نیست. 
در بسیاری موارد با ظهور الگوهای بازاریابی تازه موجی از نارضایتی در میان 
برخی از افراد پیدا می شود. به این ترتیب شمار قابل ماحظه ای از مخاطب های 
هدف برندها به سوی استقبال دوباره از الگوهای بازاریابی قدیمی می روند. این 
امر اکنون در مورد بازاریابی خارج از کشور صادق است، با این حال پیش بینی 
بسیاری از کارشناس ها حکایت از گسترش و توسعه سریع این الگوی بازاریابی 

دارد. 
2. حمایت کارمندان از برندمان

ش��بکه های اجتماعی برای بس��یاری از کاربران اینترنت مرجع اصلی خرید 
یا مقایس��ه محصوالت برای تصمیم گیری نهایی پیرامون محصوالت مختلف 

اس��ت. در عین حال میزان اعتماد به ش��بکه های اجتماعی در میان کاربران 
تا حد زیادی پایین اس��ت. این امر به معنای آگاه��ی کاربران از ضرورت عدم 
اعتم��اد به تمام محتوای موجود در ش��بکه های اجتماعی اس��ت، با این حال 
هن��وز هم کاربران به مطالعه مطالب این پلتفرم ها عادت دارند. این امر برخی 
چالش های جذاب را پیش روی بازاریاب های عاقه مند به شبکه های اجتماعی 

قرار می دهد. 
یکی از راهکارهای کاهش بی اعتمادی کاربران شبکه های اجتماعی به برندها 
و مطالب شان استفاده از حمایت کارمندان است. این استراتژی براساس تشویق 
و ترغیب کارمندان ش��رکت برای حمایت از برندمان در شبکه های اجتماعی 
صورت می گیرد. مزیت اصلی این شیوه اعتماد بسیار بیشتر کاربران شبکه های 

اجتماعی به صحبت های افراد حقیقی در مقایسه با برندهاست. 
)B2U( 3. بازاریابی کسب و کار به کاربر

 B2B این استراتژی یکی از تازه ترین الگوهای افزایش تاثیرگذاری بازاریابی
است. یکی از مشکات همیشگی برندهای فعال در زمینه محصوالت تخصصی 
مانن��د نرم افزارها و قطعات کامپیوتری دش��واری توضیح کاربرد دقیق آنها به 
مشتریان است. به همین دلیل اغلب این شرکت ها برنامه اصلی بازاریابی خود 
را آموزش به مخاطب در زمینه کاربرد محصوالت ش��ان و س��پس تاش برای 

تاثیرگذاری بر روی تصمیم گیری خریدشان قرار می دهند. 
اس��تراتژی بازاریابی کس��ب و کار به کاربر )B2U( تا ح��د زیادی در تضاد 
ب��ا الگوی مذکور در س��طح قبل قرار دارد. در ع��وض، برندها در این الگو باید 
در تاش برای توضیح پیرامون راه حل ش��ان برای مشکات مشتریان باشند. 
اگ��ر محصول ما کاربرد تخصص��ی دارد، این امر باید موج��ب تاش ما برای 
ایده پردازی هیجان انگیز به منظور معرفی تاثیرش بر روی رفع نیاز مش��تریان 
ش��ود. به این ترتیب بدون نیاز به آموزش های طوالنی و پیچیده امکان یافتن 

مشتریان تازه فراهم می شود. 
اس��تفاده از الگ��وی بازاریابی کس��ب و کار به کاربر در مورد ش��رکت های 
نرم افزاری به بهترین شکل اجرا می شود. به این ترتیب چنین شرکت هایی ابتدا 
اقدام به رونمایی از یک نس��خه آزمایشی و رایگان نرم افزار تازه شان می کنند. 
هدف اصلی در اینجا جلب نظر شمار هرچه بیشتری از کاربران به قابلیت های 
نرم افزار تازه شرکت است. سپس نوبت به انتظار برای جلب نظر تعداد موردنظر 
کاربران می رسد. پس از توجه شمار قابل توجهی از کاربران به نرم افزار موردنظر 
و استفاده شان از آن زمان مناسب برای رونمایی از نسخه اصلی خواهد رسید. 
به این ترتیب بازار هدف نرم افزار ما آمادگی پذیرش و خرید محصول را خواهد 
داش��ت. نکته مهم در این میان ارائه برخی از امکانات اصلی برنامه در نس��خه 
رایگان به منظور ایجاد تجربه ای مفید از تاثیرگذاری نرم افزار موردنظر بر روی 
کار و زندگی مش��تریان اس��ت. سپس در نس��خه نهایی باید از تمام امکانات 

رونمایی کرد. 
4. الگوی خرید مستقیم مبتنی بر مطبوعات 

ب��دون تردی��د یکی از الگوه��ای تبلیغ��ات و بازاریابی بس��یار پرطرفدار در 
میان بازاریاب ها مبتنی بر جمع آوری اطاعات پیرامون س��لیقه مش��تریان و 
شخصی سازی تولید محتوای بازاریابی است، با این حال پس از افشاگری های 
گوناگون در مورد ش��یوه های سرقت اطاعات از سوی شبکه های اجتماعی و 
هکرهای مختلف هزینه راه اندازی چنین کمپین هایی بس��یار باال رفته است. 
این امر فرصت بسیار مناسبی را در اختیار مطبوعات تخصصی فعال در زمینه 
کس��ب و کارهای مختلف قرار داده است. آنها اطاعات بسیار زیادی در مورد 
سلیقه مخاطب های شان دارند. نکته مهم اینکه چنین اطاعاتی بدون هرگونه 

نقض حریم خصوصی به دس��ت می آید، بنابراین همکاری بازاریاب ها با چنین 
مطبوعاتی به منظور طراحی کمپین های بهتر کاما منطقی به نظر می رس��د. 
مزیت اصلی این ش��یوه عدم طرح ش��ایعات مختلف در مورد سرقت اطاعات 

برندمان برای راه اندازی کمپین های مطابق با سلیقه مشتریان است. 
نقطه قوت مطبوعات تخصصی در زمینه کس��ب و کارهای مختلف اعتماد 
بس��یار باالی مخاطب اس��ت. به این ترتیب معموال نظرسنجی ها و مطالعات 
این مطبوعات به خاطر دسترس��ی به مخاطب دارای اعتماد س��طح باالیی از 
دقت را نشان می دهد، بنابراین مطبوعات موردنظر دو مزیت برتر دارند: اعتماد 
مخاط��ب و اطاعات دقیق. به همین دلیل هم��کاری بازاریاب ها با مطبوعات 
تخصصی به منظور توس��عه الگوی مس��تقیم خرید مبتنی بر مطبوعات کاما 

منطقی به نظر می رسد. 
5. افراد تاثیرگذار و بازاریابی مشارکتی

م��ا در عصر ظه��ور پدیده اف��راد تاثیرگذار زندگی می کنی��م. حیطه اصلی 
فرمانروای��ی آنها نیز اینس��تاگرام اس��ت. تاثیر این افراد ب��ر روی کمپین های 
بازاریابی بس��یار زیاد است. به عنوان مثال، یک کمپین کاما معمولی و مورد 
بی توجهی وس��یع کاربران را در نظر بگیرید. در صورت مشارکت یک یا چند 
ف��رد تاثیرگذار در فرآیند این فعالیت ها تمام بی توجهی ها پایان خواهد یافت. 
چه بس��ا همان کمپین ناموفق بدل به یکی از بهترین فعالیت های بازاریابی در 
طول چند سال اخیر شود. درست به همین خاطر همکاری با افراد تاثیرگذار و 
بازاریابی مشارکتی کاما منطقی ارزیابی می شود، با این حال باید به شباهت 

و تفاوت الگوی همکاری با افراد تاثیرگذار و بازاریابی مشارکتی توجه داشت.
نکته مهم در این میان تفاوت مفهومی بازاریابی مبتنی بر همکاری با افراد 
تاثیرگذار با بازاریابی مشارکتی است. در الگوی بازاریابی مشارکتی هدف اصلی 
اس��تفاده از ش��هرت و اعتبار یک یا چند برند دیگر برای بهبود وضعیت برند 
خودمان است. این امر از طریق اخذ برخی از ایده های موفق برندهای موردنظر 
و تاش برای ایس��تادن در کنار آنه��ا در دنیای بازاریابی صورت می گیرد. این 
الگو به ویژه برای عاقه مندان به یک برند خاص موثر اس��ت. به این ترتیب با 
مش��ارکت سازنده میان ما و آن برند امکان دستیابی به مخاطب های وسیع تر 

فراهم می شود. 
بازاریابی مبتنی بر همکاری با افراد تاثیرگذار از جهاتی ش��بیه به بازاریابی 
مش��ارکتی است. با این حال برند مقابل ما به جای یک هویت حقوقی، فردی 
واقعی خواهد بود. همکاری با افراد تاثیرگذار از برخی لحاظ بس��یار خطرناک 
است، چراکه احتمال بارگذاری مطالب نامناسب یا جنجالی از سوی آنها بسیار 
زیاد اس��ت. به همین دلیل بسیاری از برندها به هنگام انتخاب افراد تاثیرگذار 
برای همکاری تجاری وس��واس بیش از اندازه ب��ه خرج می دهند. به هر حال 
همیشه رفتارهای یک برند بسیار قابل پیش بینی تر از واکنش ها و فعالیت های 
یک ف��رد واقعی خواهد بود. اگرچه در بس��یاری از مورد ب��ر روی باورپذیری 
بیش��تر صحبت های افراد واقعی تاکید می ش��ود، با این حال افراد تاثیرگذار تا 
حد زیادی ش��امل این بحث نمی شوند. به عبارت بهتر، افراد تاثیرگذار اکنون 
بدل به برندهای شخصی شده اند. بنابراین میزان حرف شنوی و اعتماد کاربران 
شبکه های اجتماعی به آنها محل تردید است. نتیجه نهایی اینکه در همکاری 
با افراد تاثیرگذار باید دقت و وس��واس بسیار بیشتری در مقایسه با برندها به 
خرج داد. البته در صورت انتخاب صحیح طرف مقابل همیشه امکان دستیابی 

به موفقیت های گسترده بازاریابی و تبلیغاتی وجود خواهد داشت. 
ادامه دارد ...
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توسعه برند با تولید محتوای جذاب بازاریابی
3 شیوه ساخت ویدئوهای جذاب برای 

کمپین بازاریابی برندمان

اگر ش��ما درباره شروع فعالیت پیرامون س��اخت ویدئو برای 
بازاریابی محتوایی تان دچار ش��ک و تردید هستید، باید هرچه 
زودتر اقدام به ضبط نخس��تین ویدئوی ت��ان و بارگذاری اش در 
بهتری��ن ش��بکه های اجتماعی کنید. امروزه توجه به خواس��ت 
مخاط��ب اهمی��ت باالی��ی دارد. براس��اس مطالع��ه موسس��ه 
HubSpot کارب��ران اینترنت ویدئو را بیش از هر نوع محتوای 

دیگری دوست دارند. 
محتوای ویدئویی به کاربران حجم قابل توجهی از اطاعات را 
در قالبی چشم نواز ارائه می کند. همچنین فرمت ویدئو در ایجاد 
تجربه ای تعاملی تر برای کاربران موفق عمل کرده است. به این 
ترتی��ب عاقه مخاطب ب��ه واکنش در برابر محت��وای ویدئویی 

بسیار بیشتر از سایر فرمت ها ارزیابی می شود. 
هرچه کوتاه تر و جذاب تر بهتر

در یک ویدئو 10 ثانیه ای مخاطب امکان مش��اهده جزییات، 
دریاف��ت اطاعات مفی��د و تصمیم گیری در م��ورد محصول یا 
سرویس برندمان را خواهد داشت. چنین تجربه ای به هیچ وجه 
از طریق فرمت متن یا تصویر قابل انتقال نیست. ویدئو عملکرد 
قابل تحس��ینی در زمینه افزایش تمای��ل مخاطب برای تعامل 
دارد. به این ترتیب محتوای ویدئویی کمپین بازاریابی ما شانس 

بسیار بیشتری برای جلب توجه کاربران خواهد داشت. 
با توجه به مطالعه ای از س��وی موسسه WyOwl، ۷۷درصد 
از مشتریان فقط پس از مشاهده ویدئویی در ارتباط با محصول 
موردنظرشان اقدام به خریدش می کنند. مطالعه گوگل نیز بیانگر 
تمایل ۵0درصد از کل کاربران اینترنت به مش��اهده و پیگیری 
مداوم ویدئوهای مربوط به محصوالت مختلف برندهاست. نکته 
مهم در این میان موفقیت بس��یار بیش��تر ویدئوه��ای کوتاه و 
مطابق س��لیقه کاربران در مقایس��ه با نمونه های طوالنی است. 
وقتی یک ویدئو با س��لیقه و انتظارات مخاطب هماهنگ باشد، 

جذابیتش نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
به لطف فعالیت بس��یاری از وباگ  نویس ها و کارشناس های 
کس��ب و کار در ش��بکه های اجتماع��ی یک کلی��پ تبلیغاتی 
هدفمند و جذاب به س��رعت توس��عه یافته و در اختیار ش��مار 
بس��یار زیادی از کاربران ق��رار می گیرد. نکته مهم در این میان 
توجه به افزایش س��طح انتظارات و اس��تانداردهای مشتریان به 
منظور توجه به ویدئوهای تبلیغاتی اس��ت. در ادامه به بررس��ی 
سه راهکار مناسب برای تولید ویدئوی جذاب بازاریابی خواهیم 

