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پول نفت در رگ های اینستکس جاری می شود؟

 شمارش معکوس
برای تراکنش در اینستکس

چند روز پیش، هلگا اش��مید معاون مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بعد از پایان دوازدهمین نشست کمیسیون مشترک 
برجام در وین اتریش، از عملیاتی شدن اینستکس خبر داد و در صفحه توییتر خود نوشت: سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای 
تسهیل مبادالت تجاری بین اروپا و ایران عملیاتی شده است. به گفته معاون موگرینی، اعضای دیگری از اتحادیه اروپا به اینستکس 
خواهند پیوس��ت. اخبار دیگری هم منتش��ر شده است که هفت  کش��ور اروپایی در حال مذاکره برای راه اندازی اینستکس هستند؛ 
کشورهای اتریش، بلژیک، فنالند، هلند، اسلوونی، اسپانیا و سوئد در بیانیه رسمی مشترک بر اهمیت حفظ برجام تأکید کردند. آنها 

همچنین اعالم کردند که برای راه اندازی سازوکار و ویژه مالی اروپا برای ایران، اینستکس با فرانسه، آلمان و بریتانیا و همچنین...

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

وام خرید مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان 
افزایش می یابد
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سرانجام همه چیز به کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی سپرده شد

تعیین تکلیف نحوه برگشت ارز صادراتی

6 راز موفقیت از زبان رید هستینگز
نکاتی مهم برای ورود به شبکه های اجتماعی

1۰۰ گام برای موفقیت در بازاریابی
برندهای خرده فروشی و چالش تخفیف های مداوم
مزیت های الگوی بازاریابی از داخل به بیرون برند

دنیای آیکیا در پینترست

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیرعامل سامسونگ: گلکسی 
فولد را قبل از اینکه کامالً آماده 

باشد، معرفی کردیم

4

فرصت امروز: چند هفته پیش بود که یک نماینده مجلس از 
استخراج بیت کوین در اسـتودیوهای صداوسیما با استفاده 

از بـرق ارزان خبر داد. پـس از آن چند مقام دیگر 
هم از استخراج بیت کوین با استفاده از برق های...

همه چیز درباره درآمد وسوسه کننده ای به نام استخراج 
بیت کوین در ایران

»ماینرها« مشغول کارند

یادداشت
 کانال مالی ایران و اروپا
تالقی اقتصاد و سیاست

کانال مالی اروپا صرفا یک خط 
اعتباری است که بسته به استفاده 
و اعتب��اری که ب��رای آن در نظر 
گرفته می شود، وزن آن هم تعیین 
می ش��ود. به بیان دیگر ساز و کار 
مالی این کانال نقش چش��مگیری 
در میزان اهمیت آن دارد. چنانچه 
بنا باش��د ایران از طریق این کانال 
کاال یا خدمات تعیین شده را بخرد 
و در مقابل پول آن را بدهد، عمال 
هیچ اتفاقی نیفتاده است زیرا تهیه 
مناب��ع کاف��ی برای ای��ران مقدور 
نیست. از سوی دیگر اروپا می تواند 
برای ایران خ��ط اعتباری باز کند 
و از ای��ن طری��ق نیازهای کش��ور 
تامین ش��ود و چند سال بعد پول 
آن اخذ ش��ود. ای��ن راه حل اگر با 
برنامه ریزی همراه نباشد، می تواند 
ب��ر می��زان بدهی ه��ای خارج��ی 
بیفزای��د. بهترین روش برای ایران 
خرید کاال از ایران اس��ت و مبادله 
آن با کاالهای مورد نیاز کش��ور از 
طریق اینس��تکس است. این میان 
کاالیی که در ایران تولید می شود 
و در اروپ��ا طرف��دار دارد، نف��ت و 
برخ��ی از محصوالت پتروش��یمی 
اس��ت ک��ه در لیس��ت تحریم ه��ا 
ق��رار دارند. در ای��ن میان با توجه 
به نقش ان��دک دول��ت در اروپا و 

حاکمیت بخش خصوصی 
۲بر اقتصاد، باید...
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رئیس اتحادیه مش��اوران امالک گفت کاهش ۶۰درصدی معامالت این پیام واضح را 
به طرف عرضه مسکن می دهد که باید قیمت های پیشنهادی را پایین بیاورد و معتقدم 

در ماه های آینده این اتفاق می افتد.
مصطفی قلی خس��روی در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: ش��رایط فعلی بازار مس��کن 
بس��یار مشابه س��ال ۱۳۹۱ اس��ت که قیمت خانه به دنبال جهش قیمت ارز، سه برابر 
شد. در آن فضا عده ای نیز روی توهمات قیمتی مانور دادند ولی نهایتاً با توجه به افت 
معامالت، به ثبات قیمت رسیدیم. در حال حاضر نیز این گونه است و معتقدم نرخ هایی 
که باال می رود توهمی بیش نیس��ت؛ زیرا توان خرید مردم نمی رس��د و معامالت حدود 
۶۰درصد نس��بت به خرداد پارسال افت کرده است. شاید مالکان از قیمت اسمی خانه 
خود خوش��حال باشند ولی اصل قضیه رقمی است که معامله صورت می گیرد، نه آنچه 

از سوی مالک اعالم می شود.
خس��روی تاکید کرد: معنای واقعی کاهش ۶۰درصدی معامالت این است که قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و طبیعتاً طرف عرضه باید قیمت ها را پایین بیاورند. به اعتقاد 
من در ماه های آینده این اتفاق می افتد و مالکان مجبور می شوند قیمت های پیشنهادی 

را کاهش دهند.
آمار کل به تورم منطقه ای ملک دامن می زند

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با انتقاد از اعالم افزایش مداوم قیمت مسکن گفت: 
زمانی که مراکز آماری، درصد کلی از افزایش قیمت مس��کن اعالم می کنند عده ای از 
این فضا سوءاس��تفاده می کنند و دیگر مشکل بتوان انتظار داشت قیمت ها پایین بیاید. 
ش��اخص قیمت ش��هر تهران در خردادماه توسط بانک مرکزی ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار 
توم��ان در هر متر مربع اعالم ش��ده در حالی که در بس��یاری از مناطق جنوب تهران، 
میانگی��ن روی اعداد 5تا 7میلیون تومان اس��ت، اما اعالم میانگین کل برمبنای قیمت 
مناطق ش��مال، شرق و غرب تهران که اتفاقاً تعداد معامالت آن زیاد است، می تواند به 
ت��ورم مناطق جنوبی هم دامن بزند. من نمی گویم به م��ردم دروغ بگوییم اما اوالً باید 

امیدوارانه صحبت کنیم و دوماً آمار برمبنای مناطق اعالم شود.
وی افزود: وزارت راه و شهرسازی برنامه های مناسبی از جمله احداث ۴۰۰ هزار واحد 
مس��کونی تا سال ۱۴۰۰ و همچنین پیش��نهاد پرداخت وام به مستاجرها را در دستور 
کار قرار داده که در صورت اجرا می تواند منجر به ایجاد تعادل در بازار مس��کن ش��ود. 
این موضوعات باید به اطالع مردم برسد تا بتوانیم فضای بازار فعلی را مدیریت کنیم.

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک درباره قیمت های سرسام آور آپارتمان در منطقه یک 
تهران گفت: منطقه یک به نوعی الکچری محس��وب می ش��ود و مخاطب خاص خود را 

دارد. میانگین قیمت منطقه یک نمی تواند مالکی برای کل بازار مسکن باشد.
مهاجرت مستاجران پایتخت، اجاره بهای شهرهای اطراف تهران را باال برد

همچنین یک مشاور امالک ساکن شهر شهریار گفت: افزایش مهاجرت مستاجران از 
پایتخت، قیمت ها را در شهرهای اطراف تهران باال برده است؛ به گونه ای که مستاجران 

قدیمی این شهرک ها از عهده  قیمت های جدید برنمی آیند.
به گزارش ایرنا، علی محمدی ش��هروند، س��اکن شهریار از خیابان نشین شدن یکی از 
مس��تأجران منطقه شاهدش��هر ش��هریار به دلیل عدم تمکن مالی برای تمدید قرارداد 

سالیانه خود خبر داد.

او با اش��اره به ناتوانی مستاجران مس��کن مهر این منطقه برای تمدید قرارداد اجاره 
خود، گفت: مردم این منطقه قدرت هماهنگ ش��دن با افزایش نرخ اجاره بها را ندارند. 
محمدی توضیح داد: مس��تأجر یکی از بلوک های مس��کن مهر شاهدشهر شهریار چهار 
روز است که با اسباب و وسیله خود در خیابان به سر می برد. او سال گذشته خانه 7۰ 
مت��ری خود را با ودیع��ه ۱5 میلیونی رهن کرده بود که امس��ال و در پی ناتوانی برای 
اضافه کردن رقم ۲5میلیون به ودیعه سال قبل و رسیدن موعد پایان قرارداد اکنون در 
کوچه به سر می برد. شاهدشهر یکی از شهرهای استان تهران است. این شهر در بخش 

مرکزی شهرستان شهریار قرار دارد.
محمدی با توضیح اینکه متأس��فانه موج گرانی خانه به این منطقه هم رسیده است، 
گف��ت: این در حالی اس��ت که مردم این منطقه قدرت هماهنگ ش��دن با افزایش نرخ 

اجاره بها را ندارند.
سرریز جمعیت از پایتخت به شهرهای اطراف

طاهری، فرماندار شهرس��تان ش��هریار نیز یک ماه پیش و در مراسم ساخت و احدث 
۲۰۹۹ واحد مس��کونی در شهر اندیشه، با بیان اینکه شهرستان شهریار و شهر اندیشه 
ظرفیت و پتانس��یل بس��یار خوبی به منظور تولید مس��کن دارد، گفته بود: ۲5 هکتار 
زمین باقی در اختیار کمیته امداد وجود دارد که اگر مساعدت های الزم صورت بپذیرد 
و در آن زمین س��اخت و س��ازی انجام ش��ود، در بهبود وضعیت مس��کن تأثیر بسزایی 

خواهد داشت.
او گفته بود که س��رریز جمعیت از پایتخت به ای��ن مناطق باعث افزایش قیمت ها و 
در عین حال کاهش تعداد مسکن شده است. خسرو میرزایی مشاور امالکی مستقر در 
یکی از ش��هرک های مسکونی شهریار )شهرک ش��اهد( نیز به خبرنگار ما گفت: از بهار 
امس��ال با حجم تقاضای زیادی برای اجاره نش��ینی و حتی خرید ملک در این منطقه 

مواجه هستیم.
وی گفت: مس��تأجران متقاضی رهن و اجاره بیشتر به چشم ما تازه وارد می آیند و به 
نظر می رسد مس��تأجران قدیمی پایتخت هستند که در پی گرانی مسکن به شهرهای 

اطراف از جمله شهریار روی آورده اند.
وی از افزای��ش چند براب��ری قیمت ها در این محله خبر داد و گفت: با وجود افزایش 
نرخ های اجاره و خواست مالکان برای انعقاد قراردادهای جدید با نرخ های باالتر، باز هم 
تعداد تقاضا از عرضه بیش��تر است و در حال حاضر خانه های بدون مستأجر به کمتر از 

عدد انگشتان دست می رسد.
میرزایی ادامه می دهد: یک واحد ۸۴ متری در ش��هرک ش��اهد ش��هریار که در سال 
گذش��ته به مبلغ ۳5 میلیون تومان رهن ش��ده بود اکنون ۶۰ میلیون تومان رهن داده 

می شود.
وی اضافه کرد: مستأجران بومی این منطقه توان پرداخت این رقم ها را ندارند، اما از 
آنجایی که نمی توانند با ودیعه س��ال قبل خانه ای برای خود تهیه کنند سعی می کنند 

از مالکان تخفیف بگیرند و قرارداد خود را تمدید کنند.
به گفته میرزایی افزایش مهاجرت مس��تاجران از پایتخت، قیمت ها را در ش��هرهای 
اط��راف تهران باال برده اس��ت، طوری که مس��تاجران قدیمی این ش��هرک ها از عهده  

قیمت های جدید برنمی آیند.

به دنبال مهاجرت مستاجران پایتخت رخ داد

تاخت و تاز قیمت اجاره در شهرهای اطراف تهران
تقدیر بانک  پاسارگاد از خلق جلوه های ماندگار از جوانمردی و اخالق توسط 

پهلوانان ورزش ملی کشور
 بانک  پاسارگاد، حامی تیم های ملی  کشتی ایران، با قدردانی از حمایت های پرشور مردم در رقابت های انتخابی 
تیم ملی کش��تی آزاد که در روز 7تیرماه ۱۳۹۸ در سالن۱۲هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد، 
در پیامی از افتخارآفرینی های ملی و پیروزمندی های اخالقی کش��تی گیران کش��ور تقدیر کرد. به گزارش روابط 
عمومی بانک پاس��ارگاد، متن پیام به این ش��رح اس��ت: »پیش��ینه  زرین ایران، نگارین از دالوری ها و جوانمردی  
پهلوانانی اس��ت که غیورانه و عزتمند، اندیش��ه های نیک و ارزش های اصالت س��از را متبلور س��اخته اند و کشتی، 
ورزش اول این س��رزمین، تجلی باش��کوهی از فرهنگ غنی و بینش عمیق مردمان ش��ریف این مرز و بوم پرگهر 
اس��ت؛ قرارگاه پهلوانانی که در مکتب عشق و معرفت موالی متقیان حضرت علی)ع( پرورش یافته اند و شاگردان 
ممتاز اخالق و فروتنی و فرزندان خلف پوریای ولی و غالمرضا تختی هس��تند که نه تنها جس��م، بلکه روح خود 
را در پیروی از این بزرگمردان تعالی بخش��یده اند. بانک پاس��ارگاد، همواره تالش های جانانه و افتخارآفرینی های 
فروتنانه   کش��تی گیران سلحش��ور ایران را ارج نهاده است و اینک، همدل و هم آوا با دوستداران این ورزش اصیل، 
قدردان یک عمر تالش بی منت آقای کمیل قاس��می، پرافتخارترین س��نگین وزن کشتی ایران، دارنده  مدال های 
نقره و برنز المپیک ۲۰۱۶ برزیل و ۲۰۱۲ لندن و مدال های سنگین وزن کشتی آزاد آسیا و جهان است. همچنین 
از حرک��ت پهلوانانه  آقای پرویز هادی کش��تی گیر ب��ا اخالق و فروتنی که در احترام به آقای کمیل قاس��می، در 
هنگام خداحافظی این کشتی گیر محجوب جویباری، این رقیب دیرینه خود را بر دوش گرفت و صحنه هایی زیبا 
از جوانمردی و قدرشناس��ی به یادگار گذاش��ت، تجلیل می کند و از آقای حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان، 
که به رس��م ادب و فروتنی، دس��ت حریف خود را به عنوان برنده میدان باال برد و تندیس��ی از اخالق و منش��ی 
ارزش��مند را در ذهن جوانان ایران زمین خلق  کرد، تقدیر می کند. مفتخریم تمام قد در کنار پهلوانانی ایس��تاده ایم 
که با پاسداش��ت ارزش های اصیل اخالقی ایرانی، رس��م فتوت، فروتنی، ادب و احترام را زنده  نگاه  داشته اند و در 
مراس��می ویژه، از افتخار آفرینی های ملی و پیروزمندی های اخالقی این س��ه قهرمان نامدار کشتی کشور آقایان 

کمیل قاسمی، پرویز هادی و حسن یزدانی تقدیر به عمل خواهیم آورد.«

هشدار به دارندگان حساب بانکی
بانک مرکزی هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد

در پی ارسال پیامکی با مضمون »با پرداخت 5۰۰۰ تومان به مدت دو سال سامانه پیامکی بانکی خود را تمدید 
کنید« بانک مرکزی هشدار داد که این بانک هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی ندارد.

 ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، برخ��ی از هموطنان اخیرا پیامکی دریافت کرده اند با این مضمون که 
»مهلت س��رویس پیامک بانکی حساب ش��ما به اتمام رس��یده و هم اکنون بدون حضور در شعب بانک، سرویس 
اطالع رس��انی پیامکی حس��اب خود را با مراجعه به درگاه پرداخت بانک مرکزی با پرداخت 5 هزار تومان به مدت 
دو سال تمدید کنید« که کالهبرداران با این ترفند قصد دارند اطالعات حساب بانکی افراد را به منظور سودجویی 

و فیشینگ )phishing ( به دست آورند.
بانک مرکزی در این زمینه ضمن هش��دار به هموطنان، اعالم کرد که این بانک هیچ گونه درگاه پرداخت بانکی 
ندارد و این اقدام، کالهبرداری محسوب می شود، بنابراین از ارائه اطالعات حساب خود به افراد ناشناس و از طریق 

هر کانال ارتباطی، اکیداً خودداری کنید.
از سوی دیگر، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در واکنش به اخباری مبنی بر تخلف ۳۰۰میلیارد تومانی یکی 
از صرافی ها در سامانه نیما گفت: سامانه نیما قدرت رصد منابع ارزی را به بانک مرکزی داده و نباید به دلیل یک 

تخلف، اصل کارکرد نیما را مخدوش کرد.
صمد کریمی در نشس��ت ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به تخلف ۳۰۰ میلیارد تومانی در سامانه 
نیما واکنش نش��ان داد و گفت: نباید س��امانه ای را که ۱۸ میلیارد دالر در آن انتقال مالی انجام شده است با یک 
اتفاق قضاوت کرد، زیرا بانک مرکزی از همان ابتدا به صادرکنندگان و واردکنندگان اعالم کرده تا اگر به کارگزار 

اعتماد ندارند به او ریال نداده و به حسابش قبل از دریافت ارز، واریز نداشته باشند.
به گفته وی، هشدار بانک مرکزی به خریداران ارز از سامانه نیما این بوده که ابتدا ارز را در حساب خود رؤیت 
کنید و سپس ریال آن را پرداخت نمایید، بنابراین سامانه نیما تاکنون هم توانسته کارکرد مناسب خود را داشته 
باش��د. مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: رفتار بانک مرکزی کاماًل کمک کننده به صادرکنندگان بوده و 
از ابتدای اردیبهشت ماه صادرکنندگان می توانند ارز خود را بدون سیستم بانکی و مراجعه به صرافی ها به صورت 
مستقیم به واردکنندگان واگذار کنند. این در شرایطی است که صادرکننده نیز باید همکاری الزم را در بازگشت 

ارز صادراتی خود داشته باشد تا تأمین نیازهای ارزی به خوبی صورت گیرد.

محمدتقی فیاضی
کارشناس اقتصادی



فرص��ت امروز: س��ال ۹7 از هر نگاه، س��ال تلخ و س��ختی برای جذب 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران بود؛ از یک سو، با خروج آمریکا از برجام 
در اردیبهشت ماه این سال، سرمایه گذاران ترغیب شدند تا مشخص شدن 
موضع نهایی اروپا در قبال برجام منتظر بمانند و از سوی دیگر، با جهش 
قیمت ارز عمال ورود سرمایه خارجی به کشور با چالش بی ثباتی نرخ برابری 
ارزها مواجه ش��د. در همین حال، جدیدترین ارزیابی های صورت گرفته از 
س��وی نهادهای بین المللی نش��ان می دهد که پ��س از تحریم های جدید 

آمریکا، میزان ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران تغییر کرده است.
»س��ازمان همکاری های اقتصادی و توس��عه« در تازه ترین ارزیابی خود 
اعالم کرده که در درجه بندی ریس��ک س��رمایه گذاری، ای��ران در گروه ۶ 
قرار گرفته اس��ت. واژه »او.ای. س��ی.دی« )OECD( که امروزه از کاربرد 
زی��ادی در عرصه اقتصاد بین الملل برخوردار ش��ده و ه��ر روز به کرات بر 
زبان تحلیلگران اقتصادی و رس��انه ها جاری می شود، مخفف نام انگلیسی 
»س��ازمان همکاری اقتصادی و توسعه« است. این سازمان که مقر آن در 
پاریس است، به عنوان باشگاه کشورهای ثروتمند، مرکز پژوهشی، موسسه 

نظارتی و دانشگاه غیرآکادمیک یاد می شود.
در تازه تری��ن گزارش »س��ازمان همکاری های اقتصادی و توس��عه« اما 
ایران وضعیت خوبی در میزان ریس��ک سرمایه گذاری خارجی ندارد. این 
شاخص که وضعیت سرمایه گذاری در کشورهای مختلف جهان را از عدد ۱ 
)کم ریسک ترین( تا 7 )پرریسک ترین( طبقه بندی می کند، ایران را در جمع 

کشورهایی قرار داده که ریسک نسبتاً باالیی برای سرمایه گذاری دارند.
براساس جدیدترین اطالعات ارائه شده از سوی صندوق ضمانت صادرات، 
پیش از نهایی شدن برجام، شاخص ریسک سرمایه گذاری در اقتصاد ایران 
7 بوده، اما پس از این قرارداد به عدد 5 کاهش یافته است، با این وجود و 
پس از خروج آمریکا از برجام، بار دیگر رده ایران در این حوزه یک شاخص 

افت داش��ته است. به گزارش ایسنا، هرچند مس��ائل داخلی اقتصاد ایران 
نیز می تواند در این حوزه تأثیرگذار باش��د و پیگیری برخی سیاس��ت های 
اصالحی برای بهبود جایگاه کشور تأثیری مثبت به همراه خواهد داشت، اما 

قطعاً تحریم های بین المللی در این زمینه عاملی کلیدی به شمار می رود.
جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران در سال های اخیر

در همی��ن زمین��ه، س��یدمحمد واعظی، عضو ات��اق بازرگان��ی ایران و 
کارش��ناس عرصه صادرات معتقد است: امروزه تمامی شرکت هایی که در 
س��طح بین المللی قصد س��رمایه گذاری دارند، ارزیابی های خود را در سه 
س��ایت بین المللی انجام می دهند. این سایت ها که جایگاه خود در عرصه 
اقتصاد بین الملل را قطعی کرده اند، مرجع تمام ارزیابی ها به شمار می روند. 
آنچه در سال های اخیر اتفاق افتاده این روند است که یکی از این سایت ها 
در هفت سال گذشته هیچ ارزیابی از اقتصاد ایران ارائه نکرده و دو سایت 

دیگر نیز ریسک سرمایه گذاری را باال اعالم کرده اند.
ب��ه اعتقاد این عضو ات��اق بازرگانی، در دوره برجام نیز هرچند س��طح 
همکاری ه��ای بین المللی اقتصاد ایران افزایش یاف��ت اما در عمل تفاوت 

چشمگیری در جایگاه ریسک پذیری اقتصاد ایران به وجود نیامد.
واعظی در توضیح میزان اهمیت این ش��اخص ها در جذب سرمایه گذار، 
توضیح داد: برای مثال کشوری مانند قطر در حال حاضر برای سرمایه گذاری 
جدید یک کش��ور با ریسک بسیار پایین طبقه بندی می ش��ود؛ از این رو 
وقتی این کشور اعالم می کند که یک پروژه جدید را برای سرمایه گذاری 
عرضه خواهد کرد، حتی در صورتی که ضریب بازده پیش بینی شده برای 
این طرح دو تا س��ه درصد باش��د، با این وجود تعداد زیادی شرکت برای 
سرمایه گذاری اعالم آمادگی می کنند، اما وقتی ریسک سرمایه گذاری باال 
باشد، حتی با بازده بیش از ۱5درصد نیز تعداد سرمایه گذاران متقاضی زیاد 

نخواهد بود و حتی امکان دارد هیچ کسی اعالم آمادگی نکند.

چگونگی محاسبه میزان ضریب ریسک پذیری
او درباره چگونگی محاس��به این میزان ضریب ریسک پذیری نیز گفت: 
یکی از اصلی ترین ش��اخص ها در ای��ن زمینه نحوه ارتباط بین المللی یک 
اقتصاد در عرصه جهانی اس��ت. ما از سال گذشته ارتباط خود با سوییفت 
را از دست دادیم، بانک ها و بیمه های بین المللی همکاری های خود با ما را 
متوقف کرده اند و این مس��ائل فضای مثبتی در سطح بین المللی به وجود 

نمی آورد.
این کارشناس عرصه صادرات ادامه داد: میزان اثرگذاری برجام تا حدی 
بود که سایت doing business که وضعیت ۱۹۰ کشور را در این حوزه 
بررس��ی می کند، اعالم کرد که جایگاه ایران به رتبه ۱۱7 کاهش یافته اما 
در یک سال اخیر با آغاز دوباره روند نزولی به رتبه ۱۲۸ افزایش یافته است.
واعظی در پاس��خ به این س��وال که با وجود شرایط تحریم، چه اقدامات 
داخلی می توان برای بهبود جایگاه ایران انجام داد؟ اظهار داشت: کشوری 
مانند گرجس��تان با وجود آنکه ظرفیت سرمایه گذاری گسترده ای نداشته 
اما در س��ال های اخیر توانسته با بهبود برخی سیاست های داخلی خود و 
تبلیغات الزم، جایگاه خود را بهبود بخشد. ما نیز با وجود آنکه با تحریم های 
محدودکننده مواجهیم اما می توانستیم در برخی حوزه ها عملکردی بهتر 

داشته باشیم.
وی در پایان اضافه کرد: چین از حدود ۱5 س��ال پیش س��ایتی را فعال 
کرده که تنها در حوزه س��رمایه گذاری در این کشور فعالیت می کند و هر 
س��رمایه گذاری که قصد ورود به چین را داشته باشد با بررسی این سایت 
ابعاد مختلف اقتصادی این کشور، میزان ریسک پذیری و چگونگی دریافت 
حمایت های الزم را خواهد دید. این در شرایطی است که ما در ایران هرگز 
چنین مجموعه ای نداشته ایم و حتی اگر تمام تحریم ها را نیز کنار بگذاریم، 

نتوانسته ایم در تبلیغ ظرفیت های خود کاری جدی انجام دهیم.

ریسک سرمایه گذاری خارجی در ایران و جهان چقدر است؟

دست انداز سرمایه گذاری خارجی در ایران

در هش��تاد و شش��مین نشست ش��ورای گفت وگو که به ریاست فرهاد 
دژپس��ند، وزیر اقتصاد در اتاق ایران برگزار ش��د، مشکالت اجرایی بسته 
سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد 
ارز صادراتی سال گذشته صادرکنندگان بررسی شد و در پایان، قرار شد تا 
کمیته ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت 

اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را در این زمینه اعالم کند.
در پی تصویب بخش��نامه جدید بانک مرک��زی در ابتدای خردادماه ۹۸ 
و ارجاع برخی مش��کالت از سوی ش��وراهای گفت وگوی استانی و فعاالن 
بخش خصوصی، بررسی مشکالت اجرایی این بسته سیاستی و نحوه رفع 
تعهد ارز صادراتی سال ۹7 صادرکنندگان، در دستور کار دبیرخانه شورای 

گفت وگو قرار گرفت.
به اعتق��اد فعاالن اقتصادی، در نظر نگرفتن موان��ع جدی انتقال ارز به 
کشور در زمان تحریم و عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و دیگر کشورها، 
عملیاتی نبودن روش های برگش��ت ارز و نادیده گرفتن برخی از ش��رایط 
تجارت به ویژه در مراودات تجاری با کش��ورهایی نظیر عراق و افغانستان 
از جمله موانعی هس��تند که روند برگشت ارز به داخل را با مشکل مواجه 

ساخته است.
در این رابطه س��ه مش��کل عمده از سوی دبیرخانه ش��ورای گفت وگو 
شناس��ایی ش��ده که به باور بخش خصوصی بدون توجه به آنها و تعریف 
مدل ه��ای جدید، نمی توان به بازگش��ت ارز صادراتی تکیه کرد. نکته اول 
عدم امکان واردات با استفاده از ۱۰۰درصد ارز بازگشتی حاصل از صادرات 
است؛ براساس اظهارات مظفر علیخانی، معاون امور فنی و خدمات بازرگانی 
اتاق ایران، فرآیند تبدیل کاالی صادراتی به ارز یک فرآیند پرهزینه است 
که برگش��ت آن به چرخه اقتصاد می تواند با واردات محقق ش��ود اما الزام 
برگش��ت به سیس��تم بانکی و تبدیل دوباره ارز به کاالی وارداتی از شبکه 
بانکی موجب تحمیل هزینه های مضاعف )هزینه تبدیل و نقل وانتقال( به 

صادرکننده ای است که خود برای واردات به ارز نیاز دارد.
وی تصری��ح کرد: طبق تازه ترین بخش��نامه بانک مرکزی، 5۰درصد ارز 
صادراتی باید در س��امانه نیما عرضه شود، حداکثر ۲۰درصد آن به صورت 

اس��کناس و مابقی در قالب واردات در مقابل صادرات به کشور برگردد، اما 
با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم، فعاالن اقتصادی قادر به رعایت 
این مدل نیس��تند و پیشنهاد می کنند که شیوه برگشت ارز از بین همین 
روش ها، متناس��ب با نوع کاال و کش��ور مقصد توسط صادرکننده انتخاب 

شود.
علیخان��ی با بیان این مطلب که بخش خصوصی مبنای اصلی دولت که 
تأمین نیاز کشور به ارز است را درک کرده و بر همین اساس عمل خواهد 
کرد. از طرفی طبق آمار موجود پس از ساده سازی روند برگشت ارز، شاهد 
افزایش میزان ارز برگشتی به داخل هستیم. بنابراین می توان با بررسی های 
بیشتر به الگوهای جدیدتر و بهتری برای این مسئله مهم دست پیدا کنیم.
در ادامه این نشست هزینه باالی بازگشت ارز حاصل از صادرات ریالی به 
کش��ورهای عراق و افغانستان و وجود احتمال عدم پذیرش اسناد صادرات 
ریالی قبل از تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹7 به کش��ورهای عراق و افغانس��تان از 
سوی بانک مرکزی ایران، به عنوان دو مشکل دیگری که بخش خصوصی 
با آنها روبه رو اس��ت، مطرح ش��د. بخش خصوصی معتقد است اگرچه این 
راه حل دیده ش��ده که صادرکننده ریال را به یک صرافی مورد تأیید بانک 
مرکزی تحویل دهد، اما این به معنای رفع تعهد نیس��ت و صرافی باید ارز 
را به داخل کش��ور آورده و در نیما ثبت کن��د تا رفع تعهد صورت پذیرد؛ 
انجام این عملیات حدود ۸ تا ۱۲درصد برای صادرکننده هزینه دارد و این 
مشکلی اس��ت که وجود دارد چرا که سود صادرات چندان باال نیست که 
این میزان هزینه به آن تحمیل ش��ود. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با تأیید پیشنهادهایی که از سوی نمایندگان بخش خصوصی عنوان 
ش��د از لزوم تدوین راهکارهایی برای توس��عه صادرات به ویژه در شرایط 
حساس کنونی سخن گفت. وی از شورای گفت وگو خواست تا در این مورد 

با حساسیت بیشتری تصمیم گیری کنند.
صم��د کریمی، نماینده بانک مرکزی در واکنش به اظهارات علیخانی و 
پیشنهادهایی که توسط دبیرخانه شورای گفت وگو تهیه و اعالم شد، اعالم 
کرد: برای بهره گیری از مدل های جدیدی که بتواند ارز موردنیاز کشور را 
آسان تر تأمین کند، آمادگی داریم. البته وی با پیشنهاد علیخانی مخالفت و 

روی این نکته نیز تأکید کرد که عرضه 5۰درصد از ارز صادراتی در سامانه 
نیما باید انجام شود تا از این طریق ارز موردنیاز کشور تأمین شود. با توجه 

به وضعیت صادرات نفت، این مهم باید محقق شود.
براس��اس اظهارات وی از ابتدای س��ال جاری 5 میلیارد دالر در سامانه 
نیما عرضه شده که یک میلیارد آن مربوط به واحدهای کوچک و متوسط 
است. کریمی گفت: از طرفی میزان ارز عرضه شده در این سامانه مربوط به 

صادرات سال ۹7 نیز بیش از ۱۸ میلیارد دالر است که آمار خوبی است.
در نهایت با توجه به تأکید فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورای 
گفت وگو در مورد لزوم برگشت ارز، تأمین نیازهای ارزی و رعایت ترکیبی 
که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی آمده است، مقرر شد کمیته ای متشکل 
از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 

اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعالم کند.
وی تصریح کرد: رویکرد دولت در این برهه حساس، تقویت تولید و رونق 
بخشیدن به صادرات است. از طرفی به خوبی می دانیم که برای اجرای انواع 
پروژه ها در کشور به انتقال تکنولوژی و ارز نیاز است، بنابراین تمام تالش 

خود را در این زمینه خواهیم کرد.
در بخش دیگری از این نشس��ت، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 
و دبیر شورای گفت وگو از حضور الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیسیون 
اقتصاد مجلس در نشست شورای گفت وگو به عنوان عضو جدید خبر داد. 
پیش از این محمدرضا پورابراهیمی که ریاست کمیسیون اقتصاد مجلس را 
به عهده داشت در جلسات شورای گفت وگو حضور پیدا می کرد. او سپس با 
اش��اره به برگزاری شورای سران سه قوه و لزوم حضور بخش خصوصی در 
کمیسیون فرعی این شورا از دعوت نمایندگان بخش خصوصی به منظور 

حضور در جلسات این کمیسیون برای نخستین بار خبر داد.
الیاس حضرتی، رئیس جدید کمیس��یون اقتصاد مجلس نیز با تأکید بر 
احیای جایگاه و هویت اصلی بخش خصوصی در اقتصاد ایران از مطرح شدن 
الیح��ه ارزش افزوده تا پایان م��رداد ماه در صحن علنی مجلس خبر داد و 
گفت: بخش خصوصی همچنان فرصت دارد تا دیدگاه ها و پیش��نهادهای 

خود را در این رابطه با نمایندگان مجلس در میان بگذارد.

سرانجام همه چیز به کمیته مشترک دولت و بخش خصوصی سپرده شد

تعیین تکلیف نحوه برگشت ارز صادراتی

یادداشت

کانال مالی ایران و اروپا؛ تالقی اقتصاد و 
سیاست

کانال مالی اروپا صرفا یک خط اعتباری اس��ت که بس��ته به اس��تفاده و 
اعتباری که برای آن در نظر گرفته می شود، وزن آن هم تعیین می شود. به 
بیان دیگر ساز و کار مالی این کانال نقش چشمگیری در میزان اهمیت آن 
دارد. چنانچه بنا باش��د ایران از طریق این کانال کاال یا خدمات تعیین شده 
را بخ��رد و در مقابل پول آن را بدهد، عمال هیچ اتفاقی نیفتاده اس��ت زیرا 

تهیه منابع کافی برای ایران مقدور نیست.
از س��وی دیگر اروپ��ا می تواند برای ایران خط اعتب��اری باز کند و از این 
طریق نیازهای کشور تامین شود و چند سال بعد پول آن اخذ شود. این راه 
حل اگر با برنامه ریزی همراه نباش��د، می تواند بر میزان بدهی های خارجی 
بیفزای��د. بهترین روش برای ایران خرید کاال از ایران اس��ت و مبادله آن با 
کاالهای مورد نیاز کش��ور از طریق اینستکس اس��ت. این میان کاالیی که 
در ایران تولید می ش��ود و در اروپا طرفدار دارد، نفت و برخی از محصوالت 
پتروش��یمی است که در لیس��ت تحریم ها قرار دارند. در این میان با توجه 
ب��ه نقش اندک دولت در اروپا و حاکمیت بخ��ش خصوصی بر اقتصاد، باید 
راهی یافت ش��ود تا شرکت های بخش خصوصی بتوانند بدون مشکلی نفت 
موردنی��از خود را تهیه کنند و س��پس اعتباری به ان��دازه ارزش فروش در 

اینستکس باز شود تا ایران هم بتواند نیازهای خود را برطرف کند.
راه حل س��وم با توجه به حساس��یت و اعالم صریح ایاالت متحده که هر 
شرکتی از ایران نفت بخرد در لیست تحریم  های این ابرقدرت خواهند رفت، 
ش��رکت های اروپایی را به شدت محافظه کار کرده است. این میان راهکاری 
چون خرید نفت ایران از طریق دولتا و س��پس فروش آن به ش��رکت ها هم 
می تواند پاسخی به شرایط امروز باشد. پرواضح است این راه هنگامی عملی 
خواهد شد که دولت های اروپایی بخواهند ریسک عصبانی شدن کاخ سفید 
را ب��ه جان بخرند که چندان محتمل نیس��ت. این کامال ب��ا چین متفاوت 
اس��ت زیرا در غول ش��رق دولت مالک بخش مهمی از کارخانه هاس��ت و به 
همین دلیل با دس��ت باز نسبت به آمریکا و دستورالعمل های آن بی توجهی 
می کنن��د. درنتیج��ه اگر اروپایی ها صرف��ا کانالی برای فروش ب��ه ایران باز 
کردند، عمال چیزی عوض نشده چرا که مساله اصلی برای کشورهای تحت 
تحری��م منابع ارزی کافی اس��ت. این روش تنها تفاوتی که نس��بت به قبل 
ایجاد می کند خرید و فروش با ارزهای دیگر مثال یورو است. این میان نقش 

دیپلماسی و فشار سیاسی مهم است.
آغاز کار کانال مالی با ایجاد اعتبار برای ایران معنای واقعی خواهد گرفت 
و باید منتظر ماند و دید دولت های قاره سبز تا چه اندازه برای حفظ برجام 

حاضر به همکاری و همدلی با ایران هستند.

با ابالغ وزیر صنعت، معدن و تجارت
ستاد الحاق ایران به WTO دوباره فعال شد

معاون توس��عه بازارهای صادراتی سازمان توس��عه تجارت از دستور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برای پیگیری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت 

خبر داد و گفت ستاد الحاق ایران به WTO دوباره فعال شده است.
به گزارش مهر، حمید زادبوم، معاون توس��عه بازارهای صادراتی سازمان 
توس��عه تجارت در سومین جلسه کمیته کارشناسی ش��ورای عالی توسعه 
صادرات غیرنفتی با اش��اره به ابالغ وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان 
 WTO توس��عه تجارت ایران درخصوص فعال سازی س��تاد الحاق ایران به
گفت: با همکاری دفتر همکاری های چندجانبه وزارت امور خارجه، به زودی 

این ستاد با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط تشکیل خواهد شد.
در ادامه این جلسه، جهانگیر حبیبی، معاون اداری و مالی شرکت سهامی 
نمایش��گاه های بین المللی تهران نیز با تشریح فرآیند حضور ایران در اکسپو 
۲۰۲۰ امارات گفت: در این اکس��پو زمینی به مساحت ۲ هزار متر مربع به 
ایران اختصاص داده ش��ده و پاویون کش��ورمان در کنار پاویون کشورهای 
فرانسه و مکزیک برپا خواهد شد. او سپس اختصاص ردیف بودجه به حضور 
در اکس��پوها و همچنین ساخت نمونه پاویون ایران در زمینی که به منظور 
برگزاری اکسپو در منطقه پرند اختصاص دارد، را پیشنهاد داد. در ادامه هم 
مدیرکل دفتر آسیا - اقیانوسیه به ارائه گزارش درخصوص توسعه تجارت با 

کشورهای هند، چین، افغانستان و پاکستان پرداخت.

مرکز آمار ایران گزارش داد
سیب زمینی رکورددار افزایش قیمت در 

خردادماه
آمارهای رس��می نش��ان می دهد که در خردادماه امسال نسبت به همین 
ماه در س��ال قبل، در بی��ن کاالهای خوراکی بیش��ترین افزایش قیمت در 

سیب زمینی، رب گوجه فرنگی و پیاز ثبت شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، آمار جدید مرک��ز آمار ایران از متوس��ط قیمت اقالم 
خوراک��ی در مناطق ش��هری ای��ران در خردادماه از ای��ن حکایت دارد که 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به سیب زمین 
ب��ا ۲۹۶.۸ درصد، رب گوجه فرنگی ب��ا ۲۴5.۶ درصد، پیاز با ۱5۶.۴ درصد، 

گوجه فرنگی با ۱۴۳.۹ درصد و شکر با ۱۱۹.۴ درصد است.
بررس��ی قیمت این اقالم نش��ان داد که س��یب زمینی در خردادماه سال 
گذشته برای هر کیلو حدود ۱,۶7۰ تومان بوده که به 5,۸5۶ تومان رسیده 
اس��ت. همچنی��ن پیاز از ۱75۸ تومان به 7۳۸۰ توم��ان، رب گوجه فرنگی 
از ۶۱۶۸ توم��ان به ۲۰ هزار و 5۶۶ تومان، گوج��ه فرنگی از ۲۲۱7 تومان 

به 5,57۹ تومان به طور متوسط در هر کیلو افزایش قیمت داشته است.
در س��ایر اقالم در خردادماه سال ۹۸ تورم گوشت گوسفند ۱۰۴ درصد، 
گوش��ت گاو یا گوس��اله ۱۱۹ درصد و مرغ ماشینی 57 درصد گزارش شده 
است. برنج ایرانی نیز در خرداد امسال در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶5 
درصد افزایش قیمت داشته و از حدود ۱۳هزار و 7۶۶ تومان در هر کیلو به 

۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
این در حالی اس��ت که بیش��ترین افزایش قیمت در خردادماه نسبت به 
اردیبهش��ت ماه، به س��یب زمینی با ۱۳.۲ درصد، پرتقال محصول داخل با 

۱۰.۳ درصد و برنج ایرانی درجه یک با ۱۰.۲ درصد اختصاص دارد.
پی��ش از این مرکز آمار ایران تورم ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه را ۳7.۶ 
درصد اعالم کرده بود که نسبت به اردیبهشت با افزایش ۳.۴ درصدی همراه 
ش��د. همچنین تورم نقطه به نقطه )نس��بت به ماه مشابه سال قبل( 5۰.۴ 
درصد اعالم شده بود که در مجموع تورم در بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها 

را به 5۴.۹ درصد می رساند.
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فرصت امروز: س��رانجام یکصد و هفتاد و شش��مین نشست اوپک در 
وین برگزار شد و همان طور که از ابتدا پیش بینی می شد، اعضای اوپک 
ب��ا تمدید توافق کاهش عرض��ه نفت برای ۹ ماه دیگر و تا مارس ۲۰۲۰ 
موافقت کردند. همچنین منشور همکاری اوپک و غیراوپک با اضافه شدن 
بن��د موردنظر ایران به تایید اعضا رس��ید و در پای��ان، دبیرکلی محمد 

سانوسی بارکیندو نیز برای یک دوره سه ساله دیگر تمدید شد.
در این نشس��ت که با حضور ۱۴ کش��ور عضو اوپک از جمله ایران و 
۱۰ کش��ور صادرکننده نفت غیر عضو اوپک از جمله روسیه برگزار شد، 
ایران تنها کشوری بود که باوجود تایید متن پیشنهادی منشور همکاری 
کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک از سوی همه کشورهای حاضر، با این 
متن شدیداً مخالفت کرد و در پایان ۱۳ کشور عضو اوپک را بر آن داشت 
تا با هدف جلب نظر ایران، بندی به این منشور اضافه و تأکید کنند: »هر 
آنچه در متن منش��ور همکاری اوپک و غیراوپک آمده، کاماًل داوطلبانه 

است و با کلیات اساسنامه اوپک تضادی ندارد.«
هشدار زنگنه در مورد تضعیف اوپک

ت��ا پیش از برگزاری نشس��ت جی ۲۰ در روزهای گذش��ته، احتمال 
تمدید توافق تا پایان س��ال ۲۰۱۹ مطرح بود، اما مذاکرات سران روسیه 
و عربستان در حاشیه اجالس گروه ۲۰ گمانه زنی ها از تمدید توافق را تا 
پایان س��ه ماه اول ۲۰۲۰ گسترش داد چراکه تغییر تحوالت اخیر بازار 
نفت اعضای اوپک را نگران بازگشت مازاد عرضه به بازار و افت قیمت ها 

کرده بود.
به  گزارش ایسنا، روند تصمیم گیری اوپک موجب نارضایتی زنگنه شد 
و وزیر نفت کشورمان برای چندمین بار نسبت به تضعیف اوپک هشدار 
داد و قبل از شروع نشست اوپک در جمع خبرنگاران اعالم کرد که من 
مش��کلی با کاهش تولید ندارم؛ مشکل و گرفتاری اصلی اوپک در حال 
حاضر، یکجانبه گرایی اس��ت. اوپک به صحبت، مشورت و تصمیم گیری 
جمعی برای مسائل نیاز دارد؛ این روال اوپک نبوده است که یکی دو نفر 
خارج از اوپک توافق کنند و بر توافق خود در اوپک مهر تأیید بزنند. این 

بزرگ ترین خطری است که اوپک با آن روبه روست.
او ب��ا بی��ان اینکه اوپک ۱۴ عض��و دارد و همه مس��ائل باید در جمع 
اوپکی ها بررسی و تصمیم گیری شود، گفت که اوپک باید به عنوان اوپک 
وجود داشته باشد، اما االن به شدت تضعیف شده است، ما اینجا نیستیم 
تا تصمیم هایی را که در بیرون گرفته می ش��ود، اجرا کنیم. معتقدم اگر 
اوپک می خواهد زنده بماند، باید تصمیماتش را در داخل اوپک بگیرد، نه 

اینکه دستورالعمل را از خارج اوپک دریافت کند.
به گفته وزیر نفت، در حال حاضر، فقط یکجانبه گرایی ترامپ نیس��ت 
که دنیا را تهدید می کند، بلکه برخی یکجانبه گرایی های دیگر هم وجود 
دارد. اوپ��ک جایی برای تصمیم گیری های جمعی اس��ت و فکر می کنم 

اعضای اوپک هم در مقابل رویه ای غیر از این مقاومت می کنند.
حفظ موجودیت اوپک مهم ترین مسئله است

زنگن��ه چندی��ن بار در جم��ع خبرن��گاران حاضر ش��د و در آخرین 
صحبت های خود قبل از شروع نشست در پاسخ به پرسشی درباره اینکه 

در این نشس��ت، چه هدفی را دنبال می کنید، بر حفظ موجودیت اوپک 
تاکید کرد و گفت: در این نشست، شاید هیچ چیز. زیرا قیمت برای ما بد 
نیست که )بخواهیم( باالتر برود. این مسئله اصلی ما نیست. مسئله اصلی 
ما افزایش صادرات نفت است. ضمن اینکه برای من مهم است موجودیت 
اوپک را حفظ کنم. موجودیت اوپک برای ما مهم ترین مسئله است و فکر 
می کنم دستاوردی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری درون اوپک داشتیم.

صدای ایران شنیده شد
وی به نخستین پرس��ش مبنی بر موضع ایران در قبال تمدید توافق 
کاهش تولید اینگونه پاسخ داد: هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اما ما 
مش��کلی با تمدید تصمیم قبلی یا حتی افزایش میزان آن نداریم. آنچه 
از نظر ما اش��کال داشت، روش طرح و پخت وپز این تصمیم بود که فکر 

می کنم حرف ما به خوبی شنیده شد.
زنگن��ه در پاس��خ به خبرنگاری که به نق��ل از وی گفت اوپک به ابزار 
سیاس��ی تبدیل ش��ده اس��ت، عنوان کرد: اوپک به ابزار سیاسی تبدیل 
نشده، اما با ادامه رویه فعلی، به ابزار سیاسی تبدیل می شود و این خطر 

بزرگی است که اوپک را تهدید می  کند.
وزی��ر نف��ت در پاس��خ به اینکه ب��ا توجه ب��ه نگرانی ش��ما از برخی 
یکجانبه گرایی ها، اعض��ای اوپک چگونه می توانند همبس��تگی خود را 
با ایران نش��ان دهند، گفت: نگرانی من از این اس��ت که اوپک یکجانبه 
تصمیم بگیرد و یک یا دو نفر از جانب اوپک صحبت کنند؛ اوپک یعنی 

۱۴ عضو با حق مساوی.
وی در پاس��خ به اینکه آیا ش��ما فکر می کنید در ارتباط با اتفاق های 
مربوط به تحریم ها صدای تان ش��نیده شده اس��ت، تصریح کرد: بیشتر 
اعضای اوپک تحریم های تحمیلی آمریکا ضد ایران را محکوم می کنند، 
ام��ا برخی دیگر ب��اور دارند که اوپک مأموریت ن��دارد آمریکا را محکوم 

می کند.
زنگنه در پاس��خ به این پرسش که آیا شما از این کشورها می خواهید 
که پیش از پایان نشست، آمریکا را محکوم کنند، گفت: من درخواستی 
نکردم، زیرا برخی از اعضای اوپک معذوریت هایی دارند که به آنها اجازه 

نمی دهد آمریکا را محکوم کنند.
هر چقدر بتوانیم نفت صادر می کنیم

اما ایران در این نشست به دنبال چه چیزی بود؟ زنگنه اینگونه پاسخ 
داد که در این نشست، شاید هیچ چیز. زیرا قیمت برای ما بد نیست که 
)بخواهیم( باالتر برود. این مسئله اصلی ما نیست. مسئله اصلی ما افزایش 
صادرات نفت است. ضمن اینکه برای من مهم است موجودیت اوپک را 
حفظ کنم. موجودیت اوپک برای ما مهم ترین مسئله است و فکر می کنم 

دستاوردی برای بهبود فرآیند تصمیم گیری درون اوپک داشتیم.
پاسخ به پرسشی درباره تحریم های آمریکا علیه ایران و صادرات نفت 
کش��ورمان هم اینگونه بود که کاری نمانده اس��ت که آمریکا علیه ایران 
نکرده باشد. اروپا نیز در زمینه خرید نفت هیچ گونه همراهی با ما نداشته، 
بنابراین کار ما مشکل است. اما درباره پیش بینی تحقق درآمدهای نفتی 
در بودج��ه با توجه به تحریم نفت ای��ران، ما هر چقدر که بتوانیم، نفت 

صادر می کنیم. اما پتانسیل عرضه نفت ایران در بازار خاکستری جوابی 
بود که زنگنه چیزی نمی توانست در این باره بگوید و تاکید کرد که حتی 
ی��ک کلمه درباره تحریم ه��ا و قراردادهای مان در دوران تحریم صحبت 
نمی کند و به س��والی مبنی بر اینکه آیا تحریم ها بر ظرفیت تولید نفت 

ایران تأثیر گذاشته اند، پاسخ مثبت داد.
زنگنه در پاس��خ به این پرسش که واکنش شما به تحریم های آمریکا 
ضد صادرات نفت ایران چیس��ت و اینکه آیا خوش��بین هستید توافقی 
که براس��اس آن ای��ران بتواند نفت خود را در همه جای دنیا بفروش��د، 
حاصل شود، عنوان کرد: من قباًل هم گفته ام که تحت فشار و با افزایش 
فش��ار، ایران آماده نیس��ت مذاکره با آمریکا را آغاز کن��د، اما اگر دولت 
آمریکا می خواهد شرایط میان دو کشور را تغییر دهد، باید نخست همه 
تحریم ه��ای ضد نفت و دیگر زمینه های ای��ران را رفع کند؛ آنگاه تغییر 

چشمگیری را در شرایط شاهد خواهیم بود.
منشور همکاری تضادی با کلیات اساسنامه اوپک ندارد

بن��ا بر اعالم وزارت نفت، بررس��ی چگونگ��ی نهادینه کردن همکاری 
کش��ورهای اوپک و غیراوپک، یکصدوهفتادوشش��مین نشست اوپک را 
زمان بر کرد؛ طرحی که با مخالفت جدی وزیر نفت کشورمان روبه روست. 
این موضوع که در ماه های گذشته تحت بررسی کارشناسی قرار گرفته، 
هنوز دارای ابهاماتی اس��ت که سبب شده وزیر نفت ایران مخالف جدی 

و اصلی این طرح باشد.
در نهایت، ۱۳ کشور عضو اوپک در نشست ۱7۶ این سازمان با هدف 
جلب نظر ایران که مخالف شدید منشور همکاری اوپک و غیراوپک بود، 
بندی را به این منش��ور اضافه و تاکید کردند: هر آنچه در متن منش��ور 
همکاری اوپک و غیراوپک آمده اس��ت کاماًل داوطلبانه است و با کلیات 
اساس��نامه اوپک تضادی ندارد. ایران تنها کشوری بود که با وجود تأیید 
۲۳ کش��ور عضو اوپک و غیراوپک، با متن پیش��نهادی منشور همکاری 

کشورهای عضو غیرعضو اوپک مخالفت کرد.
تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک تا ۲۰۲۰

پس از مذاکره طوالنی ۱۴ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده 
نف��ت )اوپک( پس از پایان نشس��ت پش��ت درهای بس��ته، وزیران این 
سازمان بر س��ر تمدید توافق کاهش ۸۰۰هزار بشکه ای تولید نفت این 
س��ازمان برای ی��ک دوره ۹ ماهه و تا پایان س��ال ۲۰۲۰ توافق کردند. 
تمدید توافق کاهش ۴۰۰ هزار بشکه متحدان غیراوپکی نیز در نشست 
مش��ترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بررسی می شود و به احتمال 
زیاد اعضای غیراوپک نیز اوپک را در این تصمیم همراهی خواهند کرد.

در نهایت وزیر نفت کش��ورمان پس از پایان نشس��ت وزرای اوپک که 
بیش از پنج س��اعت به درازا کشید، در جمع خبرنگاران حاضر شد و در 
پاسخ به این پرس��ش که اصالحات مورد نظر ایران در منشور همکاری 
اوپک و غیراوپک چه بوده است، گفت: خوشبختانه همه اصالحات انجام 
شد، مسئله اصلی این است که تصمیم های این مجموعه الزام آور نیست و 
هیچ تعهدی برای کشورها ندارد، ضمن اینکه به کشورها اجازه داده شد 
در صورت لزوم، مجوزهای الزم را از دولت ها و مراجع باالترشان بگیرند.

از تمدید توافق کاهش تولید نفت تا تمدید دبیرکلی محمد بارکیندو

در یکصد و هفتاد و ششمین نشست اوپک چه گذشت؟
مسکن

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد
وام خرید مسکن تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان 

افزایش می یابد
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت قرار بر این اس��ت ک��ه از همان بدو 
استخدام افراد، تا 5 سال از حقوق و درآمدشان ماهیانه مبلغی کسر و 
در صندوقی سپرده گذاری شود. پس از آن ظرف دو سال، متقاضیان 
برای ورود به فهرس��ت پروژه هایی که صندوق در آن س��رمایه گذاری 
کرده کاندیدا می ش��وند. طی دو س��ال هم واحدها ساخته می شود و 
از سال هفتم هم خانه را به متقاضیان تحویل می دهند و با پرداخت 

اقساط طی ۱5 سال، خانه به مالکیت افراد درمی آید.
محمد اس��المی در گفت وگو با ایلنا، درباره جزییات برنامه افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن به شرط افزایش پرداخت سقف اقساط 
گفت: در بخش مسکن موضوع مهمی که در دستور کار قرار دارد و به 
دنبال اجرای آن هستیم، بحث شتاب بخشی به جریان تولید و عرضه 

مسکن است که به یک جریان پایدار تبدیل شود.
مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن بود

او ب��ا بیان اینکه مطالبه مردم، افزایش س��قف وام خرید مس��کن 
بود، افزود: سیاس��ت ما تقویت طرف عرضه است برای اینکه بتوانیم 
تعادل بخش��ی ب��ه عرضه و تقاضای تولید مس��کن جامعه هدف را به 
عنوان یک سیاس��ت پایدار، محقق س��ازیم. ب��رای تحقق این هدف، 
چندین برنامه در دست اجرا و تصویب داریم. موضوع مهم این است 
که زمین موردنیاز را فراهم کنیم تا انبوه سازان برای احداث بنا بتوانند 
زمین مناسب در اختیار داشته باشند. موضوع دوم این است که منابع 
و نقدینگی در اختیار انبوه سازان قرار بگیرد تا پروسه سرمایه گذاری را 
انجام دهند که در این راستا بانک ها تا ۸۰درصد اعتبار مورد نیازشان 

را با ارائه تسهیالت تامین می کنند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه داد:  اقدام س��وم این اس��ت که این 
تسهیالتی که به س��اخت تعلق می گیرد قابل انتقال به خریدار باشد 
که این مهم در اسفندماه سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار 

رسید و ابالغ شد.
اس��المی با اشاره به ضرورت افزایش سقف وام خرید مسکن گفت: 
مطالبه مردم، افزایش سقف وام خرید مسکن بود که این موضوع هم 
در مصوبه ش��ورای پول و اعتبار به تصویب رس��ید و سقف تسهیالت 
نسبت به آنچه در گذشته بود حدود ۶۰درصد افزایش پیدا کرد. یعنی 
وام ۱۰۰ میلیون تومان ب��رای تهران به ۱۶۰ میلیون تومان، وام ۸۰ 
میلیون تومان ش��هرهای بزرگ به ۱۲۰ میلیون و ۶۰ میلیون تومان 

سایر شهرها به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته وی، این میزان افزایش وام براساس متراژ و الگوی مسکن 
احداثی متناسب با قشر متوسط رو به پایین بود، اما برخی از افراد و 
زوج ها می گویند در ش��رایطی که می توانیم اقس��اط را با رقم و سقف 
باالت��ری بپردازیم، چرا نباید وام با س��قف باالتری در اختیار داش��ته 
باش��یم؟ در راس��تای پاس��خ به این مطالبه، س��از و کاری را تعریف 
کرده ایم که در صورت افزایش توان بازپرداخت اقس��اط، افراد بتوانند 

وام بیشتری را دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: از این رو اعالم کردم که برای مثال 
اگر زوجین توان پرداخت اقساط تا سقف  5 میلیون تومان را داشته 
باشند این امکان فراهم می شود که بتوانند تسهیالتی با سقف بیشتر 

از ۱۶۰ میلیون تومان در تهران دریافت کنند.
اس��المی با بیان اینکه این اقدام و برنامه یک امکان برای تس��هیل 
روند خرید مسکن و در جهت برآورده سازی درخواست برخی از مردم 
است، گفت: تالش می کنیم این موضوع را تا هفته های آینده به یک 
مصوبه تکمیلی تبدیل کنیم تا چنانچه کس��انی یا زوجینی که توان 
اقساط با رقم باالتری را دارند در یک توافق سه جانبه با سازنده و بانک 
بتوانند تس��هیالت با سقف باالتر دریافت کنند. این اقدام، یک امکان 
برای تسهیل کردن شرایط خرید مسکن است و اجباری در آن نیست. 
بلکه گزینه ای افزون برای کسانی است که قصد خرید مسکن را دارند.

امکان افزایش وام خرید مسکن تا سقف ۲5۰ میلیون تومان
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که در این صورت سقف 
وام برای متقاضیان تا چه حدی افزایش می یابد، گفت: معدل قیمت 
برای خانه هایی که در طرح اقدام ملی عرضه و تولید مس��کن ساخته 
می ش��وند حدود ۳۰۰ میلیون تا ۴۰۰ میلیون تومان است البته این 
رقم ش��امل حال شهر تهران نمی شود، چراکه این پروژه در شهرهای 
اقماری تهران به اجرا می رس��د، بنابراین معدل س��اخت این واحدها 
۳.5 میلی��ون تومان در هر متر مربع اس��ت. ح��ال بنابر این قیمت ها 
متقاضیان می توانند به جای ۱۶۰ میلیون تومان، ۲5۰میلیون تومان 

تسهیالت دریافت کنند.
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: در حال حاضر از ۴۰۰ هزار واحد 
مسکونی تعریف شده در پروژه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن، حدود 
۱۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا رس��یده اند و این عدد هر روز در حال 
افزایش اس��ت تا به س��قف ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تعریف شده در 

طرح اقدام ملی برسد.
اس��المی همچنین درباره جزییات وام مس��تاجران گفت: موضوع 
وام ب��ه مس��تاجران را از طریق رس��انه ها ش��نیده ام و وزارت اقتصاد 
این پیش��نهاد را با وزارت راه و شهرس��ازی مطرح نکرده است و با ما 

مذاکره ای نداشتند.
او همچنین درباره جزییات طرح مسکن کارکنان دولت هم گفت: 
ق��رار بر این اس��ت که از همان بدو اس��تخدام افراد، تا پنج س��ال از 
حقوق و درآمدشان ماهیانه مبلغی کسر و در صندوقی سپرده گذاری 
ش��ود. پس از آن ظرف دو س��ال، متقاضیان برای ورود به فهرس��ت 
پروژه هایی که صندوق در آن  سرمایه گذاری کرده کاندیدا می شوند. 
طی دو س��ال هم واحدها ساخته می شود و از سال هفتم هم خانه را 
به متقاضیان تحویل می دهند و با پرداخت اقساط طی ۱5 سال، خانه 
به مالکیت افراد در می آید. پس از آن تکلیف عرصه روشن می شود و 

برای واگذاری عرصه تصمیم گیری خواهد شد.
اسالمی با تاکید بر اینکه فرقی نمی کند متقاضیان حقوق بگیران در 
نهادهای دولتی باشند یا نهادهای غیردولتی، گفت: هر مجموعه ای که 
ظرفیت و ساختاری داشته باشد می تواند برای تامین مسکن کارکنان 

خود از این طریق اقدام کند.
وی اف��زود: افرادی در ادارات هس��تند که در دوران خدمت خود از 
امتیازهای مسکن و زمین استفاده نکرده اند. این افراد می توانند پول 
پنج س��ال اول را به عنوان تش��رف خود به صندوق واریز کنند تا از 
لحاظ ورودی به صندوق وضعیت خود را به روز کنند و زودتر کاندیدا 

شوند و در فهرست پروژه ها قرار بگیرند.
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چند روز پیش، هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا بعد از پایان دوازدهمین نشس��ت کمیس��یون مشترک برجام در 
وین اتریش، از عملیاتی ش��دن اینستکس خبر داد و در صفحه توییتر 
خود نوشت: سازوکار مالی موسوم به اینستکس برای تسهیل مبادالت 
تجاری بین اروپا و ایران عملیاتی شده است. به گفته معاون موگرینی، 

اعضای دیگری از اتحادیه اروپا به اینستکس خواهند پیوست.
اخبار دیگری هم منتشر شده است که هفت  کشور اروپایی در حال 
مذاکره برای راه اندازی اینس��تکس هستند؛ کشورهای اتریش، بلژیک، 
فنالند، هلند، اس��لوونی، اسپانیا و س��وئد در بیانیه رسمی مشترک بر 
اهمیت حفظ برجام تأکید کردند. آنها همچنین اعالم کردند که برای 
راه اندازی س��ازوکار و ویژه مالی اروپا برای ایران، اینستکس با فرانسه، 
آلم��ان و بریتانیا و همچنین اتحادیه اروپا هم��کاری می کنند تا روند 
تش��کیل این کانال تسریع شود. به نظر می رسد بعد از گذشت بیش از 
یک س��ال از خروج آمریکا از برجام و تالش اروپایی ها برای نگه داشتن 

برجام، اینستکس اجرایی خواهد شد.
به گ��زارش اتاق تهران، کورنلیوس آدباهر، دس��تیار ش��ورای روابط 

خارجی آلمان در این باره گفت: ش��رکت های اروپایی که از سیس��تم 
پرداخت اینستکس استفاده می کنند، شرکت های کوچک دارای روابط 
تجاری طوالنی مدت با منطقه خاورمیانه که با آمریکا هیچ رابطه تجاری 

و کاری ندارند، خواهند بود.
در همین حال، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، بدون اشاره 
به جزییات گفت که »دو س��ه مورد کاری« در این کانال مالی در حال 
انجام شدن است، اما مجید تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان 
ملل متحد در مصاحبه با تعدادی از خبرنگاران گفت: اروپا برای حفظ 
برجام اقدام ملموسی انجام نداده است، شخصاً معتقدم که اینستکس 
در وضعیت فعلی کافی نیست. این سازوکار بدون پول همچون ماشین 

بسیار زیبای بدون بنزین است.
بی��ژن زنگنه، وزیر نفت هم در جریان نشس��ت اوپک در وین درباره 
س��ازوکار اینستکس گفت: اگر اینس��تکس را به عنوان یک عملیات در 
نظ��ر بگیرند، بدون واریز مطمئن پول به آن، یا با واریز ۳ یا ۴ میلیون 
دالر یا یورو، این س��ازوکار پاس��خگو نیست؛ باید پول نفت به آن واریز 

شود.

درواق��ع پول نفت اس��ت که باعث جاری ش��دن خ��ون در رگ های 
اینس��تکس می ش��ود. س��ازوکار این کانال ویژه تجارت اروپا و ایران از 
این  قرار است که پول صادرات نفت به کشورهای اتحادیه اروپا به مقر 
اینس��تکس در پاریس واریز می ش��ود و زمانی که ایران بخواهد از این 
کشورها خرید کند، از همان محل، پول این کاالهای وارداتی پرداخت 
خواهد ش��د. ح��اال ممکن اس��ت در آینده پول ص��ادرات محصوالت 
پتروشیمی و گاز هم به اینستکس واریز شود. البته در این میان مسئله 

این است که ایران بیشتر نفت خود را به آسیا صادر می کند تا اروپا.
همچنین حسین س��لیمی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران 
گفت: باید دید چه محصوالتی را می توان در اینس��تکس خریدوفروش 
کرد. ابتدا صحبت از کاالهای بشردوس��تانه بود، اما یکس��ری دیگر از 
کاالها ازجمله قطع��ات و مواد اولیه برخ��ی کارخانجات و محصوالت 
س��اختمانی هم وجود دارد که ش��امل تحریم ها نمی شود و می توان از 
طریق اینستکس پول آن را پرداخت کرد و واردات انجام داد. به اعتقاد 
سلیمی، گلوگاهی که تجارت را با مشکل مواجه می کرد، باز شده است 

و حاال باید این عملیات را مورد ارزیابی قرار داد.