پرداخت.
1. تمرکز بر روی داستان به جای فروش

داستان س��رایی یکی از ابزارهای قدرتمند در دنیای بازاریابی 
اس��ت. در عین ح��ال ویدئو نیز یکی از بهتری��ن فرمت ها برای 
ایجاد رابطه صمیمی س��ریع میان برندها و مش��تریان اس��ت. 
بنابراین در صورت ایجاد ترکیبی میان داستان س��رایی و فرمت 
ویدئو امکان افزایش ش��انس موفقیت کمپین بازاریابی برندمان 
وج��ود دارد. به عن��وان مثال، من در ش��رکتم اقدام به طراحی 
مجموعه ای از ویدئوهای تبلیغاتی برای برند کاردل هومز کردم. 
مفهوم اصلی این ویدئوها »خانه های ساخته ش��ده برای زندگی 
واقعی« بود. ارتباط میان اهداف کاری این برند و شعار انتخابی 
ش��رکت من موجب افزایش توجه عموم��ی به کمپین بازاریابی 

آنها شد. 
ه��ر ویدئوی بازاریابی باید دارای یک مفهوم اصلی باش��د. به 
این ترتیب امکان ساماندهی داستان ویدئوی موردنظر پیرامون 
مفهوم اصلی فراهم خواهد ش��د. در م��ورد ویدئوهای تبلیغاتی 
برن��د کاردل هومز مزیت اصلی آنها افزودن فهرس��ت قیمت ها 
و پرداخت��ن به امکان طراحی منحصر به فرد خانه ها بود. بدون 
تردی��د این امر در فرمتی به جز ویدئ��و هرگز جذاب از کار در 

نمی آمد. 
2. پرداختن به اصل مطلب

مطالعه ای از س��وی موسس��ه AdAge بیانگر توجه کمتر از 
10ثانیه ای کارب��ران به ویدئوهای تبلیغاتی اس��ت. پس از این 
زم��ان اغلب کاربران دیگر به مش��اهده ویدئو م��ورد نظر ادامه 
نمی دهن��د. بنابرای��ن برند ما باید از همان ابتدا به س��راغ اصل 
مطلب برود. بدون تردید امروزه کمتر کس��ی حوصله مش��اهده 
ویدئوه��ای تبلیغاتی طوالنی را دارد. البته یک اس��تثنا در این 
زمین��ه ویدئوی جذاب و هیجان انگیز برندهای بزرگ اس��ت، با 
این حال در اینجا سر و کار ما با برندهای معولی است بنابراین 

توجه به کوتاهی هرچه بیشتر ویدئوها ضروری خواهد بود. 
ب��ه احتمال زیاد ش��ما توصیه موردنظر م��ن در این بخش را 
خیلی نشنیده اید. تاکید من در اینجا توجه به ساخت ویدئوهایی 
با ماهیت خودمانی و غیرتجاری است. افزودن المان های تجاری 
بیش از حد تاثیر منفی بر روی باورپذیری ویدئوهای ما خواهد 
داش��ت. به همین دلی��ل باید قید اس��تفاده از المان هایی نظیر 
صداگذاری حرفه ای یا افزودن انیمیشن به ویدئوی مان را بزنیم. 

3. اهمیت وضوح و سر راستی ویدئو
بدون تردید تولید ویدئوهای آموزشی و باارزش قابل تحسین 
است، با این حال توجه به وضوح، سر راستی و ماهیت دوستانه 
ویدئوی م��ان چال��ش اصلی برند م��ا خواهد ب��ود. هیچ فردی 
عاقه مند به مش��اهده ویدئویی ش��امل دس��تورهای خشک به 
انجام یکس��ری کارها نیس��ت. درس��ت به همین خاطر باید به 
دنب��ال ایجاد فضایی گرم و صمیمی در ویدئوهای مان باش��یم. 
در غیر این صورت کمپین بازاریابی برندمان با شکس��ت مواجه 
خواهد ش��د.  مهم ت��ر از همه چیز، کلید موفقی��ت در بازاریابی 
محتوایی مبتنی بر ویدئو فراهم س��ازی ارزش برای مخاطب مان 
است. تولید ویدئویی جذاب و ارزشمند برای مشاهده از دیدگاه 
مخاطب هدف اهمیت باالیی دارد. معیار ارزیابی موفقیت ما در 
تولید ویدئ��وی جذاب نیز عاقه کاربران ب��ه تعامل با برندمان 
ب��دون هرگونه اف��زودن المان های برندس��ازی در کمپین های 

بازاریابی مان خواهد بود. 
noobpreneur :منبع
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10 اصل مهم در نوشتن قراردادهای تجاری
نوش��تن قراردادهای تجاری کار چندان س��اده ای نیست. اصول و 
قوانین��ی برای این قراردادها وجود دارد که در صورت آگاهی به آنها 

می توان در تجارت موفق بود.
قراردادها ش��امل یک متن نوش��ته شده هستند که در آن شرایط 
مربوط به یک داد و س��تد نوشته ش��ده است. این قراردادها بین دو 
یا چند نفر یا چند ش��رکت بسته می ش��ود و هر کدام از طرف های 
ق��رارداد مل��زم هس��تند ش��رایط و وظایفی ک��ه در آن ب��ه توافق 
رسیده اند رعایت کنند. آگاهی نسبت به مواردی که باید در نوشتن 
قرارداده��ای تجاری مدنظر قرار گیرند بس��یار مهم اس��ت. 10اصل 
مهم که در نوش��تن قراردادهای تجاری باید در نظر بگیرید ش��امل 

موارد زیر است.
1- زبان نگارش قراردادها  

زبان��ی که قراردادها نوش��ته می ش��وند مهم هس��ت؛ زیرا ممکن 
اس��ت قرارداد بین المللی داشته باشید که در آن دو کشور که زبان 
ملی شان با هم متفاوت هست دو طرف قرارداد باشند. در این مواقع 
ش��ما بای��د دو قرارداد که هر ک��دام به زبانی که زب��ان رایج در آن 

کشورهاست نوشته شود.
2- شرایط نوشتن قوانین

بهتر اس��ت قوانین مربوط به تجارت که در کشورتان اجرا می شود 
را ب��ه خوبی بدانید. در هر قرارداد تجاری که بس��ته می ش��ود باید 
قوانین آن را نیز بنویس��ید تا ش��فافیت کافی در زمان اجرا را داشته 
باش��د. در صورتی که قرارداد شما یک قرارداد بین المللی با شرکتی 
در یک کش��ور دیگر اس��ت بهتر اس��ت قوانین تجارت بین الملل را 
بدانی��د و هنگام نوش��تن ای��ن قراردادها آنها را مدنظ��ر قرار داده و 

مطابق آن بنویسید.
3-دقت در نوشتن قرارداد

از نظ��ر مش��اوره بازاریابی و ف��روش زمانی که قراردادی نوش��ته 
می ش��ود برای هر کدام از طرفین الزم االجراس��ت، بنابراین س��عی 
کنی��د قبل از نوش��تن متن قرارداد دقت کاف��ی را به خرج دهید و 
تمامی جنبه ها و ش��رایط را در نظر بگیرید تا زمانی که قصد اجرای 
آن را دارید با مشکلی مواجه نشوید. شرکت هایی که تازه کار هستند 
باید بیش��تر دقت کنند زیرا ممکن است در زمان تنظیم قرارداد به 
دلیل عدم آگاهی و تجربه کافی درصد خطای آنها باال باشد. هرچند 
الزم است تمامی شرکت ها دقت کافی را داشته باشند چراکه تجربه 
نشان داده است حتی شرکت های باسابقه و قدیمی نیز ممکن است 
دچار اش��تباه شوند ولی این خطا برای ش��رکت های تازه کار بیشتر 

است.
4- قراردادهای عادی و رسمی

قراردادهای تجاری عادی بین اش��خاص حقیق��ی را قراردادهای 
ع��ادی می گویند. به بی��ان دیگر، قراردادی که بین دو تاجر بس��ته 
می شود یک قرارداد عادی است، اما در قراردادهای رسمی، اشخاص 
حقوقی و وکای هر دو طرف، قراردادی را می بندند و ش��رکت ها را 

ملزم به رعایت قوانین نوشته شده در قرارداد می کنند.
5- مشخص کردن شرایط مالی

ش��رایط مالی یکی از مواردی است که ممکن است در آینده بین 
ش��رکت ها اختاف ایجاد کند. برای پیش��گیری از این اختاف های 
احتمالی بهتر است در قراردادی که نوشته می شود تمامی جزییات 

و شرایط مالی بین دو طرف را کامًا واضح و مشخص بنویسید.
6- تعیین شرایط فسخ قرارداد

به هر دلیلی ممکن اس��ت یکی از طرفین یا هر دو طرف تصمیم 
بگیرند که قرارداد نوش��ته ش��ده را فس��خ کنند. زمان فسخ قرارداد 
ممکن اس��ت بین طرفین، اختاف ایجاد شود یا به دلیل سردرگمی 
در میزان حقوق هر کدام از طرفین، دقیقاً مش��خص نباش��د که هر 
ک��دام چگونه باید عمل کنن��د. به همین دلیل، بهتر اس��ت در هر 
قراردادی که بس��ته می شود، ش��رایط فسخ آن هم مشخص شود تا 

طرفین در زمان فسخ قرارداد سردرگم نباشند.
7-شرایط حل و فصل اختالفات

در هر مش��ارکتی ممکن است اختاف پیش بیاید. مهم این است 
که ش��ما در زمان ایجاد مشکات یا اختافات چگونه آن را برطرف 
می کنید. بهترین راه حل این است که یک فرد یا گروهی از افراد را 

برای داوری در این مواقع انتخاب کنید.
8- مشخصات الزم

در هر قراردادی باید مش��خصات زیر نوش��ته شود:  1(مشخصات 
شناس��نامه ای ه��ر دو طرف به طور کامل 2(آدرس محل س��کونت 

۳( شماره تلفن 4( مبالغی که دو طرف با هم رد و بدل می کنند.
9-  شرایط غیرمنتظره

ممکن است به دلیل تغییر و تحوالت شرایط اجتماعی، اقتصادی، 
حوادث طبیعی، اختافات بین دو شرکت یا هر چیز دیگری، شرایط 
غیرمترقبه ای پیش بیاید. برای متحمل ش��دن کمترین خس��ارت و 
پیش��گیری از س��ردرگمی در این مواقع، بهتر است در قراردادهای 
تجاری تان ش��رایط غیرمنتظره را نیز در نظر بگیرید و اقداماتی که 
باید در آن لحظه انجام دهید را از قبل پیش بینی کرده و بنویسید.

10- انتخاب وکالی حقوقی
وکا افرادی هستند که به شرایط کار و قراردادها و قوانین تجاری 
و حقوق��ی وارد هس��تند. بهتر اس��ت در تنظیم قرارداده��ا حتماً از 
یک وکی��ل کمک بگیرید تا ب��ه صورت کامًا تخصص��ی و قانونی، 

قراردادهای خود را بنویسید.
qmpmarketing :منبع
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استفنی سنت کلر، یک معلم موفق برای موفقیت در کار توصیه هایی دارد که 
می توانید از آنها برای هر ش��غلی اس��تفاده کنید. با ما همراه باشید تا چند نکته  

مهم که در زمان راه اندازی کسب و کار باید بدانید را یادآور شویم.
موفقیت کاری استفنی سنت کلر

من اس��تفنی س��نت کلر، یک کارآفرین بدون سرمایه هستم. مدت هفت سال 
اس��ت که در یک کس��ب و کار فعالیت می کنم. برای رس��یدن به این جایگاه با 
اتفاقات حس��اس زندگی )طاق( و یافتن مجدد هدف اصلی ام مواجه شده ام. در 
واقع عزم خود را جزم کردم، یک کسب و کار به راه انداختم و درنهایت دریافتم 
چطور می توانم تاش هایم را به س��وددهی برسانم، اما تجربیات زیادی به دست 
آوردم؛ تجربیات زیادی که خیلی از آنها در کتاب »چه کسی پنیر من را جابه جا 

کرد« گنجانده نشده بود.
هنگام ترک شغلم در یک سازمان روابط عمومی، چشمانم می درخشید. بسیار 
خوش بین بودم، در نیویورک س��کونت داشتم و بین گروهی از دوستانم بودم که 
آنها هم در حال راه اندازی کس��ب و کاری جدی��د بودند. فکر کردم حاال بهترین 
زمان برای حرکت به سوی کارآفرینی است. در آن زمان به دنبال رویاهایم بودم 
و ب��رای خودم کار می کردم؛ یعنی خود را مس��ئول سرنوش��ت مالی و راهنمای 

آینده  روشنم می دانستم.
خوش بینی بیش از حد من را میان رضایتمندی و ناامیدی نگه داشته بود، اما 
به تدریج مجبور ش��دم خوش بینی را کنار بگذارم و به سوی کارزار جنگ کسب 

و کار به حرکت درآیم.
من در یادگیری بس��یار مش��تاقانه عمل می کردم، ساعات زیادی وبینار تماشا 
کردم، پنجش��نبه ش��ب های زیادی را به جس��ت وجوی محتوای کپی ش��ده در 
س��ایت ها پرداخت��م، هر آنچه الزم ب��ود درباره  HTML ی��اد می گرفتم، اما باز 
هم چیزهایی بود که نمی توانس��تم درک کنم. من مجبور بودم برای رس��یدن به 
»مدرک ارش��د بقا در زندگی« که هر کارآفرینی در طول حرکت خود به دس��ت 

می آورد، بارها زمین بخورم.
در ادامه  مقاله، 11 نکته  کلیدی را بیان می کنم که آرزو داشتم آنها را در زمان 
ش��روع کسب و کارم می دانستم. بدون شک، این نکات در وقت شما صرفه جویی 
می کند و کمی از اس��ترس و اندوه تان می کاهد، چراکه دانستن تجربیات دیگران 

راهنمای بسیار خوبی می تواند باشد.
مدیریت کسب وکار مهم ترین اولویت شماست

وقت��ی در کارتان به موفقیت می رس��ید ک��ه از مدیریت ماهرانه کس��ب وکار 
برخوردار باش��ید. باید بدانید کپی کردن محتوا، بازسازی برند وب سایت مشتری، 
آموزش یوگا، انتشار دادن پادکست و ... هیچ کمکی به شما نخواهد کرد. حقیقت 
این است، 1۵درصد وقت تان را صرف کاری می کنید که عاشقش هستید )همان 
کاری که در آن استعداد دارید( و ۸۵درصد دیگر را به بازاریابی، مدیریت، فروش، 
تدوین اهداف و پاس��خ به حجم انبوه ایمیل ها اختصاص می دهید. بقا در دنیای 
کس��ب و کار به این بستگی دارد که اول با چه سرعتی با نقش مالک یک کسب 

و کار کنار می آیید و بعد با چه سرعتی چیزهای زیبا می آفرینید. 
من در این مورد موفق نبودم چون نمی خواستم ارتباطی با مدیریت یک کسب 
و کار داشته باشم. من تنها سعی می کردم نویسنده و مربی زندگی ام باشم؛ فردی 
که تمام وقت می نویسند. چون دیر به این درک رسیدم موفقیتم به تعویق افتاد.