پول نفت در رگ های اینستکس جاری می شود؟

شمارش معکوس برای تراکنش در اینستکس
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فرصت امروز: چند هفته پیش بود که یک نماینده مجلس از استخراج بیت کوین 
در اس��تودیوهای صداوس��یما با استفاده از برق ارزان خبر داد. پس از آن چند مقام 
دیگر هم از اس��تخراج بیت کوین با اس��تفاده از برق های صنعتی و کشاورزی ارزان 
انتقاد کردند و ازجمله آن، مس��ئوالن وزارت نیرو بودند که از بابت افزایش مصرف 
برق با اس��تخراج بیت کوین آن هم در فصل گرما ابراز نگرانی کردند، اما بیت کوین 
چیس��ت، چرا استخراج یا تولید آن در ایران رواج یافته، با چه دستگاهی استخراج 

می شود، چقدر هزینه و درآمد دارد و آیا این کار قانونی است؟
در پاس��خ باید گفت ارزهای مجازی دیجیتال در ماه های اخیر به لحاظ استفاده 
از فناوری های نوین مورد توجه مس��ئوالن بانکی و ارتباطی کش��ور قرار گرفته اند؛ 
در ص��در این ارزهای دیجیتال، بیت کوین ق��رار دارد که از افراد معمولی با مصرف 
برق خانگی تا ش��رکت هایی با مصرف برق صنعتی را به خود مش��غول کرده است؛ 
با یک جس��ت وجو در فضای اینترنت می توان به س��ایت هایی رس��ید که نسبت به 
فروش دستگاه های استخراج ارز با عنوان ماینر و خرید و فروش ارز دیجیتالی اقدام 
می کنند! این درحالی اس��ت که رئیس مرکز ملی فضای مجازی اخیرا اعالم کرده 

دستگاه های استخراج بیت کوین به طور غیرقانونی وارد ایران شده اند.
راه های درآمدزایی از بیت کوین

ارز دیجیتال با رمزگذاری و تبدیل اطالعات به کدهای امن کار می کند؛ در واقع، 
دستگاه های پردازش سریع یا ماینرها، مسائل و معادالت ریاضی را حل می کنند و 

اگر پاسخ صحیح بدهند، پاداش یا همان ارز دیجیتالی دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایس��نا، اما رشد استخراج این ارز دیجیتال با بهره گیری از انرژی برق 
ارزان در ایران، صدای مسئوالن را درآورده است تا جایی که با افزایش مصرف برق، 
وزارت نیرو گفته با اس��تخراج کنندگان ارزهای دیجیتال برخورد خواهد ش��د، چرا 
که استخراج هر کوین معادل مصرف سالیانه ۲۴ واحد مسکونی در ایران است. در 
نتیجه امکان ادامه استخراج به شکل کنونی ممکن نخواهد بود و وزارت نیرو برای 

شناسایی استخراج کنندگان اقدام کرده است.
استخراج ارز دیجیتال این روزها به منبع درآمدزایی تبدیل شده که ظاهراً بخش 
خصوص��ی و حتی دولتی و ش��به دولتی را هم درگیر خود کرده اس��ت و اکثراً در 
حاشیه ش��هرها در مکان هایی مانند گاوداری و مزارع کشاورزی و مدارس به دلیل 

دسترسی ارزان تر به برق شایع شده است.
در حالی که وضعیت قانونی این ارزها در ایران کاماًل روشن نیست، صحبت از ارائه 
نمونه بومی این ارزها هم مطرح شده، اما بانک مرکزی هنوز موضع رسمی خود را 
در قبال نحوه مواجهه با ارزهای دیجیتالی مشخص نکرده و ظاهراً پست بانک وظیفه 
راه اندازی این ارزهای بومی را برعهده گرفته و قرار اس��ت ضوابط استفاده از آنها تا 

پایان شهریورماه مشخص شود.
ارز دیجیتال چیست؟

همانطور که گفته ش��د، ارز دیجیتال ی��ا Cryptocurrency یک فرم از پول 
الکترونیکی اس��ت که به منظور امنیت بیش��تر، حذف واس��طه ها و ناشناس بودن 

طراحی ش��د. ارزهای دیجیتال از یک فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به 
کارب��ران امکان پرداخت ام��ن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا اس��تفاده از 
بانک ها و س��ازمان های واس��طه می دهند. یعنی برای انتقال این ارز نیازی به بانک 

نیست و افراد می توانند مستقیماً این ارزها را برای هم منتقل کنند.
اکث��ر ارزه��ای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع ش��ده ای به ن��ام بالک چین اجرا 
می ش��وند و بیشتر واحدهای اصلی آن توس��ط یک فرآیند به نام استخراج یا ماین 
تولید می ش��وند. نخستین و معروف ترین ارز دیجیتال، بیت کوین است که در سال 
۲۰۰۹ ایجاد شد، با این حال از سال های گذشته ارزهای دیجیتال بسیاری )حدود 

۹۰۰ ارز دیجیت��ال( در بازارهای جهانی 
تجارت می شود.

استخراج بیت کوین زمان بر است
ام��ا در حال��ی که رش��د اس��تخراج 
بیت کوی��ن ب��ا ب��رق صنعت��ی و ارزان، 
مس��ئوالن را از باب��ت افزای��ش مصرف 
انرژی در فصل گرما نگ��ران کرده، یک 
کارش��ناس معتق��د اس��ت می ت��وان از 
استخراج بیت کوین و فروش آن، به جای 
صادرات حامل های انرژی اس��تفاده کرد 
که در ح��ال حاضر در ایران با مش��کل 

روبه رو است.
عماد ایرانی، کارشناس حوزه بانکداری 
الکترونی��ک درب��اره  رون��د اس��تخراج 
بیت کوی��ن اینگون��ه توضی��ح می دهد: 
روزی ک��ه ساتوش��ی ناکاموتو - مخترع 
بیت کوین - می خواس��ت آن را طراحی 
کند، شرایط و فرمول پیچیده ریاضی که 
در اصول رمزنگاری به آن الگوریتم های 
درهم ریختگ��ی می گوییم را قرار داد که 

نیاز به حل کردن آن اس��ت. فرمولی هم وجود ندارد که بخواهید این را دور بزنید 
و سریع تر حل کنید، یعنی استخراج بیت کوین، به نوعی یک کار زمان بر و پیچیده 

ریاضی است.
وی با بیان اینکه کسانی که می خواهند بیت کوین بیشتری استخراج کنند، نیاز 
دارند س��خت افزارهای بیشتری داشته باشند، گفت: ناکاموتو این کار را برای حفظ 
ارزش بیت کوین و اینکه این ارز به سختی استخراج شود، انجام داد. آدم های بسیاری 
در سراسر دنیا تجهیزات سخت افزاری تهیه می کنند که بیت کوین، استخراج کنند. 
وقتی آدم های زیاد در دنیا، کامپیوترها، س��خت افزار، مرکز، اتاق سرور و کولر گازی 
بسیاری تهیه کرده اند، خودشان به خاطر هزینه هایی که دادند، ارزش بیت کوین را 

باال نگه می دارند.
ایران��ی در ادامه درباره  مزارع اس��تخراج بیت کوین توضیح داد: مزارع اس��تخراج 
بیت کوین چیزی نیس��تند جز تعدادی سخت افزار برای حل کردن مساله پیچیده 
ریاضی و فردی که این س��خت افزارها را تهیه کرده، قطع��اً هزینه زیادی هم برای 
آنها پرداخت اس��ت. زیرا فردی که این مرکز را راه انداخته، خودش یکی از عواملی 
می ش��ود که ارزش بیت کوین س��قوط نکند، یعنی ارزش بیت کوین روی یک رقم 
حفظ شود. البته ممکن است در دوره ای تب بیت کوین باال برود و تا ۲۰ هزار دالر 
هم برسد و بعد فروکش کند و به ۴۰۰۰ دالر برسد و اکنون دوباره عالقه مندی به 
آن ایجاد شده و به ۱۲ هزار دالر رسیده 

است.
از طرف��ی در ماه های اخیر که مصرف 
ب��رق در ای��ران افزایش یافت��ه و طبق 
آمار، اوج مص��رف برق در منطقه تهران 
)اس��تان های تهران، ق��م و البرز( از رقم 
۹۸۶۰ م��گاوات گذر ک��رده که این رقم 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته که 
معادل ۹۲۰۸ م��گاوات بوده، با 7درصد 
رشد مواجه است، این موضوع مسئوالن 
را مج��اب کرده که اس��تخراج کنندگان 
بیت کوین باعث این افزایش مصرف برق 

شده اند.
ب��ا وجود این، این کارش��ناس در این 
ب��اره می گوید ی��ک دس��ته از مخالفان 
بیت کوین، گروه انرژی هستند که اعالم 
می کنند برقی که در کش��ور می دهیم، 
حت��ی گران ترینش، یعن��ی برق خانگی 
خان��وار پرمصرف، نس��بت ب��ه برقی که 
استاندارد جهانی هس��ت، ارزان تر است، 
چه برس��د به برق کش��اورزی و صنعتی. دولت می گوید در شرایطی که با افزونگی 
ان��رژی روبه رو نیس��تیم، نمی توانیم برق ارزان در اختیار م��ردم قرار دهیم که پول 
دربیاورند، در صورتی که باید توجه داشت در شرایطی که در ایران با محدودیت هایی 
ب��رای فروش نفت مواجهی��م، نفت می تواند به عنوان پای��ه انرژی به مصرف کننده 

داخلی فروخته شود و آن را به شکل انرژی برق خریداری کنند.
وی همچنین توضیح داد: دولت در آماری اعالم کرده بود که مصرف برق نسبت 
به میانگین س��ال گذشته، 7درصد باالتر رفته و این به خاطر ماینینگ یا استخراج 
ارز دیجیتالی اس��ت، اما این موضوع نمی تواند پایه علمی داشته باشد، ممکن است 
اجناس الکترونیکی مردم عوض شده یا کولرهای گازی بیشتر شده باشد. از طرفی 

نمی توان حدس زد استخراج ارزهای دیجیتالی توسط کاربران چه تعداد است، زیرا 
اکثر دستگاه ها به صورت غیرمجاز وارد شده است.

وی ادامه داد: البته این موضوع در جامعه به قدر کافی خطرناک است؛ اینکه بین 
افراد صحبت شود دستگاه های استخراج بیت کوین چند است و چطور می توان آن 
خریداری کرد، یعنی تبش در کش��ور ایجاد شده و وجود دارد اما معلوم نیست که 

چه تعدادی در خانه یا جاهای دیگر این کار را انجام می دهند.
این کارش��ناس حوزه بانکداری الکترونیک با بی��ان اینکه ماینینگ بیت کوین را 
می ت��وان صادرات برق و نفت دانس��ت، افزود: بیت کوین ب��ه درد ما نمی خورد، در 
صورتی که هر کسی که یک رایانه برای استخراج بیت کوین دارد و یا سوله ای را در 
زمین کشاورزی گذاشته و صدها دستگاه را برای این کار قرار داده، درواقع صادرات 
انرژی انجام می دهد، یعنی برق را از دولت می خرد و تبدیل می کند به یک ارزش و 

بیت کوین را می فروشد به کشور خارجی و دالر می گیرد.
ایران��ی با بیان اینکه در حال حاضر در فروش حامل های انرژی به خارج از ایران 
مشکل داریم، اظهار داشت: معموالً وقتی می خواهیم حامل های انرژی را بفروشیم، 
چون از کانال های س��وم و چهارم اس��تفاده می کنیم، انرژی ما را با هزینه کمتری 
می خرند و این طور نیس��ت که بتوان حامل های ان��رژی خود را با قیمت جهانی به 

حجم انبوه بفروشیم.
وی خاطرنشان کرد: یک فردی که در ایران ماین می کند، در واقع صادرات نفت و 
برق انجام می دهد و دالر وارد می کند، کاری که ما به صورت انبوه به علت تحریم ها 
با مش��کل مواجیهم. می توان بررس��ی کرد چه ایرادی دارد که دولت، برق با هزینه 
بین المللی درس��ت کند و آن را به ماینرها بفروشد و دیگر برایش مهم نباشد چند 
دستگاه به این کار مشغول شدند؟ حتی دولت می تواند به صورت سیستماتیک در 
ف��روش بیت کوین به خارج از کش��ور و واردات دالر هم دخالت نکند، چون در آن 
صورت کانال هایی که دولت به آنها وارد ش��ده، خیلی س��ریع شناسایی و جلویش 

گرفته می شود.
ایرانی ادامه داد: اکنون ماینینگ بیت کوین آنقدر دقیق است که براساس کیلووات 
می توان گفت چند دالر اس��تخراج ش��ده اس��ت. دولت می تواند بفهمد یک مزرعه 
بیت کوین کاوی با مصرف یک مگاوات برق چند بیت کوین در بازه زمانی مش��خص 
استخراج کرده است. البته صرفاً برق ارزان نیست که برای استخراج جذابیت دارد، 
م��ا فضای خوبی هم برای ماینینگ داری��م. این کار نیاز به فضاهای خنک دارد که 
هزینه سرد کردن پایین بیاید و ما هم فضاهایی داریم که در اکثر سال خنک هستند 

و می توان آنها را به دیتاسنترهای ماینینگ تبدیل کرد.
او ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر یکی از راه های بهین��ه برای صادرات نفت و گاز 
و برق تولید ارزهای مجازی و فروش��ش به خارج از کش��ور است، گفت: حتی بانک 
مرکزی می تواند نظارت کند که این ارز به داخل کش��ور برنگردد و اگر بیت کوینی 
تولید شد، حتماً به خارج از کشور فروخته شود و دالر وارد شود تا نگرانی هایی که 

درباره کاهش ارزش پول ملی است، ایجاد نشود.

همه چیز درباره درآمد وسوسه کننده ای به نام استخراج بیت کوین در ایران

»ماینرها« مشغول کارند

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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افزایش 11۵3 واحدی شاخص بورس
بورس به روند صعودی بازگشت

دیروز سه شنبه ۳5۱ نماد در بورس و فرابورس ایران با رشد قیمت مواجه 
ش��دند و ۱75نماد نیز افت قیمت را تجربه کردند که مجموع فراز و فرودها 
س��بب شد شاخص کل بازار سرمایه پس از دو روز افت پی در پی با ۱۱5۳ 

واحد رشد کند.
به گزارش ایس��نا، پس از دو روز افت قیمت ها در بازار سهام، شاخص کل 
بازده نقدی و قیمتی بورس تهران توانس��ت ۱۱5۳ واحد رشد کند و تا رقم 
۲۴۸ هزار و ۲75 واحد باال رفت. همچنین شاخص کل هم  وزن با 7۱۳ واحد 
افزایش رقم 5۹ هزار و ۲۰۶ واحدی را تجربه کرد. شاخص آزاد شناور نیز با 
۸۰۶ واحد افزایش عدد ۲7۹ هزار و ۱۴۲ و ش��اخص بازار اول با ۱5۸ واحد 
کاهش عدد ۱۸۴ هزار و ۱۶۴ را تجربه کردند. همچنین ش��اخص بازار دوم 

توانست ۶۸۸۴ واحد رشد کند.
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس، گ��روه مدیریت س��رمایه گذاری امید، 
سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین هر کدام به ترتیب ۶۳۸، ۱57، 
و ۱۴5 واحد تأثیر افزایش��ی روی ش��اخص های بازار داشتند. در عین حال 
ف��والد مبارکه اصفه��ان، ملی صنایع مس ایران و پاالی��ش نفت بندرعباس 
هر کدام به ترتیب ۱۹5، ۱۳۳ و 75 واحد تأثیر کاهش��ی روی ش��اخص ها 

داشتند.
در گروه محصوالت شیمیایی، ارزش معامالت به رقم ۱۲۸ میلیارد تومان 
رس��ید و حجم معامالت این بازار رقم ۱۸۸ میلیون س��هم و اوراق مالی را 
تجرب��ه کرد و به این ترتیب بیش��ترین ارزش معامالت را این گروه به خود 
اختصاص داد. تعدادی از نمادها در این گروه محصوالت شیمیایی توانستند 

بیش از ۳درصد رشد قیمت را تجربه کند.
خودرویی ه��ا از نظر ارزش معامالت در رتب��ه دوم قرار گرفتند؛ به طوری 
که 5۰۱ میلیون سهم در این گروه به ارزش ۹۳ میلیارد تومان جابه جا شد. 

بیشتر نمادها در گروه خودرو رشد قیمت را تجربه کردند.
گروه بعدی که ارزش نسبتاً باالیی را تجربه کرد بانکی ها بودند که 
با اختالف نس��بتاً زیادی نسبت به ارزش معامالت گروه محصوالت 
ش��یمیایی در جایگاه س��وم قرار گرفتند؛ به طوری که در این گروه 
۶۸۱ میلیون س��هم به ارزش ح��دود 7۳ میلیارد تومان مورد داد و 
ستد قرار گرفت. نمادهای بانک دی، پست بانک ایران، اعتباری ملل 
و بانک س��ینا در این گروه جزو نمادهای بودند که بیش از ۳درصد 

رشد را داشتند.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱,۰۹7 میلیارد تومان رسید و حجم 
معامالت این بازار عدد ۲.۸ میلیارد سهم و اوراق مالی را تجربه کرد. در این 
روز، در بورس تهران ۲۱۶ سهم با رشد قیمت و ۱۲۰ سهم با افت قیمت رو 
به رو شدند. همچنین تعداد نمادهای مثبت در فرابورس به ۱۳۶ و نمادهای 

منفی به 55 سهم رسید.
آیفک��س نیز تا ۱۲.۶7 واحد رش��د کرد و به قیمت ۳۱۹7 دس��ت یافت. 
ارزش معامالت فرابورس ایران ۸۶۶ میلیارد تومان بود و حجم معامالت آن 

تا رقم ۱.۶ میلیارد سهم و اوراق مالی افزایش پیدا کرد.

نماگربازارسهام

ب��رق ارزان ایران ای��ن روزها پای اس��تخراج کنندگان بین المللی ارزهای 
دیجیتال به خصوص چینی ها را به کش��ورمان باز کرده است؛ موضوعی که 
ب��رای صنعت برق ایران، ضرر و برای اس��تخراج  کنندگان چینی،  س��ودی 

سرشار دارد.
به گزارش ایرنا، استخراج ارزهای دیجیتال به خصوص نوع بیت کوین نیاز 
به مصرف باالی برق دارد به گونه ای که برای اس��تخراج هر واحد بیت کوین 
نیاز به تولید 7۲ مگاوات ساعت برق است. اکنون برق در ایران به نازل ترین 
قیمت عرضه می شود و این در حالی است که ارز دیجیتال تولیدشده با این 
برق رایگان به باالترین نرخ در جهان خرید و فروش می ش��ود؛ این موضوع 
سبب شده پای بس��یاری از استخراج کنندگان بین المللی ارزهای دیجیتال 
برای بهره مندی از برق ارزان به ایران باز ش��ود؛ چنانکه برخی گزارش های 
نیمه رس��می بیانگر آن اس��ت که اکنون استخراج کنندگانی از کشور چین 
در ج��ای جای ایران حضور یافته و اقدام به اس��تخراج ارز دیجیتال با برق 

ارزان می کنند.
در ای��ن بین، برخی مزارع کش��اورزی و مدارس به دلی��ل برخورداری از 
تعرف��ه ای به مراتب پایین تر، محلی برای تولید به صرفه تر ارزهای دیجیتال 

شده  است.
اس��تخراج ارزهای دیجیتال با کمک تعداد عدی��ده ای از رایانه ها صورت 
می گی��رد که بالطبع این تعداد رایانه نیاز به مصرف باالی برق برای فعالیت 
دارند و از طرف دیگر به دلیل گرمای زیادی که در حین استخراج ارز تولید 
می ش��ود، نیاز به تعداد زیادی سیستم های سرمایشی است که این گرما را 
کاهش دهند و خود این سیس��تم های سرمایش��ی مصرف باالی برق را به 

همراه دارند.
براس��اس گ��زارش منابع خارجی، کش��ور چین که به نوع��ی مهد همه 
ن��وع تولید به دلیل ارزان بودن مواد اولیه و هزینه دس��تمزد اس��ت، درباره 
استخراج ارزهای دیجیتال مقررات بسیار سخت گیرانه ای دارد؛ به گونه ای که 
س��ازمان های مقررات گذار این کشور هیچ رمزارزی را به عنوان پول قانونی 
به رس��میت نمی شناسند و سیستم بانکداری این کشور هم نه تنها خدمات 
مربوط به این ارزها را ارائه نمی کند بلکه از پذیرش آنها هم منع شده است.

گزارش ها حاکی از آن اس��ت ک��ه در ماه های اخیر دولت مرکزی چین از 
مقام های محلی در مناطق مختلف این کش��ور خواس��ته با افزایش قیمت 
حامل های انرژی و تصویب قوانین زیست محیطی سختگیرانه، شرکت ها را 

به ترک استخراج ارزهای رمزپایه ترغیب کنند.
این کش��ور حاال به خاطر هدررفت منابع به خاطر استخراج ارز دیجیتال 
و آثار زیس��ت محیطی مخرب ناشی از آن، در پی ممنوع ساختن استخراج 

بیت کوین و سایر پول های مجازی است.
در همین حال، اس��تخراج کنندگان ارزهای دیجیت��ال چینی با اطالع از 
ارزان بودن تعرفه های برق در ایران تمایل بیشتری برای حضور در کشورمان 

یافته اند.
س��هیل نیکزاد، فعال در زمینه اس��تخراج ارزهای مج��ازی درباره حضور 
چینی ه��ا گفت: آنط��ور که اطالع دارم، یک��ی دو مزرعه ماینینگ با حضور 

چینی ها یا تأسیس شده یا در حال تأسیس است.
علی بخش��ی، رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران هم گفت: 
به دلیل آنکه فعالیت اس��تخراج کنندگان ارزهای مجازی غیررسمی است، 
نمی توان گفت چینی ها حضور بیش��تری دارند اما آنچه که مش��خص است 

حضور استخراج کنندگان بین المللی در کشور زیاد است.

اما علت حضور اس��تخراج کنندگان چینی در کش��ورمان به برق ارزان بر 
می گردد که برای هر کیلووات ساعت تنها کمتر از ۱۰ سنت تمام می شود. 
به دلیل آنکه ما ایرانی ها از ریال برای تبادالت مان اس��تفاده می کنیم شاید 
این نرخ چندان ارزان نباش��د، اما برای آنهایی که با دالر، یورو و حتی یوان 

سرو کار دارند، بسیار ارزان به نظر می رسد.
اکنون قیمت هر کیلو وات س��اعت برق در چین ۰.۰۱5 دالر است که در 
زمس��تان به ۰.۰۴ دالر هم می رسد؛ یعنی نرخی حدود ۶.۶۶ برابر برقی که 

در ایران عرضه می شود.
رئی��س هیأت مدیره س��ندیکای صنعت ب��رق ایران فعالی��ت فعلی این 
استخراج کنندگان را به ضرر صنعت برق ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: 

اتفاقی که اکنون رخ می دهد آن است که این استخراج کنندگان یارانه ای را 
که دولت برای تولید و فروش برق در اختیار مردم قرار می دهد را ناعادالنه 

مصرف می کنند.
بخش��ی ادامه داد: برق در کش��ورمان با هزینه ای به مراتب بیشتر از نرخ 
عرضه، تولید می ش��ود؛ بنابراین اس��تخراج کنندگان ارزه��ای دیجیتال در 

حقیقت از یارانه ای برخوردار می شوند که برای مردم کشورمان است.
رئیس هیأت مدیره س��ندیکای صنعت برق ایران افزود: استخراج ارزهای 
دیجیت��ال به دلیل آنکه در جهان قیمت برق واقعی اس��ت مقرون به صرفه 
نیس��ت، اما به دلیل ارزان بودن قیمت برق در ایران این کار به صرفه است، 
بنابرای��ن ع��الوه بر جوانان ایرانی پ��ای تعدادی از کش��ورهای دیگر هم به 

کشورمان باز شده است.
وی گف��ت: اکنون قانون گ��ذار با هدف حمایت از برخ��ی بخش ها مانند 
مس��اجد، مدارس و بخش کش��اورزی اقدام به تعیین تعرفه بسیار پایین تر 
برای این بخش ها کرده است و همین موضوع سبب شده استخراج کنندگان 
ارزهای دیجیتال تمایل بیشتری برای حضور در این محل ها و استفاده از برق 

رایگان، برای استخراجی به صرفه تر دارند.
بخشی، استفاده استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال از برق این بخش ها را 
ناصحیح ارزیابی کرد و خاطرنشان ساخت: اکنون منابعی که باید در اختیار 
مردمان این کشور قرار گیرد مورد سوءاستفاده عده ای قرار گرفته و این در 

کل به ضرر کشور است.
رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران خواستار آن شد تا دولت 
هرچه سریع تر نسبت به تعیین تعرفه برق صادراتی برای استخراج کنندگان 

ارزهای دیجیتال شد و آن را به نفع صنعت برق توصیف کرد.
چندی پیش، بلومبرگ نیز در گزارشی با عنوان »فشار استخراج بیت کوین 
بر شبکه های برق ایران« به این موضوع پرداخت و نوشت: مصرف برق برای 
استخراج ارزهای مجازی به قدری باالست که گسترش آن در ایران، موجب 

افزایش مصرف برق در این کشور شده است.
به گزارش بلومبرگ، افزایش مصرف برق فش��اری بی سابقه بر شبکه های 
برق گذاش��ته و مس��ئوالن را بر آن داش��ته که از عرضه برق به این مزارع 
جلوگیری کنند. طبق این گزارش، تولید هر بیت کوین معادل مصرف ساالنه 
۲۴ خان��ه در تهران برق مصرف می کند یا معادل مصرف برق یک خانه در 
تهران به مدت ۲۴ سال است. یارانه هر کیلووات برق نیز 5 هزار ریال است، 
یعنی تولید یک واحد بیت کوین حدود ۳5۰ میلیون ریال با یارانه دولتی یا 

حدود ۲7۰۰ دالر هزینه می برد.
چند روز پیش، بیت کوین ۱۱ هزار و 77۰ دالر در ایران معامله ش��ده که 
۳۸درصد در همین ماه و بیش از ۲۰۰درصد به صورت ساالنه افزایش داشت. 
بر این اس��اس اس��تخراج هر واحد بیت کوین ۸۳۰۰ دالر یا به عبارتی ۱۰۸ 

میلیون تومان در ایران درآمد دارد.

علت حضور چین در مزارع بیت کوین کشورمان چیست؟

محله چینی ها در ایران

۵بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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قیمت سیب زمینی تا ۷ روز آینده کاهش 
می یابد

معاون وزیر جهاد کش��اورزی با اش��اره به مش��کالت نظ��ام توزیع و عدم 
هم��کاری میادی��ن می��وه و تره ب��ار گفت خ��ط اعتباری ب��رای جمع آوری 
س��یب زمینی و عرضه مس��تقیم آن به مصرف کننده در نظر گرفته ش��ده و 

قیمت این محصول تا هفته آینده کاهش می یابد.
به گزارش تسنیم، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه 
مراس��م افتتاحیه دبیرخانه ش��ورای عالی نظارت بر نظام صنفی کش��اورزی 
کش��ور در ارتباط ب��ا افزایش قیم��ت مقطعی برخی محص��والت پرمصرف 
مردم در کش��ور گفت: افزای��ش قیمت کاالهایی مانند س��یب زمینی و پیاز 
مقطعی اس��ت و تا یک یا دو هفته آینده مجددا قیمت سیب زمینی در بازار 
کاه��ش می یابد. خط اعتباری در این زمینه داریم و مش��غول به جمع آوری 
س��یب زمینی در بازار هستیم تا به طور مستقیم آن را برای مصرف کنندگان 
عرض��ه کنی��م. وی اف��زود: ای��راد کار در افزای��ش قیمت کاالهای��ی مانند 
س��یب زمینی نظام توزیع در میادین میوه تهران و س��ایر شهرستان ها است 
و الزم اس��ت ب��ا کمک آنه��ا بتوانیم غرفه ه��ا را در اختی��ار صنف و صنوف 

کشاورزی قرار دهیم.
وی ادامه داد: کش��اورزان باید بتوانند محصوالت خود را به طور مستقیم 
در اختیار مصرف کننده نهایی قرار بدهند و ما کماکان منتظریم این غرفه ها 

در اختیار تولیدکنندگان و صنوف بخش کشاورزی قرار گیرد.
شیرزاد تصریح کرد: اگر میادین میوه و تره بار این واگذاری را انجام دهند 
و فض��ا و مکان مناس��بی در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد، تش��کل های 
بخش کش��اورزی خود به طور مستقیم محصوالت ش��ان را در اختیار مردم 

قرار می دهند.
وی ی��ادآور ش��د که این آمادگی وجود دارد که ب��ا کمک میادین میوه و 
تره بار قیمت محصوالت کش��اورزی به نفع مصرف کنندگان تعدیل ش��ود و 

اتحادیه ها و تشکل های مرتبط آمادگی خود را اعالم کردند.

6۰درصد مزارع قزل آال دچار خسارت شدند
مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان گفت با توجه به وقوع 
س��یل اخیر حدود ۴۰ تا ۶۰درصد مزارع قزل آال در اس��تان های پرمحصول 

دچار خسارت شدند و برخی مزارع به طور کامل از بین رفتند.
ارسالن قاس��می در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعیت تولید ماهیان س��ردآبی و گرم آبی اظهار داش��ت: با توجه به وقوع 
س��یل اخیر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد مزارع قزل آال در اس��تان های پرمحصول 

دچار خسارت شدند و برخی مزارع به طور کامل از بین رفتند.
وی با اش��اره به اینکه مزارع ماهیان گرم آبی در س��یل اخیر کمتر دچار 
آس��یب ش��دند، افزود: با وجود خسارت صفر تا صد درصدی مزارع به دنبال 
تامین منابع مالی برای جبران خسارت وارده هستیم که بدین منظور بخشی 

از خسارت تولیدکنندگان پرداخت شده است.
قاس��می با بیان اینکه تولید قزل آال تحت تاثیر سیل اخیر افت محسوسی 
داش��ته است، گفت: بر این اساس پرورش دهندگان در صددند تا افت تولید 
را با افزایش بهره وری جبران کنند. این مقام مسئول با بیان اینکه سیل اخیر 
خسارتی به مزارع میگو وارد نکرده است، اظهار داشت: براساس رصد مزارع 
پیش بینی می ش��ود که امسال در مقایسه با مدت مش��ابه سال قبل، تولید 

میگو افزایش یابد، اما هم اکنون نمی توان درصدی را برای آن اعالم کرد.
وی با اش��اره به اینکه به طور متوس��ط 5۰درصد مزارع سردآبی و ۲۰ تا 
۲5درصد مزارع گرم آبی در سیل اخیر بین یک تا صد درصد دچار خسارت 
ش��دند، بیان کرد: با افزایش بهره وری امیدواریم بخشی از افت تولید جبران 
ش��ود تا با مشکل بازار روبه رو نش��ویم. مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و 
صادرات آبزیان درباره آخرین وضعیت بازار ماهی گفت: با توجه به ش��رایط 

کنونی اقتصاد، پیش بینی بازار به سبب پارامتر های متعدد دشوار است.
وی  در پای��ان درباره آخرین وضعیت بازار ص��ادرات تصریح کرد: اگرچه 
محصوالت شیالتی بازار سنتی خود را دارد، اما در شرایط فعلی تحریم، نقل 
و انتقال ارز تنها چالش اصلی پیش روی صادرکنندگان به شمار می رود که 

امیدواریم تمهیداتی برای رفع این بحران اندیشیده شود.