تصویر واقعی خود را بپذیرید
کارآفرینی شغلی است که بیشترین تغییر را در زندگی شما به وجود می آورد؛ 
درس��ت مانند ازدواج. ش��ما بارها با ترس ، ناامنی ، محدودیت ، مدیریت نادرست 
زم��ان و صداقت های بی مورد رو به رو می ش��وید. برنامه ای که قب��ل از راه اندازی 
کسب و کار جدید برای روز کاری تان در نظر گرفته بودید و با آن مدیریت زمان 
می کردید در زمان خودش به اندازه  کافی خوب بوده است، اما با آن در راه اندازی 

کسب و کار خودتان به نتیجه ای نمی رسید.
زمانی می توانید از جای تان بلند ش��وید و به درآمد برس��ید که بین تمام این 
نامایم��ات خودتان را بپذیرید. در هر حال طی فرآیند پذیرش؛ همان زمانی که 
با وجود تمام نقص ها خودتان را به س��ختی می اندازید تا باالخره کاری را انجام 
دهید، نقطه ضعف های تان به دارایی تان تبدیل می ش��ود. پس سعی کنید حتما 
عاش��ق خودتان باش��ید. البته این به معنای آن نیست که غرق در خودشیفتگی 

شوید، بلکه به آرامی عشق وجودی تان را دریابید.
مسیر موفقیت در کار شما هم به اندازه  دیگران زمان بر است، حتی اگر خیلی 

باهوش باشید
وقتی در راه اندازی کس��ب و کاری جدید قدم گذاشتم، فکر می کردم برخاف 
دیگران که طی دو سال به بازدهی می رسند، من طی شش ماه به نتیجه خواهم 
رسید. با تمام وجود باور داشتم با داشتن تعهد کاری، - 1۵ ساعت کار مفید در 
تمام روزهای هفته- استعداد، مهارت  و توانایی های شخصی ام می توانم با سرعت 
بیشتری به سمت موفقیت حرکت کنم. اما این تنها یک باور قلبی بود؛ باوری که 

برای محقق شدن نیاز به دریافت امدادهای غیبی از آسمان داشت.
بی پول شدن را بپذیرید چون امری کاما عادی است

شاید فکر می کنید چون قدم در یک مسیر طوالنی گذاشته اید، وام گرفته اید، 
س��رمایه گذار پی��دا کرده اید، تمام اموال ت��ان را فروخته اید، به  اندازه  یک س��ال 
پس انداز دارید و براس��اس آن برنامه ریزی کرده اید پس نباید انتظار بی پول شدن 

را هم داشته باشید.
باید بدانید که میان مس��یری که فکر می کنید به خوشبختی می رسید ناگهان 
هواپیمای کوچک کارآفرینی تان دچار نقص فنی می ش��ود و آمپر س��وخت عدد 

صفر را نش��ان می دهد. اینجاس��ت که تنها یک انتخاب دارید و آن فرود هواپیما 
روی باند یک فرودگاه جنگلی و متروکه اس��ت؛ نام این فرودگاه خطرناک مانده  
حساب بانکی برابر با 14 دالر است. این همان جایی است که تصورش را نداشتید 

و شما را مجبور به فرود اضطراری می کند.
البته نباید در این فرود خطرناک خودتان را ببازید چون وقتی از بی پولی نجات 
پیدا کردید متوقف نش��دنی هس��تید. ش��ما با بدترین موانع و بزرگترین ترس ها 
مواجه ش��دید و توانس��تید خود را حفظ کنید، بنابراین درج��ا نزنید. روز بعد را 
ش��روع کنید، سراغ پیش��نهاد بعدی تان بروید، تمام ایمیل ها را با حساب بانکی 

صفر پاسخ دهید. 
هی��چ چیز بهتر از این نیس��ت ک��ه در عین بی پولی کس��ب و کارتان را ادامه 
دهید چون این کار نشان دهنده مصمم بودن شماست. زمانی که هیچ نشانه ای از 
امنیت نیست و شما از شدیدترین ترس های تان عبور می کنید و ادامه می دهید. 
چون شما عاشق کاری هستید که انجام می دهید حتی اگر مجبور باشید رایگان 

انجامش دهید.
شغل دومی برای درآمدزایی داشته باشید

اگر داش��تن شغل دوم باعث آرامش ذهنی تان می ش��ود، یک شغل دیگر پیدا 
کنید. هیچ وقت احساس نکنید کسب و کارتان در حال شکست خوردن است؛ این 
همان اش��تباهی است که من داشتم، بنابراین توصیه می کنم از تجربه  من درس 
بگیری��د. م��ن در مقابل هر کاری که فکر می کردم تعهدم را نس��بت به موفقیت 
در نویس��ندگی و مربی گری تحت تاثیر قرار می دهد، مقاومت می کردم. فکر کنم 
می توانید تصور کنید در چه چاله ای گیر کرده بودم. من فکر می کردم با داشتن 
شغل دوم، به کائنات این پیام را می رسانم که برای موفقیت در کارم خیلی جدی 
نیس��تم. من اجازه دادم استرس مالی س��امت روانم را تحت تأثیر قرار دهد و با 

مشکل حادتری مواجه شوم.
اکنون به شما پیشنهاد می کنم اگر داشتن یک درآمد ثابت از شغلی نیمه وقت 
ب��ه آرام��ش ذهنی تان کمک می کند حتما در کنار کس��ب و کارت��ان آن را هم 

داشته باشید. 
من اکنون به این باور رس��یدم که پول، آرامش، بق��ا و مدیریت زمان در کنار 
هم به نتیجه می رس��ند و در کنار کس��ب و کارم شغل دومی هم انتخاب کردم؛ 
بدین ترتیب مس��یرم به س��وی آزادی و خودکفایی را آسان کردم. به این ترتیب 
که دیگر فکرم درگیر پول نبود و توانستم با این کار بخش خاق تری از مغزم را 

برای پرداختن به کسب و کارم در نظر بگیرم.
کتاب »کار را انجام بده« از استیون پرسفیلد بخوانید

اصلی ترین چالشی که در مدیریت کسب و کار با آن برخورد می کنید مقاومت 
خودتان اس��ت. پیش از اینک��ه در مورد بازاریابی، ش��بکه های اجتماعی، پول یا 

مدیریت زمان بخوانید، کتاب استیون پرسفیلد را مطالعه کنید.
در کتاب کار را انجام بده! نکات ارزش��مندی است؛ یادتان باشد دشمن اصلی 
ش��ما نبود آمادگی نیست. س��ختی پروژه، وضعیت بد بازار یا خالی بودن حساب 
بانکی تان هم نیست. دشمن اصلی شما مقاومت خودتان است. دشمن شما مغزی 
اس��ت که مدام حرف می زن��د، مغزی که اگر تنها یک ثانی��ه به آن مجال دهیم 
ش��روع به بهانه تراش��ی می کند و میلیون ها دلیل می آورد برای اینکه نمی تواند، 

نباید، نمی شود. 
زم��ان کمتری را صرف پژوهش و زمان بیش��تری را ص��رف انجام کارهای تان 

کنید
تحقی��ق، مطالعه و خوان��دن صفحات اجتماعی دیگران نوعی مقاومت اس��ت. 
برای رس��یدن به اهداف تان باید اقدام کنید. ش��فافیت با یادگیری بیشتر حاصل 
نمی ش��ود، پس به ندای درون تان گوش کنید و دس��ت به کار ش��وید، حتی اگر 
واقعا نمی دانید چه کار می کنید از یک جایی شروع کنید و آنچه در ذهن دارید 

را عملی کنید. 
عوامل حواس پرتی را از خود دور کنید

تم��ام ابزارهای��ی ک��ه باع��ث حواس پرتی تان می ش��ود مثل گوش��ی موبایل، 
ش��بکه های اجتماعی و شبکه های پیام رس��ان حتی نوتیفیکیشن ایمیل ها. سراغ 
کارهای��ی بروید ک��ه برای تان ملموس و قابل س��نجش هس��تند. یک زمان 2۵ 
دقیق��ه ای در نظر بگیرید و برای انجام کاری به ش��هر بروید. به اطراف خود نگاه 
نکنید. به دنبال خوراکی های یخچال نباش��ید. حتما کاری را انجام دهید، حتی 
اگر فکر می کنید دارید کاری بیهوده و بی نتیجه انجام می دهید. چهار بار در روز 

کار بیهوده انجام دهید تا در درآمد خالص تان تفاوت ایجاد کنید.
تنها در پروژه هایی مشارکت کنید که از آنها مطمئن هستید

ه��ر پروژه  مش��ترکی را با دقت بررس��ی کنید و فردی را ک��ه می خواهید با او 
هم��کاری کنید زی��ر ذره بین ببرید؛ حتی اگر دوس��ت صمیمی تان اس��ت و در 
ش��بکه های اجتماعی هم محبوبیت زیادی دارد. پیش از اینکه وارد پروژه شوید 
هم��ه چیز را مکتوب ک��رده و زمان بندی ها را به طور دقی��ق تعیین کنید. قطعا 
سودها را تقسیم خواهید کرد، پس همیشه دو عدد در ذهن تان باشد: رقمی که 
باید برای پرداخت هزینه  وقت تان به دس��ت بیاورید و رقمی که دوست دارید به 
دس��ت بیاورید. مهلت مالی را زود تعیین کنید تا اگر پروژه تان س��ودآور نبود هر 
دوی شما مختار باشید آن را رها کنید. حتی یک استراتژی انتقال در نظر بگیرید 
تا اگر یکی از ش��ما خواست پروژه را ادامه دهد، راهی برای محول کردن وظایف 

به طور مطلوب وجود داشته باشد.
بای��د در م��ورد همه چیز تبادل نظر کنید، حتی اگر با هم دوس��ت هس��تید، 
حتی اگر عاشق هم هستید، حتی اگر به یکدیگر اعتماد دارید، حتی اگر در یک 

ش��رکت با هم کار کرده اید، زیرا گاه��ی پروژه ها مطابق میل تان پیش نمی رود و 
باعث ترس شما می شود.

کمی وقت صرف کنید تا یک بازاریاب باهوش شوید
شاید بخواهید تمام روزتان را صرف کارهای بیهوده کنید، مثا لبه  بالش ها را 
برای فروش��گاه اینترنتی صنایع دس��تی Etsy سوزن دوزی کنید، برای نوجوانان 
رمان زامبی بنویس��ید، کارآفرینان را برای موفقیت فرازمینی راهنمایی کنید، اما 

اگر برای بازاریابی وقت نگذارید هیچ پولی به دست نخواهید آورد.
این بزرگ ترین نقطه ضعف من در شروع کار بود. تصور من این بود، بازاریابی 
یعن��ی ایمیل های مختصر با فلش های بزرگ یا کادرهای بزرگ برای ثبت نام در 

خبرنامه و با این تصور اشتباه نتوانستم به موفقیت برسم.
ش��اید برای ت��ان جالب باش��د بدانید چه چی��زی من را نج��ات داد؟ دریافتم 

شخصیت بازاریابی من چیست.
بازاریابی به سه دسته کلی تقسیم می شود:

1. معلم معنوی، کسی که روش بازاریابی اش با جسارت تمام می گوید: »به من 
گوش کنید. جواب ها پیش من است.«

2. مش��اور دانایی، کس��ی که ش��یوه  بازاریابی اش می گوید: »این همان چیزی 
اس��ت که فهمیده ام بهترین جواب را می دهد. بیایید در کنار هم توفان فکری به 
راه بیندازیم و من به ش��ما کمک می کن��م بفهمید چه چیزی برای تان به جواب 

می رسد.«
۳. متصل کننده، کسی که شما را به افراد و منابع دیگر وصل می کند.

وقتی به شخصیت بازاریابی تان پی بردید، فروش به مشتریان تان بسیار آسان تر 
خواهد ش��د. پس ببینید دوس��ت داری��د چگونه بازاریابی کنی��د و به آن پایبند 
باش��ید. الزم است وب س��ایت تان به روز و جدید باشد، پس یاد بگیرید چگونه با 
وردپ��رس و کدهای HTML کار کنید. بدی��ن صورت می توانید به تمام اجزای 

وب سایت تان مسلط شوید.
ایمیل، دوست جدیدتان خواهد بود که چندان از او خوش تان نمی آید

صندوق دریافت ایمیل تان س��ر به فلک زده است. شما به همه توجه می کنید 
اما نمی توانید به همه کمک کنید؛ زیرا فکر می کنید همه مش��تری شما نیستند. 
صندوق اینباکس ایمیل پر از افرادی اس��ت که می خواهند تشکر کنند، به دنبال 
محصوالت رایگان هس��تند و خدمات ش��ما را می خواهند. وظیفه شما این است 
به س��رعت تش��خیص دهید هر کس��ی چه می خواهد و به بهتری��ن نحو ممکن 

پاسخ دهید.
بهتر اس��ت هرچه س��ریع تر به دریافت و ارسال ایمیل با مش��تریان احتمالی 
خاتمه دهید. اگر کس��ب و کار ش��ما مشاوره ای است و وقت تان را در اختیار آنها 
قرار می دهید، پیشنهاد می کنم دو نامه آماده داشته باشید که بتوانید آن را برای 
هر موقعیتی تنظیم کنید: یکی برای مش��تریان احتمالی و دیگری برای کس��انی 

که احتماال مشتری شما نیستند.
اگر برای بازاریابی وقت نگذارید، هیچ پولی به دست نخواهید آورد

از درخواس��ت یا مشکل افرادی که مشتری تان هس��تند مطلع شوید و آنها را 
ب��ه یک ماقات 20 دقیقه ای دعوت کنید. تاریخ، س��اعت و ش��ماره تلفن را در 

ایمیل بگنجانید.
از درخواس��ت یا مشکل افرادی که مشتری تان نیس��تند مطلع شوید و منابع 
دیگری چون وباگ ها، مقاالت یا کارشناس��ان را معرفی کنید که به آنها کمک 

خواهند کرد.
من خیلی دوس��ت دارم ش��خصا با مش��تریانم ارتباط برقرار کنم و معموال در 
ای��ن حوزه مس��تقل عمل می کنم. اغل��ب تلفن را برمی دارم و ب��ا آنها به صورت 
زن��ده ح��رف می زنم. تم��ام تماس ها را در ی��ک روز یا بعد از جلس��ات مرتب با 
مراجعانم برنامه ریزی می کنم. من به این درک رسیدم که این روش زمان زیادی 

را صرفه جویی می کند.
من در یک تماس 20 دقیقه ای تمام کارهای زیر را انجام می دهم

- از گذشته و مسائل فعلی شان اطاع می یابم.
- نحوه  عملکرد مشاوره و قیمت گذاری را توضیح می دهم.

- اطمینان به دس��ت می آورم که من برای آنها مشاور خوبی هستم یا نه و آیا 
آنها برای مشاوره آماده هستند یا نه.

- به سواالت اساسی آنها پاسخ می دهم.
- در تم��اس تلفنی از طریق تن و لحن صدا، به آنها می گویم کار کردن با من 

چه احساسی دارد.
- صورت حساب مشتری را آماده می کنم.
- تاریخ اولین جلسه را مشخص می کنم.

حتما می دانید انجام این کارها با ایمیل چقدر زمان بر اس��ت، چیزی در حدود 
پنج روز تا یک ماه. پس تلفن را بردارید و وقت خودتان را هدر ندهید.

برای موفقیت در کار، همه کار بکنید
تمام روزهای هفته به دنبال کس��ب و کارتان نباش��ید. از همان روز اول برای 
مشکات قانونی تدبیری بیندیش��ید. قیمت محصوالت و خدمات تان را براساس 
توانایی پرداخت خودتان تعیین نکنید، زیرا شما مشتری ایده آل خودتان نیستید. 
اگر بتوانید مسائل پیچیده  کسب و کارتان را رفع کنید، از پس مشکات موجود 
در دیگ��ر حوزه های زندگی تان هم برمی آیید. با دیگ��ر کارآفرینان ارتباط برقرار 
کنید و از طریق اس��کایپ با آنها در تماس باش��ید. هر روز وقت ناهار پیاده روی 
کنی��د. اگر می خواهید در کس��ب و کارتان باهوش باش��ید، از کارآفرینان موفق 

الگو بگیرید.

چند نکته مهم که در زمان راه اندازی کسب و کار باید بدانید

یکشنبه
2 تیر 1398
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مدير عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري خبر داد:
تغيير آرايش تفکيک گرهای واحد بهره برداري رامشير

اهواز- شبنم قجاوند: مدير عمليات شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري از اجراي اصالحيه تغيير 
آرايش تفكيك گرهاي نفت شيرين واحد بهره برداري رامشير توسط كارشناسان اين شركت خبر داد.
مهندس محمد رضا گودرزي در اين باره گفت: در راستای افزايش ضريب ايمنی عمليات، آرايش تفكيك 
گرهای مرحله اول و دوم شيرين تغيير كرد و شيرهای نمونه گير استاندارد بر روی خطوط لوله نفت و 
گاز خروجی كليه تفكيك گرها و مخازن واحد بهره برداری رامشير نصب شد.وي اين پروژه را بسيار حائز 
اهميت داشنت و افزود: پيش از اين، بدليل محدوديت در ظرفيت فرآورش واحد رامشير، يك تفكيك گر 
جديد به مجموعه تفكيك گرهای آن اضافه شد كه بدليل محدوديت های موجود در محوطه و آرايش اتصاالت واحد بهره برداری، به عنوان تفكيك 
گر مرحله اول در سرويس قرار گرفت اما در مهرماه 1394 طرح كوتاه مدت نفت نمكی با هدف امكان توليد از چاه های نمكی ميدان رامشير راه 
اندازی گرديد و دو دستگاه تفكيك گر جديد به واحد انتقال و رديف نمكی واحد رامشير راه اندازی گرديد.مدير عمليات شركت بهره برداري نفت و 
گاز آغاجاري اذعان داشت : جهت رفع محدوديت های پيش گفته و در راستای افزايش ضريب ايمنی عملياتی، با اجرای طرح اصالحيه اي كه توسط 
مهندسی توليد ارائه شد، با همكاری ادارات تعمير و نگهداری خطوط لوله، بازرسی فنی، مهندسی توليد، نگهداری و تعميرات و عمليات بهره برداری، 
آرايش تفكيك گرهای مراحل اول و دوم نفت شيرين واحد تغيير داده شد.وي در پايان يادآور شد: همچنين با اجرای اصالحيه نصب شيرهای نمونه 
گير استاندارد بر روی خطوط لوله نفت و گاز خروجی كليه تفكيك گر ها و خط لوله نفت خروجی مخزن بهره برداری و مخزن دوكاره )بهره برداری، 

آزمايش(، امكان نمونه گيری استاندارد از سياالت خروجی اين تجهيزات ميسر گرديد.

مدير عامل آبفار مازندران اعالم كرد:
»فرهنگسازی« اصل اساسی هفته صرفه جويی در مصرف آب

ساری – دهقان : اول الی هفتم تير ماه هفته صرفه جويی در مصرف آب و انرژی نامگذاری شده 
لذا در راستای صرفه جويی در مصر ف آب، عناوين اين هفته با محوريت فرهنگسازی به عنوان اصل 
اساسی در مديريت مصرف از سوی مدير عامل آبفار مازندران بيان شده است.به گزارش اداره روابط 
عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب روستايی مازندران؛ مهندس مجيد عبدالهی مدير 
عامل آبفار مازندران ضمن گراميداشت هفته صرفه جويی در مصرف آب اظهار داشت: امسال در 
راستای سياستهای كالن كشور و اهداف و برنامه دولت ، وزارت نيرو اصالح الگوی مصرف در بخش 
های آب و انرژی را در اولويت قرار داده و در همين زمينه برنامه های آگاهی بخشی در حوزه مديريت مصرف برق هم در اين هفته اجرا 
می شود.وی با اشاره به عناوين هفته صرفه جويی ، شنبه اول تير ماه را به نام »مديريت مصرف آب ، انرژی و خانواده «،  دومين روز اين 
هفته را »مديريت مصرف آب و انرژی، افكار عمومی و رسانه« ، سوم تير ماه را به نام »مديريت مصرف آب و انرژی ،صنعت،معدن،سازمانها و 
موسسات خصوصی« ، چهارمين روز هفته صرفه جويی در مصرف را با عنوان » مديريت مصرف آب و انرژی،غذا،منابع طبيعی و حفظ محيط 
زيست« 5 تير ماه را به نام »مديريت مصرف آب و انرژی ،خدمات شهری و روستايی و جلب مشاركتهای مردمی و خيرين« ششمين روز 
اين هفته را  »مديريت مصرف آب و انرژی، اقتصاد و حقوق شهروندی« و آخرين روز هفته صرفه جويی در مصرف آب را با عنوان»مديريت 
مصرف آب و انرژی و آموزه های دينی« اعالم كرد.وی در پايان، سخنرانی ائمه جمعه و ائمه جماعات در راستای مديريت مصرف آب و برق  
و نيز حضور مديران استانی و شهرستانی در نماز جمعه و ايراد سخنرانی، بازديد روحانيون - بانوان شاغل در صنعت آب و برق و گروههای 
مختلف از تاسيسات، تقدير از مشتركان كم مصرف خانگی، برپايی نمايشگاههای معرفی توليد كنندگان تجهيزات كاهنده مصرف آب و 
انرژی همچنين برگزاری نشســت ها و همايش باهدف معرفی و تقدير از خيرين، اصالع رسانی در خصوص قيمت آب و مقايسه با ساير 
كشورها، نصب بنرها و انتشار پيامهای مرتبط در اماكن عمومی و رسانه ها را از جمله برنامه های هفته صرفه جويی در مصرف آب بيان كرد.

با همکاري وتعامل صداوسيماي مركز خليج فارس مرتفع مي گردد؛
رفع چالش هاي پيش روي  اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: چالش هاي پيش روي  اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي با همكاري وتعامل صداوسيماي 
مركز خليج فارس مرتفع مي گردد.منصور فخاران مشاور رياست ومدير كل روابط عمومي سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور 
در نشستي بامدير كل صدا وسيماي خليج فارس گفت: درسال گذشته باتعامل وهمدلي رسانه صداوسيما چالش پيش آمده درمطالبات  
كاميون داران مرتفع گرديد واين ارتباط دوسويه موجب اميدآفريني درمردم وجلوگيري ازنااميدي گرديد . فخاران افزود : همه ساله هزينه 
ميلياردي در حوزه ايمني وراهداري صورت مي گيرد واميدواريم باتعامل دوسويه بتوانيم بافرهنگ سازي ازسوانح جاده اي جلوگيري كنيم 
واين امر مهم نياز به همكاري وبرنامه ريزي صدا وسيما دارد. مهران جاليي مدير كل صداوسيماي خليج فارس نيزگفت : صداوسيماي خليج 
فارس آمادگي دارد تا نسبت به انتقال پيامها نقش بسزايي درآگاه بخشي جامعه داشته  باشد.درپايان اين نشست لوح تقدير از طرف حسن 
نيا معاون وزير ورئيس سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشورتوسط منصور فخاران مشاوررياست ومديركل روابط عمومي سازمان 

راهداري وحمل ونقل جاده اي كشوربه جاليي اهداواز همكاري وتعامل نامبرده تقدير شد.

جلسه كميته فنی بذردر سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی برگزار شد
اراک- مينو رستمی: به منظور تسريع در روند جذب تسهيالت خريد بذر سال زراعی 99-9۸توسط شركتهای توليد كننده جلسه ای با 
حضور رئيس سازمان جهاد كشاورزی، رئيس بانك كشاورزی و شركتهای توليد كننده تشكيل شد.  در اين جلسه بر لزوم پرداخت نقدی بهای بذر 
به كشاورزان طرف قرارداد تاكيد شد و بانك كشاورزی نيز متقبل شد برای پرداخت تسهيالت خريد شرايط را تسهيل نمايد تا شركتها بتوانند در 
كوتاه ترين زمان از اين اعتبارات استفاده نمايند. در اين جلسه مقرر گرديد اتحاديه تعاون روستايی آفتاب اراک و ارس ساوه كمبود بذور گندم ديم 
در طبقات مادری و پرورشی مربوط به ارقام ،باران، صدرا و آذر۲ را از محل استان های آذربايجان غربی و شرقی خريداری نمايند . هدف از خريد 
اين هسته های اوليه بذر توليد حداكثری بذر اصالح شده گندم و جو آبی و ديم مورد نياز كشاورزان طی دوسال آينده در داخل استان می باشد . 