زنگ خطر صنعت طیور نواخته شد 
 ساختار ترازنامه  واحد های خوراک دام با زیان انباشته ای روبه روست

مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی گفت فعال بودن ۴۰درصد از 
بخش طیور و س��رمایه گذاری ۱۱ هزار میلیارد تومانی حاکی از نواخته شدن 

زنگ خطر این صنعت است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین شیرزاد در پنجمین همایش 
و نمایش��گاه جانب��ی خ��وراک دام، طی��ور و آبزیان اظهار داش��ت: در حال 
حاضر س��اختار ترازنامه  واحد های خوراک دام با زیان انباش��ته قابل توجهی 
روبه  روس��ت که این امر نشان از افزایش هزینه های دستمزد در این صنعت 

می دهد.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی با اش��اره به اینکه وضعیت 
صنع��ت طیور پایدار نیس��ت، افزود: فعال بودن ۴۰درص��د از بخش طیور و 
س��رمایه گذاری ۱۱ ه��زار میلیارد تومانی حاکی از نواخته ش��دن زنگ خطر 

این صنعت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت طیور به س��بب زیان انباش��ته توان 
مذاک��ره برای فاینانس و تأمین مالی برای مذاکره با بانک ها را ندارد این در 
حالی اس��ت که افزایش سرمایه گذاری در این بخش می تواند سود بیشتری 

را برای تولیدکنندگان در بر داشته باشد.
ش��یرزاد گفت: در ش��رایط فعلی بای��د تدابیری جدی ب��رای این صنعت 
اندیشیده شود چراکه تولیدکنندگان با ریسک باالیی در این صنعت مشغول 

فعالیت هستند.
ب��ه گفت��ه مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی اس��تاندارد های 
ترازنامه ای ما از منظر حسابرس��ی ای��ن صنعت را حمایت نمی کند، بنابراین 
مکانیزمی برای پوش��ش ریسک این صنعت باید فراهم شود چراکه پایداری 

بلندمدت این صنعت با ریسک فراوانی همراه خواهد بود.
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ادام��ه داد: با توجه به آنکه 
پایداری این صنعت با ریس��ک فراوانی همراه اس��ت از ای��ن رو باید قیمت 

تمام شده تا حد ممکن کاهش یابد.
وی ب��ا بی��ان اینکه س��رکوب قیمت ب��ه کارخانجات خوراک فش��ار وارد 
می کن��د، گفت: هم اکنون ما در حال جنگ با این فضا هس��تیم و به همین 

دلیل باید به فکر مکانیزم حمایتی بیشتر برای این صنعت باشیم.

اخبـــار

نایب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران گف��ت بنابر آخرین آمار 
تاکن��ون خرید تضمینی گن��دم از ۱۶ تا ۱7 اس��تان تولیدی به مرز ۴ 

میلیون تن رسیده است.
علیقلی ایمانی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین 
وضعی��ت خرید تضمینی گندم اظهار داش��ت: بنابر آخرین آمار تاکنون 
خرید تضمینی گندم از ۱۶ تا ۱7 اس��تان تولیدی به مرز ۴ میلیون تن 

رسیده است.
وی از پرداخت ۹۰درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تاکنون 
رقمی حدود ۶هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بهای گندم خریداری ش��ده 

پرداخت و مابقی در روز های آتی به حساب گندمکاران واریز می شود.
ایمانی با اش��اره به اینکه امسال در پرداخت مطالبات مشکلی نداریم، 

بیان کرد: اگرچه میزان خرید برابر با مدت مش��ابه س��ال قبل است، اما 
روند پرداخت با س��ال گذشته قابل قیاس��ت نیست، مسئوالن همچنان 
ق��ول دادند که روند کنونی پرداخت تا پایان فصل خرید همچنان ادامه 

یابد.
نای��ب رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران با بیان اینکه برداش��ت 
گندم تا دهه دوم شهریور ادامه خواهد داشت، اظهار کرد: در حال حاضر 
فص��ل خرید از مناطق گرم به پایان رس��یده، مناط��ق معتدل در حال 

برداشت هستند و در روز های آتی خرید از مناطق سرد آغاز می شود.
وی ادامه داد: در ابتدای فصل برداشت، بسیاری از دالالن و واسطه ها 
با وعده خرید گندم با نرخ های باالتر آب در آس��یاب دشمن می ریختند 
تا کش��اورزان گندم تولیدی را به دولت تحویل ندهد که خوشبختانه با 

پرداخت به موقع مطالبات، کش��اورزان به امر تحویل گندم به سیلو های 
دولتی امیدوار شدند.

نایب رئیس بنی��اد توانمندس��ازی گندمکاران اف��زود: در حال حاضر 
بنی��اد گندمکاران با پیگیری های مک��رر به منظور ایجاد انگیزه در میان 
کش��اورزان در صدد اس��ت ت��ا قیمت گن��دم افزایش یاب��د، بنابراین به 
گندمکاران توصیه می ش��ود که از فروش گندم به دالالن اجتناب کنند 

تا سود حاصل از این امر به جیب آنها نرود.
ایمان��ی در پایان با اش��اره ب��ه اینکه نیازی ب��ه واردات گندم نداریم، 
تصریح کرد: با توجه به ش��رایط مس��اعد اقلیمی امسال مزارع گندم از 
رویش مناسبی برخوردار است؛ به طوری که امسال برای چهارمین سال 

متوالی خودکفایی گندم استمرار خواهد یافت.

خرید تضمینی گندم به 4 میلیون تن رسید

نیازی به واردات گندم نداریم

در حالی ک��ه پیش��تر رئیس اتحادی��ه نانوایان س��نتی گفته بود که 
نانوایی ه��ای آزادپز به دلی��ل تهیه آرد به ن��رخ آزاد، در قیمت گذاری 
محصوالت خود آزاد هس��تند، مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت 
امروز تاکید کرد که نانوایی های به اصطالح آزادپز هم به دلیل دریافت 
آرد یارانه ای، مشمول قیمت گذاری هستند و هرگونه افزایش قیمت از 

سوی آنها تخلف است.
اخیراً بررسی های میدانی ایسنا از وضعیت افزایش قیمت غیرقانونی 
ن��ان در برخ��ی نانوایی ها نش��ان داد که موقعی��ت جغرافیایی و محل 
قرارگی��ری نانوایی هم در قیمت عرضه نان به وی��ژه در نانوایی های به 
اصطالح آزادپز، تاثیرگذار اس��ت؛ به طور مثال در یک مورد نان سنگک 
س��اده آزادپز در خیابان پیروزی تهران ۱,5۰۰ تومان عرضه می ش��ود 
و قیم��ت نان یک رو کنجد ۲,۰۰۰ توم��ان و نان دورو کنجد، ۳,۰۰۰ 
تومان است که همین نان در منطقه جردن به ترتیب به قیمت ۲۰۰۰، 

۳۰۰۰ و 5,۰۰۰ تومان عرضه می شود.
این موضوع از اتحادیه مربوطه پیگیری ش��د و هفته گذش��ته بیژن 
مقدم - رئیس اتحادیه نانوایان سنتی - در پاسخ به اینکه چرا موقعیت 
جغرافیایی مح��ل قرارگیری نانوایی در قیمت گ��ذاری نان های آزادپز 
تأثیرگذار اس��ت، گفته ب��ود که »دولت قیمت س��قف و کف و قیمت 

دس��توری برای نان واحدهای آزادپز در نظر نگرفته و واحدها با توجه 
به هزینه تمام شده و موقعیت جغرافیایی، نرخی برای محصوالت خود 

در نظر می گیرند.«
رئی��س اتحادیه نانوایان س��نتی اظه��ار کرده بود: »تف��اوت قیمت 
نان های سفارش��ی در محله های مختلف یک ش��هر، ب��ه دلیل تفاوت 
هزینه تمام ش��ده واح��د صنفی آزادپز، هزینه اج��اره و موقعیت ملکی 

واحد است… و آرد این واحدها به صورت آزاد تأمین می شود.«
ام��ا این اظهارات و تأیید اقدامات واحدهای نانوایی آزادپز از س��وی 
رئی��س اتحادیه مربوطه در حالی اس��ت که ام��روز محمدرضا کالمی 
- مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی، تأمی��ن، توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت - در این رابطه شفاف س��ازی کرده و تاکید 
کرد که »هرگونه افزایش قیمت نان از سوی نانوایی ها غیرقانونی بوده 
و همچنی��ن نانوایی ه��ای به اصطالح آزادپز نیز ب��ه دلیل دریافت آرد 
یارانه ای، مش��مول قیمت گذاری هستند و نمی توانند نان تولیدی را به 

هر نرخ دلخواه عرضه کنند.«
این مقام مس��ئول با بیان اینکه اینکه »۸۰ درصد نانوایی های کشور 
آرد را ب��ر پای��ه گندم ۶۶5 تومان��ی و ۲۰ درصد نانوایی ه��ا که با نام 
آزادپ��ز فعالی��ت می کنند آرد را ب��ر پایه گن��دم ۹۰۰ تومانی تحویل 

می گیرند«، درباره دالیل اطالق عنوان آزادپز به این دسته از نانوایی ها 
نیز خاطرنش��ان کرد: در س��ال ۱۳۹۳، قیمت ۹۰۰ تومان برای گندم 
نانوایی ه��ا با قیمت آزاد آن برابری داش��ت از ای��ن رو عنوان آزادپز به 
این دس��ته از نانوایی ها اطالق ش��د، اما امروز دول��ت با هدف حمایت 
از گندم��کاران، گندم را به قیمت تضمین��ی ۱,7۰۰ تومان خریداری 
می کن��د، در نتیجه قیمت ۹۰۰ تومانی گندم برای برخی نانوایی ها نیز 

مشمول یارانه است.
مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی، تأمی��ن، توزیع و تنظیم ب��ازار وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت تاکید کرده اس��ت: »با ای��ن وصف به دلیل 
تحوی��ل آرد یاران��ه ای، چه به نانوایی های آزادپ��ز و چه به نانوایی های 
دولتی، قیمت نان در هر دو مورد مشمول قیمت گذاری است و افزایش 

قیمت آن در شرایط کنونی منع قانونی دارد.«
این وضعیت در حالی اس��ت که اتحادیه ه��ای صنفی به موجب بند 
م��اده ۳۰ قانون نظ��ام صنفی، موظف به بازرس��ی از واحدهای صنفی 
زیرمجموع��ه و نظ��ارت بر فعالیت آنها هس��تند، اما اظه��ارات رئیس 
اتحادیه نانوایان س��نتی نشان می دهد که برخی از اتحادیه های صنفی 
نه تنه��ا نظارتی بر واحدهای مربوط به خ��ود ندارند، بلکه تخلفات آنها 

را نیز تأیید می کنند.

اتحادیه صنفی؛ مسئول نظارت یا توجیه تخلفات!؟
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اخبار

عزم جزم ایران خودرو در داخلی سازی به رغم 
حمالت جریان های خارجی و داخلی به صنعت

صنعت خودروی ایران در واقع توامان از دو جهت خارجی و داخلی مورد 
حمله قرار گرفته و روزهای س��ختی را می گذراند و در چنین وضعی دنبال 

داخلی سازی رفتن، سخت و نفسگیر است.
این روزها که خودروس��ازی کش��ور گرفتار تحریم های خارجی است، در 
داخ��ل نیز جریان های ضد تولید بر این صنع��ت می تازند و گویا تا زمینش 

نزنند، دست بردار نیستند.
این در حالی اس��ت که ایران خودرویی ها در این ش��رایط روی به افزایش 
عمق داخلی س��ازی محص��والت آورده اند ت��ا حداقل از فش��ارهای خارجی 

بکاهند.
 صنع��ت خودرو ای��ران در واقع توامان از دو جهت خارجی و داخلی مورد 
حمله قرار گرفته و روزهای س��ختی را می گذراند و در چنین وضعی دنبال 

داخلی سازی رفتن، سخت و نفسگیر است.
 با این حال از ایران خودرو خبر می رس��د این ش��رکت به شکلی جدی به 
دنب��ال خودکفایی )البته تا حد امکان و با توجه به صرف اقتصادی( اس��ت. 
در نوک پیکان این حرکت، دو زیرمجموعه مهم ایران خودرو یعنی س��اپکو 
و مرکز تحقیقات و نوآوری این شرکت قرار دارند که به دنبال داخلی سازی 

هرچه بیشتر محصوالت هستند.
ب��ا توجه ب��ه آنکه تحریم های خارج��ی، راه ارتباط با ش��رکت های معتبر 
جهانی را محدود و حتی مس��دودکرده، داخلی س��ازی قطعات کاری سخت 
و پرچال��ش به نظر می رس��د و حتی ممکن اس��ت در برخ��ی قطعات اصال 

جواب ندهد. 
ب��ه عنوان مثال، در حوزه قطعات الکترونیکی، با توجه به آنکه چند منبع 
خاص در دنیا برای تامین آنها وجود دارد و همچنین داخلی سازی آنها فقط 

در تیراژ بسیار باال جواب می دهد، شاید چندان نتیجه بخش نباشد.
 با این حال اما در بسیاری دیگر از قطعات می توان داخلی سازی را افزایش 

داد، هرچند البته نیاز به سرمایه گذاری باالیی دارد.
ای��ن را هم نباید فرام��وش کرد که در حال حاضر خودروس��ازان به ویژه 
ایران خودرو با کمبود نقدینگی و کلی زیان انباش��ته و بدهی چند ۱۰هزار 
میلیارد تومانی )طبق صورت های مالی ارائه ش��ده بورس( دست و پنجه نرم 
می کنند و این موضوع نیز چالش��ی بزرگ بر س��ر راه داخلی س��ازی قطعات 

موردنیاز به شمار می رود. 
ب��ا وجود هم��ه این چالش ه��ا و همچنین حواش��ی زیادی ک��ه گریبان 
خودروس��ازی را گرفته، آبی ها جاده مخصوص س��عی دارند با کاستن هرچه 
بیشتر از قطعات وارداتی و داخلی سازی آنها، ضمن تضمین تولید، ارزبری و 
وابستگی به خارج را هم کم کنند.  نمونه بارز این اقدام را می توان در پروژه 
پژو ۳۰۱ مش��اهده کرد، پروژه ای که طبق آن، خودرو موردنظر قرار اس��ت 

بدون حضور پژو تولید و روانه بازار شود.

روغن خودرو ۷۰درصد گران شده است
رئیس اتحادیه تعویض روغن اتومبیل شهرس��تان کرج گفت سال جاری 
قیمت روغن خودرو ت��ا 7۰درصد افزایش پیدا کرده که این موضوع کاهش 

توان خرید مردم را در پی داشته است.
احمد س��رخوش در گفت وگو با قدس آنالین اظهار داش��ت: قیمت روغن 
خودرو در حالی افزایش پیدا کرده که اجناس موجود پاسخگوی تنها نیمی 
از نیاز بازار اس��ت و متأسفانه با کمبود مواجه هستیم. وی ضمن درخواست 
از شرکت های معتبر داخلی گفت: این شرکت ها باید محصوالت خود را وارد 
بازار کنند تا کمتر ش��اهد واردات اجناس بی کیفیت و تقلبی باش��یم. رئیس 
اتحادیه تعویض روغن اتومبیل کرج تصریح کرد: ش��رکت های معتبر داخلی 
توانای��ی رقابت با ش��رکت های خارجی را دارند اما متأس��فانه کمتر اجناس 
خود را وارد بازار می کنند که این موضوع به صالح کش��ور نیست. سرخوش 
به کاهش توان خرید مردم اش��اره کرد و گفت: متأسفانه شرایط به گونه ای 
رقم خورده که تعویض روغن خودروی پراید از5۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار 
تومان افزایش پیدا کرده و مردم ترجیح می دهند تا با روغن کهنه خود کمی 
بیشتر مدارا کنند که آن هم می تواند خساراتی را به خودرو وارد کند. وی در 
پایان تصریح کرد: بازار ش��رایط مطلوبی را سپری نمی کند و تعداد مشتری 
ب��رای تعویض روغن اتومبیل به یک س��وم کاهش پی��دا کرده این در حالی 
است که از مسئولین درخواست می شود تا تدابیر الزم را برای ورود اجناس 

به بازار و کنترل قیمت ها لحاظ کنند.

خودروسازان دست از ساختن ارابه مرگ 
بکشند و خودرو بسازند

 مصمم هستیم نقاط کمتر برخوردار کشور را به هر قیمتی توسعه دهیم
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی گفت مصمم هستیم نقاط کمتر 

برخوردار کشور را به هر قیمتی توسعه دهیم.
به گزارش ایس��نا منطقه کویر، دکتر »س��عید نمکی« روز ۱۱ تیرماه در 
مراس��م افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر کرمان با 
اشاره به اینکه کرمان استان عجیب و پر از رمز و رازهای فراوان است، اظهار 
داشت: بعد از انقالب دس��تاوردهای زیادی در عرصه های مختلفه داشته ایم 

که نفیس ترین دستاوردهای ما در عرصه نظام سالمت بوده است.
وی افزود: قبل از انقالب از یک هزار کودکی که به دنیا می آمد، )متوسط 
کش��ور( حدود ۱۲۰ مورد به یک سالگی نمی رسیدند و از هر ۱۰۰ هزار زن 

باردار ۲7۰ نفر از دست می رفت.
نمکی تصریح کرد: دس��تاوردهای عظیمی به همت فعاالن عرصه سالمت 
در جمهوری اس��المی خلق ش��د که همکاران عاش��قانه و صادقانه خدمت 
کردن��د و در این میان خیران کمک زیادی کردند و بنیادهای خیریه زیادی 

در کشور در حوزه سالمت داریم که بی ریا کار می کنند.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: در دولت تدبیر و امید 
طرح تحول نظام س��المت با اولویت بخش سالمت و توسعه زیرساخت ها در 
نقاط محروم اجرا ش��د که از میان بس��ته ها، کاهش پرداخت از جیب بیمار، 
توس��عه زیرساخت ها، رسیدگی به بیماران صعب العالج و بیماران خاص و ... 
از بس��ته های مهم و اثرگذار این طرح بود که در استمرار آن تالش خواهیم 
کرد. وی اظهار داش��ت: آنچه امروز به عنوان گام دوم طرح تحول س��المت 
دنب��ال می کنیم، اولویت پیش��گیری بر درمان و اولویت درمان س��رپایی بر 
درمان بس��تری است که تابع تعداد زیادی از محاسباتی است که در گذشته 
و حال داش��ته ایم. وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به آمار 
باالی تلفات جاده ای در س��طح کش��ور بیان کرد: حوادث جاده ای ضرورت 
اجتناب ناپذیر است که هم باید از بعد پیشگیری کار کرده و به مردم آموزش 
دهیم و هم خودروس��ازان را مکلف کنیم ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند 

و خودرو بسازند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از قطعه سازانی که 
تمایل به تولید قطعات خودروهای پژو ۳۰۱ و رهام دارند، دعوت کرد تا با 
قرار گرفتن در میان ۳۰۰ قطعه س��از برتر، نسبت به افزایش عمق ساخت 

داخل این خودروها اقدام کنند.
به گزارش پدال نیوز؛ مازیار بیگلو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با 
بیان این مطلب گفت: انتخاب ۳۰۰ قطعه س��از برای تولید پژو ۳۰۱ الزاما 
براساس در اختیار داشتن فناوری باالی به روز و همچنین فرآیند مناسب 
تولی��د نبوده بلک��ه در کنار این موارد پارامترهای��ی نظیر صادرات و توان 
مالی قطعه س��از نیز مدنظر قرار گرفته و همه ای��ن موارد با هم به عنوان 

مالک های انتخاب تعیین شده است.
 وی با تاکید بر اینکه بدون ش��ک انتخاب ۳۰۰ قطعه س��از برای پروژه 
جدید ایران خودرو عدد باالیی اس��ت که نشان از عمق باالی خودکفایی 
ای��ن خودرو دارد، تصریح کرد: با این حال در تولید قطعات مورد نیاز این 
خودرو بر روی همه قطعه  س��ازان باز اس��ت و از آنجا که انجمن در تولید 
خودروهای جدید خودروس��ازان نقش زیادی دارد، قطعه سازی که توان و 
تمایل تولید این قطعات را دارد می تواند نس��بت به ورود به این پروژه ها 

اقدام کند. 

 بیگل��و ادامه داد: یک خ��ودرو به تنهایی هزار س��ازنده ندارد و حضور 
بیش از ۱۲۰۰ قطعه ساز در زنجیره تولید قطعات در زمینه تولید قطعات 
مختلف و خودروهای متنوع اس��ت که بدون شک با افزایش عمق ساخت 

داخل، بر تعداد ۳۰۰ قطعه ساز موجود اضافه خواهد شد. 
 وی ب��ا بیان اینکه مردم به عنوان مش��تریان خودروس��ازی کش��ور از 
خودروهایی که بیش از س��ه دهه تولید می ش��ود خسته شده  و خواستار 
ورود خودروهای جدید هس��تند، گفت: ورود خودروهای جدید به بازار به 
تغییر ذائقه مش��تری در بازار و جلب نظر مثبت خریداران و مردم کمک 
می کن��د که البته تحقق این امر در گرو همکاری بانک مرکزی با صنعت 

خودرو است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو یکی از چالش های 
اصلی صنعت خودرو را کم لطفی و عدم همکاری بانک مرکزی دانس��ت و 
تصریح کرد: در س��ال گذشته و همزمان با بروز مشکل در این صنعت، با 
تالش های انجام ش��ده موفق به اخذ مصوبه تسهیالت  ۱۱ هزار میلیاردی 
از س��وی بانک مرکزی شدیم که ۴ هزار میلیارد تومان این تسهیالت به 
صورت ریالی پرداخت و مقرر ش��د  7 هزار میلیارد تومان باقی مانده در 

قالب ۸۴۴ میلیون یورو و به صورت ارزی پرداخت شود. 

بیگل��و افزود: اما هم اکنون با گذش��ت ۴ ماه از س��ال هی��چ اقدامی در 
این زمینه از س��وی بانک مرکزی انجام نش��ده این در حالی است که اگر 
تس��هیالت ریالی پرداخت نمی ش��د نیز اکنون ش��اهد تولید خودرو و یا 
قطعه ای نبودیم.  وی با تاکید بر اینکه اگر قرار اس��ت در جنگ اقتصادی 
باشیم، همه باید در جنگ باشند، اظهار داشت: اگر قرار است قطعه سازان 
در خط مقدم بجنگند باید کمک و تس��هیالت نیز به آنها برسد تا بتوانند 
با تمام قوا پیش بروند و اگر بانک مرکزی حمایت نمی کند تمام زحمات 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان از بین خواهد رفت. در همین زمینه بارها 
به مس��ئوالن بانک مرکزی و وزیر صنعت اع��الم کردیم اگر می خواهیم 
خودروی به روز و جدید داش��ته و در جنگ اقتصادی پیروز باش��یم باید 
بان��ک مرکزی کمک کند و اگر مقایس��ه ای بین صنعت خ��ودرو ایران و 
جهان انجام می ش��ود حمایت های آنها نیز از صنعت خودرو مقایسه شود 
و فراموش نکنیم در بحران ه��ای اقتصادی، بانک های خارجی به صنعت 
خودرو کمک بالعوض کردند این در حالی است که صنعت خودرو و قطعه 
کمک بالعوض نخواس��ته و تاکید کرده که تسهیالت را  با سود پرداخت 
می کند زیرا این پول قرار اس��ت صرف تولید خودرو و قطعات جدید شود 

اما تاکنون این همکاری صورت نگرفته است.  

دعوت از قطعه سازان برای افزایش داخلی سازی خودروهای جدید

بس��یاری از مسئوالن و کارشناس��ان معتقدند تنها راهی که می تواند 
صنعت خ��ودرو را از تحریم ها مصون نگه دارد تمرکز خودروس��ازان بر 

پتانسیل های داخلی است تا بتوانند در تولید خودکفا شوند.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نقل از خودروکار، روز گذش��ته رضا ویس��ه 
رئیس اس��بق هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طی 
گفت و گویی عنوان کرده است که با بسیج خودروسازان، وزارت صنعت 
و دولت می توان در کمتر از یک س��ال به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در 

حوزه تولید خودرو دست یابیم. 
او معتقد اس��ت با توجه به وابس��تگی اقتصاد ب��ه درآمدهای نفتی با 
افزایش فروش نف��ت واردات افزایش یافته و با کاهش درآمدهای نفتی 

نگاه به خودکفایی و تولید داخلی افزایش می یابد. 
ام��ا این امر چقدر در عرض یک س��ال ش��دنی اس��ت و واقعا صنعت 
خودروی کش��ور با وج��ود تحریم ها توان آن را دارد ک��ه به طور کامل 

خودکفا ش��ود؟   در همین رابطه امراهلل امینی کارشناس صنعت خودرو 
می گوی��د: »تحری��م صنعت خودروی ای��ران با تمرکز ب��ر جلوگیری از 
ورود م��واد اولی��ه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو خودروس��ازان 
را با محدودیت و مش��کل برای تولید مواجه کرده اس��ت و در نتیجه در 

برهه هایی شاهد افت تولید خودرو در خودروسازان بوده ایم.« 
 عض��و هیات علم��ی دانش��کده اقتصاد دانش��گاه عالم��ه طباطبائی 
می افزاید: »اگرچه خودروس��ازان در نهایت مواد اولیه و قطعات خارجی 
م��ورد نیاز خود را از منابع جایگزی��ن تامین خواهند کرد اما از اینجا به 

بعد اولویت خودروسازان باید تمرکز بر پتانسیل های داخلی باشد.« 
 او اضافه می کند: »در حال حاضر هم در ایران خودرو و هم در سایپا 
پروژه طراحی و تولید پلتفرم های ملی در دس��ت انجام است که باید در 
اجرای این پروژه ها سرعت بیشتری داشته باشند و از این به بعد اولویت 

خودروسازان به نتیجه رساندن این پروژه های ملی باشد.« 

 امینی با بیان اینکه قاعدتا بخش اعظم قطعات مورد نیاز برای تولید 
خ��ودرو بر روی پلتفرم های ملی در داخل کش��ور تولید و تامین خواهد 
ش��د، تصریح می کند: »با این کار هم از یک سو صنعت خودرو در برابر 
تکانه ها و تحریم های خارجی مصون ش��ده و هم از سوی دیگر اشتغال 

داخلی به ویژه در حوزه صنعت قطعه سازی افزایش می یابد.« 
 امین��ی تصریح می کند: »خودروس��ازان خارجی و ش��رکای اروپایی 
خودروس��ازان  نش��ان داده اند که مطیع سیاس��ت های آمریکا هس��تند 
و ب��ه همین دلیل خودروس��ازان باید با به نتیجه رس��اندن پروژه تولید 

پلتفرم های ملی خودکفا شوند.«
 او تاکی��د می کن��د: »با توجه ب��ه تحریم های آمری��کا بر ضد صنعت 
خودروی ایران این صنعت راهی جز خودکفایی با محوریت تولید پلتفرم 
و خودروهای ملی ندارد و مهم نیست چند سال طول بکشد تا این مهم 

اتفاق بیفتد مهم آن است که انجام شود.«  

مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیم��ه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی اعالم ک��رد ۸۰ هزار نفر کارگر در ۳۰۰ کارگاه قطعه س��ازی 

خودرو به طور مستقیم مشغول فعالیت و تولید قطعه هستند.
ب��ه گزارش پایگاه خبری عصرخودرو، کریم یاوری مدیرکل حمایت از 
مش��اغل و بیمه بیکاری وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: 
حدود ۸۰ هزار نفر کارگر در ۳۰۰ کارگاه قطعه س��ازی به طور مستقیم 
مش��غول  فعالیت و تولید قطعه هس��تند. صنعت قطعه س��ازی، مشاغل 

غیرمستقیم فراوانی را نیز رونق می بخشد.
به گفته وی، براس��اس دستور صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در جهت صیانت از نیروی انس��انی شاغل در صنایع قطعه سازی، وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی جلس��ات متعددی را برای حل  مش��کل 
صنع��ت مذکور با انجمن های صنفی کارفرمای��ان صنعت مذکور برگزار 

کرده اس��ت. یاوری خاطرنشان کرد: از جمله  تصمیمات گرفته شده در 
پایان سال ۹7، تقسیط بدهی های بیمه ای قطعه سازان و حتی پرداخت 
حق بیم��ه جاری طی س��ه ماهه پایانی س��ال قبل برمبن��ای 7درصد 

پرداخت نقدی و مابقی به صورت اقساط ۱۲ ماهه بوده است.
وی اف��زود: ب��رای ح��ل مش��کالت صنایع  قطعه س��ازی ابت��دا باید 
س��هامداران، مالکان، مدیران و کارفرمایان بنگاه ها اهتمام و توجه ویژه 
و الزم ب��ه عمل آورند و دس��تگاه ها و وزارتخانه ه��ای صادرکننده مجوز 
فعالی��ت نیز هم��کاری کنند، در غیر این ص��ورت باید موضوع از طریق 
کارگروه های تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تانی به ریاست استانداران 
و س��تاد ملی تس��هیل و رفع موانع تولید کشور به ریاست وزیر صنعت، 

معدن و تجارت پیگیری و مشکالت حل و فصل شود.
مدیرکل حمایت از مش��اغل و بیم��ه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماع��ی ادامه داد: عمده مش��کالت مرتبط با واحدهای قطعه س��ازی 
کمب��ود نقدینگ��ی – بدهی های مالیات��ی، بانکی و بیم��ه ای و طلب از 
خودروس��ازان و نوس��انات قیم��ت ارز و کاه��ش سفارش��ات و فروش 

محصوالت به شمار می رود.
ی��اوری اظهار امی��دواری کرد، ب��ا پرداخت مطالبات قطعه س��ازان از 
س��وی تولیدکنندگان خودرو و همراه��ی بانک ها و جلوگیری از واردات 
و قاچ��اق کاال و تولیدات مش��ابه  داخل، حمای��ت همه جانبه ای از این 
صنعت اشتغال زا به عمل آید. یاوری گفت: براساس دستور وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی ای��ن وزارتخانه در جهت صیان��ت  از نیروی کار 
و تثبیت  اش��تغال و پای��داری تولید و حفظ حی��ات اقتصادی بنگاه ها 
همه گون��ه همراهی و همکاری و مس��اعدت را با مدی��ران و کارفرمایان 

تاکنون داشته، زین پس نیز ادامه خواهد یافت.

ضرورت تمرکز خودروسازان بر پتانسیل های داخلی

فعالیت 8۰ هزار کارگر در 3۰۰ کارگاه قطعه سازی خودرو
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کسب و کارامـروز8

به منظور تحقق سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران در حوزه علم 
و فناوری و همچنین تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق گسترش فعالیت های 
دانش بنیان و توس��عه زیس��ت بوم صنایع خالق، تفاهم نامه ای میان س��تاد توسعه 

فناوری ه��ای نرم و هویت س��از معاون��ت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری با یک موسسه  منعقد شد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این تفاهم نامه با 
هدف اس��تفاده از ظرفیت های صنعت موسیقی در 
توسعه بستر های کارآفرینی دانش بنیان و هم افزایی 
و به اش��تراک گذاری منابع و تاس��یس، راه اندازی و 
آغاز به کار مرکز ش��تابدهی و نوآوری صنایع خالق 

موسسه عامل منعقد شد.
در ای��ن تفاهم نام��ه معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری متعهد شده است که از تاسیس 
و راه اندازی مرکز شتابدهی و نوآوری حمایت مالی 
و معنوی کند و همچنین اقدامات الزم برای تسریع 
در اخذ مجوز های الزم برای تاس��یس و آغاز به کار 

مرکز را انجام دهد. کمک به تامین منابع مطالعاتی مورد نیاز برای فعالیت های مرکز 
با همکاری مجموعه ها و نهاد های ذی ربط و ذی نفع، معرفی استارت آپ های فعال 
در حوزه صنایع خالق به مرکز، تسهیل شرایط و تسریع فرآیند اخذ تاییدیه خالق 

و مجوز های مورد نیاز برای اس��تارت آپ های معرفی شده توسط مرکز و حمایت از 
تجاری سازی طرح های موفق و معرفی آن ها به بهره برداران و متقاضیان به خصوص 
در دستگاه های اجرایی از دیگر تعهدات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
اس��ت.  همچنین از دیگ��ر حمایت های معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری می توان به 
حمایت از صادرات و بازارس��ازی برای محصوالت 
تجاری شده توسط استارت آپ های تحت پوشش 
مرکز و اطالع رس��انی و معرفی فعالیت های مرکز 
ش��تابدهی و نوآوری به فعاالن حوزه دانش بنیان 
در راستای برنامه ش��رکت های خالق اشاره کرد.  
تاس��یس، را ه اندازی و راهبری مرکز ش��تابدهی و 
ن��وآوری حوزه صنایع خالق ب��ا تاکید بر صنعت 
موسیقی مطابق با آخرین استاندارد های جهانی و 
چارچوب ه��ای قانونی، فرهنگی و اجتماعی مورد 
تایید کش��ور، تهیه گزارشات پیش��رفت مراحل 
تاس��یس و راه اندازی و ارائه آن هر س��ه ماه یک 
بار به معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و ارائه بس��ته خدمات قابل ارائه 
به اس��تارت آپ ها مطابق با تجارب موفق داخلی و خارجی نیز از تعهدات موسسه 

فرهنگی هنری آواسازان ققنوس در این تفاهم نامه است. 

رئی��س صندوق ن��وآوری و ش��کوفایی درخصوص حمایت ه��ای صندوق از 
ش��رکت های دانش بنیان و فناور عنوان کرد صندوق نوآوری و ش��کوفایی چهار 
دسته خدمات ش��امل تسهیالت، توانمندسازی، س��رمایه گذاری و ضمانت نامه 

به این ش��رکت ها ارائه می کن��د که هر کدام از 
اینها ش��امل زیرمجموعه هایی است. به گزارش 
مهر، دکتر علی وحدت با اشاره به اینکه بخش 
س��رمایه گذاری در صندوق نوآوری و شکوفایی 
جوان است، افزود: سرمایه گذاری در زیست بوم 
فناوری و نوآوری بس��یار مهم اس��ت. برای این 
بخ��ش برنامه صن��دوق ورود غیرمس��تقیم به 
سرمایه گذاری است، چرا که بازیگران فعالی که 
بتوانند سرمایه گذاری ریسک پذیر انجام دهند، 
بس��یار کم هس��تند. در این راستا صندوق های 
جس��ورانه بورسی راه اندازی شده اند. وحدت در 
رابطه با سازوکار اجرایی صندوق های جسورانه 
بورس��ی نیز گفت: در حال حاض��ر تعدادی از 

این صندوق ها ش��کل گرفته و مش��غول فعالیت هستند. این صندوق ها یکی از 
بازیگران این اکوسیس��تم هس��تند که با رویکرد سودآوری باال در بورس شکل 

گرفته اند. برای شتاب دهنده ها بسته های حمایتی بسیاری در نظر گرفته ایم

وی اظهار داش��ت: س��عی کرده ایم ک��ه در بخش های مختل��ف حمایت های 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی را گسترش دهیم؛ به عنوان مثال شتاب دهنده ها 
نهادی هس��تند که در زیس��ت بوم فناوری و نوآوری بس��یار مهم هس��تند چرا 
که ایده ها، هسته فناورانه اند، لذا برای شتاب 
دهنده ه��ا نیز بس��ته های حمایتی بس��یاری 
در نظ��ر گرفته ایم؛ از کم��ک به تامین هزینه 
ره��ن فض��ای اس��تقرار گرفته تا تس��هیالت 
ارزان قیمت ب��رای خرید تجهیزات. نکته قابل 
توجه اینکه این تس��هیالت س��قفی نداشته و 
به نیاز شتاب دهنده ها بستگی دارد. وی ادامه 
داد: در واق��ع مجموع خدم��ات صندوق برای 
این است که فعالیت در حوزه شتاب دهنده ها 
را س��ودآورتر کنیم تا بخش خصوصی تمایل 
بیش��تری برای س��رمایه گذاری در این بخش 
پیدا کند. از همین رو در سال جاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی ۲5 برابر پنج سال گذشته 
برای حوزه توانمندس��ازی بودجه در نظر گرفته اس��ت، به این معنا که ما برای 
س��ال ۹۸ حدود 5۰۰ میلی��ارد ریال اعتبار به ص��ورت حمایت بالعوض برای 

توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته شده است.

تأمین هزینه رهن فضای استقرار شتاب دهنده هاتوسعه استارت آپ های حوزه صنایع خالق موسیقی

برای راه اندازی یک اس��تارت آپ کارهای بس��یار زیادی وجود دارد. ابتدا باید 
فهرس��تی از تمامی فعالیت های مورد نیاز تهیه کنیم. مس��لما در این لیس��ت 

بعضی از فعالیت ها اهمیت بیشتری نسبت به سایر اقدامات دارند.
اجازه دهید با آن دسته از فعالیت هایی شروع کنیم که به عنوان پایه و اساس 

کسب وکار شما تلقی می شوند.
۱.چشم انداز خود را بشناسید:

کامال واضح و بدیهی ا س��ت! ش��ما بدون ایده و ایده پ��ردازی نمی توانید یک 
استارت آپ و کسب  وکار را راه اندازی کنید .

اغلب کس��ب وکارهای نوپا برای کس��ب و کار خود ایده یا چشم انداز دارند، اما 
نمی توانند به ش��کل ش��فاف و واض��ح آن را بیان کنند و ب��ه تعریف دقیق آن 
بپردازند. مالک یا مالکین کسب و کار ممکن است برای توضیح چشم انداز و ایده 
خود به دیگران با چالش هایی مواجه باش��ند یا هر کدام به ش��کل متفاوتی از 

دیگری به تعریف چشم انداز کسب و کارشان بپردازند.
این امر گیج کننده اس��ت و پیام های متناقضی را به س��رمایه گذاران بالقوه یا 

مشتریان ارسال خواهد کرد.
شما باید اصول اولیه را بدانید و همواره دو مورد را در نظر داشته باشید:

الف(آن چه هستید
ب( آن که هستید

»آن چه هس��تید« در تالش اس��ت تا به این دس��ته از س��واالت پاسخ دهد، 
استارت آپ شما چه کار می کند؟ آیا محصول ارائه می دهید یا خدمت؟ به دنبال 

تغییر چه چیزی هستید؟ در چه بازاری در حال حرکت هستید؟
»آن که هس��تید« نیز در تالش اس��ت پاسخ مناس��بی برای این نوع سواالت 
بیابد، ش��ما و تیم تان چه کسانی هستید؟ چرا شما؟ چه چیزی سبب آغاز سفر 

کارآفرینی شما شده است؟
۲.ارزش های کسب و کار خود را مشخص کنید:

مشابه موارد باال، شما باید ارزش ها را مشخص کنید.
این بخش بیشتر در حوزه » چرایی« و » چگونگی« تعریف می شود.

در این مورد باید بعضی ارزش های هس��ته ای را تنظیم کنید که به ش��ما و 
دیگ��ر بنیان گذاران یا کارمندان کمک می کند. اش��تباهات و کارهای درس��ت 

کارمندان استارت آپ تان را بشناسید و درک کنید.
برای مثال ش��رکت »Adobe« اس��تراتژی، نوآوری و مش��ارکت را به عنوان 

ارزش های اصلی خود معرفی می کند.
اگر توس��عه تیم خود، ش��رکت و خود چشم انداز را در نظر بگیرید این بخش 

بسیار مهم خواهد بود.
مشخص کردن ارزش ها سبب کنترل کسب و کار شما خواهد بود.

»چرایی ها« به دنبال پاسخ به سواالتی نظیر چرا استارت آپ خود را راه اندازی 
کردید؟ باورها و اخالقیات شما چیست؟ تفاوت های اساسی که می توانید ایجاد 

کنید، چه چیزی ا ست؟
در حیطه »چگونگی ها« نیز س��واالت را مشاهده می کنیم، شما و تیم چگونه 
کار خواهید کرد؟ چه س��اختارهایی را دنبال می کنید؟ آیا تاکید بر کارفردی یا 
گروهی است؟ چه مقرراتی برای تضمین هماهنگی و امنیت خودتان و دیگران 

در نظر گرفته خواهند شد؟ چه سیاست هایی را باید تغییر داد؟
پاس��خ ب��ه این عن��وان، ارزش ه��ای اصلی و حق��وق و اش��تباهات کارکنان 

استارت آپ تان را مشخص می کند.
۳.بازار هدف تان را مشخص کنید:

ش��ما ایده عالی در سر دارید. چشم انداز و ارزش های تان را مشخص کرده اید. 
مشکل بعدی این است که چه کسی قرار است ایده شما را بخرد؟ لذا باید بازار 

هدف خودتان را بشناسید.
در واقع، باید بدانید که آیا بازار هدف برای ایده تان وجود دارد یا نه. اگر بازار 

هدفی وجود ندارد باید تغییراتی را ایجاد کنید.
تحقیق��ات خود را آغاز کنید. آیا محصوالت و خدمات مش��ابه در بازار وجود 
دارد؟ آیا رقابت باال یا پایین اس��ت؟ آیا وارد یک بازار جدید می ش��وید و قصد 

رهبری آن را دارید؟
مش��تریان هدف خود را انتخاب کنید و اطالعاتی در مورد آنها در حوزه های 
جنس��یت، سن، مکان، ش��غل، درآمد، وضعیت، محیط، عادات خرده فروشی و . 

. . کسب کنید.
برای درک بهتر بازار هدف به این نکات توجه کنید:

۱. محصوالت و خدمات مش��ابه در بازار را بررسی کنید. به دامنه قیمت آنها 
و استراتژی های فروش شرکت های دیگر توجه کنید.

۲.نام تمامی شرکت هایی که محصوالت و خدمات مشابهی را عرضه می کنند، 
یادداشت کنید. شدت رقابت را بررسی کنید.

۳.برای آزمایش به گروهی از مشتریان هدف خود محصوالت و خدمات خود 
را ارائه کنید و متغیرهای جنسیت، سن، مکان، شغل، درآمد، وضعیت، محیط، 

عادات خرده فروشی و . . . را در نظر داشته باشید.
۴.به برندینگ توجه داشته باشید:

هنگامی که چش��م انداز ش��رکت درک می ش��ود و بازار هدف شما شناسایی 
می ش��ود، حال به برندی نیاز مند هس��تید تا مش��تریان بالفعل و بالقوه شما را 

بشناسند.
برند به ش��ما در هدف، کسب کار، شکست دادن رقبا و فروش کمک خواهد 

کرد.
برند باید با چش��م انداز شما و ارزش های ش��ما مرتبط باشد. برند به شما در 

دستیابی به بازار هدف کمک خواهد کرد تا استارت آپ تان موفق شود.
نکات زیر به شما در برندینگ کمک خواهد کرد:

۱. ب��ا یک توفان فکری ش��روع کنید و برندی خل��ق کنید که  متمرکز روی 
هدف و بازار هدف باشد.

۲.سهم صدای برند خود را در نظر بگیرید.
۳.به زبان بصری برند خود توجه داشته باشید.

5.بازاریابی و فضای مجازی:
بازاریابی امری بس��یار حیاتی  است که توصیف حیاتی بودن آن قدری دشوار 

است. اساسا بازاریابی سبب راه اندازی استارت آپ تان خواهد شد.
اگر ش��ما در بازار هدف تان دیده و شنیده می شوید، فرصت عالی برای بهبود 

و توسعه کسب و کار خود خواهید داشت.
اولین مورد که باید در نظر داشته باشید، بازاریابی رسانه های مجازی ا ست.

البته با وجود کانال های ارتباطی بسیار زیادی که وجود دارد، می توانید شکبه 
مجازی را انتخاب کنید که با کسب و کار شما در تناسب باشد.

۶.اهدافی را تنظیم کنید:
این امر نیز یکی نکات بس��یار مهم اس��ت زیرا تنظیم این اهداف  مس��یر و 
مقصد کسب و کار شما را فراهم می کند، هم اهداف کوتاه مدت و هم بلندمدت.

ش��ما بای��د در مرحله اول راه اندازی کس��ب و کارنوپای خ��ود به تنظیم این 
اهداف  اقدام کنید.

ب��ه قولی می توان گفت قبل از اینکه راه رفتن را یاد بگیرید، س��عی نکنید از 
نردبان باال بروید.
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با توجه به این نکات، کسب و کار  نوپای خود را راه اندازی کنید

دریچــه

رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با اش��اره به کاهش دانشجو در دانشگاه های کشور و فضای بالاستفاده از ایجاد سراهای 

نوآور در دانشگاه آزاد اسالمی خبر داد.
 به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
اس��ماعیل قادری فر رئیس مرکز توس��عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
درباره راه اندازی سراهای نوآوری در واحدهای دانشگاه آزاد، بیان داشت: یکی از اهداف 
معاونت علمی و فناوری اس��تفاده از ظرفیت های بالاس��تفاده برای توس��عه نوآوری در 
کش��ور اس��ت که با همین هدف، فضاهای خاک خورده و فراموش شده دانشگاه ها را به 

سرای نوآوری تبدیل کردیم.

سراهای نوآوری در دانشگاه آزاد 
اسالمی راه اندازی شده است

مترجم: ملیکا نصیر 

چهارشنبه
12 تیر 1398

شماره 1343
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معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه حمایت از 
زیست بوم نوآوری با شتابی چندبرابری دنبال می شود،گفت که استان 
زنجان از ظرفیت باالیی برای رونق تولید و توس��عه زیست بوم نوآوری 

برخوردار است.
س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئی��س جمه��وری در حاش��یه بازدی��د از 
ش��رکت های دانش بنیان زنج��ان گفت: با 
توج��ه ب��ه ظرفیت ه��ای اس��تان زنجان و 
زیرس��اخت های صنعت��ی آن، این اس��تان 
ظرفیت باالیی برای رونق تولید و توس��عه 

زیست بوم نوآوری دارد.
وی افزود: شکوفا ش��دن ای��ن ظرفیت ها 
و توس��عه پای��دار ای��ن اس��تان در گروی 
ایجاد یک زیس��ت بوم مساعد برای فعالیت 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپی است 
که تالش می کنیم ب��ا همراهی بخش های 

اثرگذار استان این مهم را محقق کنیم.
رئی��س بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه نطفه های رونق و توس��عه 
این موض��وع در حوزه هایی چون فناوری اطالعات و ارتباطات، برق و 

کش��اورزی زمینه را برای شکل دادن به اقتصادی دانش محور و خالق 
فراهم کرده اس��ت، افزود: ظرفیت های خوبی در زنجان وجود دارد و 
ش��رکت های موفقی در این حوزه ها شکل گرفته و بالنده شده است؛ 
نمونه هایی موفق از این کس��ب و کارها را 

امروز شاهد هستیم.
س��تاری، با تأکید بر اینک��ه برنامه های 
مفصلی ب��رای رون��ق تولی��د محصوالت 
دانش بنیان بر بس��تر زیس��ت بوم نوآوری 
داری��م، افزود: تم��ام توان خ��ود را برای 
اس��تفاده از ظرفیت ه��ای زنج��ان انجام 
ش��رکت های  از  حمای��ت  و  می دهی��م 
دانش بنیان و استارت آپ ها را اولویت خود 

می دانیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه امس��ال حمایت از 
شرکت ها نس��بت به سال گذشته رشدی 
چن��د برابری خواهد داش��ت، اظهار کرد: 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و صنایع خالق در قالب معافیت ها 
و حمایت از صنایع خالق را ادامه می دهیم. در سال جاری حمایت از 

زیست بوم نوآوری با رشدی چندبرابری ادامه می یابد.

مدیرعام��ل صندوق کارآفرینی امید از خیز ای��ن صندوق برای آنچه 
صنعتی سازی روستاها می خواند خبر داد.

به گزارش ایس��نا، نوراهلل زاده در حاش��یه افتتاح چندین طرح اشتغال 
ای��ن صندوق در س��فر به س��منان در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: صندوق کارآفرینی 
امید حمایت از طرح های اش��تغال روستایی 
و عش��ایری را در اولویت کاری امس��ال خود 

قرار داده است.
وی ب��ا بیان اینکه این صن��دوق به دنبال 
ب��ردن کس��ب وکارها ب��ه مناطق روس��تایی 
و عش��ایری اس��ت، ادام��ه داد: ه��دف ما از 
صنعتی س��ازی روس��تاها نه صنعتی س��ازی 
ب��ه معنای عام و شناخته ش��ده آن که بردن 

کسب وکارها به این مناطق است.
مدیرعام��ل صن��دوق کارآفرین��ی امید با 
اش��اره به مزایای ایجاد اش��تغال در روستاها 

خاطرنش��ان کرد: اسکان جمعیت روستایی، کمک به توسعه روستاها و 
مناطق عشایری، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و همزمان کاستن از 
معضالت اجتماعی در ش��هرها از جمله اهداف صندوق کارآفرینی امید 

در این طرح اس��ت. وی با اشاره به توفیقات صندوق کارآفرینی امید در 
اجرای طرح های اش��تغال روستایی اضافه کرد: سال گذشته در مجموع 
۲۳ ه��زار و 5۰۰ طرح مورد حمایت ق��رار گرفت که این طرح ها منجر 
ب��ه ایجاد بال��غ بر ۶۰ هزار فرصت ش��غلی 
جدید ش��د که این اش��تغال ایجاد ش��ده 
دارای لیس��ت بیمه ب��وده و تحقق آن قابل 

راستی آزمایی است.
نوراهلل زاده از پیش بینی ایجاد ۱۰۰ هزار 
اش��تغال جدید در قالب این طرح در سال 
۹۸ خبر داد و گفت: امسال بیش از۱,۶۰۰ 
میلی��ارد توم��ان اعتب��ار ب��رای طرح های 
روس��تایی و در مجم��وع ۲,۰۰۰ میلی��ارد 
تومان اعتبار برای اش��تغال زایی در س��طح 

کشور در نظر گرفته شده است.
مدیرعام��ل صندوق کارآفرین��ی امید با 
بی��ان اینکه این صندوق توج��ه ویژه ای به 
مناطق کمتر برخوردار دارد، اف��زود: ضریب اعتبار تخصیصی این طرح 
در اس��تان هایی که تعدد مناطق روس��تایی و یا پراکندگی جغرافیایی و 

جمعیت بیکار بیشتری دارند، بیشتر است.

صندوق کارآفرینی امید امسال 1۰۰ هزار شغل ایجاد می کندشتاب رونق زیست بوم نوآوری چند برابر می شود

تاب آوری، ظرفّیت بازگشتن از دشوارِی پایدار و ادامه دار و توانایی در 
ترمیِم خویشتن است. این ظرفیت عمیق در نهاد انسان می تواند باعث 
ش��ود تا او پیروزمندانه از رویدادهای سخت و ناگوار بگذرد و علی رغم 
قرار گرفتن تکانه های شدید، شایستگی معنوی، اجتماعی، تحصیلی و 

شغلی خود را ارتقا دهد.
 مسیر طوالنی سرآمدی و نخبگی به واقع مسیری دشوار، طاقت فرسا، 
پرزحمت و پرچالش و در عین حال شفّاف و مملّو از صداقت و راستی 
است و انسان هایی که مظهر صبر، متانت، تالش و عشق هستند را می 
طلبد. توفیق طلب های راس��تین، انسان های تالشگر و عاشقی هستند 
که برای رس��یدن ب��ه قلّه اهداف خود، تلخی ه��ا و مرارت های فراوانی 

را در مس��یر موفقیت خواه��ِی خ��ود 
تحّم��ل می کنند و به قولی خم به ابرو 
نمی آورند. در واقع این افراِد واالهّمت، 
پهلوانان وادی تالش و عشق اند که این 
پهلوانی را در سایه استقامت و پایدارِی 
آگاهانه کسب کرده اند؛ به قول مولوی:
نیس��ت          ن��رم  ن��ازکاِن  عش��ق،کاِر 

عشق، کاِر پهلوان است ای پسر!
ام��روزه در روانشناس��ی نوی��ن، به 
س��ازه  مثبت گرا،  روانشناس��ی  وی��ژه 
 »)Resiliency( مفهومِی »تاب آوری
از اهمی��ت وی��ژه ای برخوردار اس��ت. 
ای��ن مفهوِم اثرگ��ذار از دانش فیزیک 
گرته برداری ش��ده اس��ت و به معنای 
»جهی��دن ب��ه عق��ب« اس��ت. از این 
رو بس��یاری از مناب��ع علم��ی معتبر، 
بازگش��ِت س��ریع به ش��رایط قبل از 

بحران را تا ب آوری نامیده اند. 
بر این اس��اس، مطالع��ات تاب آوری 
ماموریت اصلی خود را برگشت پذیری 
در سریع ترین زمان ممکن و با حداقل 
آش��فتگی و حفظ شایستگی می داند. 
به دیگر س��خن، ت��اب آوري به معناي 
توانایي مقابله با شرایط دشوار و پاسخ 
انعطاف پذیر به فشارهاي زندگي روزانه 
اس��ت. در تعبیری دیگر، ت��اب آوری، 
ظرفّیت بازگش��تن از دشوارِی پایدار و 

ادامه دار و توانایی در ترمیِم خویش��تن اس��ت. ای��ن ظرفیت عمیق در 
نهاد انس��ان می تواند باعث شود تا او پیروزمندانه از رویدادهای سخت 
و ناگ��وار بگذرد و علی رغم قرار گرفت��ن در معرِض تعارض ها، تنش ها 
و تکانه های ش��دید، شایس��تگی معنوی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی 

خود را ارتقا دهد.  
عرصه وس��یع کاربرد ای��ن مفهوم در عرصه روانشناس��ی و مدیریِت 
رفتار در هر چهار س��طح فردی، گروهی، سازمانی و فراسازمانی)سطح 
دولت ها و حکومت ها( است که فرهنگ سازی و ترویج عالمانه آن منجّر 
به روان س��ازِی فرآیند اعتال، س��رآمدی و نخبگی در هر چهار س��طح 

مذکور خواهد شد. 
در واقع تاب آوری نوعی خصلت اس��ت که از ف��ردی به فردی دیگر 
متفاوت اس��ت و می تواند به مرور زمان رش��د کند ی��ا کاهش یابد که 
براس��اس خ��ود اصالح گرِی فک��ری و عملی انس��ان، در روند آزمون و 
خطای زندگی ش��کل می گیرد. از این رو، جامع��ه نخبگانی با توجه به 
اثرگذاری بی بدی��ل خود در برخورد و حل مس��اله های گوناگون، نیاز 
مبرم به درونی س��ازِی این ویژگی پسندیده در میان خود دارد، چراکه 
پیرامون افراد جامعه و به ویژه س��رآمدان و نخبگاِن با مسئولیت پذیری 
باال همواره مش��کالت، نقص ها، فش��ارهای روح��ی و روانی و رفتاری، 
چالش ها، نوس��انات، مخاطرات و بحران های ریز و درش��ت اجتماعی، 
سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی و امنّیتی وجود دارند که تنها 
و تنها با س��عه صدر، صبر ف��ردی و اجتماعی و در یک کالم با تقویت 
ظرفّی��ت فرهنگ واال و اصی��ِل تاب آوری در همه س��طوِح مورِد بحث 
می توان ب��ر آنها فائق آمد و مدیریت 

آن جریان ها را راهبری کرد. 
ارتق��ای ظرفّیت ت��اب آوری منجر 
به رش��د و تعالی همه جانبه افراد در 
به دس��ت آوردن تفّکر و مهارت های 
خود مدیریتِی بهتر و دانش بیش��تر 
می شود. افراد تاب آور به طور خالّقانه 
و نوآوران��ه رابطه قدیمی »ش��رایط 
روان��ی«  اخت��الل  و  ناگوار-آس��یب 
را ح��ذف و ب��ا ی��ک تغیی��ر جدید، 
رابطه »ش��رایط پرمخاطره-رش��د و 
بالندگ��ی« را جایگزین آن می کنند. 
یعنی تاب آورها ذهن ش��ان را طوری 
برنامه ری��زی کرده اند ک��ه بعد از هر 
موقعیت فش��ارآوری به دنبال رش��د 
خودشان و دیگران هستند و به ماننِد 
خیلی ها تس��لیِم محِض آس��یب های 

روانی و رفتاری نمی شوند.
به عبارت دیگر، تاب آوری در مورد 
کس��انی به کار می رود که در معرض 
خط��ر ق��رار می گیرن��د ول��ی دچار 
اختالالت روانی و رفتاری نمی شوند 
و زندگی شان آنچنان مختل نمی شود 
و اگر هم بش��ود به سرعت به شرایط 

متعادل پیشین برمی گردند.
تاب آوری باعث می ش��ود که افراد 
در ش��رایط دش��وار و با وجود عوامل 
خط��ر از ظرفیت ه��ای موجود خود در دس��تیابی به موفقیت و رش��د 
زندگی فردی و اجتماعی اس��تفاده کنند و از این چالش ها و آزمون ها 
به عنوان فرصتی برای توانمندکردن خود بهره گیرند و از آنها سربلند 
بیرون آیند. نتیجه آنکه فرهنگ س��ازی و ارتقای گام به گام و با برنامه 
تعالی سازِی ظرفّیت تاب آوری در میان آحاد جامعه و به ویژه در میان 
اس��تعدادهای برتر، آینده سازان، س��رآمدان و نخبگان در مقیاس ملّی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است که هّمت واال و منسجم  نهادهای اثرگذار 
در این امر، حکمرانِی مطلوب نخبگانی را بیش از پیش رقم خواهد زد.  
bmn :منبع

درحالی که هنوز زمانی برای عرضه گلکسی فولد سامسونگ مشخص نشده؛ به نظر می رسد این گوشی بسیار زودتر از 
زمان مناسب معرفی شده است.

به گزارش زومیت، اوایل امسال سامسونگ گوشی تاشدنی خود، گلکسی فولد )Samsung Galaxy Fold( را به عنوان 
نوع جدیدی از گوشی های هوشمند معرفی کرد، اما حاال پس از گذشت چند ماه از معرفی اولیه  آن و مشخص شدن ایرادی 
که در نمایشـگر آن وجود داشـت، عالقه مندان بسـیاری منتظر اعالم زمان ورود این گوشی به بازار هستند، بااین حال به 

مرور اخبار جدیدی از مشکالتی که در مورد این گوشی وجود دارد، اعالم می شود.
 )DJ Koh( در جلسـه ای که اخیراً با حضور عده ای از خبرنگاران برگزار شـد، مدیرعامل شرکت سامسونگ دی جی ُکه

هم حضور داشت و مشکل ایجادشده را با جزییات بیشتری توضیح داد:
واقعًا متأسـفم. من قبل از اینکه این دسـتگاه کاماًل آماده باشـد آن را معرفی کردم. قبول دارم که نکته ای را در مورد 

گوشی تاشدنی فراموش کرده  بودم، اما ما در حال تالش برای رفع این مشکل هستیم.
این گوشـی ۲۰۰۰ دالری می تواند نمایی از آینده گوشـی های هوشمند را نشـان دهد. گلکسی فولد در حالت بسته یک 
گوشی معمولی با صفحه نمایش 4٫6 اینچی است، اما وقتی آن را باز کنید یک تبلت با صفحه نمایش ۷٫3 اینچی خواهید 
داشـت. پس از معرفی اولیه  این گوشـی و تست هایی که توسـط خبرنگاران و منتقدین روی گوشی انجام شد، تعدادی از 
آنها مشـکالتی در صفحه نمایش ۷٫3 اینچی این گوشی گزارش کردند. در نتیجه سامسونگ زمان تعیین شده برای ورود 
گوشـی به بازار را لغو کرد و هنوز زمان جدید و قطعی ورود آن به بازار را معین نکرده  اسـت. از طرفی پاسـخ صریحی هم 

به درخواست ها در مورد این زمان، نداده است.
ُکه می گوید: سامسـونگ در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ گوشـی از این مدل را از جهات مختلف تسـت کرده  است. ما تمام 
مشـکالت این گوشـی را مشخص کرده ایم. ما حتی تصور نمی کردیم این گوشی برخی مشکالت را داشته باشد اما به لطف 

منتقدین، این مشکالت خود را نشان دادند و حاال در حال تست های بیشتر روی گوشی هستیم.
بااین حال آقای ُکه مشـخص نکرده اسـت که این گوشـی چه زمانی به بازار باز خواهدگشـت. او گفته که »فکر می کنیم 
در دو هفته  گذشـته همه مشـکالت و مسـائلی را که وجود داشت مشخص کرده ایم« و سـپس در جمع گزارشگران گفته 
که به زودی اخبار جدیدی در این مورد اعالم می کند. سـپس از عالقه مندان این گوشـی درخواست کرده است که قدری 

بیشتر به سامسونگ فرصت دهند.

فرهنگ تاب آورِی جامعه نخبگانی

مدیرعامل سامسونگ: گلکسی فولد را قبل از اینکه 
کاماًل آماده باشد، معرفی کردیم

یادداشـت

کاروان علم و فناوری به منظور بازدید از ظرفیت های دانشی و فناورانه، ارتقای نقش 
شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها در توسعه زیست بوم نوآوری منطقه ای و افتتاح 
رسمی فاز دوم توسعه پارک علم و فناوری تحصیالت تکمیلی استان زنجان، وارد دشت 

سرسبز طارم شد.
 به گزارش پایگاه اطالع  رس��انی بنیاد ملی نخبگان، استان زنجان روز گذشته میزبان 
س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری و همراهان وی شد تا با حضور 
در پ��ارک علم و فناوری دانش��گاه تحصیالت تکمیلی زنجان ضم��ن افتتاح آن از مرکز 
رشد واحدهای فناور این دانشگاه و دستاوردهای دانش آموختگان و دانشگاهیان مستقر 
در این مرکز که اس��تارت آپ های خود را به راه انداخته اند بازدید کند و با دانش��گاهیان 

به گفت و گو بنشیند.

فاز دوم توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه 
تحصیالت تکمیلی زنجان افتتاح می شود

مهدی حمزه پور
دبیر شورای فرهنگی سازی بنیاد ملی نخبگان



در شرق منهتن یک کافه کوچک و بسیار جالب وجود دارد. من اخیرا 
در س��فرهای کاری ام به آنجا س��ر زده ام. در حقیقت من در طول چند 
ماه اخیر به یافتن محیط های جالب برای نگارش مقاله و س��اماندهی به 
کارهای مش��ابه ام عالقه مند شده ام. کافه مورد بحث من یکی از بهترین 
محیط ها برای استراحت و رسیدگی به کارهای جزئی محسوب می شود. 
در حقیق��ت به محض ورود دیگر هیچ عالق��ه ای به ترک آنجا نخواهید 

داشت. 
منوی آنها ش��امل بس��یاری از خوراکی های شناخته شده با طرز تهیه 
مخصوص است. به این ترتیب تقریبا با سلیقه تمام افراد سازگاری دارد. 
همه چیز در این کافه کامال زیبا، با اصالت و چش��م نواز طراحی ش��ده 
اس��ت. همه اینها تا پیش از صحبت یکی از کارمندان پش��ت پیشخوان 
با یکی از مش��تریان بود. مش��تری مورد از تفاوت بین گالتو و بس��تنی 
پرسید. پاسخ کارمند پشت پیشخوان به این ترتیب بود: »من نمی دانم. 
هنگامی که در کافه دیاری کوئین کار می کردم، هر دو به نظرم بستنی 

می آمدند.« 
به راستی تا مدت زمانی طوالنی چنین رخدادی را باور نکردم. فرض 
کنید یک مش��تری وارد فروش��گاه اپل شده و س��والی در مورد تفاوت 
میان مک بوک پرو و محصوالت ِدل بپرس��د. چنین واکنشی را از سوی 
کارمند فروش��گاه اپل در نظر بگیرید: »نمی دان��م. همه آنها دکمه های 
مختلف، منبع تغذیه انرژی و کیبورد دارند.« در صورت چنین پاس��خی 

به زودی کارمند موردنظر فقط سابقه کار ناموفق در فروشگاه اپل را در 
کارنامه اش خواهد داشت. 

برند ما فقط به اندازه بدترین عملکردش خوب ارزیابی می شود
شرکت ها پول زیادی را برای فرآیند بازاریابی خرج می کنند. به عنوان 
صاحب یک کس��ب و کار کوچک میزان سرمایه گذاری ما بر روی حوزه 
بازاریابی بس��یار زیاد خواهد بود. طراحی لوگو و س��ایت رس��می برای 
برندمان نیازمند صرف هزینه های مش��خصی اس��ت. هم��ه این عناصر 
وظیف��ه کم��ک به ما در راس��تای بیان داس��تان برندم��ان و جلب نظر 
مشتریان را دارد.  پس از سرمایه گذاری بر روی بخش بازاریابی نوبت به 
رفتار با مش��تریان می رسد. پس از نخستین تماس تلفنی مشتریان باید 
ب��ه هماهنگی نحوه برخورد کارمندان م��ان با آنها و اهداف برندمان فکر 
کنیم. در مورد مثال کافه قبلی این هماهنگی به هیچ وجه رعایت نشده 
بود. چراکه تمام زحمت های کافه با یک اقدام اش��تباه از س��وی کارمند 

پشت پیشخوان بههم ریخت. 
اگر ش��ما در زمین��ه کس��ب و کار آنالین فعالیت داری��د، به واکنش 
ب��ه  پاس��خگویی  در  روزه  چه��ار  تاخی��ر  در ص��ورت  مش��تریان تان 
ایمیل های ش��ان فکر کنید. بدون تردید چنین رفتارهایی پیام مناسبی 
را مخابره نخواهد کرد. آیا برند ما توانایی کاهش تاثیرگذاری تجربه های 

شخصی کارمندان در تعامل با مشتریان را دارد؟ 
بازاریابی داخلی در برابر بازاریابی خارجی

آنچ��ه در دو بخش قبلی بیان ش��د، تفاوت می��ان بازاریابی داخلی و 
خارجی را بیان می کند. بازاریابی خارجی اموری نظیر تبلیغات، طراحی 
لوگو و وب س��ایت را شامل می ش��ود. به عبارت بهتر، تمام کارهایی که 

برای جلب نظر مشتریان به کسب و کارمان صورت می گیرد. 
بازاریابی داخلی ش��یوه پاس��خگویی ما در برابر تماس های مشتریان، 

پاسخ به ایمیل ها و رفتارمان با آنها در فروشگاه است. 
اگ��ر بازاریابی خارجی محل بیان داس��تان برندمان باش��د، بازاریابی 
داخل��ی محل��ی برای تحقق آن داس��تان خواهد بود. ب��ه این ترتیب ما 
فرصت تحقق وعده ها و ارزش های اصلی مورد تاکید برندمان را خواهیم 
داشت. به این ترتیب در صورت عدم سازگاری بازاریابی خارجی برندمان 
با وضعیت بازاریابی داخلی فرآیند جلب اعتماد مش��تریان بر هم خواهد 
خورد. نکته مهم درخصوص بازاریاب داخلی ارتباط آن با تجربه هر روز 
مشتریان از برندمان است. به این ترتیب یک اشتباه کوچک نیز در این 

میان کار را خراب خواهد کرد. 
درسی برای همه ما

همانطور که در حال نگارش این مقاله بودم، کارمند پش��ت پیشخوان 
در میز کناری من همراه با همکارش مشغول نوشیدن هات چاکلت بود. 
در این میان صحبت وی با همکارش بس��یار جالب بود: »نمی توانم صبر 

کنم تا کار تمام شود، درها را قفل کنم و از اینجا بروم.« 
بدون تردید در این مورد درسی نهفته است. در حقیقت دو درس مهم 
وجود دارد. درس نخس��ت شاید ضرورت عدم اس��تخدام افراد بی عالقه 
به کس��ب و کارمان باشد. اگر هم استخدام ش��ان می کنید، باید به آنها 
در راس��تای عالقه مندی به کس��ب و کارمان کم��ک کنیم. درس دوم، 
اندکی تامل پیرامون بازاریابی داخلی برندمان خواهد بود، چراکه اگر در 
این زمینه موفق نباش��یم، هیچ کدام از فرآیندهای بازاریابی خارجی مان 

موفقیت آمیز نخواهد بود. 