تا پايان سال گذشته صورت گرفت؛
تزريق بيش از 5ميليارد مترمکعب گاز به مخزن ذخيره سازی سراجه قم

كرمانشاه – منير دشتی: طی سالهای 1390 تا پايان 1397 در مجموع پنج ميليارد و 465 ميليون متر مكعب گاز به مخزن ذخيره سازی 
سراجه قم تزريق و ميزان پنج ميليارد و ۲1۲ ميليون متر مكعب گاز و استحصال 477 هزار بشكه ميعانات گازی از آن بازتوليد شده است.مهندس 
غالمرضا نصيرايی مدير توليد شركت نفت مناطق مركزی ايران با اعالم اين خبر اظهار داشت : تزريق گاز در سال جاری از 15ارديبهشت شروع شده 
كه تا ۲0 خرداد ماه امسال حدود ۲70 ميليون متر مكعب گاز تزريق شده است. بر اساس برنامه ، روزانه حداكثر هفت ميليون و 500 هزار مترمكعب 
طی شش ماه در ماههای گرم تزريق و حداكثر روزانه 9 ميليون متر مكعب گاز به همراه ميعانات گازی در چهار ماه سرد سال برداشت خواهد شد .بر 
اساس اين گزارش ، وی از احداث دو بند خاكی به صورت آبخيزداری در منطقه جهت كنترل سيالب و ذخيره آب بارندگی خبر داد و تصريح كرد : 
در بارندگی فروردين امسال بيش از سه هزار متر مكعب آب در پشت اين دو بند خاكی جمع آوری شد كه از اين ميزان 960 متر مكعب به مخزن 
بتنی موجود در منطقه جهت آبياری فضای سبز منتقل و ذخيره شد.اين گزارش می افزايد : ميدان گازي سراجه در سال 1335 كشف شد و در 
45 كيلومتری جنوب شرقی شهر قم واقع است.طرح استراتژيك ذخيره سازی گاز طبيعی در اين ميدان به عنوان نخستين طرح تزريق و برداشت 

در سطح كشورهاي عضور اوپك و منطقه غرب آسيا محسوب می شود.

بازديد اعضای كميته بيوتروريسم صومعه سرا از تاسيسات آبفای اين شهر 
رشت- زينب قليپور :   روح االمين مديرآبفای صومعه سرا با اعالم اين خبر افزود: اعضای كميته بيو تروريسم شهرستان صومعه سرا 
شامل معاون سياسی فرماندار ، جانشين فرماندهی نيروی انتظامی شهرستان و رييس حفاظت اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی  
فومن از تاسيسات تصفيه خانه ۲000 متر مكعبی صومعه سرا بازديد كردند.وی در جريان اين بازديد ضمن تشريح فرايندهای تصفيه آب، 
اهداف اوليه شركت را اهميت خدمات رسانی به مشتركين محترم در خصوص تامين كميت و كيفيت مناسب آب شرب، حفاظت و صيانت 
از تاسيسات برشمرد و افزود: با توجه به تامين حداكثری آب خام از منابع توليد فومن در وضعيت كنونی با توجه به آزمايشات انجام شده 
و پايش كيفی روزانه به استناد آزمايشات انجام شده در مركز  بهداشت شهرستان و آزمايشگاه مركزی آب و فاضالب استان، آب شربی كه 
به دست شهروندان می رسد از وضعيت كيفی مناسبی برخوردار است. جانشين فرماندهی نيروی انتظامی شهرستان نيز وضعيت دوربين 
های مدار بسته تصفيه خانه را  قابل قبول دانست و ايجاد شناسنامه مشتركين اطراف تصفيه خانه را با همكاری نيروی انتظامی و آب و 
فاضالب در دستور كار قرار داد.در پايان نيز معاون سياسی فرماندار از تالش صادقانه و بالدرنگ پرسنل آب و فاضالب جهت حفاظت از 

حياتی ترين مايع زندگی قدردانی نمود.

تقدير مديرعامل شركت توانير از مديرعامل برق منطقه ای خوزستان
اهواز- شبنم قجاوند: مديرعامل شركت توانير به دليل پايداری شبكه و تامين برق مورد نياز در سيالب اخير خوزستان، از مديرعامل 
شركت برق منطقه ای خوزستان تقدير و تشكر كرد.در لوح تقدير اهدايی محمد حسن متولی زاده به محمود دشت بزرگ آمده است: اگر 
چه بارش های شديد و بروز سيل در پايان سال 97 و آغاز سال جاری خسارت و آسيب هايی به تاسيسات و شبكه های برق وارد نمود ولی 
خوشبختانه با مسئوليت پذيری و اقدام به موقع و تالش شبانه روزی همكاران، تاسيسات آسيب ديده ترميم و برق مورد نياز مردم تامين 
شد.بدينوسيله از حسن تدبيرو پيگيری جناب عالی و مساعی و اهتمام كاركنان سخت كوش آن شركت در مقابله با اين پديده جوی و 

استمرار خدمت رسانی به مردم، تقدير و تشكر می گردد.

مشاركت فعال كاركنان آبفای كرمانشاه در طرح بسيج ملی كنترل فشارخون
كرمانشاه – منير دشتی: كاركنان شركت آب و فاضالب شهری استان كرمانشاه با كنترل و ثبت مشخصات سالمت فردی در سامانه 
كشوری سيب در طرح ملی كنترل فشار خون باال شركت كردند. هدف از برگزاری اين طرح شناسايی افرادی است كه دارای فشار خون باال 
بوده و از آن بی خبر هستند و يا در صورت اطالع به منظور درمان كامل به متخصصين معرفی می شوند.مديرعامل شركت آب و فاضالب 
استان كرمانشاه با اشاره به اينكه هدف از اجرای اين طرح ها در سطح ملی، رفع مشكالت بهداشتی، درمانی و ارتقاء بهداشت سالمت در 
جامعه، كاهش بيماری و كنترل صحيح در راســتای جلوگيری از عوارض مختلف بيماری ها است، گفت: جامعه ی توانمند و پويا بايد از 
عناصری سالم و پايدار برخوردار باشد لذا پيشگامی مسئوالن در اجرا و ثمربخشی طرح های ملی، مردم را به مشاركت در آن ترغيب می كند.
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اخبار

 تبريز – ماهان فالح: اســتاندار آذربايجان شرقی با تاكيد 
بر دغدغه مندی، حساســيت و مشاركت موثر همه مسئوالن، 
نخبگان و اصحاب انديشه، مراكز علمی و دانشگاهی، گروه های 
مرجع، ســازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه در جهاد مقدس 
مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشــت: پيشگيری اوليه از اعتياد 
و اجتماعی شــدن مبارزه با اين پديده شوم، مهم ترين رويکرد 
اين حوزه اســت.دكتر محمدرضا پورمحمدی كه به مناسبت 
هفته مبارزه با مواد مخدر، پيش از خطبه های نماز جمعه تبريز 
سخن می گفت، با اشاره به آمارهای جهانی مصرف مواد مخدر 
و روان گردان ها، گفت: تاكنون 803 ماده مخدر و روان گردان در 
دنيا شناخته شده و گردش مالی و سود سرسام آور قاچاق اين 

مواد، آن را به يک ابزار سياسی و اقتصادی تبديل كرده است.
کاهش سن مصرف مواد مخدر

وی با اشاره به كاهش سن مصرف مواد مخدر، افزايش توليد مواد 
مخدر صنعتی و ترويج مصرف مواد مخدر در شــبكه های اجتماعی، 
گفت: سيســتم هوشــمند تامين و توزيع مواد مخــدر، خانواده ها، 
مدارس، دانشــگاه ها و محيط های كار را نشانه گرفته است. استاندار 
آذربايجان شــرقی با بيان اينكه در سال های اخير، كشت خشخاش 
در افغانســتان 50 برابر افزايش يافته است، افزود: همجواری ايران با 
مركز توليد مواد مخدر جهان و تالش دشمنان برای تهاجم فرهنگی 
و اجتماعــی و برخی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی موجب 
شده اســت كه اعتياد به مواد مخدر به يكی از آسيب های اجتماعی 

در كشور ما تبديل شود.

اعتیاد، نخستین آسیب از آسیب های اجتماعی پنج گانه در 
کشور است

وی با بيان اينكه اعتياد، نخستين آسيب از آسيب های اجتماعی پنج گانه در 
كشور است، افزود: 5.4 درصد از جمعيت فعال كشور سابقه مصرف مواد مخدر 
را دارند و اين پديده شوم، خانواده های زيادی را درگير مشكالت اجتماعی و 
اقتصادی كرده است. پورمحمدی با اشاره به برخی از خسارت های ناشی از 
مصرف مواد مخدر، گفت: افزايش بيماری های جسمی و روحی، خشونت های 
خانوادگی، جرم و جنايت و طرد شدن افراد از محيط كار و جامعه از جمله 
پيامدهای شيوع اعتياد است.وی اضافه كرد: مصرف مواد مخدر ساالنه چندين 
هزار ميليارد تومان به بودجه عمومی كشور خسارت وارد می كند و از نظر 

امنيتی نيز يك تهديد جدی عليه حاكميت ملی به شمار می رود.
تالش های وسیع جمهوری اسالمی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر

اســتاندار آذربايجان شرقی با اشــاره به تالش های وسيع جمهوری 

اســالمی ايران در امر مبارزه با مواد مخدر، گفت: ايران اسالمی تاكنون 
3۸11 شــهيد و بيش از 1۲ هزار جانباز در عرصه مبارزه با مواد مخدر 
تقديم كرده اســت و به همين علت پرچمدار مبــارزه با مواد مخدر در 
سطح بين الملل شناخته می شود. پورمحمدی گفت: مهم ترين رويكرد 
اين حوزه، پيشگيری اوليه از اعتياد است كه از طريق آگاه سازی و آموزش 
مهارت های زندگی و فرزندپروری، تقويت فعاليت های فرهنگی و خدمات 

مشاوره ای و آموزش گروه های هدف دنبال می شود.
1197 مرکز اقامتی برای نگهداری معتادان در سطح کشور 

ایجاد شده است
وی خاطرنشان كرد: در حوزه درمان نيز تاكنون بيش از 9 هزار مركز 
درمان و كاهش آســيب و 1197 مركز اقامتی برای نگهداری معتادان 
در ســطح كشور ايجاد شــده اســت و در مراكز ماده 16 نيز در سال 
گذشته 116 هزار نفر پذيرش و سامان دهی شده اند. استاندار آذربايجان 
شــرقی با تاكيد بر نقش مردم و تشكل های غيردولتی در امر مبارزه با 
اعتياد، گفت: مســئوليت پذيری اجتماعی و شكل گيری نهضت فراگير 
بــرای كاهش تقاضای مواد مخدر و درمان معتادان از ديگر رويكردهای 
مهم اين حوزه اســت.وی، نقش دانشگاه ها و مراكز علمی را نيز در اين 
خصوص مهم دانست و گفت: شناسايی عوامل موثر در اعتياد و ارزيابی 
اقدامات انجام يافته در امر مبارزه نيازمند كارهای پژوهشی و تحقيقاتی 
است. استاندار آذربايجان شرقی در پايان با اشاره به سياست های برنامه 
ششم توسعه مبنی بر كاهش ۲5 درصدی اعتياد در كشور، گفت: ابالغ 
طرح ملی مبارزه با مواد مخدر از سوی رهبر معظم انقالب وظيفه همه 

دست اندركاران اين حوزه را دوچندان كرده است.

اروميه-رونق:  محمود آستانه گفت: هدف اصلی از تشکيل اين 
جلسات در سطح استانها جمع بندی گزارشات مربوط به موانع و 
مشکالت مرتبط با گازرسانی و ارائه گزارش به وزير نفت و برنامه 
ريزی و پيگيری در جهت رفع موانع و توسعه گازرسانی در بخش 

های مختلف است.
وی افزود: اعتبارات الزم برای تخصيص منابع الزم برای تبديل سوخت 
مصرفی واحدهای توليدی، صنعتی، كشاورزی و خانگی انجام شده است.

اين مقام مسئول ضمن اشاره به مفاد مصوبه شورای اقتصاد و طرح های 
بند »ق« تبصره ۲ بودجه ســال 1393 كل كشــور تصريح كرد: وزارت 
نفت براساس اين قانون اجازه دارد برای هر واحد توليدی تا سقف ۲400 
ميليون ريال يارانه برای تبديل سوخت مايع به گاز طبيعی را با دارا بودن 
شرايط قانونی تعيين شده پرداخت نمايد و از محل فروش ميزان سوخت 
مايع صرفه جويی شده منابع تخصيص يارانه ان واحد توليدی و يا مصرف 
كننده عمده را تامين كندآستانه در اين جلسه به برگزاری منظم و مدون 

كميته گاز رســانی متشكل ازمديران شركت گاز،شركت پخش فرآورده 
های نفتی و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان صنعت ،معدن و تجارت 
، سازمان جهاد كشــاورزی ، شركت شهركهای صنعتی و مديران حوزه 
اقتصادی استانداری تاكيد كرد تا مشكالت مربوط به حوزه های مختلف 
گازرســانی استخراج و تصميم گيری و پيگيری گردد احمد مجرد مدير 
شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اروميه نيز در اين جلسه 

ضمن تقدير و تشكر از تعامل دوسويه با شركت گاز استان و ارائه گزارش 
اقدامات صورت گرفته به ميزان امار و اطالعات مصرف سوخت در منطقه 
اشاره كرد و گفت: ميزان مصرف نفت سفيد سال 97 در منطقه در مقايسه 
با سال گذشته بالغ بر ۲0 درصد كاهش يافته است وی توسعه گازرسانی 
و بازنگری و شمارش خانه به خانه مصرف كنندگان نفت سفيد در سطح 
منطقه را ازداليل مهم كاهش مصرف نفت سفيد برشمرد  در اين جلسه 
كه به ميزبانی شركت گاز استان آذربايجان غربی و با حضور آستانه مشاور 
وزير نفت و هيات همراه، نماينده مردم شهرســتانهای ماكو، پلدشــت 
، شــوط و چالدران در مجلس شــورای اسالمی، مدير عامل شركت گاز 
استان آذربايجان غربی ، مديران شركت پخش فرآورده های نفتی مناطق 
اروميه و مياندوآب و نمايندگان سازمانهای جهاد كشاورزی، صنعت، معدن 
وتجارت و شهركهای صنعتی برگزار گرديد، موانع، مشكالت و راهكارهای 
گازرسانی به واحدهای توليدی و صنعتی و شهرها و روستاهای فاقد گاز 

استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تبريز- ماهان فالح: بخشودگی جرائم حق بيمه كارفرمايان 
خوش حســاب در جهت بهبود فضای كسب و كار و حمايت از 

كارگران و كارفرمايان در جهت رونق توليد ملی اجرا می شود.
جعفر سمســاری با بيان اينكه با اشــاره به نامگذاری سال 9۸ تحت 
عنوان ســال رونق توليد و در اجرای سياستهای اقتصاد مقاومتی و نيز 
مســاعدت با كارفرمايان خوش حساب مديون كه به عللی نتوانسته اند 
حق بيمه كارگران خود را در موعد مقرر پرداخت نمايند، بخشــودگی 
جرائم كافرمايان خوش حســاب منطبق بر آيين نامه اجرايی ماده 13 
قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی در تأمين نيازهای كشور 
و تقويت آنها در امر صادرات در ســال 9۸ مشابه سال گذشته اجرا می 
شود، تأكيد كرد: مهلت بهره مندی كارفرمايان از اين تسهيالت از تاريخ 
13/03/9۸ به مدت سه ماه خواهد بود. مديركل تأمين اجتماعی استان 
آذربايجان شرقی با تأكيد بر اينكه جرائم متعلقه مربوط به بدهی های 
قبل از ۲9/1۲/96 مشمول اين قانون می باشد، اذعان داشت: كارفرمايان 
تا تاريخ 13/06/9۸ می توانند با ارائه مدارک و مستندات ابرازی از جانب 
سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه ها و فرمانداری و بخشداری ها 
مبنی بر تأييد داليل وقوع بحران و نامه ستاد تسهيل به سازمان تأمين 

اجتماعی نســبت به پرداخت و يا تقسط بدهی قطعی شده خود اقدام 
كنند.جعفر سمساری، همچنين در خصوص بدهی كارگاههايی كه بعد 
از تاريــخ ۲9/1۲/96 به علت بروز يكی از موضوعات داليل ابرازی آيين 
نامه مذكور دچار مشكل شده و مشمول پرداخت جرائم می باشند، افزود: 

اين كارفرمايان تا ســه ماه از تاريخ وقوع داليــل ابرازی مهلت دارند تا 
نسبت به ارائه مدارک خود به شعب تأمين اجتماعی اقدام و از تسهيالت 
مقرر در بخشودگی جرائم بهره مند شوند.وی با بيان اينكه كارگاههای 
ورشكسته و تعطيل و پيمانكاران مشمول اين طرح نيستند، خاطرنشان 
كرد: چنانچه كارفرمايان توان پرداخت يكجا بدهی را نداشته باشند، می 
توانند درخواست تقسيط بدهی خود را به شعب مربوطه ارائه كنند كه در 
اين صورت با تقسيط  1۲ ماهه از 100 درصد بخشودگی جرائم متعلقه 
برخوردار می شوند و چنانچه در 1۸ ماه بدهی خود را پرداخت كنند از 
۸5 درصد بخشودگی جرائم بهره مند شده و با تقسيط ۲4 ماهه بدهی 
خود، از 75 درصد بخشودگی جرائم برخوردار می شوند و اگر در 30  و يا 
36 ماه قسط بندی كنند به ترتيب از 60 و 50 درصد بخشودگی جرائم 
برخوردار خواهند شد.مديركل تأمين اجتماعی استان آذربايجان شرقی 
تصريح كرد: اجرای طرح بخشودگی جرائم بيمه ای كارفرمايان خوش 
حساب با هدف حمايت از كارگران و كارفرمايان انجام می شود و هدف از 
اجرای آن كمك به كارفرمايانی است كه در ايجاد بحران و عدم پرداخت 
حق بيمه مقصر نبوده و نوسانات ارزی و پديده های طبيعی )زلزله و ...( 

منجر به بدهی آنها به سازمان تامين اجتماعی شده است.

همدان- فاطمه صنيعی وحيد : مراسمی كه در سالن همايش 
های دانشکده علوم پزشــکی در همدان برگزار شد ششمين 

اتوبوس ديابت كشور آغاز به كار كرد .
ابتدای مراسم دكتر معين توكل عضو انجمن ديابت در مورد بيماری 
ديابت اظهار كرد: ديابت بيماری خاموش است چرا كه از هر دو نفر فرد 
ديابتی يك نفر از بيماری خود مطلع نيست ،اين بيماری دارای عوارض 
بســيار وهزينه های باالی درمان از جهت بهداشتی ، اقتصاديو روحی و 
روانی آســيب های بسياری را به جامه وارد ميكند.و با توجه به اهميت 
ويژه آموزش كه در بسياری از جوامع و جامعه ما كه حلقه مفقودی در 
بسياری از كارهاست ، لذا از حدود سه سال قبل با پيشنهاد دانشگاه علوم 
پزشكی و استانداری پايه گذاری انجمن ديابت همدان شكل گرفت و با 
توجه به تالش ها و همكاری های انجام شــده توانست توانست دو سال 
قبل به صورت رســمی آغاز بــه كار كند كه هدف اصلی انجمن ديابت 
همدان آموزش و پيشگيری از ديابت ميباشد ؛ هدف از آموزش اين است 
كه بتواند با زبانی ساده و در محيط های مختلف از قبيل مساجد ومدارس 
و.... به ارائه آموزش همگانی و آگاهی اقدام نمايد و اهميت ديابت را برای 

عموم روشن كند كه در همين راستا جلسات ماهيانه آموزشی فعاليت 
خود را آغاز كرد زيرا  بخش درمان  بر عهده پزشــكان و درمانگران می 
باشد .الزم به ذكر است ديابت نوع دو كه حدود 90 درصد افراد ديابتی 
را شــامل ميشــود اگر بتوان به موقع و در مراحل اوليه تشخيص داد تا 
حدود قابل توجه ای قابل پيشگيری است و اگر هم فرد مبتال شد جلوی 
عوارض های جبران ناپذير گرفته ميشود.كه در اين خصوص همكاری 
ما بقی ســازمان ها و ادارات و نهاد ها كمك شايانی است كه ميتواند به 
اجرای سريع تر كمك شــايانی كند در ادامه مراسم دكتر فرهانی قائم 

مقام رييس دانشگاه علوم پزشكی همدان در خصوص ديابت بيان كرد: 
در كشــور روند افزايش ديابت مشهود است و بر اساس آمارهای كه در 
دســترس ميباشد شيوع ديابت با توجه به مناطق مختلف كشور سه تا 
چهارده درصد است كه در استان همدان حدود شش و سه دهم درصد 
ميباشد و در جوامع روستايی تقريبا نصف جوامع شهری است و با توجه 
با افزايش شهر نشينی ميتوان گفت كه در آينده با خطرات جدی ديابت 
مواجه ميشويم در ادامه اظهار كرد: ساالنه حدود 17 هزار ميليارد تومان 
هزينه های مستقيم بيماری ديابت است كه در بخش سالمت كشوری 
تامين ميشود و با توجه به اين كهوزارت بهداشت و درمان متولی سالمت 
در كشور است و دانشگاه های علوم پزشكی به عنوان بخش حاكميتی 
مسئول مستقيم سالمت مردم می باشند لذا سازمان های ديگر نيز نقش 
های اساسی دارند علل خصوص سازمان های مردم نهاد با توجه بهوسعت 
بيماری كه وجود دارد به همين دليل در وزارت بهداشت بخش مشاركت 
های مردمی ميتوانند موثر باشند و نكته حائز اهمت آن آموزش است كه 
بايد در سطح مردم قرار گيرد و نقش راه اندازی اتوبوس ديابت بسيار موثر 

است ،حساسيت زايی خوبی را در بين مردم ايجاد ميكند.

استاندار آذربايجان شرقی:
ایراناسالمیپرچمدارمبارزهباموادمخدردرسطحبینالمللشناختهمیشود

 برای هر واحد توليدی، صنعتی و كشاورزی پرداخت می شود؛

يارانه ۲۴00 ميليون ريالی دولت برای تبديل سوخت مايع به گاز طبيعی 

با هدف رونق توليد و حمايت از توليد داخلی؛
بخشودگی جرائم حق بيمه كارفرمايان خوش حساب اجرا می شود

آغاز به كار ششمين اتوبوس ديابت در همدان

اصفهان- قاسم اسد: معاون اقتصادی وزير امور خارجه گفت: 
فشار و تحريم ها از سوی دشــمن، فرصت بسيار خوبی برای 

اصالح و تقويت ساختار اقتصادی كشور است.
بــه گزارش روبط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،غالمرضا انصاری  در 
نشســتی با هيات نمايندگان اتاق بازرگانی صنايع، معاون و كشاورزی 
اصفهان تصريح كردهمانطور در دوران مقدس،ايران توانســت در حوزه 
دفاعی خود را تقويت كند بايد از تجربه جنگ اقتصادی نيز برای تقويت 
اين حوزه بهره برداری شــود.وی با بيان اينكه ساختار اقتصادی كشور 
آســيب پذير است گفت:در حوزه های سياســی  توانستيم نفوذ خوبی 
در جهان داشــته باشــيم ولی در حوزه اقتصادی غافل از اصالح بوديم 
و غربی ها نيز از اين ضعف برای فشــار بر كشــور استفاده كردند.معاون 
اقتصادی وزير امور خارجه افزود: آمريكا برای قطع ارتباط با ايران عالوه 
بر دولت های ساير كشورها، شركت ها را نيز تحت فشار قرار داه است اما 

می توان برای تجارت از ظرفيت فعاالن اقتصادی كشــورهای همسايه و 
آســيايی استفاده كرد زيرا اين كشورها محدوديتی برای ارتباط با ايران 
برای خود قائل نيستند.انصاری خاطرنشان كرد: به اين منظور معاونت 
اقتصادی وزارت امور خارجه در صحنه تحريم ها به شدت وارد عمل شده 
و در حال تقويت شركت های صادركننده، وارد كننده و همچنين جذب 

ســرمايه گذاری خارجی اســت.وی گردشگری را صنعت بسيار مهمی 
در ابعاد سياســی، فرهنگی و اقتصادی است كه ما آماده كمك در اين 
بخش هستيم.مسعود گل شيرازی رييس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن 
و كشاورزی اصفهان نيز در اين نشست گفت: در شرايط تحريم بايستی  
پارادايم جديدی از ســوی وزارت امور خارجه برای تسهيل تجارت بين 
ايران و ساير كشورها ايجاد شود.وی به معاون اقتصادی وزير امور خارجه 
پيشــنهاد داد كه از طريق سفارتخانه ها و نمايندگی جمهوری اسالمی 
برای حمايت از تبادالت اقتصادی در بازارهای هدف اســتفاده شود.وی 
همچنين برای تقويت گردشــگری و معرفی ظرفيت های ايران در اين 
بخش خواســت تا از اماكن ايران در ساير كشورها برای معرفی جاذبه ها 
و توانمندی های ايران در اين حوزه بهره الزم برده شود زيرا گردشگری 
مورد تحريم نيست و می توان با جذب گردشگر خارجی به رونق بيش از 

پيش اين صنعت پرداخت.

در ديدار معاون اقتصادی وزير امورخارجه با هيات نمايندگان اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
تحريم ها فرصت مناسبی برای اصالح ساختار اقتصادی كشور است
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امید هاشمی
 متخصص حوزه کارآفرینی، نوآوری و استارت آپ ها

چن��دی پیش آیین نامه حمایت از ش��رکت های نوپا و ی��ا همان طرح نوآفرین 
تص��وب ش��د؛ طرحی که ف��ارغ از نقد آن، نقط��ه آغاز و امیدی در اکوسیس��تم 
استارت آپی ایران بود. به یاد دارم وقتی فعاالن بخش خصوصی در اتاق بازرگانی 
تهران، میزبان جدی ترین گزینه برای تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات 
بودند تا طرح ها و برنامه های شان را از نزدیک بشنوند و نقد کنند، در حین جلسه 
و حتی پس از آن اعتراضاتی از طرف فعاالن باس��ابقه صنعت فناوری اطاعات و 
ارتباطات شکل گرفت، اما موضوع این اعتراضات جالب بود، محتوای صحبت های 
آقای جهرمی تقریباً به کلی حول مساله استارت آپ ها بود و وی توجهی به سایر 

بخش های صنعت اطاعات و ارتباطات نداشت.
از آن پ��س بود ک��ه جهرمی و تی��م جوانش امیدهای زیادی در اکوسیس��تم 
استارت آپی کش��ور به وجود آوردند و تا حدودی توانستند وظیفه ای که پیشتر، 
بیش از 10 س��ال بر دوش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود را طی 

دو سال تا حدودی انجام دهند.
قصد ندارم به این نکته بپردازم که حقیقتاً از نظر سیاست گذاری و حکمرانی، 
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری می بایس��ت پیش��تر بهبوددهنده اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی می بود ی��ا وزارت ارتباطات، اما به ذکر همی��ن نکته در اینجا اکتفا 
می کنم که با توجه به ش��ناختی که از دکتر س��تاری به عن��وان معاون علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری دارم و نظرات و دیدگاه های مثبت ایشان درخصوص 
توسعه اکوسیستم استارت آپی را می دانم، اما متاسفانه وجود یک نگاه ساختاری 
و ریش��ه ای نسبت به نیاز کشور به توسعه فناوری های پیشرفته و بعضاً راهبردی 
و عدم لزوم توجه به نوآوری های فرآیندی و مساله محور در یک دهه اخیر باعث 
شده معاونت علمی کمی با رسالت اصلی خود فاصله بگیرد، هرچند در سال های 
اخیر بهبودهای چشمگیری حاصل شده است. من اسم این پدیده را برای خودم 