متاس��فانه در کشور ما، ش��بکه اجتماعی پینترست کمتر مورد توجه 
می گیرد؛ در صورتی که این شبکه اجتماعی به شدت می تواند برای هر 
فردی مفید واقع شود. در مورد این سایت در انواع شبکه های اجتماعی 
بیش��تر توضیح داده ایم. پینترس��ت به کاربرانش یک تخته سفید بزرگ 
می  دهد تا از هر چیزی که خوش ش��ان آمد، آن را روی تخته خود پین 
کنند. در حال حاضر پینترس��ت، بیش��تر مورد توج��ه برندهایی که در 
حوزه مد و پوش��اک فعالیت می کنند و یا اینک��ه به تولید لوازم خانگی 
می پردازند، قرار گرفته اس��ت. ش��رکت آیکیا که کار خودش را از سوئد 
آغاز کرد، توانست به واسطه کیفیت خوب محصوالت و همچنین راحتی 

نصب آنها، به موفقیت جهانی دست یابد.
آیکیا که همیشه کمپین های تبلیغاتی بسیار خوبی را به راه انداخته، 
این دفع��ه برای بازاریابی اش، س��راغ اف��راد فعال در ش��بکه اجتماعی 

پینترس��ت رفته اس��ت این شرکت قبال در اینس��تاگرام کمپین جالبی 
داشته که در مقاله اینستاگرام، کاتالوگی منحصر به فرد برای محصوالت 
آیکیا در موردش توضیح دادیم و باز هم توانسته نتایج خوبی را دریافت 
کند. یکی از مزایای پینترس��ت در این اس��ت ک��ه جامعه ای که در آن 
حضور دارند، کامال مش��خص هس��تند و به راحت��ی می توان فهمید که 
بزرگترین طرفداران این ش��بکه اجتماعی خانم های خانه دار به حساب 

می آیند و آیکیا دقیقا دریافته که می خواهد به کجا قدم بگذارد.
 قبال در مورد کمپین کاتالوگ اینستاگرامی آیکیا صحبت کرده بودیم 
و آیکیا باز هم از همان ایده در پینترس��ت بهره برده و توانسته کاتالوگ 

شگفت آور خود را در این شبکه اجتماعی بیاورد.
متخصصین رسانه های اجتماعی برند آیکیا معتقدند که این برند باید 
دقیقا در ش��بکه های اجتماعی ای به فعالی��ت بپردازد که واقعا بتواند در 

آنج��ا خودنمایی کرده و از حضور فعال در آنج��ا نتایج مثبت بگیرد. به 
همین دلیل است که آیکیا بیشتر در اینستاگرام و پینترست به فعالیت 

می پردازد و بیشتر درگیر بخش جلوه بصری است.
آیکی��ای آمری��کا در پینترس��ت کاری کرده که هر کس��ی با ورود به 
حس��اب کاربری شان، ساعت ها مش��غول آن خواهد ش��د و توانسته به 
درس��تی و ب��ا نظمی خاص محصوالت��ش را در این محیط مناس��ب به 

نمایش بگذارد.
اصل موضوع اینجاست که متخصصین رسانه های اجتماعی یک برند، 
بای��د با تفکر و بررس��ی کردن اهداف برندش��ان، در م��ورد بهره وری از 
ش��بکه های اجتماعی به صورت جدی تصمیم گیری کرده و مانند خیلی 

از کسب وکارها، بدون هدف وارد هر شبکه اجتماعی  نشوند.
blogad :منبع

بهترین های رسانه  های اجتماعی: دنیای آیکیا در پینترست

بیش از 1۰۰سوالی که باید هنگام طراحی وب 
سایت از خود بپرسید)۲(

در مطل��ب پیش��ین به پنج س��وال ک��ه باید در هن��گام طراحی 
وب سایت از خود بپرسید اشاره کردیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

۶. سبک و نوع وب سایت مورد نظرتان را توضیح دهید.
7. آیا شرکت شما با رنگ های خاصی شناخته می  شود که باید از 
آنها اس��تفاده کنید؟ برخی از برندها عالوه بر لوگو و شعار مشخص 
دارای یک یا چند رنگ س��ازمانی نیز هستند که نشان دهنده هویت 
آن سازمان است. در ساخت سایت باید به این رنگ ها نیز توجه کرد 

تا یکپارچگی عناصر بازاریابی حفظ شود.
۸. آی��ا برای رنگ های س��ازمانی خ��ود می  توانید ش��ماره پنتون 
)Pantone Numbers( تهی��ه کنی��د؟ سیس��تم تطبیق رنگی 
پنتون، سیس��تمی استاندارد برای رنگ هاس��ت که با اختصاص کد 
مش��خص برای رنگ ها به شما این امکان را می دهد که یکپارچگی 

رنگ ها را در کلیه ابزار بازاریابی خود حفظ کنید.
آیا چیز دیگری مثل بروش��ور، کاتالوگ، س��ربرگ یا نشریه وجود 
دارد که نیاز باش��د س��ایت از طرق مختلف مثل رنگ، س��اختار یا 
طراح��ی با آن هماهنگ و یکپارچه ش��ود؟ این موارد را شناس��ایی 

کنید.
۹. از چه چیز وب س��ایت فعلی  تان بیش��تر خوش تان می آید؟ اگر 
در حال حاضر صاحب وب سایت و در برخی از موارد از عملکرد آن 
راضی هس��تید، لیستی از نقاط قوت سایت فعلی خود تهیه کنید تا 

از آنها در طراحی جدید سایت خود نیز استفاده کنید.
۱۰. آیا قابلیت یا گزینه  ای در وب سایت فعلی شما وجود دارد )به 

غیر از محتوا( که بخواهید آن را نگه داشته و حفظ کنید؟
۱۱. ۳ مورد که مایه س��رخوردگی و خجالت ش��ما از وب س��ایت 
فعلی  ت��ان اس��ت را نام ببرید؟ شناس��ایی نقاط ضعف وب س��ایت و 
راه حل هایی برای بهبود آنها، از تکرار اش��تباهات در س��اخت سایت 

جدید جلوگیری می کند.
۱۲. وب س��ایت های رقبای ش��ما در حال حاضر چه ویژگی هایی 

دارند که شما نیز می خواهید داشته باشید؟
۱۳. آیا هیچ وب س��ایتی با طراحی خاص��ی وجود دارد که به آن 
عالقه مند باش��ید؟ لیستی از لینک های طرح های سایت مورد عالقه 

خود را تهیه کنید.
۱۴. آیا طرح، گزینه یا ویژگی خاصی در این وب س��ایت ها وجود 

دارد که بخواهید در سایت خود نیز بگنجانید؟
۱5. چ��ه مواردی در دیگر وب س��ایت ها دیده ای��د و واقعا آنها را 
 )bench marking( دوست داشته-اید؟ این کار به بنچ مارکینگ
یا الگوبرداری از بهترین اقدامات س��ایر سازمان ها و وب سایت ها که 

به بهبود عملکرد سازمان می انجامد، کمک می کند.
۱۶. چ��ه مواردی در دیگر وب س��ایت ها دیده  ای��د و واقعا از آنها 

متنفر بوده اید؟
۱7. س��ه مورد که در طراحی وب س��ایت جدید ش��ما بیشترین 
اهمی��ت را دارند، نام ببری��د. تعیین اولویت ه��ا در مرحله پیش از 
طراحی وب س��ایت ب��ه صرفه جویی در هزینه، زمان و دس��تیابی به 

اهداف با اولویت بیشتر در کمترین زمان کمک می کند.
۱۸. ۳ مورد که در طراحی وب سایت جدید شما کمترین اهمیت 

را دارند، نام ببرید.
۱۹. هاست وب سایت شما کجا خواهد بود؟ اگر بخواهید در فضای 
مجازی حضور داشته باشید عالوه بر طراحی سایت نیازمند سرویس 
هاست یا میزبانی نیز هستید. هاست در واقع فضای مشخصی روی 

سرورهاست که می توان داده ها را روی آن ذخیره کرد.
۲۰. آیا دسترسی کامل دارید؟

۲۱. آی��ا می توانید ن��ام کاربری)Username( و پس��ورد ایجاد 
کنید؟

۲۲. از طرف ش��ما چه کس��ی مس��ئول طراحی وب سایت است؟ 
فردی را در داخل شرکت مسئول پروژه النچ وب سایت جدید کنید.
۲۳. آیا پیمانکاران دیگری هم وجود دارند؟ باید مش��خص کنید 
که مراحل مختلف س��اخت و طراحی وب سایت برعهده چه کسانی 
در داخل ش��رکت یا چه شرکت های خارجی است و اینکه آیا قصد 

برون سپاری دارید یا خیر.
۲۴. چه کسی و چگونه نگهداری از وب سایت را مدیریت می  کند؟ 
تعیی��ن کنید که پس از باال آمدن س��ایت مراحل بعدی مدیریت و 
به روزرسانی سایت برعهده کیست و چه برنامه ای برای این کار دارد.

۲5. آیا بودجه مشخصی برای این کار در نظر گرفته اید و مجبورید 
تا آن س��قف هزینه کنید؟ قبل از هر کار هزینه های احتمالی اعم از 
خرید دامین، طراحی س��ایت، تهیه محتوا، مدیریت سایت و … را 

پیش بینی و با بودجه موردنظر خود مقایسه کنید.
ادامه دارد ...
beloved.marketing :منبع
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امروزه برندها تمایل رو به افزایشی به سوی اهداف غیرواقعی دارند. نیاز 
به تغییر س��ریع موجودی درآمد ش��رکت در کنار ناتوانی در فهم درست 
مش��تریان موجب بروز مشکالت زیادی برای برندها شده است. همچنین 
ضعف رو به رشد در زمینه ساماندهی تیم مدیریتی موجب افزایش توجه 
به کسب موفقیت های کوتاه مدت از طریق پیگیری اهداف دم دستی شده 
اس��ت. نکته مهم در این میان عدم ارزیاب��ی صدمه های بلندمدت چنین 

برنامه  ریزی هایی بر روی برندها از سوی مدیران شان است. 
ب��دون تردید فرهن��گ تبلیغ��ات م��داوم و ارائه تخفیف ه��ای جذاب 
تاثیرگذاری خاص خود را دارد. این استراتژی در کوتاه مدت موجب افزایش 
توجه مش��تریان به فروشگاه مان و دس��تیابی به مقدار بیشتری از فروش 
می ش��ود. با این حال اس��تراتژی مورد بحث نقاط ضعف خاص خود را نیز 
دارد. ب��ه عنوان مثال، کاهش س��ود برندها در پی ارائه تخفیف های مداوم 
یکی از آنهاست. از همه مهم تر، مشتریان عادت به خرید محصوالت دارای 
تخفیف خواهند کرد. به این ترتیب دیگر عالقه ای به خرید محصوالت فاقد 

تخفیف نشان نمی دهند. 
به طور معمول برندها در تالش  برای حفظ تمام برگ های برنده ش��ان 
در تعامل با مش��تریان هستند. آنها میزان سود خود را کنترل می کنند. 
همچنین زمان و نحوه برخورداری مشتریان از تخفیف های مختلف را نیز 
مدیریت می کنند. نکته مهم درخصوص تخفیف ها محدودیت زمانی شان 
اس��ت. به این ترتیب فقط در بازه های زمان��ی خاص تحت عنوان فصل 
تخفی��ف برندها اقدام به پیگیری چنین اس��تراتژی می کنند. تعطیالت 
کریس��مس و تابس��تان مهم ترین دوره های تخفیف در عرصه کس��ب و 
کار محسوب می شود. متاس��فانه در طول چند دهه اخیر به دلیل ورود 
افراد غیرحرفه ای به عرصه کس��ب خرده  فروش��ی، حضور سهامدارهای 
غیرواقع نگ��ر و مدیری��ت ضعیف برن��د موجب برگزاری جش��نواره های 
تخفیف در زمان های نامناسب شده است. شروع این فرآیند با عقب بردن 
زم��ان تخفیف های تعطیالت کریس��مس بود. به ای��ن ترتیب آنقدر این 
جش��نواره های تخفیف عقب رف��ت تا دیگر تقریبا هی��چ ارتباطی با آن 
دوره زمانی نداشته باش��د. نتیجه این امر برگزاری جشنواره های دارای 
5۰درصد تخفیف از س��وی برخی برندهای خرده فروش��ی در اوایل ماه 

دسامبر است. 
وقتی برندها به فروش سریع در بازه های زمانی طوالنی عادت می کنند، 
از هر ش��یوه تبلیغاتی نظیر »جمعه س��یاه« و »دوشنبه مجازی« استفاده 
خواهند کرد. در این دو روز به ترتیب خرده فروشی ها و فروشگاه های آنالین 
اقدام به عرضه محصوالت با تخفیف های باال می کنند. از نقطه نظر بازاریابی 
این امر موجب س��رمایه گذاری و توجه هرچه بیشتر برندها بر روی جدول 
زمانی مناس��بت های این چنینی به جای تمرک��ز بر روی خلق یک برنامه 

منسجم بازاریابی می شود. 

ف��رض کنید یک محص��ول یا مجموع��ه ای از محص��والت به تازگی 
از س��وی یک برند معرفی ش��ده اس��ت. به محض رونمایی از محصول 
کمپین های تبلیغاتی وس��یع شروع به کار می کنند. در این میان تقریبا 
هم��ه نگاه ها به این تبلیغات پرهزینه خیره می ش��ود. به این ترتیب در 
مدت زمان کوتاه میزان مخاطب های برند موردنظر افزایش چش��مگیری 
خواهد یافت. متاس��فانه بس��یاری از برندها در همان ابتدای راه اقدام به 
ارائه تخفیف های گسترده بر روی محصوالت تازه شان می کنند. این امر 
بدون تردید انگیزه مشتریان را برای خرید افزایش می دهد، با این حال 
یک پیام کامال مشخص و منفی نیز دارد. اینکه محصوالت برند ما ارزش 
خری��د در زمانی به جز عرضه همراه با تخفی��ف را ندارد. به این ترتیب 
مش��تریان ما ب��ه خرید همراه با تخفیف محصوالت م��ان عادت خواهند 
کرد. این امر موجب کاهش س��طح مش��تریان وفادار برندمان می شود، 
با این حال همه مش��کالت به اینجا ختم نخواهد ش��د. وقتی مشتریان 
عادت به خرید محصوالت ما با تخفیف داشته باشند، دیگر قیمت واقعی 
محصوالت مان را دارای ارزش برای خرید نمی دانند. این امر در طوالنی 
مدت موجب بی ارزش��ی هرچه بیش��تر محصوالت مان می ش��ود. به این 
ترتی��ب باید میزان تخفیف ه��ا را مدام افزایش دهی��م. بنابراین فرآیند 
تخفی��ف اگرچه با موفقیت مقطعی همراه اس��ت، ام��ا در طوالنی مدت 

پیامدهای فاجعه باری به همراه دارد. 
صرف نظر از برخی کش��ورهای اروپایی با مقررات دولتی سفت و سخت 
در م��ورد زمان و نحوه ارائه تخفیف های فصلی از س��وی برندها، قدم زنی 
کوتاهی در خیابان ها و مراکز اصلی فروش ش��هر محل سکونت مان همراه 
با مشاهده تبلیغات حاوی پیام تخفیف گسترده از سوی خرده فروشی های 
مختلف خواهد بود. اکنون برندها بیش از هر زمان دیگری درمانده به نظر 
می رس��ند. این درماندگی نیز نتیجه ای به جز شکست های سنگین برای 

برندها به همراه نخواهد داشت.
ورود به عرصه کنترل مشتریان

چش��م انداز کنونی خرده فروش��ی به معنای آن است که وقتی یک برند 
محصول تازه ای را رونمایی می کند، مش��تریان کنترل اصلی را در دس��ت 
دارن��د. در حقیق��ت، آنها تعیین کننده نهایی مبل��غ پرداختی برای خرید 
محصوالت محسوب می ش��وند. اگر مشتریان آستانه تحمل باالیی داشته 
باشند، همان دامن به نس��بت گران در هفته پس از رونمایی با ۲۰درصد 
تخفیف عرضه خواهد ش��د. از همه مهم تر، چه کس��ی تا به حال به دنبال 

کدهای تخفیف برندهای بزرگ نبوده است؟
بدون تردید تالش برای تغییر س��لیقه و عادت مش��تریان بسیار دشوار 
خواهد بود. امروزه بس��یاری از برندها به اش��تباه از ه��ر توانی برای تبلیغ 
پیرامون کمپین های تخفیفی ش��ان استفاده می کنند. به این ترتیب توجه 
مش��تریان کمتر به محصوالت بدون تخفیف جلب می ش��ود. چندی قبل 
من به یک فروش��گاه بزرگ رفت��م. در زمان خرید محص��ول مورد نظرم 
تخفیف ۴۰درصدی شامل حالم شد، با این حال نکته جالب ارائه تخفیف 
5۰درص��دی در چند روز قبل بود. اگرچه تخفیف ۴۰درصدی هم بس��یار 

باالست، اما من احساس امکان دستیابی به تخفیف بیشتر در صورت امتناع 
از خرید فوری را داشتم. 

تخفیف های گسترده خرده فروشی ها امر تازه ای نیست. همچنین علتی 
پش��ت این اق��دام وجود دارد. به هر حال ای��ن تخفیف ها به فروش هرچه 
بیش��تر و کسب س��ود نس��بتا مطلوب در بازه زمانی کوتاه کمک می کند. 
اگرچه با ارائه تخفیف های باال و مداوم برندها به صورت مس��تقیم به یک 
نکت��ه مهم اعت��راف می کنند: اینکه آنها به انصاف خ��ود در قیمت گذاری 
محصوالت اطمینان ندارند. همچنین با ارائه تخفیف های گسترده و تمرکز 
بر روی سود کوتاه مدت آنها هیچ نقطه تمایزی میان خود و دیگر رقبا برای 
مشتریان سردرگم باقی نمی گذارند. نتیجه نهایی این امر سردرگمی هرچه 
بیش��تر مشتریان و به مرور زمان عدم عالقه ش��ان به خرید از برندی فاقد 

ارزش و اعتبار است. 
خلق مشتریان تمام قیمت

خب، هدف اصلی در اینجا مشخص است. به راستی چگونه امکان خلق 
مش��تریان عالقه مند به خرید محصوالت با قیمت واقعی شان وجود دارد؟ 
تصور بس��یاری از برندها حاکی از تمایل مش��تریان به خرید محصوالت با 
سطح قیمت واقعی در صورت توقف کمپین های تخفیفی است، با این حال 
همه ما به خوبی از نیاز به زمان نسبتا طوالنی برای تغییر سلیقه مشتریان 
آگاهی داریم. همچنین هیچ راه یگانه ای هم برای حل این مش��کل وجود 
ندارد، بنابراین باید سرمایه گذاری و حمایت مدیریتی از خود نشان دهیم. 
در کوتاه مدت اعمال تغییرات کوچک راهگشا خواهد بود. کاهش آهسته 
مدت زمان جش��نواره های تخفیف، ارزیابی واکنش مش��تریان به این امر و 
در نتیجه تالش برای کاهش س��طح به سطح درصد تخفیف ها مهم ترین 

وظیفه ما خواهد بود. 
به طور همزمان، تالش برای پیگیری روند تبلیغاتی س��الم تر و توجه به 
نیاز واقعی مشتریان به جای تمرکز صرف بر روی تخفیف های بیشتر موثر 
خواهد بود. به عنوان مثال، برند پاتاگونیا در سال ۲۰۱۶ تمام سود حاصل 
از فروش »جمعه س��یاه« خود را به امور خیریه اختصاص داد. این امر در 

ایجاد چهره ای مطلوب از برندمان تاثیر انکارناپذیری دارد. 
به منظور تغییر سلیقه مشتریان و ترغیب شان به سوی خرید تمام قیمت 
باید به تجربه مداوم مشتریان توجه داشته باشیم. افزودن ارزش به محتوای 
تولیدی برندمان، جست وجو برای مشتریان مرکزی و تالش برای جلب نظر 
مشتریان تازه براساس الگویی متفاوت از ارائه تخفیف ضروری خواهد بود. 
از هم��ه مهم تر، برندها باید در تالش برای عرضه محصوالت مطابق با نیاز 

مشتریان باشند. 
بدون تردید خرده فروش��ی ها فق��ط در صورت حمای��ت اعضای هیات 
مدیره توانایی تغییر وضعیت را خواهند داشت، بنابراین تغییرات ابتدا باید 
در نوع دیدگاه مدیران خرده فروش��ی روی ده��د. اگر تمام این مراحل به 
خوبی پیگیری ش��ود، به احتمال فراوان مشتریان عالقه بیشتری به خرید 

محصوالت در قیمت واقعی شان خواهند داشت. 
brandingstrategyinsider :منبع

1۰۰ گام برای موفقیت در بازاریابی)3( 

در مطالب پیش��ین ۱۰ مورد از گام ه��ای موفقیت در بازاریابی را 
توضیح دادیم و حال آنها را ادامه می دهیم.

11-با بالگرها همکاری کنید 
بالگره��ا به اف��رادی گفته می ش��ود که ی��ک محصول را 
اس��تفاده و نظر خود را در رابطه با آن عنوان می کنند که در 
شبکه های اجتماعی انواع آنها را که در زمینه هایی نظیر مد و 
لباس، مواد غذایی و... هستند می توان مشاهده کرد. با توجه 
به محبوبیت باالی این دس��ته از افراد، شما می توانید از آنها 

برای معرفی بهتر برند خود استفاده کنید.
1۲-بر روی وبالگ و یا وب سایت دیگران تبلیغ کنید 

بس��یاری از وبالگ ه��ا و ی��ا وب س��ایت ها دارای ماهیتی 
همس��و با برند شما هس��تند. این امر باعث می شود تا تبلیغ 
در صفحات آنها، اقدامی هوش��مندانه محسوب شود. در این 
رابطه در موارد متعددی مش��اهده می ش��ود ک��ه افراد صرفا 
تبلیغ را مدنظر خود قرار داده و این امر باعث می ش��ود تا به 
دنبال محبوب ترین وبالگ ها باش��ند، با این حال در صورتی 
که به همس��و بودن مطالب آن با نوع کس��ب وکار خود دقت 
نکنید، بدون ش��ک سرمایه گذاری شما بهترین نتیجه ممکن 
را به همراه نخواهد داشت و این احتمال وجود دارد که تبلیغ 
در معروف ترین سایت موجود، نتیجه ای یکسان را در مقایسه 
با سایت همسو با ش��ما داشته باشد که این امر به معنای از 

دست رفتن سرمایه و بودجه شما است. 
13-تیترهای جذاب داشته باشید 

تیترها نخس��تین مواردی هس��تند که افراد ب��ا آن مواجه 
خواهند ش��د. به همین خاطر در صورتی که آنها از جذابیت 
اولی��ه الزم برخ��وردار نب��وده و مخاطب را کنج��کاو نکنند، 
ش��انس خوانده ش��دن نیز کاهش پیدا خواهد ک��رد. در این 
رابطه بررس��ی اقدامات صورت گرفته توسط برترین برندهای 

حوزه شما، می تواند راهنمای عمل بسیار خوبی باشد. 
14-امکان امضای شخصی را به ایمیل خود اضافه کنید 
از جمل��ه قابلیت ه��ای جدید ایمیل و ی��ا جی میل، امکان 
اضافه کردن امضای ش��خصی به پیام ها اس��ت. اگرچه شما 
بدون آن نیز می توانید پیام خود را ارس��ال کنید، با این حال 
این امر به جذابیت کار ش��ما و هویت بخش��ی به پیام منجر 
خواهد ش��د. به همین خاطر ضروری اس��ت ت��ا روش کار را 
فرا گرفته و از آن در پایان پیام های خود اس��تفاده کنید. در 
آخر فراموش نکنید ک��ه ایمیل مارکتینگ هنوز هم با نتایج 
فوق العاده ای همراه است، به همین خاطر نباید آن را قدیمی 

و بدون فایده تصور کرد.  
1۵-از مراسم های مختلف، حمایت کنید 

مراس��م ها ب��ه معنای حض��ور تع��داد بی ش��ماری افراد و 
رس��انه های مختلف خواهد بود. به همین خاطر حضور شما 
می توان��د با مخاطبان بس��یاری همراه باش��د. اگرچه ممکن 
اس��ت در نگاه اول چنین مراس��م هایی بیش از حد گران به 
نظر برس��ند، با این حال توجه کنید که تمامی آنها این گونه 
نبوده و ش��ما می توانید گزینه های مطل��وب و در عین حال 
ارزان قیم��ت را نیز از میان  آنها پیدا کنید. در آخر این بخش 
نی��ز فراموش نکنید ک��ه به هر میزانی که ارتباط مراس��م با 
حرفه ش��ما بیش��تر باش��د، مخاطبان نیز از آمادگی باالتری 
برای پذیرش برند ش��ما و تبدیل شدن به مشتری، برخوردار 

خواهند بود. 
16-از اهمیت رقابت های ورزشی غافل نشوید 

در این رابطه توصیه می ش��ود تا پرطرفدارترین ورزش های 
جامعه هدف خود را شناس��ایی ک��رده و حامی مالی یکی از 
تیم های آن ش��وید. این امر باعث خواهد ش��د ت��ا نه تنها به 
برند محبوب طرفداران آن تیم تبدیل شوید، بلکه با پوشش 
خبری مس��ابقات، برند ش��ما نی��ز در مع��رض نمایش افراد 
بس��یاری قرار گیرد. در ای��ن رابطه تنها ب��ه درج نام برند و 
لوگ��وی خود بر روی پیراهن محدود نیس��تید و می توانید از 
ورزش��کاران نیز استفاده کنید. به همین خاطر ضروری است 
تا قبل از حمایت خود، برنامه ریزی  های الزم را برای استفاده 

بهینه داشته باشید. 
1۷-حامی مالی مسابقات باشید 

ای��ن امر به معنای حمایت از یک تیم خاص نبوده و ش��ما 
کل مس��ابقه را مدنظر قرار می-دهی��د. برای مثال می توانید 
در زمین��ه تهیه جوایز کم��ک کنید. درواق��ع در این رابطه 
اختیار عمل ش��ما بسیار گسترده خواهد بود، با این حال در 
صورتی که حمامی مسابقات باشید، دیگر حمایت از یک تیم 
ب��ا مخالفت های تیم های دیگر هم��راه خواهد بود. به همین 
خاطر نمی توانید هر دو گزینه را مورد توجه خود قرار دهید. 

18-تخفیف های ویژه ای را برای دوره هایی محدود 
ایجاد کنید 

درست به مانند جمعه های سیاه که سودآوری فوق العاده ای 
را برای صاحبان مش��اغل به هم��راه دارد، ارائه تخفیف های 
ویژه در زمان های مختلف نیز می تواند به افزایش چش��مگیر 
می��زان فروش ه��ا کمک کند. به همین خاط��ر نباید تنها به 
جمعه س��یاه بس��نده کرده و برای خود برنامه ریزی دقیق و 

مداومی در این رابطه داشته باشید. 
19-یک بروشور الکترونیکی ایجاد کنید 

بروش��ور الکترونیکی ش��ما را از هزینه ه��ای کاغذ و چاپ 
رهای��ی داده و با توجه ب��ه این امر که ام��روزه تمامی افراد 
از گوش��ی های هوشمند برخوردار هس��تند، مشکلی را برای 
دیده شدن به همراه نخواهند داشت. در رابطه با طراحی آنها 
نیز ش��رکت های متنوع در سرتاسر جهان وجود دارند که در 
ازای مبلغ��ی این کار را برای ش��ما انج��ام خواهند داد. بهتر 
اس��ت برای چش��م نواز بودن کار، از مدل هایی استفاده کنید 
ک��ه امکان ورق خوردن را داش��ته امکانات الزم نظیر قابلیت 

بزرگنمایی و یا ذخیره  کردن، در آنها وجود داشته باشد.  
ادامه دارد...
creativeboom :منبع
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نکاتی مهم برای ورود هر کسب و کار به 
شبکه های اجتماعی

آی��ا کس��ب و کار ش��ما در ش��بکه  های اجتماعی ورود کرده اس��ت؟ اگر 
کسب و کار شما از بازاریابی شبکه های اجتماعی بی بهره است، حتما به دنبال 
راهکاریی برای حل این مس��اله باش��ید. با ما همراه باش��ید تا نکاتی را برای 
ورود در این زمینه به ش��ما گوش��زد کنیم. امروزه با فراگیرشدن اینترنت و 
اس��تفاده مداوم از شبکه های اجتماعی، کارمندان شما در صفحات اجتماعی 
و پلتفرم های مجازی مختلفی فعالیت دارند و شاید بدون اینکه خودشان هم 
بدانند نماینده  کس��ب و کار شما باشند. پس هر شرکتی بیش از یک کارمند 
دارد و باید دس��تورالعمل مش��خصی برای استفاده از ش��بکه های اجتماعی 

تدوین کند تا هم به کارمندان رسیدگی کند و هم به شرکت.
دستورالعمل استفاده از شبکه های اجتماعی شامل سه بخش اصلی است:

• کارمندان در نقش نمایندگان شرکت
• سایت هایی که از طریق کارمندان، مشتریان و تعامالت اجتماعی میزبان 

آنها هستید
• ارتباطات غیرکاری کارمندان

در این مقاله چندین نکته مهم از شبکه های اجتماعی را گرد آورده ایم که 
صاحبان هر کسب و کاری باید بدانند.

ممکن است کارمندان در نقش حامی، پشتیبانی محصوالت، یا متخصصان 
این صنعت نماینده  کسب و کار شما باشند. فکر می کنید کارمندان به عنوان 

نمایندگان شما در شبکه های اجتماعی چطور باید رفتار کنند؟
شفافیت

آیا کارمندان باید خود را نماینده قانونی کسب و کار شما معرفی کنند؟ آیا 
باید نام واقعی خودش��ان را بگویند؟ آیا باید سمِت شغلی شان را بیان کنند؟ 
آیا باید قوانین مشخصی برای استفاده از عکس یا آواتار وجود داشته باشد؟

رازداری
کارمندان چه اطالعاتی را فاش کنند؟ آیا این اطالعات اکنون علنی است؟ 
اگر محرمانه اس��ت، نیازمند تاییدیه های خاصی است؟ چه کسی باید مجوز 
انتشار اطالعات غیرعلنی را صادر کند؟ آیا این اطالعات مزیت رقابتی دارند؟

مسائل مالی
کارمن��دان چطور باید وضعیت مالی ش��رکت را اطالع رس��انی کنند؟ این 
مس��اله برای شرکت های سهامی عام بس��یار بااهمیت است، زیرا آژانس های 

قانون گذار در آن دخالت دارند.
حق انتشار

مالکیت معنوی )IP( چگونه مدیریت می شود؟ چه فرآیندهایی در داخل 
شرکت انجام می شود؟ کارمندان باید سوال های شان را از چه کسی بپرسند؟

رقبا
ب��ه دلیل اینکه اتاق های گفت وگوی ش��بکه های مج��ازی در معرض دید 
کاربران قرار دارند، کارمندان چطور باید با رقبای شان وارد تعامل شوند؟ آیا 

دستورالعمل های خاصی وجود دارد که باید از آنها تبعیت کرد؟
توصیه

چ��ه اطالع��ات و راهنمایی هایی وج��ود دارد که کارمن��دان می توانند در 
اختیار مشتریان و عموم کاربران قرار دهند؟ با توجه به نوع کسب و کار، این 

مورد ممکن است نتایج مهمی به دنبال داشته باشد.
خط قرمزهای شرکت

عنوان کردن چه مس��ائلی بدون اش��کال اس��ت؟ باید بدانید ش��بکه های 
اجتماعی علنی هستند و تمام اطالعات شما در معرض نمایش قرار دارد.