گذاشته ام »اپیدمی شیفتگی فناوری!«
اما از این مساله که بگذریم، طی دو سال اخیر آقای جهرمی با همکاری تعداد 
انگشت ش��ماری از مدیران جوان خوش فکرش توانس��ته زاویه دید دولتی ها را تا 
حدی به اس��تارت آپ ها تغییر دهد و فضای فکری این دو گروه را بیش��تر به هم 
نزدی��ک کند. البته از حضور پررنگ مدیران وزارت ارتباطات و ش��خص وزیر در 
رویدادهای اس��تارت آپی طی دو سال گذشته می توانستیم این برداشت را داشته 

باشیم که به دنبال شناخت بیشتری از اکوسیستم هستند.
ب��ه هرحال چندی پیش ماحصل فعالیت های این تیم فعال در قالب آیین نامه 
حمایت از ش��رکت های نوپا و یا همان طرح نوآفرین بود؛ طرحی که فارغ از نقد 

آن، نقطه آغاز و امیدی بود در اکوسیستم استارت آپی ایران.
اما درخصوص نقد این طرح اگر بخواهیم منصفانه صحبت کنیم، نکات زیادی 
را نمی توانیم اضافه کنیم. قطعاً این طرح می توانس��ت بهتر از این هم باش��د اما 
م��ا باید محدودیت های س��اختارهای دولتی را در نظر بگیری��م و بعد این طرح 
را تحلی��ل کنیم. نکته اصلی در طرح نوآفرین نیس��ت، نکت��ه اصلی درخصوص 
نامناس��ب بودن فضای کس��ب و کارهای نوین در کش��ور، عدم وجود سیاس��ت 
یکپارچه و حکمرانی مناسب در این خصوص است. فقدان یک نظام ملی نوآوری 
کارا که چارچوب های سیاست گذاری را تبیین کرده و الهام بخش حکمرانی باشد، 

ش��اید اصلی ترین مشکلی است که باعث می ش��ود نیاز به چنین آیین نامه هایی 
وجود داشته باشد. نفس صدور آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل امتیاز خاصی 
ندارد و در نظر برخی صاحب نظران حتی مخل فضای کس��ب و کار است. تعیین 
چارچوب برای ش��رکت های م��ورد حمایت، ایجاد س��از و کار ارزیابی )ماده 1(، 
درگاه ارائه خدمات، صدور پروانه بهره برداری )ماده 2( و … هم انرژی و تمرکز 
بخش های دولتی را که می بایس��ت بابت اصاح ساختاری صرف شود، می گیرد و 
هم ذاتاً رانت پرور است و به هرحال بخشی از کارآفرینان تاش بیش از معمولی 

خواهند داشت تا از مزایای چنین طرح هایی بهره مند شوند.
مطالع��ه آیین نامه نوآفرین نش��ان 
می ده��د تدوین کنن��دگان آن قطعاً 
دان��ش و نگ��رش باالی��ی در زمینه 
حکمرانی و سیاست گذاری داشته اند 
و در بسیاری موارد قصد اصاح رویه 
دس��تگاه های  اقدامات  یکپارچگی  و 
اجرایی داش��ته اند، ام��ا این نکته هم 
به وضوح مش��هود است که کماکان 
دولت تصوی��ری نزدیک و نه چندان 
اس��تارت آپی  اکوسیستم  از  ش��فاف 
دارد، که البته در ویرایش های بعدی 

این طرح قطعاً بهبود خواهد یافت.
نقص ها و مزایای طرح 

نوآفرین
اگر فارغ از ادبیات ش��به علمی در 
یک بخش بندی ساده استارت آپ ها را 
به سه بخش تقسیم کنیم، می توانیم 
بخش اول را اس��تارت آ پ های بذری 
و پیش ب��ذری، بخش دوم را در حال 
رشد و بخش سوم را استارت آپ های 
رشدیافته عنوان کنیم. شناختی که 
م��ن از اکوسیس��تم دارم، ب��ا اندکی 
دس��ت پایین گرفتن رقم ه��ا به این 
صورت اس��ت ک��ه اگر اس��تارت آپ 
پی��ش بذری طرح و محصول خود را 

موفقت آمی��ز ارائه کند و از چالش های دره مرگ عبور کند در یک س��ال اول در 
قالب یک اس��تارت آپ بذری در رده درآمدی ساالنه کمتر از 100میلیون تومان 
قرار می گیرد، پس از یکس��ال اس��تارت آپ در مراحل رشد خود در رده درآمدی 
س��االنه 100 میلیون الی 2میلیارد تومان قرار می گیرد و در رده درآمدی ساالنه 
بیش از 2 میلیارد تومان می توان اس��تارت آپ را یک اس��تارت آپ رش��دیافته و 
پایدار تلقی کرد. البته بس��یاری فاکتورهای دیگر نظیر تعداد سال فعالیت، تعداد 
منابع انس��انی، میزان جذب سرمایه محقق ش��ده و حتی بازاری که استارت آپ 
در آن فعالی��ت می کند می تواند این رقم ها را تغیی��ر دهد. بنابراین می توان این 
نتیجه را گرفت که هدف این طرح بیش��تر استارت آپ های در حال رشد هستند 
یعنی همان هایی که کمتر از سه سال از تاسیس آنها گذشته و درآمدی به طور 

میانگی��ن در حدود س��االنه یک میلی��ارد تومان دارند )البت��ه در این طرح عدد 
۵00 میلیون تومان اس��ت( توجه به ماده ۳ و ماده ۸ آیین نامه و اش��ارات مکرر 
به ش��تاب دهنده ها هم تاییدی بر این مدعا اس��ت که تعریف وزارت ارتباطات از 
اس��تارت آپ همان هایی هستند که در یک شتاب دهنده مشغول فعالیت هستند، 

یعنی آنهایی که تازه از مرحله پیش بذری عبور کرده اند.
خ��وب نکت��ه اول اینجاس��ت ک��ه تکلی��ف دو طی��ف دیگ��ر چه می ش��ود؟ 
استارت آپ های پیش بذری و بذری و استارت آپ های بزرگ و رشد کرده، آیا این 
کارآفرینان به حمایت و توجه نیاز ندارند؟ هرچند استارت آپ های بذری و پیش 
ب��ذری ه��م در این طی��ف حمایتی 
هس��تند، اما مزایای این طرح بیشتر 
با ن��گاه به اس��تارت آپ های در حال 
رش��د است، یعنی اس��تارت آپ هایی 
ک��ه تبدیل ب��ه ش��رکت ش��ده اند. 
تقریب��اً این ط��رح دردی از تیم های 
اس��تا رت آپی پیش بذری و بذری که 
با ریسک های باالتری مواجه هستند 
درمان نمی کند. استارت آپ هایی که 
نی��از به کد بیمه و مالی��ات ندارند و 
صرفاً در حال توسعه کمینه محصول 
پذیرفتن��ی خ��ود هس��تند و نیاز به 
دسترس��ی به بانک ه��ای اطاعاتی، 
رای��گان،  اش��تراکی  کاری  فض��ای 
همراهی سیستم آموزشی دانشگاهی 
و نظام وظیفه عمومی و تس��هیاتی 
از این دس��ت دارند. ع��دم توجه به 
امکان بیمه ش��دن این کارآفرینان و 
پاک کردن صورت مس��اله تحت ماده 
۷ نش��انگر این اس��ت ک��ه فکری به 
حال شکست این تیم ها نشده است. 
اینکه ممکن است کارآفرین جوان ما 
بعد از چند س��ال تجربه و شکس��ت 
در کارآفرینی س��راغ شغل کارمندی 
برود، تکلیف س��ابقه بیمه و کار چه 
خواهد شد!؟ البته حدس من این است که ساختار بوروکراتیک و سنتی سازمان 
تامی��ن اجتماعی و عدم وجود منابع مالی در دولت باعث ش��ده ماده ۷ به وجود 
بیاید، چراکه قطعاً به ذهن تدوین کنندگان هم رسیده است که می شود با هزینه 

کمتری و یا حتی از محل بودجه دولت و … این کارآفرینان بیمه شوند!
مشکل بعدی اس��تارت آپ های مراحل ابتدایی، دسترسی به اطاعات مختلف 
است که عموماً در انحصار نهادهای دولتی است تا بتوانند مدل های نوآورانه خود 
را بر روی آن پیاده کنند. آنها نیازمند حمایت سیس��تم آموزش��ی دانشگاه خود 
هستند که بابت فعالیت های کارآفرینانه امتیازاتی در ادامه تحصیل داشته باشند، 
نیازمند تس��هیل در فرآیند خدمت سربازی هس��تند تا حتی پس از شکست در 
اولین تجربه کارآفرینی خود س��رخورده نشوند و امتیازاتی را کسب کرده باشند. 

درخصوص اس��تارت آپ های بزرگ تر هم از دیرباز نگرش��ی در حاکمیت کش��ور 
وجود دارد که مجموعه هایی که رش��د کرده اند و دارای سهم بازار خوبی هستند 
به حمایت نیازی ندارند! این مساله یکی از اصلی ترین دالیلی است که در کشور 
علی رغم وجود کسب و کارهای بزرگ و توانمند، کسب و کاری در حد بازارهای 
جهانی نداریم. بنابراین یکی از نواقص این طرح عدم توجه به اس��تارت آپ هایی 
اس��ت که رشد خوبی داش��ته اند و دولت باید از آنها حمایت کند تا در بازارهای 
جهانی هم حضور یابند. کمک به تس��هیل ورود برخی از اس��تارت آپ های بزرگ 
به بازار س��رمایه، کمک در تسریع و تسهیل جذب منابع مالی خارجی، کمک به 
توسعه بازارهای بین الملل از طریق ورود مستقیم این استارت آپ ها به دیپلماسی 
اقتصادی و ارتباط مس��تقیم با تصمیم گیرندگان در کش��ورهای خارجی و ده ها 
موردی که اگر در زمان بیش��تری بررس��ی ش��ود می تواند به رشد بیش از پیش 
اس��تارت آپ های رشدکرده کمک کرده و چه بسا به یونیکورن شدن تعداد زیادی 

از آنها که یکی از شعارهای وزیر جدید بود، هم کمک کند!
ام��ا یک نکته مفهومی دیگر وج��ود دارد، اگر به مفهوم واژه نوآفرین بیش��تر 
توجه کنیم درمی یابیم امروز کش��ور ما نیازمند نوآفرینی در فضای کس��ب و کار 
و صنایع اس��ت. ورود نوآوری و فناوری به فضای کس��ب و کار س��نتی و تحول 
آن اگر محقق ش��ود اقتصاد کش��ور به یکباره متحول می ش��ود، ش��خصاً به این 
هم می گویم نوآفرینی. اکوسیس��تم اس��تارت آپی در همه جای دنیا وابس��تگی و 
ارتباط نزدیک به کس��ب و کارهای بزرگ و فعال دارد. هرچند ماده 9 نش��انگر 
این اس��ت که توجهی به این مورد ش��ده اس��ت، اما واحدهای نوآوری شرکتی، 
سرمایه گذاری های خطرپذیر شرکتی، تعامل شرکت ها با استارت آپ ها و مواردی 
از این دس��ت در این طرح مغفول مانده، چنانکه حتی در ماده ،9 توجه بیش��تر 
به اس��تارت آپ بوده ت��ا مجموعه بزرگ تر که طرف دوم تعامل اس��ت. در برخی 
کش��ورهای دنیا س��رمایه گذاری خطرپذیر ش��رکتی در قالب تهاتر مالیاتی تلقی 
می ش��ود، مثال های متنوعی از مش��وق ها را البته با بررس��ی بیشتر می توان در 
ایران تدوین کرد که روی صحبت با ش��رکت های بزرگ دارند و قصد دارند آنها 
را تشویق کنند تا در قالب توسعه اسپین آف، سرمایه گذاری بر روی استارت آپ، 
ادغام و تملیک اس��تارت آپ و … اقدامات نوآفرینانه خود را آغاز کنند. حتی در 
ماده 4 که مش��ارکت منابع دولتی با بخش غیردولتی را جهت تاس��یس صندوق 
نوآفرین مطرح می کند به نظر می رسد فکری به حال سرمایه های نه چندان زیاد 
شرکت ها نشده است؛ سرمایه هایی که کارآفرینان سنتی از محل بنگاه داری خود 
کسب کرده اند و در بازار بی  سامان امروز سردرگم فرصت سرمایه گذاری هستند، 
س��رمایه هایی در حد کمتر از یک میلیارد تومان. طبیعتاً بخش غیردولتی مورد 
توج��ه در م��اده 4 هم ناظر بر صندوق های خطرپذیری اس��ت که یا وابس��ته به 
بانک ها هس��تند و یا تعاونی و یا اصوالً مش��خص نیست س��رمایه گذاران آن چه 
کس��انی هستند. کماکان راهکاری برای هدایت سرمایه های خرد ولی در مجموع 
زیاد بخش خصوصی واقعی به س��مت اکوسیستم اس��تارت آپی کشور اندیشیده 

نشده است.
به هرحال این طرح بسیار امیدوارکننده بود و من مطمئن هستم تقریباً تمامی 
موارد ذکر ش��ده و حتی بیش از اینها توسط تیم کارشناسی دولت بررسی شده 
اس��ت، اما ساختار بوروکراتیک دولت و مقاومت های موجود در بعضی دستگاه ها 
باعث ش��ده تا تیم نوآفرین قدم اول را کمی آهس��ته و محتاط تر بردارد باشد که 

پیوسته باشد!