نحوه برخورد
چ��ه رفتارهایی را به عنوان رفتار قابل قبول در نظر می گیرید؟ کارمندان 
باید بدون توجه به نظر دیگران، با همه با احترام برخورد کنند. آیا کارمندان 

می توانند مطالبی را ارسال کنند که برای گروه هایی محبوب تر است؟
حق مالکیت

چه کسی مسئولیت تولید محتوای شبکه های اجتماعی را به عهده دارد؟ 
اگر شرکت حق انتشار محتوا را دارد، این محتوا چگونه باید استفاده شود؟

کارمندان چطور باید با محتوای ش��بکه های اجتماعی که توسط مشتریان 
و عموم کاربران در وب سایت های شرکت، از جمله وبالگ ها، بخش نظرات و 

دیدگاه ها و دیگر بخش های مجازی، تولید شده است برخورد کنند؟
هدف این اس��ت برای کارمندان خط مش��ی مش��خص ش��ود تا بدانند با 

محتوای تولیدشده توسط پرسنل غیرشرکتی چطور رفتار کنند.
مردم داری

آی��ا محتوای تولیدش��ده در ش��بکه های اجتماعی از نظ��ر رعایت ادب یا 
برخوردهای نامناس��ب با افراد مدیریت شده است؟ تصاویر نامناسب و عالئم 

رنگی موجود در محتوا در این دسته قرار می گیرد.
مرتبط بودن

آی��ا محتوا و دیدگاه های مطرح  ش��ده مرتبط هس��تند و ب��ه بحث اصلی 
مربوط می ش��ود؟ آیا نظرات ثبت ش��ده به ارزش شرکت و جامعه می افزایند 

یا بی نتیجه هستند؟
تبعیض

آیا دیدگاه های ثبت شده نس��بت به فرد یا گروهی از افراد متعصبانه بوده 
است؟ کارمندان در خارج از ساعت کاری چطور باید در شبکه های اجتماعی 
فعالیت کنند؟ نکات زیر به نحوه  عملکرد کارمندان در ش��بکه های اجتماعی 

در خارج از وقت کاری می پردازد.
معرفی

کارمندان در صفحات مجازی ش��خصی چگونه خودشان را معرفی کنند؟ 
آیا توقع دارید کارمندان از کارفرما و سمِت شغلی شان بنویسند؟

همکاران
آیا کارمندان می توانند درباره رئیس و موقعیت شغلی ش��ان در شبکه های 
اجتماع��ی صحبت کنن��د؟ کارمندان چطور باید با کارمندان س��ابق ارتباط 
داش��ته باش��ند؟ حتما می دانید دیدگاه ها برای همیشه در صفحات مجازی 

باقی می مانند. پس هیچ وقت حرفی نزنید که نمی توانید رو در رو بگویید.
احترام

توق��ع دارید کارمندان ناراحتی های ش��ان را در مورد دیگ��ران چگونه در 
اتاق های گفت وگو ابراز کنند؟

شبکه های اجتماعی در ساعات اداری
آی��ا کارمن��دان می توانند در س��اعات کاری وارد پلتفرم های ش��بکه های 
اجتماعی شوند؟ آیا این بخشی از الزامات شغلی شان است؟ آیا دستورالعملی 

وجود دارد که باید از آن تبعیت شود؟
پیامدها

اگر کارمندان از اصول تعیین شده تخطی کنند چه عواقبی در انتظارشان 
خواهد بود؟ رعایت این اصول چه تاثیری روی ش��رکت خواهد داش��ت؟ چه 

کسی مسئولیت اعمال این اصول را دارد؟
با توجه به ۱7 نکته مذکور، قوانینی برای اس��تفاده از شبکه های اجتماعی 
در شرکت تان ایجاد کنید؛ قوانینی که برای کسب و کارتان نتیجه بخش است.
heidicohen/ucan :منبع
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رید هستینگز، موسس برند نت فلیکس و عضو هیات مدیره فیس بوک 
اس��ت. نت فلیکس را باید بزرگترین ش��بکه تلویزیونی آنالین در جهان 
دانست که امروزه به عنوان سرمایه گذار و تولیدکننده بسیاری از فیلم ها 
و س��ریال ها نیز فعالیت می کند. این برند در س��ال ۱۹۹۸ در آمریکا به 
وج��ود آمد. در ابتدای کار نت فلیکس تنه��ا به کرایه فیلم می-پرداخت 
که باعث می شد تا افراد بتوانند با هزینه ای بسیار پایین، فیلم های مورد 
عالقه خود را مش��اهده کنند. با این حال پس از رش��د و همه گیر شدن 
اینترنت، این برند نیز تغییراتی را مطابق با شرایط جدید در خود اعمال 
کرد. افراد با خرید اش��تراک، می توانند از امکانات این شبکه تلویزیونی 
اس��تفاده کنند که محبوبیت بس��یار باالیی را پیدا کرده اس��ت. در این 
شبکه شما می توانید به آرشیو تقریبا تمامی فیلم ها و سریال های جذاب 
جهان دسترس��ی پیدا کنید که بدون ش��ک ذخیره س��ازی آنها اقدامی 
دش��وار بوده و مش��اهده آنالین باعث می ش��ود تا دیگر نی��ازی به تهیه 
سی دی و دی وی وی آن نداشته باشید. آقای هستینگز در شهر بوستون 
متولد ش��ده و در دانشگاه اس��تنفورد به تحصیل در رشته IT پرداخته 
اس��ت. وی پس از فارغ التحصیلی شرکت Pure Software را تاسیس 
ک��رد که در زمینه از بین بردن باگ های نرم افزارها فعالیت می کرد. این 
اقدام با موفقیت چشمگیری همراه بود و در مدت زمانی کم  نام وی را 
ب��ه عنوان یک مدیرعامل جوان و کاربلد بر س��ر زبان ها انداخت، با این 
  Rational Software حال در س��ال ۱۹۹5 این برند توس��ط شرکت
خریداری ش��د که س��ود 75۰ میلیونی را برای رید هستینگز به همراه 
داش��ت. این امر امکانات کافی برای تاس��یس نت فلیکس را برای وی به 
وجود آورد. اگرچه وی در ابتدا چندان موفق ظاهر نشد و حتی به دنبال 
فروش بخش اعظمی از س��هام ش��رکت نیز بود، با این حال پس از عدم 
پیدا کردن مش��تری مناس��ب، تمامی تمرکز خود را بر روی گس��ترش 
کار خود قرار داد و  پس از پنج س��ال موفق شد تا شرکت را در جایگاه 
مطلوب و به مخاطبان میلیونی برساند. در نهایت نیز پس از سال ۲۰۱۰ 
با فعالیت در زمینه تولید فیلم و س��ریال هایی نظیر خانه پوشالی، ارزش 
س��هام این شرکت رشدی چشمگیر را پیدا کرد. در حال حاضر نیز وی 
با فروش تنها بخش��ی از سهام شرکت خود، موفق شده است تا به جمع 
ثروتمندتری��ن افراد جهان بپیوندد. با توجه به توضیحات ارائه ش��ده، در 

ادامه به بررسی شش راز موفقیت از زبان وی خواهیم پرداخت. 
1-هر اتفاقی می تواند الهام بخش شروع یک کسب وکار باشد

 ایده تش��کیل نت فلیکس زمان��ی اتفاق افتاد که آقای هس��تینگز به 
علت تاخیر در باز پس دادن یک فیلم، با جریمه مواجه ش��د. همین امر 
نی��ز وی را به فکر ایجاد سیس��تمی انداخت که افراد دیگر نگران تاخیر 
و جریم��ه نباش��ند. درواقع وی به جای مدل رایج ک��ه در آن افراد باید 

برای هر فیلم مبلغی را پرداخت کنند را کنار گذاش��ته و سیستم خرید 
اش��تراک را راه اندازی ک��رد. در این مدل افراد ب��ا پرداخت یک هزینه 
اولی��ه، برای مدتی می توانند به هر میزانی که تمایل دارند، به تماش��ای 
فیلم ه��ای موجود بپردازن��د. در این رابطه موس��س نت فلیکس توصیه 
می کند که برای ش��روع کس��ب وکار خود به دنبال ایده-های عجیب و 
س��خت نباشید. درواقع شما تنها کافی است تا به مشکالت روزمره خود 
توجه نشان داده و به دنبال راهکاری برای رفع آنها باشید. این امر شما 
را در بهترین مسیر ممکن قرار خواهد داد. همچنین فراموش نکنید که 
تنها کافی اس��ت تا ایده ای جذاب و انگی��زه ای بزرگ برای تالش مداوم 
داشته باشید. بدون شک ش��روع کوچک شما با موفقیت های چشمگیر 
در آین��ده هم��راه بوده و نباید تصور کنید که ت��ا ابد در همین وضعیت 
اولیه باقی خواهید ماند. با نگاهی به نحوه شروع به کار برندهای جهانی 
نظیر اپل، مایکروس��افت، فیس بوک، نت فلیکس و... نیز به درس��تی این 

گفته پی خواهید برد. 
۲-از پاسخ منفی  دادن به پیشنهادات مختلف، واهمه ای نداشته 

باشید
اگرچه در س��ال های اولیه کار نت فلیکس ش��رکت بالک باستر که در 
آن زمان برترین برند در زمینه کرایه فیلم در آمریکا محسوب می شد، با 
پیش��نهادی قابل توجه در صدد خرید نت فلیکس بود، با این حال آقای 
هس��تینگز به علت باوری که به آینده برند خود داش��ت، این پیش��نهاد 
را رد ک��رد. اگرچه این اقدام وی در آن زمان با مخالفت هایی از س��وی 
اطرافیان وی همراه شد، با این حال وی با ادامه کار خود تنها طی چند 
س��ال، موفق ش��د تا به ثروتی چندین برابری دس��ت پیدا کرده و برند 
رقی��ب را به طور کام��ل از عرصه رقابت خارج کن��د. وی در این رابطه 
توصیه می کند که همواره به هدف خود اعتماد کافی را داش��ته باش��ید 
و در مس��یر خود توجهی به موارد منحرف کننده نداشته باشید. درواقع 
اگر ش��ما قدرت نه گفتن به همه چیز را نداشته باشید، امکان حضوری 
طوالنی مدت برای ش��ما میسر نخواهد بود. همچنین فراموش نکنید که 
همواره باید ش��خصیتی مودب را داش��ته باشید و در صورتی که اقدامی 
اشتباه را انجام داده ، حتی از عذرخواهی مستقیم از مشتری و یا کارمند 

خود نیز دریغ نکنید. 
3-بر روی آینده سرمایه گذاری کنید 

از آقای هس��تینگز به عنوان فردی ک��ه همواره به آینده بیش از حال 
توجه دارد، نام برده می ش��ود. مثال بارز این امر را می توان آماده کردن 
شرکت برای استفاده از اینترنت از چندین سال قبل از شروع این طرح، 
مشاهده کرد. به همین خاطر نیز وی توصیه می-کند که وقت و هزینه 
خ��ود را برای موفقیت در آینده صرف کنید تا بتوانید بهترین ها را برای 
خود به ارمغان آورید. این رویکرد رید هستینگز باعث شده است تا طی 
۱۰ سال گذشته نت فلیکس رشدی فوق العاده را تجربه کند که به علت 

آینده نگری فوق العاده موسس آن بوده است. 

4-فرهنگ کاری مخصوص به خود را داشته باشید 
ای��ن امر که بخواهید به مانند ش��رکت دیگری رفت��ار کنید، باعث 
خواهد ش��د ت��ا مخاطب ش��ما را یک برن��د پیش��رو و توانمند تلقی 
نک��رده و اولوی��ت را ب��ه اس��تفاده از برندی قرار دهد که ش��ما از آن 
تقلی��د کرده اید. ب��ه همین خاطر نی��ز همواره توصیه می ش��ود تا به 
دنبال فرهنگی منحصر به فرد برای خود باش��ید. اگرچه در این رابطه 
می توانید از الگوهای س��ایرین الهام بگیرید، با این حال خروجی شما 
باید تفاوت هایی فاحش با س��ایر شرکت ها داشته باشد. برای مثال در 
راس��تای رقابت شبکه های تلویزیونی رایج، نت فلیکس امکان مشاهده 
تمامی قس��مت های س��ریال ها را ایج��اد کرد که باعث می ش��د افراد 
مجبور به مشاهده سریال طبق برنامه زمانی موجود نباشند. همچنین 
این شرکت برای افزایش محدوده عملکردی و جداسازی خود از سایر 
برندهای رقیب، از سال ۲۰۱۰ اقدام به ساخت محتوا کرد تا دیگر تنها 
به عنوان پخش کننده آثار س��ایرین شناخته نشود. این اقدام نیز برای 
آنها موفقیتی بزرگ محسوب می شد و با استقبالی بی نظیر همراه بود. 
به همین خاطر نیز از جمله فرهنگ های این ش��رکت، غافلگیر کردن 
همیش��گی مخاطبان خود است که عمال هیچ یک از برندهای رقیب، 

از این قابلیت بهره مند نیستند. 
۵-سادگی را کنار نگذارید 

از جمله دالیل محبوبیت بس��یار باالی نت فلیکس، حفظ سادگی آن 
است که باعث می-شود تا مخاطبان در استفاده از آن، تجربه ای راحت و 
دلنشین را داشته باشند. این امر در حالی است که بسیاری از برندهای 
مش��خص آنالین، محی��ط کاربری و نحوه کار خ��ود را به صورتی انجام 
می دهن��د که مورد رضایت همگان ق��رار نمی گیرد. به همین خاطر نیز 
موس��س این برند توصیه می کند که حتی در باالترین سطح تکنولوژی 

نیز به دنبال حفظ سادگی و توجه به راحتی کاربران خود باشید. 
6-تعادل میان کار و زندگی شخصی خود را حفظ کنید

اگرچه تصور بسیاری از افراد در رابطه با مدیران برندهای جهانی، 
افرادی اس��ت که کمتر از چهار ساعت در روز را به خواب اختصاص 
داده و در اکث��ر مواق��ع در دفتر کار خود هس��تند، با این حال آقای 
هس��تینگز عم��ال به ای��ن باورها اعتق��ادی نداش��ته و باالترین نرخ 
تعطیالت را در مقایسه با سایر مدیران برندهای جهانی، دارد. وی در 
این رابطه عنوان کرده اس��ت که زندگی هر فردی از دو بخش مهم 
کار و زندگی ش��خصی تشکیل شده است که عدم توجه کافی به هر 
یک، مش��کالت روحی و جس��می زیادی را به همراه خواهد داشت. 
به همین خاطر بهتر اس��ت تا به جای توجه به تعداد س��اعت کار، به 
دنب��ال افزایش کیفیت آن باش��ید. در این رابطه روان ش��ناس ها نیز 
کامال هم عقیده با وی هستند و استراحت کافی را در بهبود عملکرد 

افراد، ضروری می دانند.
knowstartup :منبع
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روندواگذاریانشعاباتبرقدراستانبوشهرتسریعمیشود
بوشهر-خبرنگارفرصتامروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشــهر گفت: با ساز و کارهای پیش بینی شده روند واگذاری انشعابات برق در 
این استان تسریع می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان بوشهر، اردشیر مذکوری روز در بازدید از مدیریت برق شهرستان دیلم 
اظهار داشت: در کنار اولویت یاد شده کاهش تلفات و نرخ  انرژی توزیع نشده و 
همچنین بهبود  وصول مطالبات از هدف های مهم است که در افق برنامه های 
شرکت  قرار دارد.وی بیان کرد: این شهرستان از لحاظ مصرف در وضعیت سبز 
قرار دارد که نشانگر رعایت مدیریت مصرف برق  توسط مشترکان محترم می باشد و انتظار می رود شهروندان  محترم دیلم با تداوم رویه 
مصرفی خود این وضعیت را حفظ کنند.مذکوری افزود: در این راستا سایت های پرورش میگو و مشترکان خانگی باید همچون گذشته در 
صرفه جویی برق اهتمام الزم را داشته باشند.وی ادامه داد: در راستای افزایش ایمنی کارکنان خط مقدم صنعت برق استان نسبت به تهیه  
تجهیزات و امکانات پیشرفته در دستور کار قرار داده است .وی در پایان ضمن قدردانی و تجلیل  از کارکنان بخش های مختلف صنعت برق 

در شهرستان دیلم  از زمین محل احداث انبار جدید و انبار اتفاقات  مدیریت برق این شهرستان بازدید کرد

مدیرکلجهادکشاوورزیاستانتاکیدکرد؛
توسعهگلخانهها؛اولویتجهادکشاورزیهمدان

همدان-خبرنگارفرصتامروز: مدیرکل جهاد کشاورزی استان همدان آخرین دستاوردها، اولویت ها و برنامه های پیش روی 
این نهاد را تشریح کرد. منصور رضوانی جالل   در جمع خبرنگاران همزمان با هفته جهاد کشاورزی گفت: تامین امنیت غذایی یکی 
از موارد مهمی است که باید در این شرایط آن را تقویت کنیم تا در این جنگ اقتصادی دشمن نتواند از آن علیه ما استفاده کند.وی 
افزود: خوشــبختانه در بخش کشاورزی با تالش شبانه روزی کشاورزان و بهره برداران می  توانیم موانع را پشت سر بگذاریم. مدیرکل 
جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اولویت های این سازمان در سال جاری بیان کرد: امسال توجه ویژه به گلخانه ها در اولویت 
کاری این مجموعه قرار دارد. تالش می کنیم با مدیریت بهینه مصرف آب و افزایش تولید محصوالت مورد نیاز کشور روی گلخانه ها 
سرمایه گذاری کنیم و این موضوع در حقیقت اولویت نخست این سازمان در کشور و نیز استان است. مدیرکل جهاد کشاورزی استان 
همدان همچنین با اشــاره به اهمیت کاشــت دانه های روغنی نظیر کلزا در استان گفت: کشور ما در حوزه دانه های روغنی هنوز به 
خارج وابسته است بنابراین باید کاشت این دانه ها در کشور بیشتر شود.دانه روغنی کلزا یکی از مهم ترین این دانه هاست. کشت کلزا 
سبب از بین رفتن مشکالت زمین کشاورزی می شود و بهره وری زمین را تا 30 درصد افزایش می دهد همچنین می توان این گیاه را 
در تناوب با سایر محصوالت کشاورزی کشت کرد. وی در زمینه تسهیالتی که به کلزاکاران اختصاص خواهد یافت بیان کرد: دولت 
در این راه با قرار دادن تسهیالتی مانند بذور و ماشین آالت یارانه ای به کلزاکاران برای کاشت این محصول کمک خواهد کرد. امسال 
در اســتان همدان 4500 هکتار کلزا کشت شده اســت که در تامین ماده اولیه روغن و کنجاله مورد نیاز دامداری ها نقش موثری 
داشته و باید در سال های آینده سطح زیر کشت این محصول را به 15 هزار هکتار برسانیم. یکی از مزیت های استان همدان در این 
زمینه وجود کارخانه روغن کشی با ظرفیت مطلوب در شهرستان نهاوند است. رضوانی جالل همچنین ضمن تأکید بر اهمیت استان 
همدان در تولید ســیب زمینی کشور گفت: ســال جاری و به دنبال بارندگی های فراوان، کشت سیب زمینی با تاخیر انجام شد. این 
موضوع سبب شد سیب زمینی همدان با اندک تاخیر حدود 15 روز دیگر وارد بازار کشور شود. همدان حدود یک پنجم سیب زمینی 

کشور را تولید می کند ولی با وجود این استان در فراوری و صنایع تبدیلی این محصول ضعیف است و باید پیشرفت کند.  

تعیینتکلیف14قراردادراکددرشهرکهاونواحیصنعتیگلستان
گرگان-خبرنگارفرصتامروز: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف 14پرونده 
راکد و دارای دیون مالی طرف قرارداد  به متراژ 95279 متر مربع در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان خبر داد.  حجت اله خلیل زاده 
اظهار داشت:  این پرونده ها مربوط به متقاضیانی است که در سنوات گذشتهبا این شرکت قرارداد منعقد اما ساخت و سازی نداشته اند یا از 
پرداخت حقوق دولتی استنکاف کرده اند.وی افزود: جلسه هیات حل اختالف و داوری  با  حضور مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
و نیز  داور و حکم مرضی الطرفین برگزار  و پرونده های راکد رسیدگی و بررسی شد.خلیل زاده ادامه داد:  با بررسی این پرونده ها درنهایت 
2پرونده منجر به فسخ قطعی 8 پرونده منجر به اعطای مهلت و با توجه به محتویات پرونده ها برای سایر قراردادها تصمیمات الزم اتخاذ 
شد.وی گفت: با برگزاری این جلسه حدود 15040 مترمربع زمین در شهرک های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و 
اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت وساز اقدام نکرده بودند بازپس گیری و آزاد شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط 

الزم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.

دیدارمدیرعاملشرکتگازخراسانرضویبانمایندهمردمنیشابوروفیروزه
مشهد-صابرابراهیمبای: مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی با هاجر چنارانی نماینده مردم نیشابور 
و فیروزه در مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.سیدحمید فانی در این دیدار که در نیشابور انجام شد 
گفت: در حال حاضر 86 درصد روستاهای واجد شرایط دو شهرستان فیروزه و نیشابور از نعمت گاز بهره مند 
هستند و با تکمیل طرح های در حال اجرا این رقم به ضریب97  درصد ارتقا خواهد یافت.وی افزود: 52 هزار 
و 924 خانوار روستایی نیشابور و فیروزه تحت پوشش شبکه گازرسانی قرار دارند و امیدواریم با اتمام طرح 
های در حال اجرا، شش هزار و 813 خانوار روستایی دیگر از خدمات دولت در حوزه گازرسانی بهره مند شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان یادآور شد: آغاز »نهضت گازرسانی« در چند سال گذشته موجب ارتقای ضریب نفوذ گازطبیعی از 56 درصد 
به 88 درصد در بخش روستایی استان شده است.وی با اشاره به مشکالتی همانند مسیرهای ناهموار و بعضا صعب العبور در روستاهای 
واجد شرایط باقی مانده فاقد گاز اظهار امیدواری کرد: با اتمام طرح های گازرسانی روستایی شاهد پوشش باالی 97 درصدی گاز طبیعی 

در بخش روستایی خراسان رضوی خواهیم بود.

حضوردستگاهقویومقتدرقضائیدربینمردم،مایهامنیتوآرامشاست
ایالم-هدیمنصوری: فرمانده انتظامی شهرســتان بدره ،گفت : حضور دســتگاه قوی و مقتدر قضائی دربین مردم، مایه 
امنیت و آرامش اســت.  ســرهنگ »عزت اله متین فر« در دیدار با رئیس دادگستری شهرســتان به مناسبت هفته قوه قضائیه 
اظهار داشــت: قوه قضاییه از کلیدی ترین و اساســی ترین ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با بی عدالتی ، 
تبعیض ،ظلم و فساد است و در این مسیر شهدای بسیاری را تقدیم کرده است.وی با تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد 
و خاطره شهدای هفتم تیر به ویژه شهید بهشتی ، افزود: حضور دستگاه قوی و مقدر قضائی ،دربین مردم مایه امنیت و آرامش 
است.ســرهنگ متین فر، عنوان داشــت: امروزه مردم ، نیروی انتظامی و قوه قضاییه را امین و پناهگاه خود برای داد خواهی و 
احقاق حقشــان می دانند و هنگامی که حقی از آنها ضایع می شــود یا مورد ظلم و تعدی ظالمان قرار می گیرند با اطمینان و 
باور به این دو نهاد مراجعه می کنند. فرمانده انتظامی بدره  تصریح کرد : پلیس با تمام توان و رافت اســالمی و کمک دســتگاه 
قضائی اجازه هیچگونه هنجار شــکنی در ســطح شهرستان بدره را نخواهد داد.در این دیدار ،رییس دادگستری شهرستان بدره 
ضمن تشــکر از زحمات و تالش های شــبانه روزی فرمانده انتظامی شهرســتان و کارکنان تحت امرش ،گفت: دستگاه قضائی 
همواره خواســتار تقویت همکاری بین ناجا و قوه قضاییه است.« اسماعیل قمری«بیان داشت: تقویت همکاری بین پلیس و قوه 
قضائیه موجب ارتقاء امنیت و آرامش و نا امن شــدن فضا برای مجرمان و مخالن نظم در جامعه می شــود.  این مقام مســئول 

در پایان تاکید کرد : با کســانی که به دنبال ســلب امنیت و آرامش در جامعه هستند ،برخورد قاطع و قانونی خواهیم کرد.

بیشاز4میلیاردریالاقالمضروریبینمددجویانسیلزدهدرگلستان
توزیعشد

گرگان-خبرنگارفرصتامروز: مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه استان گلستان 4 میلیارد 
و 350 میلیون ریال اقالم ضروری به مددجویان ســیل زده اســتان کمک کرد. اسکندر اسکندری در جمع خبرنگاران اظهارداشت: اداره 
کل اوقاف و امور خیریه اســتان گلســتان 348 بسته کاال به ارزش هر بســته یک میلیون و 250 هزار تومان را بین مددجویان سیل زده 
شهرستان های آق قال، گمیشان و گنبدکاووس توزیع کرد.وی افزود: هر بسته شامل فرش، 2 تخته پتو، برنج، مواد غذایی و مواد شوینده 
است که بین مددجویان سیل زده توزیع شد.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان گلستان یادآور شد: مسئوالن اوقاف و امور خیریه 
اســتان در نخستین روزهای سال نو در پی حادثه تلخ سیل گلســتان با انجام فعالیت های جهادی، در کنار دیگر نهادها خود را شریک 
غم آســیب دیدگان دانسته و با استفاده از ظرفیت  خیران، موقوفات، بقاع متبرکه و مواکبی که در اربعین فعالیت داشتند به سیل زدگان 
کمک رسانی کردند.وی افزود: از 750 بسته اهدایی 900 میلیون تومانی سازمان اوقاف و امور خیریه استان، بین سیل زدگان گلستانی، 348 

بسته بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد استان توزیع شد.

نشتیابی6هزار500کیلومترازخطوطگازدرگیالن
رشت-مهنازنوبری:  شرکت گاز استان گیالن در راستای تضمین پایداری جریان گاز طبیعی 6 هزار و 500 کیلومتر از خطوط 
گاز استان را در بهار امسال مورد بازرسی و نشت یابی قرار داده است. حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجرای 6 
هزار و 500 کیلومتر عملیات نشت یابی در استان خبر داد و اظهار داشت: این میزان معادل 26 درصد خطوط گاز در استان می 
باشد .وی با بیان اینکه این عملیات در 18 شهر استان انجام پذیرفته است، اظهار داشت: بارندگی های غیرقابل پیش بینی در بهار 
امسال سبب کاهش سرعت عملیات نشت یابی خطوط شد ولی بحمداهلل این مشکل با تالش همکاران تالشگر بازرسی فنی مرتفع 
گردید.مهندس اکبر اظهار داشت: وظیفه شرکت گاز تامین امنیت خطوط و تضمین پایداری جریان گاز تا درب منازل مشترکین 
محترم می باشد فلذا مشترکین باید با بررسی تاسیسات و وسایل گازسوز منازل خود، از صحت و سالمت آنها  اطمینان حاصل 
نمایند.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در ادامه از نشت یابی 134 هزار انشعاب گاز، بیش از 11 هزار شیر و 92 ایستگاه گاز 
خبر داد و افزود: این شرکت برنامه زمان بندی دقیقی برای نشت یابی تدارک دیده و عملیات نشت یابی را بر طبق این برنامه و با 
استفاده از روش های بهینه و به روز در قالب نشت یابی آنالین به انجام می رساند.وی در پایان با اشاره به گسترش شبکه گازرساني، 
بر ضرورت توجه بیشتر و بازرسی دقیق تر از شبکه تغذیه و توزیع گاز به منظور اجتناب از بروز هرگونه حادثه ناگوار و انتقال مطمئن 

گاز به مشترکین عزیز تاکید کرد.
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اخبار

قزوین-خبرنگارفرصتامروز:درمراســمیباحضوررضا
اردکانیانوزیرنیروتصفیهخانهشهرمحمودآبادنمونهدراستان

قزوینافتتاحشد.
در مراسمی با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو، زاهدی استاندار قزوین، 
نمایندگان مردم قزوین در مجلس شــورای اسالمی، بهره برداری از 8 
طرح آب و فاضالب، تصفیه خانه، شــبکه فاضالب، اصالح و بازسازی، 
طرح توسعه و آب رسانی روستاهای استان قزوین با 93 میلیارد و 500 
میلیون تومان آغاز شــد. تصفیه خانه بزرگ شهر محمود آباد نمونه در 
قزوین از مهمترین طرح هایی بود که توســط وزیر نیرو به بهره برداری 
رســید. مهندس »داراب بیرانوندی« مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان قزوین در این مراسم اظهار کرد: تصفیه خانه شهر محمود آباد 
نمونه با ظرفیت تصفیه 7333 مترمکعب پساب در شبانه روز، با روش 

لجن فعال با هوا دهی گســترده و قابلیت حذف فسفر و نیتروژن با 23 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری بخش خصوصی ساخته شده است. وی 
افزود: تصفیه خانه فاضالب شهر محمود آباد نمونه اولین پروژه تاسیسات 
فاضالب ایجاد شــده با مشــارکت بخش خصوصی به روش BOT در 

استان قزوین اســت. بیرانوندی ادامه داد: ظرفیت متوسط تصفیه خانه 
برای فاز اول 7330 مترمکعب در شــبانه روز اســت که 38 هزار نفر از 
ساکنان محمود آباد نمونه و شهرک دانش و ناصر آباد شده تحت پوشش 
شبکه فاضالب قرار می گیرند. وی یادآور شد: پساب این تصفیه خانه در 
بخش های صنعت و کشاورزی منطقه استفاده می شود و قابلیت تزریق 
بــه آب های زیرزمینی را نیز دارد. همچنین بــا حضور وزیر نیرو بهره 
برداری از 76 کیلومتر خط انتقال و شبکه فاضالب در شهرهای محمود 
آباد، شهرک دانش و ناصر آباد با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان آغاز 
شد. بهره برداری از 42 کیلومتر پروژه اصالح و بازسازی و توسعه شبکه 
آب در شهرهای استان، و افتتاح 48 کیلومتر توسعه شبکه فاضالب و نیز 
آبرسانی به سه روستای بهشتیان، فیض آباد و هرآیین از دیگر طرح هایی 

بود که با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.

تبریز-ماهانفالح:اســتاندارآذربایجانشرقیخواستار
رعایتاصالحالگویمصرفبرقدرســاعاتپرمصرفتوسط

مردماستانشد.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در بازدید از دیســپاچینگ شمالغرب 
کشــور و نیروگاه برق در تبریز با قدردانی از زحمات و تالش های شبانه 
روزی مدیران و کارکنان صنعت برق در اســتان بر ضرورت بروزرسانی 
سیستم و تکنولوژی تولید برق، تاکید کرد و گفت: نیاز مردم و واحدهای 
تولیدی و صنعتی به برق، موضوعی انکارناپذیر اســت و مدیریت ارشد 
استان از هیچ تالش و حمایتی در زمینه افزایش تولید برق در استان و 
بروزرسانی امکانات موجود در این حوزه مضایقه نخواهد کرد.وی وضعیت 
برق تولیدی در اســتان را قابل قبول، ارزیابی کــرد و ادامه داد: تامین 
انــرژی برق در روزهای گرم تابســتان و در روزهای پیک مصرف؛ یکی 

از دغدغه های همیشــگی مسئوالن بوده است و در حال حاضر با تالش 
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق تبریز و استان، وضعیت تولید برق در 

استان و منطقه در وضعیت قابل قبولی قرار دارد.وی با بیان اینکه هیچ 
گونه مشکل جدی در زمینه تولید برق برای هم استانی های عزیز نداریم، 
تصریح کرد: متاسفانه در برخی روزهای گرم تابستان و در برخی روزها، 
فاصله بین تولید و مصرف برق در اســتان افزایش می یابد که بر همین 
اساس، تغییر شیفت و ساعت کاری ادارات در استان اجرایی شد.استاندار 
آذربایجان شرقی، هدف از تغییر شیفت کاری ادارت و واحدهای صنعتی 
و تولیدی استان را تامین کمبود برق تولیدی در استان اعالم کرد و گفت: 
بر اســاس گزارش مسئوالن امر، تغییر ساعت کاری ادارات، تاثیر بسیار 
مناسبی بر روند کاهشی مصرف برق و رعایت الگوی مصرف داشته است.
وی خواستار توجه مردم به صرفه جویی در استفاده از حامل های انرژی 
و بخصوص صنعت شــد و بی توجهی و زیاده روی در استفاده از برق را 

مصداق بی انصافی در حق هم استانی ها دانست.

تبریز-ماهــانفالح:باحضورمدیرعاملومســئول
دفترنمایندگیولیفقیهواعضایهیاتمدیرهوبازرســان
استانی،نشســتهیاتمدیرهجمعیتهاللاحمراستان

برگزارشد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان شرقی و رئیس هیآت مدیره 
استان در این نشست با تسلیت فرارسیدن 7 تیر سالروز شهادت جانگداز 
شــهید بهشتی و 72 تن از یاران خدوم امام و انقالب، هفته قوه قضائیه 
را تبریک گفت و بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا تاکید کرد 
.سعید کنعانی در ادامه گزارشی از اقدامات جمعیت هالل احمر در حوزه 
های مختلف را به ســمع و نظر هیات مدیره استان رساند و با اشاره به 
اقدامات انجام یافته در حوزه درمان و پیاده کردن طرح توسعه داروخانه 
جمعیت هالل احمر استان و احداث سردخانه داروخانه گفت: در بحث 
داروخانه، مهمترین هدف جمعیت هالل احمر استان کمک به تسکین 
آالم بشــری با تامین داروهای مورد نیاز بیماران بوده و بحث انتفاع در 
اولویت های بعدی قرار دارد.کنعانی خاطرنشان کرد: مردم ما مردم بسیار 
نجیب و ملتی بزرگوار هستند و مسئولین باید در جهت رفاه آنها و تامین 

مایحتاج دارویی و درمانی و... از هیچ اقدامی فروگذار نباشــند .در ادامه 
معاون بهداشت درمان و توانبخشی گزارشی از عملکرد این معاونت در 
طول ســال 1397 را ارائه داد.سیدهادی موسوی گفت: تعمیر و تجهیز 
و توسعه داروخانه جمعیت هالل احمر استان بعنوان یکی از مهمترین 
داروخانه های جمعیت هالل احمر در ســطح کشور و یکی از داروخانه 
های معتبر در سطح استان آذربایجان شرقی از برنامه های مهم مدیریت 
اســتان بود که این امر بدون ایجاد وقفه در کار داروخانه در سال جاری 
آغاز و بصورت ضربتی در کمترین زمان ممکن با حداقل هزینه و رعایت 

صالح و صرفه جمعیت هالل احمر با ســاخت ســردخانه که با آخرین 
اســتانداردهای روز برخوردار می باشد پایان یافت.جانشین مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان تصریح کرد: علیرغم مشکالت موجود، با 
مدیریت هزینه و درآمد، خدمات بخش های درمانی جمعیت هالل احمر 
اســتان در سال 97 روند روبه رشــدی را طی کرده است و تراز درآمد 
درمانگاه عمومی و تخصصی هالل احمر مثبت می باشد.موسوی افزود: 
درمانگاه هالل احمر اســتان در سال 97 بالغ بر 380 هزار نفر مراجعه 
کننده و خدمات گیرنده داشته است و تخفیفات داده شده به نیازمندان 
و افراد بی بضاعت بالغ بر 480 میلیون ریال بوده است .وی از برنامه های 
آتی جمعیت هالل احمر استان در حوزه درمان خبر داد و گفت: در سال 
جاری توســعه فضای فیزیکی و رادیولوژی و سونوگرافی و آزمایشگاه و 
شیمی درمانی و توانبخشی مکانیکی جز برنامه های این معاونت خواهد 
بود .در ادامه این نشست مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر 
اســتان و اعضای هیات مدیره و بازرسان هیات مدیره از اقدامات انجام 
یافته در حوزه درمان هالل احمر تجلیل بعمل آورده و بر تداوم  امور و 

تامین داروهای مورد نیاز بیماران  تاکید کردند .

اهواز-شــبنمقجاوند:مدیرعاملشــرکتبرقمنطقهای
خوزستانبابیاناینکهخوزستاندرمحدودهقرمزوجزومناطق
پرمصرفبرقدرکشورقرارگرفتهاست،تصریحکرد:ازهمه
مشترکینمیخواهیمباکاهش10درصدیمصرفبرقوحذف
مصارفغیرضروری،باصنعتبرقبرایحفظپایداریشبکه

همکاریبیشتریداشتهباشند.
محمود دشت بزرگ اظهار داشت: مصرف برق در کالنشهر اهواز نیز در 
محدوده زرد و هشدار قرار دارد و مشترکین با کاهش حداقل 5 درصدی در 
گذشته با مصرف هفت هزار و 948 مگاوات نسبت به مصرف هفت هزار و مصرف، در وضعیت سبز و پایدار قرار خواهد گرفت.وی افزود: در 24 ساعت 

436 مگاوات ســال قبل، رشد 6.4 درصدی در مصرف رخ داده است.مدیر 
عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان عنوان کرد: با مصرف هفت هزار و 
948 مگاوات روز گذشــته برای چهارمین بار در سال جاری از پیک سال 
گذشــته عبور کرده ایم.دشت بزرگ با بیان اینکه مقدار پیک بار سال 98 
خوزستان افزایشی بوده است، گفت: مصرف برق کشور و استان در سطح 
بهینه نیســت و باید با اصالح الگوی مصرف حباب آن را از بین ببریم.وی 
از همگان خواســت تا با حذف مصارف غیر ضروری در ساعت های پیک 
مصرف ) ساعت 13 تا 17 و 20 تا 23( ، صنعت برق استان را در این گرمای 
سوزان یاری کنند و زندگی همراه با آرامشی برای خود و دیگران رقم بزنند.

قم-خبرنگارفرصتامروز:مدیرکلارتباطاتواموربینالملل
شهرداریقمازدریافت۹هزارپیاممردمیطیپنجماهخبرداد.
مهدی کالنترزاده در نشســت فصلی شــهردار قم با اصحاب رسانه 
که در ســالن جلســات رضوان شهرداری برگزار شــد، بیان داشت: بر 
اســاس جمع بندی های انجام شــده به  منظور ارتقــای کیفی و کمی 
عملکردهای رســانه ای در حوزه های مرتبط با شهرداری جشنواره »قم 
شهر دوست داشــتنی« را برگزار خواهیم کرد.مدیرکل ارتباطات و امور 
بین الملل شــهرداری قم با بیان اینکه تولید محتواهای کاربردی مورد 
توجه مجموعه شــهرداری قم است، اضافه کرد: در این جشنواره تالش 
می کنیم تا از رســانه هایی که دردهای شهر را به خوبی شناخته و برای 
رفع آن ها نسخه های مناســب ارائه کرده اند تجلیل کنیم.کالنترزاده با 
اشاره به اینکه در حوزه توزیع آگهی ها و تبلیغات شهرداری نیز رویکرد 
عدالت محور جایگزین رویکرد مساوات می شود، مطرح کرد: بنای روابط 

عمومی شهرداری این است که با تایید اداره کل حقوقی، مدیریت کامل 
واگذاری آگهی ها را در اختیار گرفته و به هر مجموعه رسانه ای بر اساس 
عملکرد مثبت و تاثیرگذار آن آگهی داده شــود.وی در پاسخ به گالیه 
برخی خبرنگاران از پاسخگو نبودن مدیران شهرداری طی سخنانی اظهار 
کرد: از بهمن ماه سال 97 تا هشتم تیرماه 98، در حدود 9 هزار گالیه، 

شــکایت، پیشنهاد، انتقاد و تشکر از سوی رســانه ها دریافت کرده ایم.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم ادامه داد: این پیام ها در 
قالب یک هزار و 100 عنوان دسته بندی و تاکنون به 700 مورد از آنها 
به صورت مکتوب به رسانه های دیداری،شنیداری،مکتوب،خبرگزاریها،ف
ضای مجازی و غیره  پاســخ داده شده است.وی افزود:تمامی این پاسخ 
ها و جوابیه ها توسط معاونین،شهرداران مناطق،مدیران عامل سازمانها و 
مدیران ستادی تهیه و جهت انعکاس به رسانه ها به اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل ارســال گردیده که نشان از پاسخگویی مدیران دارد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری قم از اجرای طرح مدیر 
پاسخ گو با استفاده از سامانه 137 یاد کرد و گفت: مدیران در این طرح 
پاسخ گوی مراجعه کنندگان هستند و شهردار قم نیز عالوه بر اینکه در 
این طرح حضور خواهد یافت نسبت به دیدارهای مردمی و پاسخ گویی به 

نامه های مردم نیز اهتمام جدی دارد.

افتتاح تصفیه خانه محمود آباد نمونه قزوین توسط وزیر نیرو

استاندارآذربایجانشرقیخواستارشد؛

ضرورترعایتالگویمصرفدرساعاتپیکمصرفبرق

درجریانبازدیدازطرحتوسعهداروخانههاللاحمراستان؛
نشستهیاتمدیرهجمعیتهاللاحمرآذربایجانشرقیبرگزارشد

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایخوزستانهشدارداد:
مصرفبرقخوزستاندروضعیتقرمزبرگزارشد

مدیرکلارتباطاتواموربینالمللشهرداریقمخبرداد:
دریافت۹هزارپیاممردمیطیپنجماه

ســاری–دهقان:آقایدکتراحمدحسینزادگاناستاندار
مازندراندربازدیدازطرحآبرسانیمرزنآباد،چالوس،نوشهر
وهچیرودبرتســریعدرعملیاتاجراییطرحمذکورتاکید
وخواستارمشــارکتهمهذیمدخالنوذینفعانجهترفع

مشکالتاجراییاینطرحشد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی آب منطقه ای 
مازندران ایشان با اشاره به اهمیت این طرح برای مردم منطقه و انبوه 
گردشگران غرب استان، تامین آب شرب را برای مردم ضروری برشمرد 
و گفت: ایجاد زیرســاخت های الزم برای رفع مشکالت کمی و کیفی 
آب شرب از اولویت های دولت است که امیدواریم پیشرفت این پروژه 
شتاب بیشتری گرفته و در موعد مقرر به اتمام برسد.در این بازدید که 
نماینده مردم شهرستان نوشهر و چالوس و جمعی از مدیران نیز حضور 
داشتند ابتدا آقای دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه 
ای مازندران از مجتمع آبرسانی مرزن آباد، چالوس، نوشهر و هچی رود 
به عنوان یکی از 9 مجتمع بزرگ آبرسانی استان یاد کرد و گفت: این 
مجتمع به لحاظ جمعیت تحت پوشــش این طرح و توریستی بودن 

منطقه از اولویت ویژه ای برخوردار اســت.وی هزینه اجرایی این طرح 
را 315 میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت: عملیات اجرای این طرح از 
سال 96 شروع و تاکنون بخش هایی از طرح از جمله تاسیسات آبگیر 
و خطوط انتقال آب آن اجرا شده است و در مجموع حدود 10 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد.سپس آقای مهندس محمد کریمی مدیر طرح 
آبرســانی مرزن آباد، چالوس، نوشهر و هچی رود با تشریح مولفه های 

این طرح از جمله بند انحرافی و  تاسیسات آبگیر، تصفیه خانه، مخازن 
ذخیره و خطوط انتقال گفت: با انتخاب پیمانکار در ســال 96 بخشی 
از خط انتقــال از مرزن آباد تا چالوس بطول 28 کیلومتر و همچنین 
بند انحرافی و تاسیســات آبگیر آن در حال اجراست.وی با بیان اینکه 
مقدمات اجرای تصفیه خانه نیز در حال انجام اســت و ســاختگاه آن 
مشــخص و زمین مورد نیاز آن در دســت تملک است، افزود: در این 
طرح 54 هزار متر مکعب مخازن ذخیره و ســرویس و 134 کیلومتر 
خطوط انتقال پیش بینی شده است.کریمی اعتبارات این طرح در سال 
97 را 11 میلیــارد تومان اعالم کرد و گفت: با مســاعدت دولت این 
رقم افزایش یافته و به 21 میلیارد تومان رسید.ایشان در پایان اجرای 
خط اصلی انتقال آب از مرزن آباد تا چالوس را بدلیل کوهستانی بودن 
منطقه، وجود رودخانه، وجود آزادراه تهران-شــمال و همچنین جاده 
قدیم کندوان بســیار دشوار برشمرد و گفت: امیدواریم در طی اجرا از 
مشارکت دســتگاه های ذیربط برخوردار بوده و مردم و مسافرین نیز 
بدلیل مشــکالتی که در حین اجرا برای تردد ایجاد می شود تحمل و 

صبوری به خرج دهند.

استاندارمازندران:
همهبایدتالشکنندتاطرحآبرسانیمرزنآباد،چالوسونوشهردرموعدمقرربهاتمامبرسد
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بی دلیل نیس��ت که همه شخصیت تیریون لنیس��تر را دوست دارند؛ او فردی 
باهوش و زیرک اس��ت که توانایی متقاعدکردن دیگ��ران را دارد و به خوبی افراد 
 Tyrion( را می شناس��د. اگر می خواهی��د بدانید که چط��ور تیریون لنیس��تر
Lannister( در مالقاتی ۴ دقیقه ای با دنریس )در قس��مت هش��تم فصل پنج 
ب��ازی تاج و تخت( از ۴۰ تکنیک مذاکره اس��تفاده می کند، ت��ا پایان مقاله با ما 

همراه باشید.
مالقات تیریون با ِدنِریس

جورا مورمن��ت )Jorah Mormont( تیریون لنیس��تر را به عنوان هدیه به 
دنریس تارگرین )Daenerys Targaryen( می دهد و امیدوار است که با این 
کار، دنریس او را به خاطر خیانتی که به او کرده، ببخش��د. دنریس نیز می خواهد 
تیری��ون را به خاطر آنچه لنیس��ترها با خانواده اش کرده اند، بکش��د. ولی تیریون 
در گفت وگوی��ی ۴ دقیقه ای دنریس را متقاعد می کند که او را به عنوان مش��اور 
در کن��ار خود نگه دارد. تیریون در ای��ن گفت وگوی کوتاه از ۴۰ تکنیک مذاکره 

استفاده می کند.
۴۰ تکنیک مذاکره که باید از سریال گیم آف ترونز یاد بگیرید

۱. چه چیزی برای شما مهم است
تیری��ون می دان��د چه می خواهد؛ نخس��ت، نجات جان خود و جورا و س��پس 

رسیدن به جایگاه مشاور دنریس.
۲. چه چیزی برای طرف دیگر مهم است

او در مورد طرف مقابل تحقیق کرده است تا پیشینه، نیازها و عالیق او را بهتر 
بشناسد. او تالش می کند که نیازها و ترجیحات طرف مقابل را برآورده کند.

۳. باید چه چیزی را هدف قرار دهید
هدف تیریون رسیدن به باالترین نتیجه ممکن و توجیه پذیر است. در مذاکره 
نباید مالحظه کار باش��ید و باید به دنبال باالترین نتیجه ای باش��ید که می توانید 

به دست بیاورید.
۴. چه زمانی باید ساکت باشید

تیری��ون )برخ��الف جورا ک��ه وقتی ش��روع به صحب��ت می کن��د، بالفاصله 
صحبت هایش توس��ط دنریس قطع می ش��ود( منتظر می ماند. تیریون از مکث ها 

برای تاکید نیز استفاده می کند.
5. به حرف های طرف مقابل گوش بدهید

او به دقت به استدالل های دنریس گوش می دهد و صحبت های او را قطع نمی کند.
۶. ضعف خود را به حداقل برسانید

دنریس می گوید: »اگر تو تیریون لنیس��تر هس��تی، چرا نباید تو را بکش��م تا 
خانواده تو را به خاطر آنچه با خانواده من کرده اند، مجازات کنم؟« در این شرایط، 
لنیس��تر بودن، ضعف اس��ت. تیریون پاس��خ می دهد: »… من بزرگ ترین قاتل 

لنیسترها در این دوران هستم.«
7. نش��ان بدهید که چه کسی بیش��تر اهمیت دارد )یا ارزش خود را یادآوری 

کنید(
دنریس می پرس��د: »پ��س باید تو را به خدمت گزاری خ��ود بپذیرم؟« تیریون 
عب��ارت او را تک��رار می کند و می گوید: »خدمت گزاری ش��ما؟ ما تازه با یکدیگر 
مالقات کرده ایم. بسیار زود است که بفهمیم آیا شما سزاوار خدمت من هستید.«

۸. گفت وگو را به کجا ببرید
 )fighting pits( دنریس می گوی��د: »اگر می خواهی به گودال های مب��ارزه
برگ��ردی، فق��ط بگو«. ولی تیریون پاس��خ می ده��د: »وقتی م��رد جوانی بودم، 

داستانی شنیدم.«
۹. چه اهداف مشترکی دارید

تیریون در مورد اهداف مشترک صحبت می کند: »او فکر می کرد که آن دختر 
می تواند آخرین و بهترین فرصت ما برای ساختن دنیایی بهتر باشد.«

۱۰. چرا طرف مقابل به کمک نیاز دارد
تیریون می گوید: »چون شما به تنهایی نمی توانید دنیای بهتری بسازید.«

۱۱. از توانایی های خود بهره برداری کنید
تیریون سپس به توانایی های خود اشاره می کند و می گوید: »شما هیچ کسی را 
در کنار خود ندارید که سرزمینی را که می خواهید بر آن حکومت کنید، بشناسد 
و از توانایی ها و ضعف های خاندان هایی آگاه باش��د که به ش��ما می پیوندند یا در 

مقابل شما می ایستند.«
۱۲. برای طرف مقابل خودشیرینی کنید

تیریون تحس��ین و احترام خود را نس��بت به دنریس بیان می کند و می گوید: 
»آن دختری که نه ثروتی داشت، نه سرزمینی و نه ارتشی، به شکلی توانست هر 
س��ه را در مدت زمان بسیار کوتاهی به دس��ت بیاورد… او فکر کرد که دنریس 

بهترین و آخرین شانس ما برای ساختن دنیای بهتری است.«
۱۳. موضوع مذاکره را تغییر بدهید

او زیرکانه موضوع مذاکره را از کشته ش��دن به مش��اوِر دنریس ش��دن، به نفع 
خود تغییر می دهد.

۱۴. چه چیزی را پیشنهاد بدهید
او مقامی را برای خود پیش��نهاد می دهد و از توانایی و تعهدش می گوید: »اگر 

در خدمت فرمانروای شایسته ای باشم، می توانم مشاوره بهتری بدهم.«
۱5. انتظار چه چیزی را داشته باشید

او بالفاصل��ه انتظار خود را در مورد دنریس بیان می کند و می گوید: »… اگر 
واقعا چنین فرمانروایی باشید.«

۱۶. بر چه چیزی تمرکز کنید
دنری��س در مورد لش��کر و اژدهاهای خ��ود صحبت می کند، ول��ی تیریون با 
آموزش چیزی که دنریس نمی دانس��ت )یا جدی نمی گرفت(، رش��ته س��خن را 
در دس��ت می گیرد؛ تیریون به او می آموزد که »کش��تن و سیاس��ت، همواره به 

یک معنا نیستند.«
۱7. کسانی را که در مذاکره شرکت دارند، بشناسید

تیری��ون اف��رادی را که در مذاکره ش��رکت دارند، درک می کند. او پیش��ینه، 
انگیزه ه��ا و گرایش ه��ای آنها و دالیل کارهایی را که در گذش��ته انجام داده اند، 

می داند )مانند کارهایی که جورا انجام داده است(.
۱۸. چه زمانی یک قدم جلوتر بروید

او زمانی یک گام فراتر می رود که در موقعیت مناسب قرار گرفته است، یعنی 
وقتی دنریس از او می خواهد که در مورد جورا به او مشاوره بدهد.

۱۹. بدانید که مشکل طرف مقابل چیست
دنری��س می گوید: »من س��وگند خوردم که اگر جورا برگردد او را بکش��م… 
چرا مردم باید به ملکه ای اعتماد کنند که نمی تواند به وعده هایش عمل کند؟«

۲۰. چگونه گفت وگو را به مسیر دیگری هدایت کنید
تیریون پس از مکث و فکر کردن، مسیر گفت وگو را تغییر می دهد و می گوید: 
»جورا دیگر آن مرد س��ابق نیس��ت. به یاد ندارم که تابه حال مرد عاقلی را دیده 
باش��م که به اندازه ای که او به خدمت به ش��ما متعهد است، خود را وقف چیزی 
کرده باشد.« تیریون به س��ادگی دنریس را متقاعد می کند که تصورات قبلی اش 

دیگر درست نیستند.
۲۱. چگونه با تغییرات، سازگاری پیدا کنید

مکالمه به طور پیوسته تغییر می کند، از کشتن تیریون به حکومت بر وستروس 
)Westeros( و سپس کش��تن یا مجازات جورا. تیریون نیز بالفاصله خود را با 

این تغییرات وفق می دهد و به شکل مناسبی به آنها واکنش نشان می دهد.
۲۲. چه زمانی باید موافقت خود را نشان دهید

تیریون دیدگاه دنریس را درک می کند و درس��ت قبل از اینکه شروع به دفاع 
از جورا بکند، حرف دنریس را )که جورا به او خیانت کرده اس��ت( تایید می کند. 

او می گوید: »می دانم. به هر حال او به شما خیانت کرده است.«
۲۳. چ��ه زمان��ی موقعیت فیزیکی خود را تغییر دهی��د )یا چطور از زبان بدن 

استفاده کنید(
تیری��ون دو بار موقعیت فیزیکی خ��ود را تغییر می دهد و به دنریس نزدیک تر 
می ش��ود. یک بار وقتی دنریس از او می خواهد که به او مش��اوره بدهد و بار دوم 

پس از پذیرفتن اینکه جورا به دنریس خیانت کرده است.
۲۴. چه بگویید

تیریون از حقایق اس��تفاده می کند. برای نمونه او می گوید: »ش��ما هیچ کسی 
را در کن��ار خود ندارید که س��رزمینی را که می خواهید ب��ر آن حکومت کنید، 
بشناس��د.«، »جورا ش��ما را می پرس��تد« یا »او مطمئن نبود که شما به اندازه ای 

خردمند باشید که او را ببخشید.«
۲5. چگونه بگویید

او ب��رای نج��ات زندگ��ی اش التم��اس نمی کن��د، بلک��ه از دلی��ل و منطق و 
استدالل های متقاعدکننده استفاده می کند.
۲۶. چه زمانی از جزییات استفاده کنید

تیری��ون هر زم��ان که برای هدای��ت گفت وگو الزم باش��د، از جزییات )مانند 
جزییاتی در مورد گذشته دنریس یا در مورد جورا( استفاده می کند.

۲7. برای تشخیص و فهم بهتر شرایط سوال کنید
تیریون که خیانت جورا را پذیرفته اس��ت، س��واالتی می کند تا شرایط را بهتر 

درک کند. او می پرسد: »آیا جورا فرصتی برای اعتراف به خیانتش داشت؟«
۲۸. چگونه به مشکالت افرادی بپردازید که در مذاکره شرکت دارند

تیریون با پرسیدن سوالی دیگر )آیا جورا اعتراف کرد؟( و سپس تجزیه و تحلیل 
کردن کل ش��رایط )چرا ج��ورا برای گفتن حقیقت به دنری��س اعتماد نکرد( به 

نشان دادن مهارت هایش در حل مشکالت ادامه می دهد.
۲۹. چگونه گذشته را به آینده پیوند بدهید

تیریون در هر سه مورد )جورا، خود تیریون و وستروس( مثال هایی از گذشته 
م��ی آورد، ولی آنه��ا را به آینده ارتباط می دهد. برای نمون��ه او می گوید: »وقتی 
دس��ت راس��ت پادش��اه بودم و به او خدمت می کردم، در مورد دومی )سیاست( 
عملکرد بس��یار خوبی داش��تم … اگر در خدمت فرمانروای شایس��ته ای باشم، 

می توانم مشاوره بهتری بدهم.«
۳۰. با مسائل کوچک شروع کنید

او با حل کردن مسئله ای کوچک )مسئله جورا( شروع می کند.
۳۱. چه چیزی منصفانه است

خارج کردن جورا از شهر منصفانه است و همه با آن موافق هستند.
۳۲. پیشنهاد متقابل )counter-proposal( بدهید

تیریون می گوید: »اگر می خواهید در وستروس فرمانروایی کنید، به پیروان وفادار 
زیادی نیاز دارید. بسیار زیاد. ولی در آن زمان نباید جورا در کنارتان باشد.«

۳۳. از تکنیک لنگراندازی )anchoring( استفاده کنید
تیری��ون از ای��ده نبودن جورا در کنار دنریس به عنوان لنگر اس��تفاده می کند. 
سپس دنریس تصمیم می گیرد که به جای کشتن جورا او را از شهر بیرون کند.

۳۴. از چارچوب بندی موضوع )framing( استفاده کنید
تیریون »نکش��تن جورا« را به عنوان راهی برای جلوگیری از زیان و به دس��ت 
آوردن پیروان بیش��تر در آینده بیان می کند )که البته لزوما هم درست نیست(. 
او می گوی��د: »فرمانروای��ی که جان نثارانش را می کش��د، فرمانروایی نیس��ت که 

سرسپردگی و وفاداری مردم را نسبت به خود برانگیزد.«
۳5. حد میانه را بگیرید

تیریون واقع گراست، بنابراین در پیشنهاد خود حد وسط را در نظر می گیرد و 
از دنریس نمی خواهد که کامال جورا را ببخشد.

۳۶. احترام طرف مقابل را حفظ کنید

او با طرف مقابل با احترام رفتار می کند.
۳7. آرامش خود را حفظ کنید

تیریون احساسات خود را کنترل می کند، حتی وقتی که در خطر مرگ قرار دارد.
۳۸. خود را بی میل نشان دهید

تیریون خود را هیجان زده نشان نمی دهد.
۳۹. نتیجه مذاکره به نام چه کسی است

تیریون اهمیتی نمی دهد که نتیجه مذاکره به نام چه کس��ی تمام می شود. به 
هر حال دنریس کس��ی اس��ت که فرمان می دهد. ممکن است که دنریس حس 

کند که توافق یا تصمیم نهایی ایده او بوده است.
۴۰. چه کسی باید برنده شود

تیری��ون برای نتیجه برد- برد مذاکره می کند. او با صداقت خود، طرف مقابل 
را خلع سالح می کند، مثبت باقی می ماند و با او مبارزه نمی کند. او با دادن آنچه 
دنریس می خواهد، چیزی که خود می خواهد را به دس��ت می آورد. او با استفاده 
از عباراتی مانند »فرمانروایی در وستروس« یا »آخرین و بهترین فرصت ما برای 

ساختن دنیایی بهتر«، بذر امید را در دل دنریس می کارد.
medium/chetor :منبع
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1۰1 ویژگی که برای موفقیت در کار خود باید از آن بهره مند باشید)4(

در مطالب پیشین به ۲۳ ویژگی الزم برای موفقیت در کار اشاره کردیم و اکنون آنها را ادامه  می دهیم.
۲4-مدیریت ریسک 

اگرچه هر اقدامی به ریسک های مخصوص به خود همراه است، با این حال این امر به معنای حرکت ناگهانی 
نبوده و الزم است تا ریسک های موجود را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا نسبت 

به خطرات پیش رو آگاهی یافته و خود را برای هر یک از آنها آماده کنید. 
۲۵-مدیریت زمان 

بدون شک باارزش ترین دارایی هر فرد، زمانی است که در اختیار دارد. به همین خاطر نیز بسیار مهم است 
تا از آن بهترین اس��تفاده را داش��ته باشید. در این رابطه اصول و قواعد مدیریت زمان کمک شایانی برای شما 

محسوب خواهد شد. 
۲6-اعتماد به نفس 

شما باید در ابتدا خود را باور داشته باشید تا در آینده نیز سایرین به شما ایمان بیاورند. در این رابطه توجه 
داشته باشید که بدن اعتماد به نفس، عمال شجاعت انجام کاری جدید و تحمل سختی های راه ممکن نخواهد 
بود. به همین خاطر نیز افرادی که فاقد این ویژگی هستند، عمال نمی توانند خواسته های خود را دنبال کنند. 

۲۷-بلوغ فکری
علی رغم باور عموم مردم، بلوغ هیچ ارتباطی به سن افراد نداشته و می توان افراد جوان بسیاری را مثال زد 
که به مانند فردی باتجربه و مسن، رفتار می کنند. درواقع رسیدن به بلوغ فکری نیازمند تمرین و پاالیش مداوم 

افکار دارد که باعث می شود تا در هر سنی بتوانید به این مرحله دست پیدا کنید. 
۲8-الگو بودن 

هیچ گفته ای به اندازه عملکرد افراد تاثیرگذار نخواهد بود. به همین خاطر نیز در صورتی که خواهان پیشرفت 
در کار خود هستید، الزم است تا در تالش برای دستیابی به ایده آل ها و تبدیل شدن به الگوی سایرین باشید. 

این امر به شما کمک خواهد کرد تا شایستگی قرار گرفتن در جایگاه های باالتر را پیدا کنید. 
۲9-مدیریت روابط

در هر حرفه ای این امر که بتوانید روابط طوالنی مدت تجاری برقرار کنید، اقدامی بسیار مهم خواهد بود، با 
این حال شما باید برای روابط خود محدوده های مشخصی را تعیین کرده و جایگاه و میزان اهمیت هر یک را 
به خوبی مشخص کنید. این امر به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید میزان توجه و اقدامات الزم برای هر یک 

را به بهترین شکل ممکن تعیین کنید. 
3۰-مهارت های اجتماعی

در هر کسب وکاری، مشتری شما جامعه خواهد بود. به همین خاطر نیز برای ارتباط موثر با آنها، الزم است تا 
مهارت های اجتماعی را به خوبی فراگرفته و آنها را مورد استفاده قرار دهید، با این حال توجه داشته باشید که با 

توجه به تفاوت جوامع، مهارت-های اجتماعی هر کشور نیز تفاوت هایی را با سایرین خواهد داشت. 
31-مهارت های گفتاری

این امر که بتوانید بهترین کلمات را انتخاب کرده و مکالماتی تاثیرگذار را داشته باشید، نیازمند آگاهی کافی 
از مهارت های گفتاری است. در این رابطه گوش دادن به سخنرانی ها از جمله اقدامات بسیار سودمند خواهد بود. 
این نکته را فراموش نکنید که با ارتقای جایگاه شما، نوع حرف زدن نیز باید تغییراتی را داشته باشد تا همسو با 

جایگاه جدید باشد. به همین خاطر نیز الزم است تا به این مورد نیز توجه کافی را نشان دهید. 
3۲-شفافیت 

اگرچه شفافیت شباهت های بسیاری را با صداقت دارد، با این حال این امر بیشتر به فرآیند انجام کار اشاره 
داشته و صداقت در رابطه با گفته ها است. درواقع اگرچه نباید تمامی مهارت های خود را افشا کنید، با این حال 

افراد باید اطمینان داشته باشند که انجام کارهای شما طبق اصول و به دور از هرگونه فریب انجام می پذیرد. 
33-قابلیت اعتماد

مشتری، همکاران و حتی مدیر شرکت باید بتوانند به شما اعتماد الزم را داشته باشند. در این رابطه این امر 
که الگوی رفتاری یکسانی را داشته باشید، باعث خواهد شد تا افراد بتوانند انتظارات مشخصی را از شما داشته و 
اعتماد الزم در آنها شکل گیرد. در این رابطه توجه داشته باشید که ایجاد اعتماد اگرچه اقدامی سخت و زمان بر 
خواهد بود، با این حال برهم زدن آن به سادگی صورت خواهد گرفت. به همین خاطر نیز الزم است تا نسبت 

به آن توجه کافی را داشته باشید. 
34-سرزندگی

ش��ما باید انرژی خود را به محیط اطراف انتقال دهید تا جو دلخواه ش��کل گیرد. این امر خصوصا در شرایط 
س��خت، اهمیت باالتری را داش��ته و الزم اس��ت تا همواره انرژی مثبتی داشته باشید. فراموش نکنید که این 
ویژگی ها باعث خواهد شد تا شما به گزینه ای مطلوب برای ارتقای شغلی تبدیل شوید.             ادامه دارد ...
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