بیم ها و امیدهای استارت آپی
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بهترین مدیران عامل آمریکا در سال 2019 چه کسانی بودند
فهرست ساالنه بهترین مدیران عامل آمریکا در سال 2019 توسط Glassdoor منتشر شده و پاتریک 
گلسینگر مدیرعامل شرکت نرم افزاری VMware در سیلیکون ولی جایگاه نخست این فهرست را کسب 

کرده است.
گلسینگر ۵۸ ساله مدت هفت سال را در سمت مدیرعاملی VMware سپری کرد که در زمینه ساخت 
نرم افزاره��ای مجازی س��ازی فعالیت می کند. او قبل از پیوس��تن به VMware بخ��ش اعظمی از دوران 
حرفه ای خود را در اینتل گذراند و در توسعه تکنولوژی های USB و وای فای نقشی کلیدی ایفا کرد. این 

مدیر کهنه کار همچنین در موفقیت اینتل و سلطه آن بر صنعت میکروپردازنده ها بسیار تاثیرگذار بود.
در رتبه بندی سال گذشته بهترین مدیران عامل آمریکا توسط Glassdoor که براساس نظرسنجی های 
صورت گرفته از کارمندان تهیه می ش��ود، گلس��ینگر جایگاه ۷۸ را کس��ب کرد و از آن زمان شرکت تحت 
مدیریت وی به یکی از کلیدی ترین بخش ها در کمپانی دل بدل ش��د که س��هامدار عمده آن محس��وب 

می شود )دل ۸0درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد(.
چند ماه پیش هم مایکروس��افت از همکاری خود با VMware برای جلب نظر مش��تریان این شرکت 

به سرویس رایانش آژور خود خبر داد.
ده گانه بهترین مدیران عامل آمریکا در سال 2019:

VMware ،1- پاتریک گلسینگر
2- چارلز بات، H-E-B )سوپرمارکت زنجیره ای(

In-N-Out Burger ۳- لینسی اسنایدر، فست فود زنجیره ای
4- جان لجر، تی موبایل )اپراتور آمریکایی(

۵- شانتانا ناراین، ادوبی
۶- ساتیا نادال، مایکروسافت

۷- کوین اسنیدر، مکنزی و شرکا
۸- جف وینر، لینکدین

9- گری گوثارت، Intuitive Surgical )سازنده روبات های جراح(
10- هوبرت جولی، بِست بای )فروشگاه لوازم الکترونیک(

جال��ب آنکه مارک زاکرب��رگ مدیرعامل فیس بوک در رتبه بندی بهترین مدیران عامل آمریکا در س��ال 
2019 جایگاه ۵۵ را کس��ب کرد و تیم کوک مدیرعامل اپل در جایگاه ۶9 قرار گرفت. کوک و زاکربرگ 
تنها مدیران عاملی هس��تند که طی هفت سال گذشته)از زمان آغاز به کار Glassdoor( در فهرست آن 

حضور داشته اند.
از میان 100 مدیرعامل برتر امس��ال Glassdoor ۵۳ نفرش��ان برای بار دوم از س��وی کارمندان شان 
انتخاب ش��ده اند و 40 نفرش��ان نیز برای نخس��تین بار است که در این فهرس��ت جای گرفته اند. صنعت 
تکنولوژی با 2۷ مدیرعامل منتخب پیش��گام فهرست 2019 وب س��ایت Glassdoor است و بعد از آن 

صنعت سامت با 12 مدیرعامل برتر قرار دارد.
Glassdoor ب��رای انتخ��اب مدیرعامل برت��ر به نقدهایی رج��وع می کند که کارکن��ان فعلی و قبلی 
ش��رکت های آمریکایی در مورد آنها می نویسند و این نقدها نیز براساس تعداد و کیفیت شان مورد استناد 

قرار می گیرند.
bloomberg/digiato :منبع

اینتل، اچ  پی، دل و مایکروسافت علیه تعرفه های ترامپ متحد 
می شوند

تعرفه های وارداتی دونالد ترامپ روی کاالهای چینی، مش��کاتی را برای ش��رکت های آمریکایی ایجاد 
کرده و آنها را به مقابله با رئیس جمهور کشور واداشته است.

اینت��ل، اچ پی، مایکروس��افت و دل اتحادی را علیه تعرفه های ۳00 میلی��ون دالری دونالد ترامپ روی 
کاالهای چینی تش��کیل می دهن��د. تعرفه های موردنظ��ر رئیس جمهور آمریکا ب��رای کاالهایی همچون 
کامپیوتر و تبلت اجرایی خواهند بود که قطعا کسب وکار شرکت های مذکور را با چالش روبه روی می کند. 

بلومبرگ به عنوان اولین رسانه، خبر اتحاد غول های فناوری را منتشر کرد.
چهار ش��رکتی که در باال به آنها اش��اره کردیم، نظرات مش��ترکی علیه افزایش تعرفه ها روی واردات از 
چی��ن بیان کرده ان��د. آنها می گویند رویکرد موردنظر ترامپ برای کل صنع��ت فناوری مضر خواهد بود و 
اف��راد خریدار محصوالت فناوری را هم تحت تأثیر قرار می دهد. طبق گزارش بلومبرگ، غول های فناوری 
ادعا می کنند که تعرفه ها به فروش دوره پرس��ود بازگش��ت به مدرسه و همچنین تعطیات آتی آنها ضربه 
وارد می کنن��د؛ دوره های��ی که اکثر کاربران دنیای فناوری در آن، تصمی��م به خرید کامپیوتر و تجهیزات 

مرتبط می گیرند.
شرکت های بزرگ دنیای فناوری در بخشی از بیانیه  خود علیه تصمیم جدید ترامپ نوشتند:

اکثر مش��تریان حس��اس به قیمت ما ضربه های سنگینی از برنامه های جدید خواهند خورد. دراین میان 
برخی کاربران مجبور می ش��وند تا از دس��تگاه های قدیمی با امنیت پایین اس��تفاده کنند یا به طور کامل 

فعالیت خود را به دنیای لپ تاپ ببرند.
اظهارنظرهای ش��رکت های فناوری در جریان استماع عمومی آمریکایی ها انجام شد که برای موضوعات 
مرتبط با جنگ تجاری با چین برگزار می ش��ود. این اس��تماع عمومی از 1۷ژوئن ش��روع شد و تا 2۵ ماه 

جاری میادی ادامه خواهد یافت.
انجمن فناوری های مرتبط با مصرف کننده ، سازمانی با زمینه فعالیت در حوزه تجارت است که به عنوان 
یک گروه البی هم در آمریکا فعالیت می کند. آنها طی یک مطالعه پیش بینی کردند که تعرفه های جدید 

آمریکا، افزایش قیمت 19درصدی را در لپ تاپ ها و تبلت ها به  همراه خواهد داشت.
ش��رکت های حاضر در بیانی��ه علیه ترامپ ادعا کردند که در س��ال 201۷ مجموع ۳۵ میلیارد دالر در 
بخش تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده اند. آنها می گویند هزینه های تعرفه ها به نوآوری لطمه خواهد 
زد و همچنین اشتغال در شرکت ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به  عاوه شرکت ها می گویند که چنین 
رخدادهایی عاوه بر کاهش اش��تغال نیروی کار آمریکایی و خرج ش��دن هزینه ها در بخش هایی بی فایده، 

باعث پیشرفت تولید کننده هایی می شود که روی فروش متمرکز نیستند.
جن��گ تج��اری آمریکا و چین پس از چند ماه ش��رایط جدی��دی را تجربه می کند. اعم��ال تعرفه ها و 
فش��ارهای دولت ها، شرکت های فناوری را به سختی متضرر می کند. از هر دو سوی نبرد، شرکت ها تاش 

می کنند تا با کاهش تنش ها، فروش و فعالیت خود را تضمین کنند.
TOMSHARDWARE/zoomit :منبع
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حس ترس از شکس��ت چیزی اس��ت که همه ما در یک نقطه از 
زندگی مان با آن مواجه می ش��ویم. متأس��فانه، این ت��رس به خاطر 
ش��یوه ای است که ما انس��ان ها برنامه ریزی ش��ده ایم. از سوی دیگر، 
راه های مختلفی وجود دارد که با آن  می توانید، حس ترس از شکست 
را امروز، فردا و روزهای بعدتر از آن از بین ببرید.  برای آشنایی با این 
روش ها در ادامه با ما همراه باش��ید. برای از بین بردن حس ترس از 
شکست شما باید بر روی یک چیز کار کنید و آن خودتان است. این 
ممکن است کار آسانی به نظر برسد، اما این طور نیست. در ادامه چهار 
کار مهم را برای ش��ما مشخص کرد ه ایم که انجام آنها به شما کمک 

می کند تا حس ترس از شکست را از بین ببرید.
پاک کردن ذهنیت نسبت به اهداف خود

این چیزی اس��ت که ما ممکن است آن را به عنوان امری بسیار 
مهم در نظر نگیریم. ترس از شکس��ت تماماً به ذهن ش��ما مربوط 
است؛ ما به چیزهایی که می خواهیم به دست بیاوریم فکر می کنیم 
و ذهن ما با این افکار می جنگد. انسان به طور کلی این گونه است و 

همان طور که گفتیم این گونه برنامه ریزی شده است.
هنگامی که ش��ما تنه��ا به یک چیز 
و فقط یک چی��ز، یعنی هدف تان، فکر 
می کنید، در این صورت یک گام بسیار 
مهم در نترسیدن از شکست برداشته اید. 
اهداف شما باید کامًا مشخص باشند و 
مهم ت��ر از آن قابل دس��تیابی باش��ند. 
هنگامی که ش��ما اهداف خود را به این 
شکل برنامه ریزی کنید، در این صورت 
خود را برای موفقی��ت آماده می کنید. 
ذهنیت همیش��ه اولین قدم به س��وی 
هر چیز بزرگی اس��ت، به ویژه هنگامی 
ک��ه می خواهید به طور کلی خودتان را 

بهبود ببخشید.
تصور درستی از شکست داشتن

این یک مش��کل پیچیده است. شما 
ممکن اس��ت ب��ا خود فک��ر کنید: چرا 
دانس��تن اینکه شکست چیست به من 
کمک می کند تا از آن نترسم؟ دانستن 
اینکه شکس��ت چیس��ت به شما کمک 
می کن��د تا فهم درس��تی از آنچه با آن 
رو به رو هستید داشته باشید. شکست 
برای هر فرد، متفاوت است. برای مثال، 
بزرگ ترین تصور بعضی از انس��ان ها از 
شکس��ت، ناامید کردن دیگران اس��ت. 
درحالی  که ممکن است برای شما پیدا 
نکردن ش��غل، تمام نکردن مدرسه و یا 
ترفیع نگرفتن در کارتان باشد. شکست 

در زندگ��ی ما مش��کل بزرگی اس��ت و ما ه��ر روز آن را بر دوش 
خود حمل می کنیم. دانستن اینکه شکست چیست، به شما کمک 

خواهد کرد تا با رویکرد مناسبی با آن به مبارزه بپردازید.
بپذیرید که شکست بخشی از »فرآیند« است

اگر شما فردی زرنگ باشید، همیشه 10 گام از هر کس دیگری 
جلوترید که کاری عالی است، اما باالخره با شکست مواجه خواهید 
ش��د. مسئله  مهم در اینجا این اس��ت که مجبور نیستید بنشینید 
و انتظار شکس��ت را داشته باشید، اما باید بدانید که این بخشی از 
روند زندگی اس��ت. اینکه آیا به دنبال کسب و کار جدید هستید، 
می خواهید به عنوان یک والد بهتر عمل کنید، انگیزه خود را پیدا 

کنید یا هر چیز دیگری، باید شکست را بپذیرید.
طبیعی اس��ت که از چیزی که اجتناب ناپذیر است بترسیم، که 
یکی از بزرگ ترین دالیلی اس��ت که ما همیش��ه در زمان شکست 
افس��رده و بدون انگیزه می ش��ویم. با این حال، اگر ما در زندگی با 
دانس��تن اینکه با شکست مواجه می شویم س��رمایه گذاری کنیم، 

زمانی که با آن مواجه شویم آسان تر خواهد بود.

یک سیستم پشتیبانی خوب داشته باشید
بین راه های گفته ش��ده مهم ترین راه ب��رای از بین بردن ترس از 
شکس��ت، داشتن سیستم پشتیبانی مناسب است. این کار به معنای 
داش��تن یک نفر ک��ه در روزهای س��خت بر او تکیه کنید نیس��ت. 
اولی��ن امر و مهم تر از همه این اس��ت که بتوانی��د خود را در همه 
چیزهایی که در طول زندگی اتفاق می افتد حمایت کنید. شکس��ت 
اتفاق خواهد افتاد. ش��ما ممکن اس��ت یک نفر را داش��ته باشید که 
همواره در همه  ش��رایط به شما اعتقاد داشته باشد یا اینکه خودتان 
را داش��ته باشید. شرایط هرچه باش��د، باید بتوانید بر روی آن فرد 
در هنگام شکس��ت حس��اب کنید. دانس��تن اینکه کسی پشت شما 
است، ذهن شما را آرام می کند و اغلب شما حتی در مورد شکست 
هم فکر نمی کنید. پش��تیبانی بزرگ ترین عامل بازدارنده در هر نوع 
سیس��تم مبتنی بر ترس اس��ت. روانشناسی این گونه می گوید و اگر 
ذهن ما در مورد شکس��ت فکر نکند یا نگران نباش��ید که شکس��ت 
قرار اس��ت اتفاق بیفتد، بنابراین زندگی خود را بس��یار بهتر زندگی 
Pickthebrain/ucan :خواهی��م ک��رد.                       منبع

4 راه برای از بین بردن حس ترس از شکست
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